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POVZETEK 

 

V diplomskem delu predstavljam tematiko individualiziranega programiranja za 

učence s posebnimi potrebami, ki obiskujejo redno osnovno šolo. Cilj diplomskega 

dela je ugotoviti, ali zaradi razlik v kadrovskih pogojih dela na rednih osnovnih šolah 

prihaja do razlik v uresničevanju individualiziranih programov. Poleg tega me je 

zanimal proces nastajanja globalne ocene otrokovega okolja in funkcioniranja otroka, 

kar je pomemben temelj za načrtovanje prilagoditev in aktivnosti v okviru 

individualiziranega programa. Za namen raziskave sem uporabil dva mala naključna 

vzorca dvajsetih individualiziranih programov, napisanih za učence s posebnimi 

potrebami, ki obiskujejo redno osnovno šolo. Teoretični del diplomske naloge zajema 

zakonodajo na področju postopka usmerjanja učencev s posebnimi potrebami in 

oblikovanja individualiziranih programov na rednih osnovnih šolah. V empiričnem 

delu diplomske naloge so predstavljene ugotovitve, pridobljene s pomočjo vprašalnika 

o pridobivanju informacij o učencu in njegovem okolju ter analiza individualiziranih 

programov, narejena na podlagi kriterijev za ocenjevanje posameznih faz 

individualiziranega programiranja; zbiranja informacij, načrtovanja, izvajanja, 

evalvacije. V analizo so vključeni individualizirani programi, ki so jih oblikovale 

strokovne skupine s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom ter individualizirani 

programi, ki so jih oblikovale strokovne skupine brez specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga. Na podlagi strokovne literature in rezultatov analize individualiziranih 

programov ter vprašalnikov sem ugotovil, da med individualiziranimi programi 

obstajajo razlike; tisti, ki so jih oblikovale strokovne skupine s specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom, so bolj popolni. Strokovne skupine, v katerih sodelujejo 

specialni in rehabilitacijski pedagogi, so pri individualiziranem programiranju 

učinkovitejše pri zapisu globalne ocene otrokovega okolja in funkcioniranja otroka, 

oblikovanju merljivih ciljev in načrtovanju dela, sprotnem vrednotenju napredka in 

končni evalvaciji ustreznosti programa. Zapisi v individualiziranih programih in 

vprašalnikih pa kaţejo na podobne probleme, ki se pojavljajo pri uresničevanju 

timskega dela in pridobivanju informacij o otrokovem okolju in funkcioniranju 

otroka. Ugotovitve so povzete v sklepnem delu diplomske naloge. 

 

Ključne besede: individualizirani program, otroci s posebnimi potrebami, zakonske 

zahteve, strokovne skupine, redne osnovne šole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The thesis deals with individualized educational programming for children with 

special needs attending elementary schools. The aim of the thesis is to determine 

whether there are differences in the implementation of individualized programmes 

due to differences in staff conditions in regular elementary schools. In addition, I was 

interested in the process of the formation of the global assessment of the child's 

environment and the functioning of the child, which is an important basis for the 

planning of all activities and adaptations in the context of individualised programme. 

For the purpose of research, I used two small, random samples of twenty 

individualized programs, written for students with special needs who attend regular 

primary school. The theoretical part of the thesis deals with the legislation in the area 

of placement of children with special needs, developing individualized educational 

programs and guidelines for developing individualized educational programs for 

children with special needs in elementary schools. The empirical part of the thesis 

represents findings established from results of a questionnaire and an analysis of 

individualized educational programs that was made with the criteria prepared for 

evaluation of each phase of individualized educational programming process; 

gathering information, setting the direction and planning, implementation, reviewing 

and evaluation. The analysis includes individualized educational programs which 

were prepared by expert groups with a special education teacher as a member and 

individualized educational programs prepared by expert teams without a special 

education teacher as a member. On the basis of professional literature and the results 

of the analysis of individualized programmes and questionnaires I found that there are 

differences between the individualized educational programs; individualized 

educational programs developed by expert groups with  special education teachers are 

more complete. The expert groups with  special education teachers are more effective 

in creating a global assessment of the child's environment and the functioning of the 

child, the establishment of measurable objectives and planning work, the ongoing 

evaluation of the progress made and the final evaluation of the adequacy of the 

programme. Records in the individualized programs and the questionnaires suggest 

similar problems occurring in the exercise of teamwork and obtaining information 

about the child's environment and the functioning of the child. The findings are 

summarized in the concluding part of the thesis. 

 

Key words: individualized educational program, children with special needs, legal 

rules, expert groups, elementary schools 
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1. UVOD  

 

Individualizirano programiranje in individualiziran program je za otroke s posebnimi 

potrebami, ki so vključeni v redne osnovne šole in vse zaposlene, ki z njimi delajo, 

bistvenega pomena za uspešno, polno vključevanje te populacije učencev v redni program 

vzgoje in izobraţevanja, v druţbo vrstnikov in druţbo v širšem smislu, saj z njim 

razvijamo posameznikove potenciale, danosti in predvidevamo ter se trudimo izničiti ali 

vsaj omiliti različne dejavnike, ki bi tej populaciji lahko to onemogočali.  Za raziskovanje 

celovitosti individualiziranega programiranja za učence s posebnimi potrebami na rednih 

osnovnih šolah s pomočjo analize materiala - individualiziranih programov sem se odločil 

zato, ker nam njihova vsebina najbolj jasno pove, kako kvalitetno so zastavljeni in kakšna 

je usposobljenost strokovnih delavcev za njihovo oblikovanje. Posredno lahko sklepamo, v 

kakšni meri so ti programi učencem s posebnimi potrebami v pomoč. Z raziskavo mnenj o 

lastni usposobljenosti zaposlenih za oblikovanje individualiziranih programov sicer lahko 

sklepamo, da je uresničevanje individualiziranega programiranja uspešno, vendar so 

moţna razhajanja med oceno lastne usposobljenosti in rezultati, kar sem spoznal tudi med 

svojo študijsko prakso na rednih osnovnih šolah. Čeprav nisem bil popolnoma prepričan v 

lastno kompetentnost za oblikovanje in izvedbo individualiziranega programa, se je pomoč 

izkazala za ustrezno in zelo učinkovito, saj so vsi učenci napredovali in bili uspešnejši.  

 

V diplomski nalogi bom uporabljal naslednje kratice: 

-IP za individualizirani program; 

-UPP za učence s posebnimi potrebami 

-ZUOPP za Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami; 

-ZOŠ za Zakon o osnovni šoli. 

 

 

2. TEORETIČNI UVOD 

 

Strokovni delavci na šolah imajo pomemben vpliv in odgovornost za celostni razvoj svojih 

učencev - gibalni, psihomotorični, intelektualni, čustveni, socialni (Girolametto & 

Weitzman, 2002), še večjo odgovornost pa prevzemajo, če imajo v svojem razredu učence 
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s posebnimi potrebami (dalje UPP) (Heward, 2000). Rezultati številnih študij kaţejo, da na 

uspešno vključevanje UPP v inkluzivne oblike vzgoje in izobraţevanja učitelji niso 

ustrezno pripravljeni. Za vzgojo in izobraţevanje UPP nimajo dovolj ustreznih znanj in 

spretnosti, zato so tudi njihova stališča manj naklonjena vključevanju UPP v njihove 

razrede, saj ti učenci zahtevajo bolj poglobljeno poznavanje njihovega funkcioniranja, več 

časa, drugačno organizacijo, poučevanje in interakcije, več prilagajanja, timski pristop … 

(Avramidis & Norwich, 2002; Avramidis et. all., 2000; Mulen, 2001; Richards, 1999). 

Podobne teţave so tudi pri uvajanju inkluzivnega izobraţevanja v našem prostoru. Da bi 

zagotovili optimalen razvoj vseh potencialov UPP, je bila zanje uzakonjena pravica do 

individualiziranega programa (dalje IP) (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(dalje ZUOPP), 2011 ter Zakon o osnovni šoli, 2006), ki pa v praksi ni vedno učinkovito 

uresničena. Za uspešno vključevanje UPP v osnovne šole je potrebna specialno pedagoška 

podpora tako UPP kot tudi njihovim učiteljem. Galeša (1995, str. 109) navaja, da je namen 

IP-ja ustreznejša vzgoja in izobraţevanje oseb s posebnimi vzgojno-izobraţevalnimi 

potrebami (med katere spadajo tudi UPP, vključeni v redno osnovno šolo). Kot glavni cilj 

pa navaja posameznikov optimalni razvoj, ki temelji na celoviti simptomatski in 

funkcionalni diagnostiki, merljivem, uravnoteţenem in individualiziranem načrtovanju, 

ustreznejšem izvajanju in sprotni ter končni evalvaciji. To nalogo pa lahko učinkovito 

uresniči le ustrezna skupina strokovnjakov, ki jih UPP potrebuje glede na svoje 

individualne posebne potrebe. Tudi ZUOPP (2011) posredno s tem, ko določa, da ravnatelj 

imenuje skupino za pripravo IP-ja, narekuje timski pristop, saj mora skupina pripraviti en 

IP. Tako imajo strokovnjaki različnih profilov v sodelovanju moţnost pripraviti res 

kvaliteten IP. V dodiplomskih študijskih programih si znanja o oblikovanju IP-ja pridobijo 

le specialni in rehabilitacijski pedagogi (dalje SRP), zato so ti v skupini nepogrešljivi. V 

osnovnih šolah pa je danes za pripravo IP-ja pogosto odgovoren učitelj ali kateri svetovalni 

delavec, saj v praksi SRP primanjkuje. Glede na uvodne ugotovitve o tem, da učitelji za 

učinkovito vključevanje UPP niso dovolj usposobljeni, je moč sklepati, da tudi pri 

individualiziranem programiranju niso najbolj učinkoviti.  
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2.1 SPREMEMBE ODNOSA DO OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI SKOZI ČAS 

 

Obravnavanje oseb s posebnimi potrebami in odnosom do njih, od netolerantnosti do 

polnega sprejemanja, je bilo odvisno od prepričanj v posameznem časovnem obdobju in 

potreb druţbe. Osebe s posebnimi potrebami so v preteklosti označevali kot subhumana 

bitja, torej kot manjvredne, nesposobne razvoja, vzgoje in izobraţevanja. Seneca je tako 

trdil, da »ljudskih nakaz ne ubijamo iz sovraštva ali dolgočasja, temveč iz čistega razuma, 

ker s tem le ločujemo nepomembno od zdravega« (od pribl. leta 4 pr. n. št. do leta 65). 

Špartanci, Atenci in Rimljani so se prav tako, na bolj ali manj krut način znebili 

novorojencev, ki so bili telesno šibki. V obdobju srednjega veka so osebe s posebnimi 

potrebami obravnavali kot groţnjo; znana je prispodoba ''ladje norcev''; oseb, ki niso 

ustrezale druţbenim normam (reveţev, beračev, oseb s posebnimi potrebami), so se znebili 

tako, da so jih vse skupaj z ladjami pošiljali daleč stran. Za 17. stoletje so značilni t. i. 

špitali, kamor so, prav tako skupaj, zapirali vse skupine ljudi, ki so jim predstavljali 

groţnjo in jih tako ločili od ostale populacije. To so bile neke vrste bolnišnice, ki pa so bile 

po obravnavi oseb bolj podobne zaporu. Prelomnici v odnosu do oseb s posebnimi 

potrebami sta letnici 1793 in 1839. Leta 1793 je francoski zdravnik Philippe Pinel v 

bolnišnici Bicetre, ki je bila sicer hkrati tudi sirotišnica, zapor in psihiatrična klinika, ločil 

od prestopnikov, kriminalcev ostalo populacijo. Za prvega učitelja otrok z motnjami v 

duševnem razvoju z individualnim programom velja Jean Itard, ki je obravnaval t. i. 

''divjega dečka'' Viktorja. Otroka je skušal privaditi na socialno ţivljenje, mu zbuditi čutne 

zaznave in ga naučiti govoriti. »Itard je pokazal, da je s pomočjo edukacije mogoče 

pomagati celo otrokom s teţjimi učnimi teţavami, česar še danes ne uresničujemo tako 

kvalitetno pri vseh učencih, kot je to storil on pri Viktorju« (Po Blattu v Galeša, 1995, str. 

69). Leta 1839 je Edouard Seguin pod vplivom Itarda v omenjeni ustanovi ločil otroke s 

posebnimi potrebami od psihiatričnih bolnikov in zanje zahteval posebno vzgojno-

izobraţevalno obravnavo, zato ga označujemo za začetnika sodobne specialne edukacije. 

Od leta 1920 do 1960 je bila po svetu aktualna segregacija otrok s posebnimi potrebami, od 

leta 1960 do 2000 pa integracija (Brusling in Pepin, 2003, povzeto po Kavkler, 2008, str. 

10). Integrirana vzgoja je bila v Zdruţenih drţavah Amerike uzakonjena leta 1971, štiri 

leta pozneje pa je bil kot sredstvo individualizacije predpisan tudi individualizirani 

program, ki je eden od osnovnih pogojev za razvoj ustrezne edukacijske integracije 
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(povzeto po Galeši, 1993, str. 41). V 21. stoletju prideta do izraza inkluzivna vzgoja in 

izobraţevanje otrok s posebnimi potrebami; inkluzivna šola zagovarja pomen socialnih 

vrednot, socialno odgovornost, solidarnost, sodelovanje, spoštovanje razlik, saj so to 

vrednote sodobne druţbe, ki jih je treba gojiti tudi v šoli. Za razliko od integracije se pri 

inkluziji poudarja prilagajanje okolja posamezniku in ne nasprotno. Zaradi jezikovnih 

omejitev, kljub razlikam v pomenu obeh pojmov, v našem prostoru uporabljamo pogosto le 

slovensko besedo vključevanje ali pa zgoraj omenjeni sposojenki. »Oba izraza, tako 

integracijo kot inkluzijo, prevajamo v slovenščino kot vključevanje otrok s posebnimi 

potrebami v redne osnovne šole« (Mirjam Bratoţ, Integracija učencev s posebnimi 

vzgojno-izobraţevalnimi potrebami v Otroci s posebnimi potrebami, Nova Gorica, Educa, 

2004, str. 15).  

 

 

2.2 INDIVIDUALIZACIJA 

 

Da bi uresničili ideje inkluzivne šole, moramo za uspešno vključevanje vsakega učenca 

upoštevati kot individuum le z zanj značilnimi bio-psiho-socialnimi lastnostmi: 

mišljenjem, pomnjenjem, čustvovanjem, motoriko, socializacijo, okoljem, sposobnostmi, 

interesi, zdravjem ter na osnovi enkratnih lastnosti, ki posameznika opredeljujejo, temu 

prilagajati sestavine vzgoje in izobraţevanja. 

»Individualizacija je učno načelo, ki zahteva od šole in učitelja, da odkrivata, spoštujeta in 

razvijata utemeljene individualne razlike med učenci, da skušata sicer skupno poučevanje 

in učenje čim bolj individualizirati in personalizirati, se pravi prilagoditi individualnim 

vzgojnim in učnim posebnostim, potrebam, ţeljam in nagnjenjem posameznega učenca ter 

mu omogočiti kar se da samostojno učno delo« (v Galeši, 1995, str. 85 po Strmčniku, 

1987, str. 13). Galeša (prav tam) definira individualizacijo kot manj ali dalj časa trajajoči 

proces prilagajanja manjšega ali večjega števila raznoterih sestavin vzgoje in izobraţevanja 

inter in intraindividualnim razlikam učenca s ciljem, da se ta optimalno razvija in ţivi. Ta 

definicija upošteva poleg razlik med učenci tudi razlike znotraj učenca, upoštevanje teh pa 

ima za posameznikov optimalni razvoj seveda večji pomen. Isti avtor pravi: »S pomočjo 

individualizacije ţelimo razviti individuum do optimuma. Individualizacija je prilagajanje 

vzgoje in izobraţevanja individuumu.« (Galeša, 1995, str. 84). 
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Po Končar (2003) je individualizirani pristop v procesu edukacije potreben zaradi: 

- razlik v genetski zasnovi posameznika, 

- razlik v anatomski in fiziološki starosti učencev - kljub enaki kronološki starosti, 

- moţnih razlik v kronološki starosti učencev v istem razredu (tudi do 11 mesecev), 

- intraindividualnih razlik v razvoju posameznikovih sposobnosti in spretnosti, 

- različnega predznanja ob vstopu v šolo, 

- individualnih razlik v psihičnih sposobnostih, 

- individualnosti procesa učenja (vsak učenec se uči na sebi lasten način), 

- spodbujanja posamezniku lastnega načina mišljenja (namesto uniformnega), ki naj vodi v 

razvoj svobodne, samostojne in kritične osebnosti. 

Po Galeši (1995, str. 95) se individualizacija lahko izvaja s prilagajanjem programa in 

vsebin, organizacije in izvedbe programa, tempa oziroma hitrosti napredovanja, ciljev ter s 

prilagajanjem organizacije učnega okolja. Najvišji doseţek sodobne metodike pa je 

individualizacija s pomočjo individualiziranega programa. 

 

 

2.3 INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM 

 

V angleškem govornem območju se uporablja naziv Individualized Educational Program 

ali pa tudi Individual Education Program, v nemškem Individueller Entwicklungsplan 

(individualni razvojni program). Včasih se naziv oziroma pridevnik individualiziran 

uporablja za označevanje programa kot sistema, ki je naravnan na posameznika, 

individualni pa za oznako konkretnega programa, naravnanega na določenega 

posameznika. Koncept je v obeh primerih podoben; gre namreč za personalizirani učno-

vzgojni program za otroka, ki narekuje, kako naj učenca s posebnimi potrebami 

obravnavamo kot unikum (po Opari, 2005, str. 74). Naj navedem še nekaj opredelitev in 

oznak individualiziranega programa. Področna strokovna skupina za otroke s posebnimi 

potrebami Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (2011) opredeli individualizirani 

program z naslednjo definicijo: »IP je načrt individualizacije vzgojno-izobraţevalnega in 

razvojno-rehabilitacijskega dela posameznega otroka oziroma učenca. Je osnovno vodilo 

učiteljev/vzgojiteljev in staršev pri zadovoljevanju posebnih potreb otroka, prilagojeno 

potrebam posameznega učenca in tako zanj enako pomembno kot učni načrt ali kurikulum 
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za vrtce. Za šolske OPP je cilj IP-ja predvsem opredeliti prilagoditve poučevanja, ki so 

izraţene v ciljih, skladnih z doseţki OPP na učnem področju in z ravnijo prilagojenega 

vedenja.« Končar (2003, str. 11) ga opredeli z naslednjimi opisi: 

 

- pregled vseh močnih področij, interesov in potreb otroka in mladostnika s 

posebnimi potrebami ter pričakovanj o njegovem učenju in delu, ki se razlikujejo 

od postavljenih zahtev v programu, v katerega je vključen - za obdobje enega leta; 

 

-  napisani načrt aktivnosti, ki je pripravljen za posameznika in predvideva 

prilagoditve ustreznega programa in vključitev v različne dodatne aktivnosti; 

 

- orodje, ki pomaga strokovnim delavcem voditi otroka in mladostnika s posebnimi 

potrebami v njegovem razvoju; 

 

- program, ki ga pripravijo, izvajajo in izvajanje spremljajo strokovni delavci v 

sodelovanju s starši v okviru programa, v katerega je vključen otrok oziroma 

mladostnik s posebnimi potrebami; 

 

- fleksibilen delovni dokument, ki ga lahko prilagajamo ali spreminjamo, če je treba; 

 

- zavezujoč dokument za otroka in mladostnika s posebnimi potrebami, njegove 

starše in vsakega, ki ga program določa, ki naj bi pomagal otroku oz. mladostniku s 

posebnimi potrebami doseči zastavljene cilje in pričakovanja; 

 

- neprekinjena aktivnost zapisov, ki zagotavljajo kontinuiteto v diagnostiki, 

načrtovanju, izvajanju ter vrednotenju otrokovega oz. mladostnikovega razvoja, 

učenja in dela; 

 

      -  dokument, ki upošteva vse pravice otroka/mladostnika s posebnimi potrebami,        

zapisane v zakonodaji oziroma programski zasnovi. 

R. L. Taylor (v Opari, 2005) definira individualizirani program kot bistven dokument, ki 

kaţe, kaj je za drugačnega otroka primerno. Podobno ga opredeli tudi Jurišič (2006), ki 
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pravi, da je IP vodnik, kako zadovoljiti posebne potrebe otroka in (po Algozzine in 

Ysseldyke, 2006, str. 23–24) v pisni obliki podaja naslednje: 

1) učenčevo sedanjo raven doseţkov (v razvoju, znanju, funkcioniranju). Obsega tudi to, 

kar ga ovira pri napredovanju po splošnem učnem načrtu za vse, kako neka teţava (motnja, 

primanjkljaj) ovira njegovo sodelovanje v skupini vrstnikov;  

2) merljive letne cilje (hkrati tudi manjše korake, po katerih bo do posameznih ciljev 

prišel); 

3) dodatne storitve, ki jih otrok potrebuje in mu jih bodo nudili v šoli ali vrtcu oziroma 

izven šole (logoped, fizioterapevt, specialni pedagog in podobno); 

4) včasih tudi obseg dejavnosti, pri katerih učenec/otrok ne bo sodeloval z drugimi vrstniki 

v programu; 

5) prilagoditve, ki jih bo imel pri preverjanju, poučevanju ali ocenjevanju, vključno s tem, 

pri katerih preverjanjih učenec ne bo sodeloval; 

6) kako bomo merili otrokov napredek pri doseganju ciljev v IP; 

7) kako bodo starši o tem napredku obveščeni.   

 Galeša (1995, str. 109) pravi, da je namen IP-ja ustreznejša vzgoja in izobraţevanje 

OPVIP, kot glavni cilj pa navaja posameznikov optimalni razvoj, katerega temelje 

predstavljajo celovita diagnostika, merljivo, uravnoteţeno načrtovanje, izvajanje ter 

sprotna in končna evalvacija. Poleg optimalnega razvoja posameznika pa so cilji 

individualiziranega programiranja tudi boljša komunikacija vseh, ki v edukacijskem 

procesu delajo z učencem, njihova večja odgovornost, več direktnega načrtovanja, 

ustreznejše vsebinsko in metodično usmerjanje ter vodenje, zmanjšanje anksioznosti in 

večja vključenost staršev. Pulec-Lah (v Individualiziranem programu za otroke s 

posebnimi vzgojno-izobraţevalnimi potrebami, študijsko gradivo predmeta defektološka 

diagnostika) navaja, da je IP: »… proces, ki se nanaša na celoten vzgojno-izobraţevalni 

proces oz. obravnavo otroka s posebnimi potrebami: 
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- od odkrivanja, prepoznavanja, ugotavljanja in ocenjevanja dejavnikov v okolju, ki 

spodbudno ali zaviralno vplivajo na otrokov razvoj in otrokovega funkcioniranja 

(zmoţnosti in šibkosti, primanjkljajev oz. posebnih potreb, močnih in šibkih področij) ter 

narave teţav 

- do načrtovanja individualiziranih vzgojno-izobraţevalnih ciljev, metodično-didaktičnih 

prilagoditev, posebnih oblik dela, dodatne strokovne pomoči in podobno 

- izvajanja IP ter 

- evalvacije - ugotavljanja ustreznosti načrtovanja, izvajanja in napredka otroka.« 

IP torej nastaja in se izvaja v štirih fazah: preverjanje in ocenjevanje otrokovega 

funkcioniranja in njegovega okolja, načrtovanje, izvajanje, evalvacija; vse so med seboj 

povezane in odvisne. Za UPP, ki obiskujejo redne osnovne šole, je IP vsekakor izredno 

pomemben dokument (in hkrati proces), saj jim, če je ustrezno oblikovan in uresničen, 

omogoča (in olajša) doseganje zahtevanega standarda znanja. IP pa ni zgolj ''znak dobre 

volje'' tistih, ki ga oblikujejo in izvajajo, temveč z zakonom določena pravica vsakega UPP 

in posledično dolţnost vseh, ki med procesom edukacije z njim delajo. Pomaga tako 

učencu kot tudi strokovnjakom, ki ga obravnavajo.  

 

2.4 PRAVNA PODLAGA ZA OBLIKOVANJE INDIVIDUALIZIRANEGA 

PROGRAMA IN ZAKONSKE ZAHTEVE 

 

V RS vzgojo in izobraţevanje UPP urejata Zakon o osnovni šoli - izvirni iz leta 1996 (dalje 

ZOŠ) in Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - izvirni iz leta 2000 (dalje 

ZUOPP). Z ZOŠ so bili leta 1996 uzakonjeni pogoji za vključevanje UPP v redne osnovne 

šole, zakon tudi opredeli termin otroci s posebnimi potrebami in določa, da imajo ti 

pravico do individualiziranega programa.  

V enajstem členu prvotni ZOŠ (1996) določa: »Otrokom s posebnimi potrebami morajo 

biti zagotovljeni ustrezni pogoji za njihovo vzgojo in izobraţevanje. Otroci s posebnimi 

potrebami, ki so usmerjeni v izobraţevalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
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strokovno pomočjo, v prilagojene izobraţevalne programe ali v posebne programe vzgoje 

in izobraţevanja, imajo pravico do individualiziranih programov vzgoje in izobraţevanja. 

Osnovna šola mora za izvajanje osnovnošolskega programa otrok s posebnimi potrebami 

zagotoviti strokovne delavce za pripravo, izvedbo in evalvacijo individualiziranih 

programov.« Otroke s posebnimi potrebami pa opredeli v istem členu takole: »Otroci s 

posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in 

slabovidni, gluhi in naglušni otroci, tisti z govornimi motnjami, gibalno ovirani otroci, 

dolgotrajno bolni otroci in tisti z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno 

izvajanje izobraţevalnih programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene 

izobraţevalne programe oziroma posebni program vzgoje in izobraţevanja, ter učenci z 

učnimi teţavami in posebej nadarjeni učenci.« Zakon o dopolnitvi ZOŠ (Uradni list RS, št. 

87/2011 z dne 2. 11. 2011) navaja: »Učenci s posebnimi potrebami so tisti, ki potrebujejo 

prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo ali 

prilagojene programe osnovne šole oziroma posebni program vzgoje in izobraţevanja. Ti 

učenci so glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje opredeljeni v 

zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.« Omenjeni zakon - ZUOPP 

(2011) UPP definira takole: »Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v 

duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi 

in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, 

dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z 

avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo 

prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraţevanja z dodatno strokovno pomočjo ali 

prilagojene programe vzgoje in izobraţevanja oziroma posebne programe vzgoje in 

izobraţevanja.« 

 

 

2.4.1 POSTOPEK USMERJANJA UPP 

ZUOPP s 24., 25., 26. in 27. členom določa: »Otroke s posebnimi potrebami se usmerja v 

programe vzgoje in izobraţevanja ob upoštevanju njihovih potreb na telesnem, 

spoznavnem, čustvenem, socialnem področju ter posebnih zdravstvenih potreb. Pri tem se 

upošteva tudi otrokova doseţena raven razvoja, zmoţnost za učenje in doseganje 

standardov znanja ter napoved njegovega nadaljnjega razvoja ob upoštevanju njegovih 
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primanjkljajev, ovir oziroma motenj, kakor tudi kriterijev za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Postopek usmerjanja otroka s posebnimi potrebami se 

začne s pisno zahtevo staršev. Pisno zahtevo za usmerjanje lahko zase vloţi tudi oseba, 

starejša od 15. let (starejša mladoletnica oziroma starejši mladoletnik; v nadaljnjem 

besedilu: starejši mladoletnik). V primeru neskladnega ravnanja med otrokom in starši se 

otroku za posebne primere v skladu z zakonom, ki ureja druţinska razmerja, določi 

skrbnika. Vzgojno-izobraţevalni oziroma socialnovarstveni zavod, v katerega je ali bo 

otrok vključen, je dolţan vloţiti zahtevo za začetek postopka, kadar oceni, da je ustreznost 

programa, v katerega je otrok vključen, treba preveriti. Kadar se postopek ne začne na 

zahtevo staršev, je treba zahtevo za začetek postopka usmerjanja vročiti tudi njim. Vloţnik 

zahteve mora pisni zahtevi za usmerjanje priloţiti razpoloţljivo strokovno dokumentacijo, 

ki se nanaša na posebne potrebe otroka. Pisna zahteva za začetek postopka usmerjanja se 

vloţi na območni enoti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, pristojni glede na kraj 

stalnega prebivališča otroka s posebnimi potrebami. Postopek usmerjanja je uveden, ko 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo prejme popolno zahtevo za začetek postopka 

usmerjanja. Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja se lahko vloţi pred vpisom v vzgojni, 

vzgojno-izobraţevalni program ali posebni program vzgoje in izobraţevanja ter ves čas, 

dokler je otrok v te programe vključen. Zavod Republike Slovenije za šolstvo pridobi od 

vlagatelja vso strokovno dokumentacijo, ki vključuje ţe opravljene obravnave otroka ter 

poročilo vzgojno-izobraţevalnega zavoda, ki ga otrok obiskuje in iz katerega je razvidno, 

da mu je bil zagotovljen kontinuum pomoči. Za strokovno dokumentacijo se štejejo 

zdravstvena, psihološka, specialno pedagoška, socialna in druga poročila, ki se nanašajo na 

utemeljevanje posebnih potreb otroka. Če je potrebno, lahko Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo s soglasjem staršev pridobi dodatno psihološko in medicinsko dokumentacijo. 

Soglasje ni potrebno, če so zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja podali starši.« … 

»Komisija za usmerjanje prve stopnje v strokovnem mnenju predlaga usmeritev v ustrezni 

program vzgoje in izobraţevanja ali pa ugotovi, da usmeritev ni potrebna. V strokovnem 

mnenju se opredeli vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje ter se na podlagi 

ugotovljenih vzgojno-izobraţevalnih potreb otroka poda predlog njegove usmeritve v 

ustrezen vzgojno-izobraţevalni program. Strokovno mnenje vsebuje tudi elemente, na 

podlagi katerih se uveljavljajo pravice, ki jih določajo drugi predpisi (povzeto po ZUOPP, 
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2011).« ZUOPP (2011) v tretji točki 30. člena določa: »Če se otroka s posebnimi 

potrebami usmeri, se z odločbo odloči o:  

– vzgojno-izobraţevalnih potrebah otroka,  

– programu vzgoje in izobraţevanja, v katerega se otroka usmerja,  

– vzgojno-izobraţevalnem zavodu, v katerega se bo otrok vključil,  

– datumu vključitve v program ali vzgojno-izobraţevalni zavod,  

– obsegu, obliki ter izvajalcu posamezne oblike dodatne strokovne pomoči,  

– pripomočkih, prostoru in opremi ter drugih pogojih, ki morajo biti zagotovljeni za vzgojo 

in izobraţevanje,  

– začasnem ali stalnem spremljevalcu,  

– zmanjšanju števila otrok v oddelku glede na predpisane normative,  

– roku preverjanja ustreznosti usmeritve,  

– pravicah, za katere tako določa poseben zakon.«  

 

 

2.4.2 ROK ZA IZDELAVO INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA 

 

ZUOPP (2011) s prvo točko 36. člena določa: »Vzgojno-izobraţevalni zavod oziroma 

socialnovarstveni zavod mora najpozneje v roku 30 dni po dokončni odločbi izdelati za 

otroka s posebnimi potrebami individualizirani program.« Ker sta razvoj in učenje za 

posameznika proces in ne enkratno dejanje, tudi IP ne sme biti dokončno, nepreklicno 

zastavljen dokument, zato ga je v skladu s spremembami pri učencu smiselno sproti 

prilagajati, revidirati, kar ZUOPP (2011) predvideva v četrti točki 36. člena: 

»Individualizirani program je treba najmanj v vsakem vzgojno-izobraţevalnem obdobju 

evalvirati in ga po potrebi spremeniti.«  
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2.4.3 SODELUJOČI – STROKOVNA SKUPINA 

 

Skupino, ki bo za učenca (oz. z njim) pripravila ter izvajala IP, določi v vrtcih, šolah in 

zavodih ravnatelj vzgojno-izobraţevalne ustanove, v katero je bil učenec usmerjen, kar 

določa ZUOPP (2011) v 37. členu: »Za pripravo in spremljanje izvajanja 

individualiziranega programa imenuje ravnatelj vzgojno-izobraţevalnega zavoda oziroma 

direktor socialnovarstvenega zavoda strokovno skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci, 

ki bodo sodelovali pri izvajanju vzgojno-izobraţevalnega programa. Vzgojni zavod po 

namestitvi otroka s posebnimi potrebami sestavi skupino za individualno obravnavo otroka 

…« Poleg strokovnih delavcev zakon (v četrti točki 36. člena) določa tudi sodelovanje 

staršev in učenca, ko pravi: »V pripravo in spremljanje individualiziranega programa 

morajo biti vključeni starši ter otrok s posebnimi potrebami, upoštevaje njegovo zrelost in 

starost … (ZUOPP, 2011).« ZUOPP tudi v tretji točki 26. člena predvideva sodelovanje 

učenca: »Del strokovne dokumentacije je tudi zapis pogovora z otrokom o postopku 

usmerjanja, razen če tega zaradi njegove starosti ali sposobnosti razumevanja okoliščin ni 

mogoče opraviti.« 

Člani strokovne skupine so razrednik, ravnatelj, specialni in rehabilitacijski pedagog 

(različnih smeri ali potujoči oz. mobilni specialni pedagog), psiholog, socialni delavec, 

pedagog, predmetni učitelj in pa učenec ter njegovi starši. 

 

 

2.4.4 VSEBINA INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA 

ZUOPP (2011) v drugi točki 36. člena pravi: »Z individualiziranim programom se v 

programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo določi organizacija in 

izvedba dodatne strokovne pomoči za:  

- premagovanje primanjkljajev; 

- izvajanje svetovalnih storitev; 

- izvajanje učne pomoči.« 
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V tretji točki tega člena pa nadalje navaja naslednje vsebine, ki naj jih določi 

individualizirani program: 

– cilji in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraţevalnih področjih; 

– strategije vključevanja otroka s posebnimi potrebami v skupino; 

– potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in 

napredovanju;  

– uporaba prilagojene in pomoţne izobraţevalne tehnologije;  

– izvajanje fizične pomoči;  

– izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku; 

– prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji;  

– časovna razporeditev pouka; 

– veščine za čim večjo samostojnost v ţivljenju (prilagoditvene spretnosti) in načrt 

vključitve v zaposlitev. 

 

2.5 OBLIKOVANJE INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA V PRAKSI 

Vsi zakoni so oblikovani z dobrim namenom, da se ognemo nejasnostim in nesoglasjem, ki 

se utegnejo pojaviti v vsakdanjem ţivljenju. Ker pa z nobenim zakonom ne moremo 

predvideti prav vseh situacij v vsakdanjem ţivljenju, vedno ostaja prostor za njegovo 

interpretacijo, pri čemer tudi ZUOPP ni izjema. Omenjeni zakon sicer predpisuje, kaj naj 

se z IP-jem določi, ne pa tudi forme  oziroma oblike IP. Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo (2011) ugotavlja: »Sedanji ZUOPP opredeljuje le nekaj sestavin IP, ki ne morejo 

biti ustrezna osnova za sestavljanje IP v praksi (v tem določilu npr. niso omenjeni cilji). 

Predpisana je bila zakonska obveznost za vse OPP, ni pa bilo pripravljeno gradivo z 

navodili. Z oblikovanjem enotnih vsebinskih izhodišč bi omogočili boljše razumevanje 



14  

pomena in kakovost IP, kar prispeva h kakovosti poučevanja OPP in sodelovanja s starši 

OPP.« Končar (2003, str. 10) opozarja, da bi predpisana oblika omejevala ustvarjalno 

iskanje različnih rešitev za posameznika ter navaja (po Batemanu, 1998), da »forma ţe po 

svoji naravi ovira resnično individualizacijo.« Člani strokovne skupine, ki za učenca 

pripravljajo in izvajajo IP, morajo biti pri spoznavanju učenca in njegovih posebnih potreb 

čimbolj usklajeni, kar doseţejo s čimbolj tesnim in rednim sodelovanjem, izmenjavo 

podatkov in medsebojno komunikacijo tako ob začetku kot tudi med obravnavo učenca. 

Končar (prav tam) ugotavlja podobno, namreč, da je pomembno, »da se strokovna skupina, 

ki pripravlja IP, uskladi in dogovori o vsebinskem okviru in čim bolj pregledni obliki za 

vse vključene, tako da je moţno njegovo učinkovito izvajanje in spremljanje napredka 

otroka oz. mladostnika s posebnimi potrebami.« Člani strokovne skupine so lahko: 

ravnatelj, razredni učitelj, specialni in rehabilitacijski pedagogi različnih usmeritev  (na 

nekaterih šolah potujoči oz. mobilni specialni pedagog), psiholog, socialni delavec, 

pedagog, predmetni učitelj in pa tudi učenec in njegovi starši. Strokovna skupina bi morala 

pri pripravi IP s starši tesno sodelovati. Končar in Ţolgar (2010, str. 123-124) pa 

ugotavljata, da v praksi pogosto ni tako. Dogaja se, da:  

- vsak strokovnjak pripravi in izvaja svoj IP; 

- specialni in rehabilitacijski pedagog pripravi IP in svetuje učitelju o ustreznih 

prilagoditvah in strategijah poučevanja UPP; 

- v primeru, ko na šoli ni zaposlenega specialnega pedagoga, IP izvajajo učitelji; 

- starši IP le podpišejo in niso aktivno vključeni v proces njegovega uresničevanja; 

- se za UPP vsako leto uporabi isti IP; 

- je za uresničevanje IP in napredek UPP odgovoren bodisi učitelj bodisi specialni in 

rehabilitacijski pedagog ter le v redkih primerih celotna strokovna skupina; 

- strokovne zahteve pogosto niso uresničene.  
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2.6 SMERNICE ZA OBLIKOVANJE INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA 

 

Kljub temu, da s preveč togimi določili omejimo ustvarjalnost sodelujočih v strokovni 

skupini, je smiselno, da IP vsebuje tiste bistvene sestavine, katerih upoštevanje pripomore 

k celostni obravnavi učenca, uresničevanju individualizacije. V nadaljevanju si poglejmo 

nekaj smernic za oblikovanje IP. Eggert (po Opara, 2005) predlaga naslednje vsebine, ki 

naj bi jih v IP upoštevali: 

 

- kratka predstavitev - podatki o otroku; 

 

- ocena osebnosti otroka z vidika vpogleda v situacijo in potrebe z zornega kota 

otroka samega; 

 

- tabelarni pregled posebnih dogodkov v toku ţivljenja in šolanja otroka; 

 

- zunajšolska ţivljenjska situacija otroka; 

 

- pogled na situacijo in posebne potrebe z različnih zornih kotov; 

 

- opis trenutnega stanja razvoja na področju motorike, senzorike, zaznavanja in 

doţivljanja lastnega telesa; 

 

- orientacija v okviru ţivljenjskega okolja; 

 

- socialno vedenje; 

 

- vedenje pri učenju in delu; 

 

- vedenje pri govoru in komunikaciji; 

 

- razvojna raven na posameznih področjih učenja; 
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- povzetek opazovanj in premisleka o izdelavi spodbud; 

 

- razvojni protokol. 

 

Po R. L. Taylorju (prav tam) pa mora IP imeti naslednje sestavine: 

 

- dokumentacijo o tem, kako otrok uspeva pri tekočem vzgojno-izobraţevalnem delu; 

 

- identifikacijo letnih vzgojno-izobraţevalnih ciljev; 

 

- identifikacijo obdobnih vzgojno-izobraţevalnih ciljev; 

 

- navedbo vrst in trajanja oblik vzgoje in izobraţevanja, ki so primerne otrokovim 

potrebam in so naravnane na cilje in smotre; 

 

- identifikacijo procedur in lestvic za vrednotenje otrokovega napredka v smislu 

doseganja smotrov in ciljev. 

 

Opara (prav tam) predlaga modificirani model Taylorja, ki bi ustrezal zakonskim 

določilom in hkrati pokazal, kako delati z otrokom s posebnimi potrebami. Navaja 

naslednje sestavine, ki naj bi jih imel IP: 

 

- podatki o otroku s posebnimi potrebami; 

 

- določitev letnih vzgojno-izobraţevalnih ciljev; 

 

- določitev obdobnih vzgojno-izobraţevalnih ciljev; 

 

- izvedbeni načrt dela z otrokom; 

 

- evalvacija IP. 
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Avtorji navajajo podobne sestavine, ki bi jih morali vsebovati individualizirani programi a 

jih opredelijo z različnimi termini in bolj oziroma manj široko. Sestavine, ki jih naštevata 

Taylor (po Opara, 2005)  in Opara (prav tam), lepo nakazujejo korake, proces oblikovanja 

individualiziranega programa. Menim, da ta model zajema bistvene sestavine, ki vodijo v 

celovit in zaokroţen individualizirani program. Od strokovne skupine, ki za UPP oblikuje 

in izvaja IP, pa je odvisno, kako kvalitetno in natančno bo zastavljena posamezna sestavina 

IP. Če so sestavine povezane in zapisane dovolj natančno, lahko na podlagi končne 

evalvacije strokovna skupina zazna, opazi stopnjo napredka učenca in tudi oblikuje novo 

oceno otrokovega funkcioniranja oziroma (v kolikor je to potrebno) oblikuje nov IP.  

 

2.7 FAZE INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMIRANJA 

 

Iz navedenega so ţe tudi vidne štiri vsebinske faze, prek katerih poteka proces 

individualiziranega programiranja, omenjene tudi pod točko 2.3; preverjanje in 

ocenjevanje otrokovega funkcioniranja in njegovega okolja, načrtovanje, izvajanje in 

evalvacija. V nadaljevanju si podrobneje oglejmo vsako od njih.  

 

 

2.7.1 PREVERJANJE IN OCENJEVANJE OTROKOVEGA FUNKCIONIRANJA IN 

NJEGOVEGA OKOLJA  

 

Preverjanje in ocenjevanje otrokovega funkcioniranja in njegovega okolja je osnova 

individualiziranega programa in s tem ustrezna podpora učencem s posebnimi potrebami in 

strokovnim delavcem, ki z njimi delajo. Na podlagi ugotovitev o vrsti in stopnji učenčevih 

posebnih potreb bomo namreč načrtovali, kakšno vrsto in stopnjo individualizacije učnega 

procesa bo potreboval ter skladno s tem izvajali vzgojno-izobraţevalni proces. Cilj 

ugotavljanja in ocenjevanja otrokovega funkcioniranja in njegovega okolja je identifikacija 

spretnosti in znanj ter prisotnosti primanjkljajev, teţav, torej pogojev za razvoj in učenje na 

posameznem področju posameznikovega funkcioniranja. Če bosta ocenjevanje učenčevih 

sposobnosti in primanjkljajev ter vpliv okolja nanj kvalitetno, bomo tudi v fazi načrtovanja 

laţe izbrali in oblikovali ustrezne prilagoditve, pristope in metode dela z njim. 

Spoznavanje otrokovega funkcioniranja in njegovega okolja se začne ţe ob samem rojstvu 
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oziroma tudi ţe pred njim (prenatalno). Medicinska stroka (iz katere se je razvila tudi 

specialna in rehabilitacijska pedagogika) se ţe v tem zgodnjem obdobju človekovega 

razvoja ukvarja z indikatorji (''pokazatelji''), na podlagi katerih lahko sklepamo o 

posameznikovem nadaljnjem razvoju. 

 

 

2.7.1.1 PREPOZNAVANJE - DETEKCIJA  

 

Z besedo detekcija označujemo (zgodnje) prepoznavanje pokazateljev posameznikovega 

funkcioniranja, ki kaţejo, da bodo pri posamezniku morebiti nastopile teţave, ki pozneje 

utegnejo ovirati njegovo polno vključevanje v druţbo. Najpogostejši dejavniki, ki utegnejo 

negativno vplivati na posameznikov razvoj, so prezgodnji ali prepozen porod (pred 37. 

tednom oz. po 42. tednu), nizka porodna teţa (pod 2000 g), nizka ocena testa apgar (ocena 

novorojenčka; pod 5 točk), odsotnost dihanja (asfikcija) in druge dihalne stiske, travme 

centralnega ţivčnega sistema, zlatenica, nizka vrednost krvnega sladkorja (teţka 

hipoglikemija) ali diabetes pri materi, vnetja (infekcije), epilepsija pri materi, večplodni 

porod, nekompatibilen (nezdruţljiv) Rh faktor krvi med materjo in otrokom. Zgodnje 

prepoznavanje t. i. rizičnih otrok (tistih, za katere upravičeno lahko sklepamo na poznejše 

razvojne primanjkljaje) temelji na kliničnem pristopu in je najbolj dejavno v medicinski 

stroki, pri tem pa imajo izredno pomembno vlogo tudi starši, saj najbolj opazujejo 

funkcioniranje otroka in tako lahko opazijo nekatere simptome. Nemalokrat pa v zgodnjem 

otroštvu, tudi v predšolskem obdobju, teţav še ni opaziti, ampak pridejo do izraza šele v 

osnovni šoli. V sklopu edukacijske obravnave učencev, pri katerih se kaţejo teţave v taki 

meri, da se kljub dodatni pomoči učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku, pomoči šolske 

svetovalne sluţbe ali dodatni individualni pomoči stanje ne izboljša, so lahko usmerjeni (in 

vključeni) v kontinuum programov; za različna starostna obdobja oz. ob različni stopnji 

pomoči - npr. na ROŠ v izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. Na pobudo staršev, ki dajo zahtevo za usmeritev otroka; ob predhodni 

seznanitvi staršev lahko zahtevo podajo tudi šola ali zunanje ustanove, komisija za 

usmerjanje prve stopnje pa oblikuje strokovno mnenje o otroku. Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo na podlagi tega nato izda odločbo o usmeritvi otroka v ustrezen 

program vzgoje in izobraţevanja. Strokovno mnenje vsebuje predvsem simptomatsko sliko 
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oziroma oceno otroka, za oblikovanje IP-ja pa ima bistven pomen ocenjevanje otroka na 

podlagi sposobnosti, zmoţnosti - funkcijsko ocenjevanje - le na podlagi tega lahko namreč 

za učenca uspešno načrtujemo in z njim izvajamo IP ter zahtevani vzgojno-izobraţevalni 

proces. »Otrokove lastnosti naj ocenjujejo tisti, ki dobro poznajo OPVIP v številnih 

situacijah in njegovo okolje, to so starši, učitelji, defektologi, vzgojitelji, zdravniki, 

svetovalni delavci, varuške in drugi, ki delajo z OPVIP. Brez dobrega osebnega 

poznavanja otroka in njegovega okolja je teţko priti do vredne ocene otroka in njegovega 

okolja, ki naj bi bila osnova ustreznemu IP in ustrezni pomoči (Galeša, 1995).«  

 

 

2.7.1.2 OCENA OTROKOVEGA OKOLJA IN FUNKCIONIRANJA OTROKA 

 

Po Galeši (1995, str. 124) so cilji preverjanja in ocenjevanja: 

- dobro spoznati otrokovo okolje (druţino, šolo, vrstnike); 

- dobro spoznati otrokove lastnosti (sposobnosti, interese, motive, predznanje, teţave, 

motnje); 

- narediti ustrezen individualiziran program pomoči otroku, kar doseţemo z izborom in 

oblikovanjem ustreznih funkcijskih in vsebinskih globalnih, splošnih in operativnih ciljev; 

- omogočiti učitelju kontrolo otrokovega učnega okolja, programa, učnih stilov in 

usmerjanje otrokovega učenja oziroma nuditi otroku pravočasno in ustrezno pomoč.  

 

2.7.1.3 OCENA OTROKOVEGA OKOLJA 

 

Ker ima okolje (druţinsko, okolje bivanja, šolsko)  močan vpliv na posameznikov razvoj, 

je treba najprej preveriti njegove dejavnike, saj, kot pravi Galeša (1995), »…  gre v večini 

primerov za neustrezno otrokovo okolje, ki otroka ovira pri razvoju.« Dejavniki v 

druţinskem okolju, ki jih je iz navedenega razloga smiselno preveriti, so tile: 

 

- socialno-ekonomski status druţine; 
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- zdravje druţinskih članov; 

- vzdušje v druţini in odnosi, odnos staršev do otroka ter odnosi med otroki; 

- ţivljenjska naravnanost druţine; 

- morebitne druţinske teţave. 

 

V sklopu šolskega okolja pa so to: 

 

- velikost šolskega okoliša; 

- pogoji znotraj šole; 

- odnosi z vrstniki; 

- dejavniki poučevanja. 

 

S preverjanjem otrokovega okolja ugotavljamo, kateri dejavniki na otrokov razvoj vplivajo 

spodbudno in kateri ga ovirajo.  

 

 

2.7.1.4 GLOBALNA OCENA OTROKOVEGA FUNKCIONIRANJA 

 

Ko je učenec usmerjen v program, strokovna skupina na šoli oblikuje oceno o njegovem 

funkcioniranju; najučinkoviteje to stori s transdisciplinarnim pristopom - posamezni člani 

skupine oblikujejo svojo delno (parcialno) oceno o otrokovem funkcioniranju in ob 

upoštevanju ugotovitev okvirni program pomoči, parcialne ocene pa nato eden od 

strokovnjakov (navadno SRP) zdruţi v globalno oceno otrokovega funkcioniranja in 

oblikuje okvirni program pomoči. Globalna ocena otrokovega funkcioniranja v pregledni 

obliki predstavlja otrokove lastnosti in iz nje je moč razbrati: 

 

- otrokova močna področja, osvojeno znanje, zmoţnosti, spretnosti; 

 

- vrsto in naravo teţav in okoliščine, v katerih pridejo do izraza; 

 

- njihov vpliv na učenčevo uspešnost v procesu vzgoje in izobraţevanja. 
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Z ocenjevanjem otrokovega funkcioniranja ugotavljamo njegove sposobnosti, razvitost 

posameznega področja funkcioniranja in prisotnost simptomov. Po Galeši (1995, str. 233) 

so za izdelavo IP prednosti funkcijske ocene pred simptomatsko naslednje: ocene funkcij 

nam ţe nakaţejo, katere funkcijske cilje vključiti v IP za posameznega UPP, pot do IP je 

zaradi manj dela v fazi načrtovanja krajša, oblikovanje IP je enostavnejše. Ocenjevanje 

otrokovega funkcioniranja mora biti celostno, kar pomeni, da upoštevamo bio-fiziološko, 

psihično in socialno plat njegovega delovanja. Ker se človek, stalno spreminja, razvija, tudi 

ocenjevanje ne sme biti enkratno, dokončno dejanje, temveč procesno - učenca ocenjujemo 

ves čas, v vsakdanjih ţivljenjskih oziroma šolskih situacijah ter spreminjamo ugotovitve 

ter v skladu s tem delo z učencem. Različni avtorji uporabljajo različne taksonomije 

posameznikovega razvoja.  

Tako lahko ocenjujemo: 

- po Bloomu in sodelavcih: kognitivno, afektivno in motorično področje; 

- po Brennanu: spretnosti, stališča, izkušnje in znanja; 

- po Galeši: spoznavni, emocionalno-socialni in psiho-motorični razvoj; 

- po Valetti: veliko motoriko, senzo-motorično integracijo, perceptualno-motorične 

sposobnosti, razvoj govora in jezika, konceptualne sposobnosti in socialne veščine 

(povzeto po Pulec Lah, študijski zapiski, predmet defektološka diagnostika). Da bo 

globalna ocena zajela bistvene vidike posameznikovega funkcioniranja, ocenjujemo 

naslednja področja učenčevega funkcioniranja, ki jih povzemam po Končarju (1997): 

- motorika; 

- stanje čutil; 

- zaznavanje; 

- senzorična integracija; 

- prostorska orientacija; 
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- časovna orientacija; 

- stranskost; 

- govor in jezik; 

- šolska znanja in spretnosti; 

- usmerjenost procesov; 

- vedenjske in odzivne lastnosti; 

- socialno polje; 

- močna področja; 

- druţinski pogoji. 

Z upoštevanjem naštetih področij zajamemo v ocenjevanje vse bistvene lastnosti učenca, ki 

nam pomagajo načrtovati prilagoditve, strategije in metode dela. Podatke o otroku lahko 

pridobivamo na različne načine oziroma iz različnih virov - npr. s študijem dokumentacije, 

pogovora s starši, učitelji in vzgojitelji, ob individualnem delu z otrokom, opazovanjem, 

analizo učenčevih izdelkov, prav tako pa tudi z različnim instrumentarijem - ocenjevalnim 

profilom, vprašalniki, anketami, evidenčnimi listi prisotnosti simptomov na posameznem 

področju funkcioniranja ter  standardiziranimi testi. V poštev pride seveda tudi mnenje 

komisije za usmerjanje in pa mnenja in ugotovitve strokovnjakov, ki so učenca ţe 

obravnavali v preteklosti. Pri tem pa se pojavljajo nekateri dvomi; po Končar (2003, str. 

14) je vzrok teh v tem, »da utegnejo ugotovitve strokovnjakov, ki so učenca obravnavali v 

preteklosti, zavesti strokovnjake, ki učenca ocenjujejo v danem trenutku.« Kljub temu ima 

tovrstno pridobivanje podatkov o učencu tudi svoje prednosti: 

- materialna in časovna racionalnost spoznavanja otroka; 

- moţnost vpogleda v kronološki potek učenčevega razvoja, kar omogoča boljši oziroma 

ustreznejši odnos ob prvem stiku z njim in posledično skozi celotno obravnavo; 
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- predstavlja izziv za diferencialno diagnostiko, ugotavljanje vzrokov sprememb v 

otrokovem funkcioniranju in razlik v ugotovitvah različnih strokovnjakov, ki so učenca 

obravnavali (po Končarju, prav tam). 

Galeša (1995, str. 119) navaja, da je problem ocenjevanja subjektivnost, saj »ima vsak 

ocenjevalec svojo subjektivno enoto merjenja ali ocenjevanja.« Avtor (prav tam) navaja M. 

B. Arnold, ki pa je tovrstne pomisleke zavrgla z ugotovitvijo, da brez (subjektivnega) 

sklepanja ne bi doumeli niti zakonitosti v drugih znanstvenih disciplinah. Poleg tega 

navaja, da »nismo sposobni dokazati, da sta določena lastnost človeka in naša ocena iste 

lastnosti istega človeka bolj različni kot podobni …« Sicer prav tako nismo sposobni 

dokazati niti nasprotnega (odsotnost dokaza ni dokaz), a še vedno lahko trdimo, da 

ocenjevanje otrok kljub temu velja za dovolj znanstveno ustrezno, če le znamo ocenjevati 

na podlagi opaţenega in se pri tem izogniti (preveč) subjektivnim sodbam in pridevnikom, 

oznakam. Nadalje avtor (prav tam) ugotavlja naslednje: »… vsako preverjanje, 

ugotavljanje in ocena (je) hipotetična in začasna, dokler je ne potrdimo z uspešno pomočjo 

OPVIP. Če je bila naša pomoč neustrezna, ne moremo trditi, da je bila ocena oziroma 

diagnoza pravilna, čeprav je lahko vzrok neustrezne pomoči v neustreznem programu ali v 

neustreznem izvajanju.« Zelo pomembno je v tej fazi spoznavanje učenčevih močnih 

področij, saj ima upoštevanje teh velik vpliv na samovrednotenje, samopodobo. Ta je 

izredno pomembna za doseganje učne uspešnosti, nekateri avtorji poudarjajo, da celo bolj 

kot pa sposobnosti same. Upoštevanje močnih področij nam sluţi tudi kot sredstvo 

motivacije, saj bo učenec veliko raje ter laţje izvajal dejavnosti, ki se na tak ali drugačen 

način nanašajo na vsebine, ki ga veselijo in pri katerih je uspešen. Naj navedem primer iz 

študijske prakse: učenec z bralno-napisovalnimi teţavami je kazal veliko zanimanje za 

srednjeveške viteze, zato sem iz knjiţnice prinesel knjigo s to tematiko (primerne 

teţavnosti za njegovo starostno obdobje in bralne sposobnosti). Učencu je branje 

predstavljalo manjši napor kot branje naključnih besedil in v njem zbudilo večje 

zanimanje, ker je vsebina besedila obravnavala temo, ki ga zanima. Tako je celo učenec, ki 

se je prej bralnim dejavnostim upiral, sam izrazil ţeljo po branju. Poleg vsebin, ki otroke 

zanimajo, imajo lahko motivacijsko vlogo tudi dejavnosti, ki jih veselijo. Te so lahko 

nagrada za uspešno opravljeno delo; gre za t. i. Premackov princip - učenec bo vedno 

pogosteje pripravljen izvajati dejavnosti, ki mu delajo teţavo, če temu sledi dejavnost, ki 

mu je v veselje in ga sprosti. Osredotočanje na njegova močna področja ima torej 
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kompenzacijsko vlogo; z njihovim upoštevanjem namreč omilimo, kompenziramo 

področja, ki mu povzročajo teţave. »Poudarjanje preteţno negativnih lastnosti otroka 

rezultira v stigmatizacijo, ki se izraţa z negativnimi opisi, simptomi, sindromi in 

diagnozami na splošno, kar vodi do oblikovanja negativnih stališč do otroka in njegovih 

problemov. Ko so enkrat oblikovana negativna stališča do otroka in njegovih problemov, 

potem pri določenem otroku ne opazimo več pozitivnega vedenja in drugih pozitivnih 

lastnosti. Na tak način si sami oteţujemo pot do njega oziroma oteţujemo otrokov razvoj, 

namesto da bi mu pomagali (po Galeši, 1995, str. 264).« Pri ugotavljanju učenčevih 

močnih področij in interesov nam je lahko v veliko pomoč ţe preprost pogovor z njim, pa 

tudi tehnika dopolnjevanja stavkov – oblikujemo delne, nedokončane trditve in učenca 

prosimo, naj na list dopiše oziroma dokonča stavke (npr. ''V prostem času rad _______.'' 

ali ''V šoli mi je najbolj všeč predmet ______.''). Prav tako ima velik pomen ugotavljanje 

prevladujočega zaznavnega kanala posameznika in njegovega sloga učenja - načina 

sprejemanja, urejanja in obdelave podatkov ter ritma oziroma časa, dela dneva, v katerem 

je najbolj aktiven. Nekateri posamezniki si laţe zapomnijo podatke po vidni plati, drugi 

slišno in nekateri kinestetično (tipno). Gre za razlike v prevladujoči zaznavni poti oziroma 

t. i. zaznavnem kanalu. Posamezniki so tudi v različnem delu dneva različno dejavni.                                                                                                                            

Pri pouku v razredu redne osnovne šole, kjer poteka pouk v jutranjem, dopoldanskem času 

in se večji skupini učencev podaja snov na preteţno enak način, so namreč lahko nekateri 

učenci zaradi neupoštevanja razlik v načinu posameznikovega prejemanja informacij 

prikrajšani. Tako so lahko UPP manj uspešni v šoli ţe samo zaradi omenjenega, kar utegne 

njihov odnos do pouka še dodatno poslabšati. Za ugotavljanje primarnega zaznavnega 

kanala je uporaben preizkus učenja desetih besed po slušni, vidni in kinestetični metodi, ki 

ga predlaga Mills (1970); metoda, s katero se učenec nauči največ besed, naj bi bila zanj 

najustreznejša (po Galeši, 1995, str. 207). »Strokovni delavci šole, ki delajo z otroki s 

posebnimi vzgojno-izobraţevalnimi potrebami, bi morali najprej narediti profil učnega 

sloga določenega učenca in šele nato nuditi otroku pomoč tudi glede na njegov učni slog 

(Galeša, prav tam).« Koristno je identificirati tudi učenčeve obrambne mehanizme oziroma 

psihično zaščito pred anksioznostjo in okoliščine, v katerih njegove teţave pridejo najbolj 

do izraza. Na podlagi poznavanja teh lahko hitreje prepoznamo vzrok njegovega vedenja v 

določenih okoliščinah, situacijah in uporabimo ustrezne prilagoditve (npr. če učenca moti 

hrup, močna dnevna svetloba, majhen prostor) oziroma načrtujemo, kako pri njem 
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odpraviti ali vsaj nadomestiti obrambne mehanizme (npr. globoko dihanje in štetje do deset 

namesto burne reakcije v afektu).  

 

2.7.1.5 VLOGA IN POMEN SODELUJOČIH PRI ODKRIVANJU IN OCENJEVANJU 

UČENČEVEGA OKOLJA IN FUNKCIONIRANJA OTROKA  

Pogoj za uspešno odkrivanje in celostno ocenjevanje otrokovega funkcioniranja in 

njegovega okolja je skupinski pristop, saj, kot pravi rek, ''več ljudi več ve''. Ker se z 

učencem različne osebe srečujejo v različnih situacijah, ga tudi vsaka pozna iz njej 

lastnega, specifičnega vidika. Zato ima tesno sodelovanje in usklajevanje informacij med 

vsemi, ki učenca obravnavajo in pa seveda z njim samim velik pomen za njegovo celostno 

poznavanje. Izjemno pomembno med celotnim procesom individualiziranega 

programiranja je sodelovanje s starši, saj imajo edinstven vpogled v otrokovo 

funkcioniranje, najbolje poznajo njegov značaj in njegovo delovanje izven šolskega okolja, 

v katerem se vsi otroci, ne le UPP, obnašajo drugače kot pa v domačem okolju. Pri 

pridobivanju temeljnih informacij o učencu; npr. samostojnosti, navadah, učnih navadah, 

močnih področjih in interesih so starši nepogrešljiv vir podatkov. Starši lahko strokovno 

skupino prav tako seznanijo s šibkostmi, teţavami in lastnim videnjem otroka ter 

prilagoditvami, ki jih v domačem okolju ţe uporabljajo ter s tem pomagajo najti učinkovite 

načine pomoči in pristopov k delu z otrokom - učencem. Seveda mora biti sodelovanje 

obojestransko. Strokovna skupina mora starše seznaniti z letnimi cilji, ki jih za učenca 

načrtujemo, in koraki, po katerih jih bo dosegel, morebiti potrebnimi dodatnimi storitvami, 

ki jih bo otrok potreboval in mu jih bodo v sklopu individualiziranega programa nudile 

šola oziroma zunanje ustanove, s strokovnjaki, ki mu bodo nudili podporo in pomoč ter 

njihovimi pristojnostmi in pa prilagoditvami, ki jih bo otrok deleţen pri preverjanju, 

ocenjevanju in poučevanju.  »Stališča staršev pomembno vplivajo na stališča otrok do šole 

in učiteljev. Če imajo starši do šole negativno stališče, ga imajo največkrat tudi otroci 

(Galeša, 1995, str. 272).« Če upoštevamo zgornji trditvi, imata dober odnos in ustrezna 

komunikacija med člani strokovne skupine in starši za učenčevo dojemanje šole velik 

pomen. Če znajo starši otroku razloţiti smisel in korist šolskega dela (ter pomen 

individualiziranega programa), bo vsekakor bolj motiviran in pripravljen sodelovati; 
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njegova storilnost bo višja. Starši pa v vzgojno-izobraţevalni proces niso vedno vključeni 

v polni meri. Razlogi za to so lahko (po Galeši, 1995, str. 112): 

- premalo osredotočenosti na učenčeve sposobnosti in interese ter prevelika osredotočenost 

na ugotavljanje motenj, ki jih je ugotovila šola, kar vodi v negotovost, kaj je UPP zmoţen 

doseči;  

- nejasno postavljeni obdobni in letni cilji, nemerljivo, zgolj snovno načrtovanje brez 

definiranih funkcijskih in vsebinskih ciljev; 

- v strahu, da starši ne bodo zmogli sprejeti resnice o svojih otrocih, vzrok tega pa je spet v 

negativno osredotočenem, simptomatskem ocenjevanju; 

- prenizki strokovni usposobljenosti strokovnih delavcev za sodelovanje s starši UPP. 

 Specialni in rehabilitacijski pedagog oceni učenčeve spoznavne, socialno-emocionalne in 

tudi gibalne spretnosti in dejavnike okolja, ocena pa mora biti čim bolj poglobljena, zato se 

mora biti sposoben vţiveti v otrokov način razmišljanja. Temeljnega pomena pa je, kot 

navaja Opara (1998, str. 72), »… sposobnost spoznavanja bistva funkcioniranja 

posameznega otroka v različnih situacijah in sposobnost predvidevanja in načrtovanje dela 

in pogojev, ki jih bo potreboval posamezni otrok s posebnimi potrebami.« Da bodo 

ugotovitve dosegle svoj namen, morajo vsi, ki sodelujejo v vzgojno-izobraţevalnem 

procesu, pri delu z učencem upoštevati prilagoditve in specifičen način dela z učencem. 

Galeša (1995, str. 122) navaja, da je v materialih evropskega sveta za edukacijo v zvezi z 

vlogo učitelja zapisano, da je to edina oseba, »ki poseduje informacije iz socio-

emocionalnega področja otroka in je zaradi tega najbolj kompetentna oseba za ocenjevanje 

socio-emocionalnega razvoja otroka (Galeša, prav tam).« Funkcioniranje učenca na 

omenjenem področju sicer spoznavajo tudi ostali strokovnjaki, a zagotovo drţi, da je 

vpogled učiteljev v posameznikovo obnašanje v različnih šolskih socialnih situacijah in 

interakcijah z vrstniki ter poznavanje emocionalne plati posameznikove osebnosti najbolj 

točen. Učitelj z učencem preţivi veliko časa in spoznava njegovo delovanje procesno in v 

različnih okoliščinah. Galeša (prav tam) ugotavlja, da: »… ne gre za to, da bi bile 

informacije učiteljev o učencih neustrezne, temveč predvsem za to, da so te informacije 

neustrezno zajete in uporabljene.« Ter da »… ni problem količina in vrsta informacij 
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učiteljev o učencih, temveč je problem postopek dobivanja teh informacij. Z ustreznimi 

postopki in inštrumenti pridobivanja informacij o učencih s strani učiteljev bi dobili veliko 

objektivnejše informacije o učencih kot s katerim koli ''objektivnim'' testom brez 

učiteljev.« Podobno ugotavlja tudi Opara (2005, str. 86): »Zlasti učiteljem pogosto 

primanjkuje znanja in tehnik za ustrezno procesno ocenjevanje otrokovega razvoja.« V 

strokovni skupini, pa tudi med starši in učencem, ni nihče od sodelujočih nadrejen ali 

podrejen drugemu. Res da ni nujno, da bodo učencu vse ugotovitve in iz teh izpeljane 

metode dela in prilagoditve pomagale v enaki meri, a so za skupno oceno prav vse enako 

pomembne. Skupinsko delo pa lahko (po Opari, 1998, str. 70) ogroţajo naslednji dejavniki:  

- razlike v izobrazbenih nivojih; 

- druţbeno priznanem statusu posameznih strok; 

- razlike v diagnostičnem inventarju strok.     

2.7.2 NAČRTOVANJE 

Pojem načrtovanja razumemo na splošno kot vnaprejšnje določanje česa - v primeru 

individualiziranega programiranja je to načrtovanje vzgojno-izobraţevalnega dela za UPP 

za določeno obdobje; izhajajoč iz ugotovljenega trenutnega stanja posameznika in njegovih 

posebnih potreb. Galeša (1993, str. 71-72) opredeli načrtovanje kot »… tisto delo, ki ga 

moramo opraviti, da postavimo funkcionalne smotre, opredelimo funkcionalne cilje, 

področja, izberemo vsebine, dejavnosti, načine, pristope, metode in potrebne pripomočke s 

tehnologijo z jasnim ciljem oblikovanja najbolj učinkovitega učnega okolja.« Glavni 

razlogi za kvalitetno načrtovanje v sklopu individualiziranega programa v ROŠ so: 

- prilagajanje sestavin edukacijskega procesa glede na različne posebne potrebe 

posameznikov; 

- z individualiziranimi pristopi, metodami, pogoji in pripomočki omogočiti UPP ustrezno 

vzgojo in izobraţevanje; 

- izboljšanje metodike vzgoje in izobraţevanja; 



28  

- preprečevanje nastanka razvojnih teţav in šolskega neuspeha oziroma omogočanje 

šolskega uspeha pri UPP; 

- doseganje zadovoljstva in uspeha učencev v šoli in pozneje v ţivljenju (povzeto po 

Galeši, 1995, str. 208).    

Najpomembnejši cilji načrtovanja pa so po Galeši (1993, str. 72) tile: 

- transformacija razvojnih potreb v vzgojno-izobraţevalne smotre; 

- razčlenjevanje vzgojno-izobraţevalnih smotrov v razvojne, globalne, splošne in 

operativne cilje; 

- oblikovanje ustreznega učnega ali vzgojnega načrta na osnovi razvojnih potreb otrok in 

moţnosti šole, druţbe in doma; 

- izbor za učenca najustreznejših načinov, pristopov, metod dela in pripomočkov; 

- načrtovati čim več sestavin procesa poučevanja, učenja in vzgajanja; 

- izdelava merljivih IP; 

- predvideti pogostost, način, kraj, čas in način evalvacije; 

- na osnovi te po potrebi korigirati IP. 

Pomemben predpogoj za kvalitetno načrtovanje, ki bo vodilo do učinkovite obravnave 

UPP, je torej dobro poznavanje učenca, kvalitetna, natančna, celovita ocena 

posameznikovega funkcioniranja in vpliva okolja nanj. Tudi v tej fazi smo osredotočeni na 

posameznika in njegovo okolje. Z načrtovanjem prilagoditev okolja ţelimo omogočiti UPP 

čim bolj polno vključevanje in sodelovanje v vzgojno-izobraţevalnem procesu ter v 

šolskem in ţivljenjskem okolju. Glede na ugotovljene posebne vzgojno-izobraţevalne 

potrebe učenca zanj načrtujemo kakšne pogoje, strategije in oblike dela ter prilagoditve na 

nivoju šole in razreda bo potreboval, da bo zmogel predpisani program. Na nivoju šole 

lahko načrtujemo prostorske, časovne, organizacijske in materialno-kadrovske 

prilagoditve, na nivoju razreda pa za UPP lahko načrtujemo prilagojene oblike dela, 
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poučevanja, podajanja navodil, didaktičnih pripomočkov, nalog in delovnih listov, 

usmerjanje vedenja, dodatno pomoč v razredu ter prilagojene oblike ocenjevanja in 

preverjanja znanja. Na primer: za učenca s teţavami na področju bralnega razumevanja je 

treba prilagoditi način preverjanja znanja z drugih področij (npr. matematike) v razredu 

tako, da to ne bo vplivalo na oceno teh področij. Reševanje matematičnih besedilnih nalog 

preverjamo ustno - te prilagoditve pa naj bodo torej res le prilagoditve načina preverjanja 

znanja in ne prilagoditve standardov znanja, saj ti v programu s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo ostajajo na isti ravni. Pri tem se moramo zavedati, da 

oblikovanje ustreznih prilagoditev, ki jih učenec potrebuje, nima pomena le v sklopu 

tekočega osnovnošolskega izobraţevanja oziroma izvajanja IP, temveč tudi v okviru 

končnega, eksternega (zunanjega) preverjanja in ocenjevanja znanja - nacionalnega, 

drţavnega preverjanja in ocenjevanja znanja ob zaključku osnovnošolskega izobraţevanja. 

UPP ima namreč pravico do prilagojenega izvajanja drţavnih preizkusov znanja; 

prijavnico za opravljanje mora šola poslati Drţavnemu izpitnemu centru, ki (skupaj s 

šolsko komisijo in zunanjim članom komisije) določi način opravljanja tega preizkusa. 

Opara (2005) opozarja na naslednji problem: »Drţavni izpitni center teţko določi način 

opravljanja preizkusa, če šola ne posreduje kakovostnih podatkov o tem, kakšne 

prilagoditve učenec potrebuje.« Če UPP kljub metodično-didaktičnim prilagoditvam še ne 

zmore osvajati standardov znanja predpisanega programa, je treba načrtovati tudi snovno-

ciljne prilagoditve, poučevanje, izvajanje, individualizirati učni načrt, pot, po kateri bo 

učenec prišel do ţelenih rezultatov in znanja. Da bo pot jasno zastavljena, mora biti 

načrtovanje merljivo, kar doseţemo z operacionalizacijo učnih ciljev. V tem kontekstu 

predstavlja IP individualiziran učni načrt oziroma (individualiziran) razvojni program za 

posamezno področje funkcioniranja.  

 

2.7.2.1 POSTOPEK OBLIKOVANJA MERLJIVIH CILJEV  

Da bo učenec na določenem področju funkcioniranja dosegel zastavljene cilje, morajo biti 

ti čim bolj jasno opredeljeni, saj bomo le tako lahko z učencem izvajali potrebne, bistvene 

dejavnosti na ustrezen način, preverili, ali cilje dosega ali ne in dobili jasno sliko o 

otrokovem napredku na posameznem področju funkcioniranja. Proces oblikovanja 
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merljivih ciljev poteka od splošnih k natančnejšim, specifičnim ciljem ali drugače 

povedano: na podlagi ugotovljenih učenčevih šibkih in močnih področij izberemo širša 

funkcijska področja, kjer bi mu bilo smiselno nuditi strokovno pomoč in pri tem tudi ţe 

upoštevamo ugotovljena močna področja, s katerimi lahko omili oziroma kompenzira 

prisotne teţave. Za učenca predvidevamo, načrtujemo ţeleni napredek na izbranih širših 

področjih funkcioniranja za določeno obdobje ter izhajajoč iz tega nato nadalje načrtujemo 

pot, po kateri bo te cilje dosegel. To izpeljemo tako, da izberemo najprej širša področja 

funkcioniranja, ki jih ţelimo uriti; globalne funkcijske (razvojne) cilje, iz teh izpeljemo 

cilje za oţja funkcijska področja oziroma jih 

razčlenimo na splošne funkcijske cilje, ki ţe bolj jasno nakazujejo, katere spretnosti, 

funkcije bo učenec v sklopu širših področij funkcioniranja uril, izvajal; ta sklop 

načrtovanja imenujemo funkcijsko načrtovanje. Da pa bomo lahko presodili, ali je otrok 

ţelene funkcije osvojil, je treba oblikovati nadalje še vsebinske (učne, vzgojne) cilje - tiste, 

ki nam povejo, kaj mora otrok storiti in na kakšen način, kaj bo pokazal, da bomo lahko 

sklepali, ali je določeno stvar osvojil ali ne. Oblikovanje, načrtovanje takšnih ciljev 

imenujemo vsebinsko načrtovanje.  

 

2.7.2.2 NAČRTOVANJE GLOBALNIH CILJEV 

Globalne cilje imenujemo tudi letni globalni cilji, saj jih najpogosteje načrtujemo za dobo 

enega leta, lahko pa tudi za krajša časovna obdobja – za pol leta ali za konferenčno 

obdobje. Izpeljemo jih iz globalne ocene otrokovega funkcioniranja in predstavljajo smer 

otrokovega razvoja ob upoštevanju pogojev v okolju, potreb, zmogljivosti in teţav. Galeša 

(1995, str. 217) opozarja na naslednje kriterije, dejavnike, ki jih je treba pri izbiri globalnih 

ciljev upoštevati: 

- otrokovi pretekli doseţki; 

- sedanja raven njegovih doseţkov; 

- praktičnost izbranega cilja; 
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- prioriteta potreb otroka in 

- čas, ki je za dosego izbranega cilja potreben. 

Najpomembnejše globalne cilje za posameznika izberemo na podlagi enajstih kriterijev, ki 

jih Galeša (1993) povzema po Stephenu C. Larsenu (1980, str. 225). Izberemo cilje, ki so 

nakazani, indicirani pri odkrivanju in prijavi, tiste, ki so ustrezni glede na ugotovljeno 

stanje v času namestitve učenca v učno okolje, raven trenutnega funkcioniranja in starost 

otroka, intenziteto motenj, take, ki niso v nasprotju oziroma konfliktu z dodatnimi pogoji, 

ki bi ovirali učenčevo funkcioniranje. Poleg tega pa pri izbiri ciljev upoštevamo še 

pričakovanja staršev ter pričakovanja učenca samega - upoštevanje njega ima namreč velik 

vpliv na njegovo storilnost in pripravljenost za delo, saj bo to boljše, če ve, kaj naj bi v 

določenem obdobju dosegel, usvojil; če pozna končni cilj. Kot zadnji kriterij avtor navaja 

ustreznost izbranega cilja glede na strokovno skupino, ki načrtuje IP. Vsak član strokovne 

skupine rangira oziroma razvrsti cilje, ki se mu zdijo najpomembnejši (prioritetni) na 

področju komunikacije, znanja, spoznavnih in socio-emocionalnih spretnosti.  

Če izhajamo iz globalnih ciljev, je moč natančneje načrtovati delo oziroma določati, 

programirati razvojne in vsebinske cilje ter dejavnosti, ki jih bomo izvajali, potrebno vrsto 

pomoči, dodatne prilagoditve, oblike dela, strategije in potrebne pogoje.   

2.7.2.3 NAČRTOVANJE SPLOŠNIH CILJEV 

Splošni cilji so vmesni korak med globalnimi cilji in operacionaliziranimi (delovnimi) cilji 

in olajšajo njihov izbor ter oblikovanje. Galeša (1995, str. 225) definira splošni cilj kot »… 

nameravani oziroma načrtovani rezultat vzgoje in izobraţevanja, ki je dovolj splošno 

postavljen, da vključuje področje učenčeve storilnosti, npr. razumevanje sporočila 

prebranega berila.« Iz navedenega primera je razvidno, da ti cilji opredeljujejo rezultat 

učenčevega dela. Splošne cilje lahko izpeljemo, načrtujemo v kombinaciji z globalnimi 

cilji ali pa brez njih; v tem primeru nadomeščajo globalne cilje širši splošni cilji. Če 

načrtujemo splošne cilje v kombinaciji z globalnimi, je treba upoštevati naslednja pravila 

in napotke:  

- vsak globalni cilj ima več splošnih ciljev; 
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- splošne cilje je moţno razporediti po različnih kriterijih (razvojno, od preprostega do 

kompleksnega, od najmanj do najpomembnejšega); 

- ne zajemajo opisa vedenja učenca; 

- ne vsebujejo kriterijev za ugotavljanje uspešnosti; 

- zapisujemo jih lahko v treh do štirih besedah; 

- ne opredeljujejo ţelje po napredku, povečanju česa, razumevanju; 

- niso časovno opredeljeni; 

- ne opredelimo prav vseh splošnih ciljev, ki jih zajema globalni cilj za čas enega leta (po 

Galeši, 1995, str. 220). 

 

Ker je lahko izpeljava ustreznih splošnih ciljev iz globalnih zahteven proces in zahteva 

sodelovanje vseh članov skupine, lahko skupina izbere najpomembnejše splošne cilje na 

skupnem sestanku, kjer izbrani vodja skupine vsem udeleţencem predstavi posamezni 

globalni cilj za učenca ter pozove sodelujoče, naj navedejo čim več splošnih ciljev, ki po 

njihovem mnenju spadajo v predstavljeni globalni cilj. Da bo izbranih splošnih ciljev za 

poznejšo selekcijo najpomembnejših izmed njih čim več, jih lahko člani skupine izberejo s 

pomočjo t. i. ''viharjenja moţganov'' (dobesedna izpeljanka iz ang. besede brainstorming) 

ali po domače glasnega razmišljanja. Gre za to, da vsak član skupine ubesedi, izrazi (vse) 

svoje zamisli. Na tak način skupina izbere mnoţico splošnih ciljev, izmed katerih nato 

izberemo najprimernejše. Pri izbiri upoštevamo naslednja pravila, korake: definiranje idej 

glede splošnih ciljev, izločanje ponavljajočih se idej, kombiniranje in razširjanje idej v 

nove, širše ideje, ločevanje idej, ciljev tako, da ne vsebujejo več kot le ene spretnosti, 

izločevanje nepomembnih (irelevantnih) spretnosti, ob tem pa se je treba zavedati tudi 

moţnih teţav, ki bi zahtevale oblikovanje novih, dodatnih ciljev (po Galeši, 1993, str. 181, 

182). Splošne cilje lahko načrtujemo tudi brez globalnih ciljev, pri čemer pa moramo biti 

pozorni na naslednje: da izraţajo načrtovani rezultat učnega procesa in ne učnega procesa 

samega po sebi (npr.: učenec razume pomen besedila in ne učenec bo usvajal bralno 
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razumevanje), da z njimi opišemo njegove rezultate učenja in ne dejavnost učitelja (npr.: 

izboljša tekoč zapis in ne izboljšati tekoče učenčevo pisanje), da ne izraţamo ciljev s 

pomočjo navajanja učne snovi (npr.: identificira dele dihalnega sistema) in da ne 

zajamemo v istem cilju več kot enega rezultata pouka (npr. pozna, razume in vrednoti 

pomen prebranega besedila). Če so splošni cilji zastavljeni kot posledica, rezultat pouka, 

obravnave, nam jasno kaţejo, kaj naj bi učenec dosegel (rezultat) in tako omogočajo laţje 

načrtovanje in s tem tudi izvajanje ter vrednotenje (evalvacijo). Splošni cilji morajo biti 

zastavljeni toliko natančno, da jih lahko razgradimo v vsebinske, delovne cilje, torej, da jih 

je moč operacionalizirati.  

 

2.7.2.4 NAČRTOVANJE OPERATIVNIH CILJEV 

Operativni cilji so načrtovani cilji poučevanja in so oblikovani tako, da je iz njih moč 

razbrati učenčevo dejanje, doseţek, aktivnost, ki jo bo ob osvojitvi določene snovi, veščine 

lahko pokazal. Opredeljujejo, kaj bo učenec sposoben narediti oziroma kaj bo moral 

narediti, da doseţe splošni cilj. Operativni cilji so najpomembnejši element IP; če so 

natančno, pravilno oblikovani, lahko na podlagi uresničitve, njihove osvojitve potrdimo, ali 

je učenec dosegel načrtovane vsebinske cilje, s tem pa tudi, ali je dosegel funkcijske, 

razvojne cilje in globalne cilje. Galeša (1995, str. 227) pravi, da so operativni cilji 

»najpomembnejša sestavina skupnega programa in individualiziranega programa za otroka 

in za vse tiste, ki otroka poučujejo.« Za tiste, ki delajo z učencem, so ti cilji pomembni 

zato, ker omogočajo objektivno presojo realizacije, njihovega doseganja. Da lahko 

objektivno presodimo, ali je učenec operativni cilj dosegel ali ne, mora ta vsebovati 

nekatere bistvene elemente, ki to omogočajo. Najpomembnejši element operativnega cilja 

je akcijski glagol, ki mora biti zapisan v dovršni glagolski obliki in dejanje lahko zazna 

(vidi, sliši) zunanji opazovalec. Če uporabimo npr. v splošnem cilju glagol pozna (pomen 

izraza), ne vemo, ali učenec res pozna pomen izraza, dokler ni cilj operacionaliziran, 

pretvorjen v tako obliko, da lahko učenec doseganje splošnega cilja dokaţe; zato pri 

oblikovanju operativnih ciljev uporabimo glagole, kot so napiše (definicijo izraza), napiše 

(smiselno poved z izrazom), identificira (pravo definicijo izraza), razloži (pomen izraza). 

Poleg navajanja glagolov, ki natančno določajo učenčevo storilnost, povedo učenčevo 
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dejavnost, je v operativne cilje treba vključiti še element merila uspešnosti oziroma kriterij, 

na podlagi katerega presodimo, ali je načrtovani cilj in s tem določeno veščino dosegel ali 

ne. Merila uspešnosti oziroma kriteriji so lahko različni, odvisno od posamezne aktivnosti; 

tako je lahko merilo uspešnosti odstotek (npr. pravilnih odgovorov, izračunov), čas 

oziroma časovni okvir (npr. za izvedbo aktivnosti, zapisa, izračuna), kvaliteta (npr. zapisa), 

količina (npr. sedi vzravnano pet minut, sedi vzravnano celo šolsko uro). V operativni cilj 

lahko vključimo tudi okoliščine oziroma pogoje, v katerih naj učenec doseţe cilj in 

morebitne pripomočke, ki jih pri tem uporabi (npr. pravilno reši računsko nalogo 

množenja dveh dvomestnih števil ... z računalom/ pisno/ na pamet). Za posamezno 

področje moramo načrtovati, katere oblike, metode dela in strategije ter pripomočke bo 

učenec pri izvajanju potreboval za dosego zastavljenih ciljev. Seveda je pri nizanju 

operativnih ciljev pomembno upoštevati njihovo logično zaporedje glede na teţavnost in 

razvojni vidik, saj učenec ne more dosegati npr. matematičnih spretnosti, če prej ni osvojil 

predmatematičnih znanj, vrednotiti vsebine prebranega besedila, preden jo pozna in 

razume. Pri načrtovanju je pomembno upoštevati načelo neposrednosti, direktnosti 

načrtovanja, kar pomeni, da IP za učenca načrtujejo tiste osebe, ki ga bodo z njim izvajale 

in bodo z njim v neposredni interakciji. Predvideti pa je treba tudi, kdo, kaj, kako in kje bo 

izvajal IP, torej razdeliti naloge in s tem odgovornost za učenčevo doseganje načrtovanih 

ciljev. Vsak, ki bo z učencem izvajal IP, mora predvidevati, na kakšen način bo učencu 

pomagal zastavljene cilje dosegati. Odgovornost (po Galeši, 1995, str. 110-111) temelji na: 

- jasno postavljenih merljivih ciljih v IP; 

- opazovanju aktivnosti otroka - več oseb; 

- opredelitvi kriterijev doseţkov, na osnovi katerih lahko primerjamo načrtovano in 

doseţeno (merila uspešnosti); 

- delitvi nalog med vsemi, ki delajo z učencem; 

- podpisu verificiranega IP; 

- postavljenih rokih; 
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- izbiri odgovorne osebe za povezovanje in uresničitev IP (najpogosteje specialni in 

rehabilitacijski pedagog); 

- spremljanju učenčevega napredka; sprotnem in končnem vrednotenju njegovega 

napredka - evalvaciji; 

- sprotnem ugotavljanju simptomov neučinkovitosti in učinkovitosti programa (če otrok 

(daljši čas) ne kaţe napredka); 

- zahtevi po pogostem in intenzivnem sodelovanju s starši učenca; 

- večji svobodi in kompetentnosti učitelja. 

Načrtovanje prilagoditev, metod in oblik dela, strategij, pripomočkov, izvajanja dodatne 

strokovne pomoči ter operacionalizacija ciljev imajo velik pomen za izvajanje relevantnih 

dejavnosti in za sprotno ter končno vrednotenje ustreznosti uporabljenih pristopov, 

uspešnega uresničevanja IP in učenčevega napredka na posameznem področju. Da bo 

vrednotenje, evalvacija čim učinkovitejša, je v fazi načrtovanja treba predvideti, kako 

pogosto (po vsakokratni individualni specialno-pedagoški obravnavi, tedensko, mesečno, 

naključno - po potrebi, ob koncu konferenčnega obdobja, šolskega leta) ter kako in kdo bo 

sodeloval pri vrednotenju učenčevega napredka (prisotnost staršev, kdo jih bo obveščal, ali 

bo vsak član strokovne skupine posebej vrednotil učenčev napredek in bomo ugotovitve 

uskladili pozneje; ali bomo spremljali učinke obravnav na skupnem sestanku, ustno, pisno, 

prek elektronske pošte, spletne učilnice).   

 

2.7.3 IZVAJANJE  

V IP opredelimo način in obseg izvajanja dodatne strokovne pomoči, ki jo bomo učencu 

nudili. To lahko nudimo individualno zunaj oddelka, znotraj oddelka med poukom, v 

posebni skupini, lahko pa tudi na domu, v rednih osnovnih šolah v obsegu od treh do petih 

ur tedensko, odvisno od posameznikovih potreb in moţnosti na šoli.  Ker ţelimo z dodatno 

strokovno pomočjo učenca razbremeniti, jo je navadno bolje izvajati z učencem med 

rednim poukom in ne pred njim ali po njem. Pri tem pa upoštevamo tudi, pri katerih 
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predmetih se njegove posebne potrebe najbolj odraţajo, vplivajo na osvajanje snovi, pri 

katerih najmanj ter kateri predmeti so zanj oddih, sprostitev (navadno sta to likovni pouk in 

telesna vzgoja). Ob upoštevanju naštetega je za učenca najbolje, če z njim individualno 

strokovno pomoč izven razreda izvajamo med tistimi predmeti, pri katerih bo njegov 

izostanek najmanj vplival nanj in na potek vzgoje in izobraţevanja ter pridobivanje tekoče 

snovi v sklopu določenega predmeta. Izvajanje individualne dodatne strokovne pomoči 

učencu ne bi smelo predstavljati še dodatne obremenitve, saj so UPP ţe dovolj (oziroma 

pogosto preveč) obremenjeni s samim poukom. To zahteva od strokovnih delavcev, da 

uskladijo urnike, kar je velik izziv. Urnik izvajanja individualne dodatne strokovne pomoči 

je zato koristno vključiti v IP. Dodatna strokovna pomoč ima (po Opari, 2005) dve vlogi; 

rehabilitacijsko, kjer gre za premagovanje primanjkljajev, ovir in pa didaktično funkcijo, ki 

pomeni učno pomoč, zagotavljanje pomoči pri učenju. Prvo sestavljajo reedukacija, 

kompenzacija in rehabilitacija. Reedukacija pomeni spodbujanje in razvijanje funkcij in je 

pomembna ţe v fazi zgodnjega odkrivanja (detekcije) in intervencij. Kompenzacija, kot ţe 

beseda pove, je nadomeščanje funkcij, spretnosti, ki jih učenec zaradi ovir ne zmore 

izvajati (v celoti) z drugimi spretnostmi, (prilagojenimi) pripomočki, metodami, čutili. 

Tretja sestavina rehabilitacijske funkcije dodatne strokovne pomoči pa pomeni »… 

pripraviti otroka s posebnimi potrebami, da bo zmogel sprejeti samega sebe v svoji 

realnosti in se naučiti ţiveti s svojimi ovirami in z omejitvami ter organizirati svoje 

ţivljenje in delovanje skladno z moţnostmi.« (Opara, 2005, str. 71). Didaktična funkcija 

predstavlja zagotavljanje pomoči pri učenju s prilagajanjem načina dela in dopolnjevanja 

vsebin, ki jih učenec pri pouku ni zmogel v celoti osvojiti. Večji pomen v niţjih razredih 

osnovne šole, ko učenca vpeljujemo v učno-vzgojni proces, ima rehabilitacijska funkcija, z 

napredovanjem pa pridobiva večji pomen didaktična funkcija, učna pomoč. 

Rehabilitacijski del dodatne strokovne pomoči izvajajo preteţno ustrezni strokovnjaki 

(glede na posebne potrebe učenca), didaktični del pa preteţno učitelji oziroma učiteljice. 

Da bodo vsi sodelujoči seznanjeni z vsemi spremembami, ki se pojavljajo med izvajanjem 

in da se bodo znali nanje odzvati, je tudi v tej fazi potrebno sprotno sodelovanje vseh 

članov strokovne skupine (po Opari, prav tam), pa tudi učenca in njegovih staršev. Prav 

tako so pri izvajanju IP lahko UPP v veliko pomoč njegovi vrstniki; ti mu lahko nudijo 

pomoč v razredu med poukom (vrstniška pomoč), delajo z učencem v paru. Starši 

strokovni skupini lahko posredujejo pomembne informacije o učinku obravnave na otroka, 
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njegovem delovanju zunaj šole, česar ostali člani skupine sami ne morejo zaznati. Cilj IP 

namreč ni omogočiti učencu uspešnosti le v šoli, ampak tudi izven nje, razvoj vseh 

njegovih potencialov, zmoţnosti v vseh ţivljenjskih situacijah. Člani strokovne skupine 

lahko sodelujejo in si med seboj pomagajo ter izmenjujejo informacije na različne načine. 

Od uspešnosti sodelovanja je odvisna uspešnost vključevanja UPP v ROŠ. Bratoš 

(Integracija otrok s posebnimi vzgojno-izobraţevalnimi v Otroci s posebnimi potrebami, 

2004, str. 45, po Schmidt, 2001c, str. 2) navaja: »Učitelji poseben pomen pripisujejo 

individualiziranemu programu, ki ga izdela specialni pedagog in sebe največkrat ne vidijo 

kot sodelujočih pri tej nalogi. Fazi izvajanja in vrednotenja programa, ki sledita 

načrtovanju, v praksi nista prisotni.« Po Kavkler (Uresničevanje inkluzivne vzgoje in 

izobraţevanja v šolski praksi v Razvoj inkluzivne vzgoje in izobraţevanja, 2008, str. 83) so 

se kot učinkovite izkazale naslednje oblike sodelovanja: 

- svetovanje učitelju, 

- sodelovalno poučevanje, 

- neformalno reševanje problemov, 

- pomoč v razredu. 

Svetovanje učitelju izvajajo strokovni delavci, ki obvladajo specialna znanja in strategije 

za delo z otroki s posebnimi potrebami (psiholog, logoped, specialni pedagogi različnih 

smeri, socialni pedagog). Skupaj z učiteljem se, glede na določeno situacijo, problem, na 

katerega opozori učitelj, dogovorijo o najučinkovitejših oblikah posredovanja, strategiji za 

delo z učencem. Sodelovalno poučevanje pomeni partnerstvo v procesu poučevanja, z 

namenom doseči učinkovitejše poučevanje UPP v razredu. Nepogrešljiva oblika 

sodelovanja strokovnih delavcev je neformalno reševanje problemov, pri katerem gre za 

izmenjavo informacij, usklajevanje dognanj, ugotovitev o najučinkovitejših oblikah dela, 

pristopih pri delu z učencem, ki poteka izven časa pouka, sestankov, torej pred ali po 

pouku, med odmori ipd., navadno vsak dan, ne na vnaprej dogovorjenih občasnih 

sestankih. Tako sodelovanje omogoča vsem, ki z učencem tisti dan delajo, da ga lahko med 

poukom obremenijo, motivirajo v kar največji meri, bolj ali pa manj glede na njegovo 

trenutno počutje in pripravljenost na delo. Pomoč v razredu, s katero učencu nudimo 
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občasno pomoč, npr. pri domačih nalogah in razumevanju tekoče učne snovi, lahko 

izvajajo študentje, prostovoljci in drugi strokovni delavci brez posebnih izkušenj pri delu z 

UPP. Končar (1997, str. 8) v zvezi s tovrstno pomočjo opozarja, da »… ne sme biti 

prepuščeno laičnemu razumevanju in načinu dela tistih, ki ga opravljajo.« Tovrstna pomoč 

UPP ne bi smela ovirati ostalih učencev v razredu in učitelja. Najpomembnejši dejavnik za 

učinkovitost dodatne strokovne pomoči, vzgojo in izobraţevanje UPP so nedvomno odnosi 

med učencem in vsemi, ki z njim delajo. Po Galeši (1995, str. 271) je treba pri odnosih 

upoštevati: 

- medsebojno spoštovanje; 

- večanje otrokovega samospoštovanja; 

- humanistični pristop k učenju in vzgoji; 

- dajanje pozitivnih sporočil; 

- dajanje pozitivne pomoči. 

Brez pristnega odnosa do učenca oziroma z učencem bo še tako dobro načrtovanje 

obrodilo slabše rezultate, kot jih je posameznik v resnici zmoţen doseči. Poleg osebnostnih 

lastnosti učenca imajo zelo močan vpliv na njegovo šolsko in ţivljenjsko uspešnost 

osebnostne lastnosti vseh strokovnih delavcev, ki ga obravnavajo, saj se otroci učijo tudi 

prek vzorov, poleg tega pa pozitivna osebna naravnanost ustvarja pozitivno vzdušje. 

Strokovni delavci pa morajo biti vešči tudi komunikacije z učencem in ne zgolj 

informiranja (enosmernega prenosa informacij); da bo učenec razumel (nas same, 

obravnavane vsebine, navodila) moramo najprej mi razumeti njega. Truditi se moramo, da 

učenec znanja in veščine ne le osvoji, ampak da jih tudi ponotranji. Velik vpliv imajo pri 

tem empatija in pristno razumevanje ter sprejemanje učenca kot osebe; kot navaja Opara 

(2005, str. 73), lahko učenci sprejmejo od strokovnih delavcev, ki so zmoţni empatije, do 

štirideset odstotkov posredovanih znanj, stališč in vrednot, medtem ko od tistih, ki tega 

niso zmoţni, le okoli pet odstotkov. Učenca skušamo čim bolj vključiti v dejavnosti, ki jih 

izvaja, ali drugače povedano, v čim večji meri zagotoviti njegovo udeleţbo, aktivno 

sodelovanje. Seveda aktivnosti ne izvajamo namesto učenca, ker tako ne bo razvil 
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samostojnosti, ampak izvajamo dejavnosti skupaj z njim. V vsakem trenutku se mora 

zavedati, kaj počne, s kakšnim razlogom in končnim ciljem, kaj bo končni doseţek 

njegovih oziroma skupnih prizadevanj. Še bolje, kot seznanjati učenca z njegovimi doseţki 

in napredkom, je, da sam sodeluje pri ugotavljanju lastnega napredka in ga lahko sam pri 

sebi opazi (npr. če po določenem času primerja lastne izdelke in opazi razliko), kar tudi 

pripomore k razvoju pozitivne samopodobe. V nasprotnem primeru, če učenec ne vidi 

smisla, cilja (in rezultata) dejavnosti, ki jih izvaja, bodo njegova motivacija, delovna 

vnema in samopodoba kaj hitro upadle. Za vzdrţevanje in višanje stopnje motivacije UPP 

imajo pri delu z njimi velik pomen pohvala, nagrada, prav tako pa tudi graja; pri tem pa 

velja omeniti nekaj smernic, na katere moramo biti pozorni in ki jih moramo upoštevati, da 

bodo pohvala, nagrada in graja dosegle nameravani učinek. Pohvale in nagrade naj bodo 

upravičene, kar pomeni, da učenca pohvalimo takrat (in takoj), ko si to zasluţi ter ga ne 

pohvalimo prepogosto, ''vse povprek'', saj bo tako pohvala zgubila svojo vrednost. Prav 

tako se je treba, kot navaja Galeša (1995, str. 275 po M. Wood s sodelavkami, 1986, str. 

106), ogibati materialnih nagrad, daril, saj naj bi tako nagrajevanje vodilo k vrednotenju 

predmetov namesto vrednotenju sebe (kljub temu so materialne nagrade za učence niţjih 

razredov pomembne). Izrednega pomena pri deljenju pohval in graj ima upoštevanje 

ugotovitev Meyerja, ki jih navaja Marija Skalar (Povratne informacije v funkciji 

ustvarjanja drugačnosti v Drugačnost otrok v šoli, 1987, str. 141): če učenec ne uspe rešiti 

''lahke'' (preproste) naloge, za katero smo prepričani, da jo je sposoben rešiti, ima zmerna 

graja boljši učinek kot pa izraţanje sočutja ob neuspehu. Podobno ima pozitiven učinek, če 

se zadrţimo pri dajanju pohvale, ko učenec uspešno reši preprosto nalogo, saj mu s tem 

damo vedeti oziroma mu sporočamo, da smo od njega pričakovali uspeh. Kot pravi 

Skalarjeva (prav tam), »… pohvala za lahke rešene naloge lahko sporoča, da njegovih 

sposobnosti ne cenimo kaj prida. Biti pohvaljen za naloge, ki jih večina učencev z lahkoto 

reši, pomeni biti nesposoben.« Pogosto deljenje pohval UPP, ne da bi pri tem upoštevali 

njihov učinek v različnih kontekstih, situacijah, je torej neupravičeno, zavajajoče in 

nepošteno; s tem namreč, resda nehote, do učenca kaţemo usmiljenje namesto zaupanja 

vanj in v njegove sposobnosti. Da ohranjamo njegovo motivacijo, dejavnosti ne izvajamo 

vedno na isti način, temveč skušamo obravnave popestriti z menjavanjem aktivnosti in 

načinov dela; npr. obravnavano vsebino lahko podamo frontalno, prikaţemo s skico 

oziroma shematsko, učenec rokuje z materialom, z njim se lahko pogovarjamo, 
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razpravljamo o obravnavani vsebini, ga sprašujemo, spodbujamo, da sam pove in razlaga o 

določeni tematiki, utrjuje pridobljene veščine, znanja s pomočjo vaj in delovnih listov, pri 

tem pa moramo biti tudi pozorni, da ga ne preobremenimo. Naloge naj ne bodo preteţke ali 

prelahke, a vendar dovolj, da mu bodo še izziv. Takoj ko opazimo, da učenčeva pozornost 

upada, ali sam potoţi, da je utrujen, začasno prenehamo z obremenitvami, dejavnostmi 

oziroma začnemo dejavnosti, ki so zanj sprostitev. V IP lahko natančneje opredelimo 

izvajanje v praksi z opisom poteka konkretnih dejavnosti, ki jih bomo z učencem izvajali; 

katere bodo aktivnosti izvajalca in učenca pri posamezni dejavnosti.   

 

2.7.4 EVALVACIJA 

Evalvacija je zaključna faza IP, hkrati pa izhodišče za oblikovanje novega IP. Predstavlja 

pomemben del individualiziranega programiranja, saj nam daje povratno informacijo o 

učinkovitosti načrtovanja programa, ustreznosti izvajanja programa in o napredku učenca. 

V tej fazi na podlagi kriterijev, ki smo jih opredelili v operacionaliziranih ciljih, lahko 

vrednotimo uresničevanje, doseganje načrtovanih ciljev, uspešnost izvajanja, učinkovitost 

uporabljenih metod in oblik dela, pripomočkov ter strategij, ki smo jih uporabili pri delu z 

učencem; presodimo, katere so se izkazale kot uspešne in katere kot neuspešne, oziroma 

kaj bi bilo treba spremeniti, vrednotimo pa seveda tudi učencev razvojni napredek - koliko 

je napredoval, odkar smo nazadnje ocenjevali razvitost posameznih funkcij in če so se 

pojavile dodatne posebne potrebe, ki jih predhodno nismo zaznali, ali so se pojavile 

pozneje in jih je pri oblikovanju IP za naslednje leto, pri nadaljnji obravnavi učenca treba 

upoštevati. Da bomo evalvacijo lahko izpeljali in bo imela veljavo, morajo biti načrtovani 

cilji oblikovani tako, da omogočajo spremljanje napredka učenca, oziroma da lahko na 

osnovi njihovega uresničevanja z gotovostjo presodimo o njegovem napredku na 

posameznem področju. Pogoj za uspešno evalvacijo, merjenje napredka, je v prvi vrsti 

oblikovanje IP v merljivi obliki. Nameni, smotri in cilji evalvacije so (po Galeši, 1995, str. 

316): 

- ugotavljanje uresničevanja temeljnih in splošnih smotrov ter razvojnih ciljev, ki so 

opredeljeni v zakonu in učnem načrtu; 
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- evalvacija kvalitete izvajanja programa; 

- evalvacija kvalitete in realizacije programa; 

- izvajanje sprotnih korektur programa; 

- preverjanje in ocenjevanje napredka in uspeha učenca; 

- identifikacija inter- in intraindividualnih razlik pri učencih; 

- izbor ustreznih strategij, pristopov, metod, tehnik, sredstev, instrumentov in oblik za 

pomoč učencem; 

- ocenjevanje dela šole; 

- uvajanje določene usmeritve in selekcije; 

- vrednotenje učnih pripomočkov, učbenikov, pogojev; 

- postopno dvigovanje ravni strokovnosti pedagoških delavcev; 

- spremembe v šoli in druţbi. 

Galeša (1995, str. 319) navaja, da je glede na evalvacijo ustrezen tisti program, ki »je 

toliko prilagojen posebnim potrebam otrok in razčlenjen, specificiran, operacionaliziran ter 

konkreten, da ga vsi preteţno enako razumejo in ga je mogoče brez teţav evalvirati. 

Osnovni pogoj za adekvatno evalvacijo je operacionalizacija smotrov v globalne in 

splošnih ciljev v delovne. Brez dobro operacionaliziranih smotrov in konkretiziranih ciljev 

je teţko izbrati ustrezen pristop, metodo, učilo, instrument za evalvacijo in odločati o 

napredku učenca.« Evalvacija je lahko zapisana v obliki opisnega vrednotenja učenčevega 

funkcioniranja ob koncu šolskega leta, v obliki navajanja doseţenih in nedoseţenih ciljev 

oziroma stopnje usvojitve ciljev (npr. ''ni dosegel'', ''delno dosega'', ''ne dosega''), ki smo jih 

načrtovali na posameznem področju, ali pa kot kombinacija obeh oblik. Izhajajoč iz 

ugotovitev oblikujemo predloge za nadaljnje delo z učencem oziroma nov IP.  
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3. OPREDELITEV PROBLEMA 

V tretji točki 36. člena ZUOPP (Uradni list RS št. 58/2011) določa: ,,Z individualiziranim 

programom dela se določijo: cilji in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraţevalnih 

področjih, strategije vključevanja otroka s posebnimi potrebami v skupino, potrebne 

prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in napredovanju, 

uporaba prilagojene in pomoţne izobraţevalne tehnologije, izvajanje fizične pomoči, 

izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku, prehajanje med programi ter 

potrebne prilagoditve pri organizaciji, časovna razporeditev pouka, veščine za čim večjo 

samostojnost v ţivljenju (prilagoditvene spretnosti) in načrt vključitve v zaposlitev.'' 

Končar (2003) pa navaja nekaj strokovnih zahtev, ki jih je treba uresničiti, da bi lahko 

zadostili zakonskim zahtevam. Znanja za to nalogo so si, kot smo ţe omenili, v okviru 

študija izmed različnih strokovnjakov pridobili le SRP. Čeprav je z zakonom opredeljeno, 

kaj naj se z individualiziranim programom določi, predvidevamo, da je način uresničevanja 

teh določil v praksi različen, kar je v veliki meri odvisno od kadrovskih pogojev v vzgojno-

izobraţevalni ustanovi oziroma od profila strokovnjakov, ki obravnavajo UPP. Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo (2011) navaja: ,,Sedanji ZUOPP opredeljuje le nekaj 

sestavin IP, ki ne morejo biti ustrezna osnova za sestavljanje IP v praksi. Predpisana je bila 

zakonska obveznost za vse OPP, ni pa bilo pripravljeno gradivo z navodili. Z 

oblikovanjem enotnih vsebinskih izhodišč bi omogočili boljše razumevanje in kakovost IP, 

kar prispeva h kakovosti poučevanja OPP in sodelovanja s starši OPP.''  

Pa vendar uvodoma naštete raziskave opozarjajo tudi na znanja, ki so potrebna za 

uresničevanje optimalnega razvoja UPP, ki pa jih učitelji, kot navajajo, nimajo. Podobno 

ugotavljata Končar in Poklukar (2005). Zaradi različnih kadrovskih pogojev na šolah so 

strokovne skupine za pripravo IP-ja za UPP različne. Zaradi navedenega pa predvidevamo, 

da v naših osnovnih šolah obstajajo razlike tudi v individualiziranem načrtovanju za UPP 

glede na sestavo strokovne skupine. 

 

 

4. CILJ DIPLOMSKE NALOGE 

 

Cilj diplomskega dela je ugotoviti, ali zaradi razlik v kadrovskih pogojih dela na rednih 

osnovnih šolah prihaja do razlik v uresničevanju individualiziranih programov. 
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Preveriti ţelimo, ali glede na sestavo skupine, ki je IP oblikovala, prihaja do razlik v 

vsebini naslednjih delov IP-ja: preverjanje funkcioniranja otroka in njegovega okolja, 

načrtovanje, izvajanje, evalvacija. Poleg tega nas zanima, na kakšen način je bila 

oblikovana ocena otrokovega funkcioniranja in njegovega okolja, kar je pomemben temelj 

za načrtovanje vseh aktivnosti v okviru IP-ja. 

 

 

5. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

5.1 Kakšne so v IP-jih ocene otrokovega okolja in funkcioniranja otroka? 

 

5.2 Ali v IP-jih obstaja povezava med oceno otrokovega funkcioniranja in načrtovanimi 

cilji? 

 

5.3 Kako je v IP-jih opredeljeno izvajanje v praksi? 

 

5.4 Kakšna je končna evalvacija uresničevanja IP-jev? 

 

5.5 Ali obstajajo razlike med IP-ji, ki jih oblikujejo strokovnjaki različnih profilov? 

 

5.6 Na kakšen način strokovnjaki ugotavljajo, ocenjujejo otrokovo okolje in funkcioniranje 

otroka? 

 

 

6. RAZISKOVALNA METODA  

 

6.1 VZOREC 

 

Za namen raziskave sem uporabil dva mala naključna vzorca dvajsetih IP-jev, napisanih za 

UPP, ki obiskujejo redno osnovno šolo in so vključeni v program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Na desetih rednih osnovnih šolah v Ljubljani 

sem prek ravnateljev, ravnateljic in zaposlenih, ki na šoli izvajajo individualiziran program 
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z učenci s posebnimi potrebami, prejel šestnajst IP-jev. Zaradi prezaposlenosti ali zavrnitve 

sodelovanja na ostalih šolah v Ljubljani sem preostale štiri individualizirane programe 

pridobil na dveh rednih osnovnih šolah v gorenjski regiji. Prvi vzorec sestavlja deset IP-

jev, pri oblikovanju katerih so sodelovali specialni in rehabilitacijski pedagogi, drugi 

vzorec pa deset IP-jev, ki so jih oblikovali strokovnjaki drugih profilov brez sodelovanja 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. 

 

 

6.2 MERSKI PRIPOMOČEK 

 

Za namen raziskave sem oblikoval merski instrument, ki obsega kriterije za vrednotenje 

IP-jev na področju ocenjevanja funkcioniranja otroka in njegovega okolja, načrtovanja, 

izvajanja ter evalvacije programa. Nastopajoče spremenljivke: 

 

a) neodvisne spremenljivke - strokovni profil sodelujočih pri oblikovanju IP-ja, 

b) odvisne spremenljivke - izpolnjevanje kriterijev merskega instrumenta.  

 

Oblikoval sem tudi vprašalnik odprtega tipa, s katerim sem preveril, na kakšen način 

strokovnjaki ugotavljajo lastnosti otrokovega okolja in funkcioniranje otroka.  

Kriteriji, ki sem jih oblikoval za vsebinsko analizo IP po posamezni fazi, so naslednji: 

 

1. Ocena otrokovega okolja in funkcioniranja otroka: 

 

 - Navajanje dosedanje vključenosti učenca v vzgojno-izobraţevalne ustanove; 

 

 - Uravnoteţenost - ocena upošteva motorični, kognitivni in afektivni vidik otrokovega 

funkcioniranja; 

 

 - Ocena vsebuje opis otrokovega okolja, druţine; 

 

 - Navajanje zaznavnega kanala, prek katerega učenec najuspešneje sprejema  

informacije; 
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 - Navajanje spretnosti, področij, na katerih je učenec uspešen. 

 

 

 

2. Načrtovanje: 

 

 - Opredelitev globalnih ciljev za posamezno področje; 

 

 - Navajanje operacionaliziranih ciljev za vsako obravnavano področje; 

 

 - Merljivost operacionaliziranih ciljev - opis vedenja oz. aktivnosti, okoliščin oz. 

pogojev, v katerih naj učenec doseţe cilj, merila uspešnosti oz. kriterija; 

 

 - Cilji si sledijo v logičnem zaporedju glede razvojnega vidika in teţavnosti; 

 

 - Načrtovanje pogostosti in načina sodelovanja s starši učenca; 

 

 - Načrtovanje pogojev in prilagoditev za izvajanje predlaganega programa 

 

 - Navajanje strategij in oblik dela na posameznem področju; 

 

 - Načrtovanje načina in pogostosti evalvacij. 

 

 

3. Izvajanje: 

 

 - Navajanje obsega in načina dodatne strokovne pomoči; 

 

 - Zapis urnika izvajanja dodatne strokovne pomoči; 

 

 - Navajanje aktivnosti izvajalca in učenca. 
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- Navajanje sodelujočih članov v strokovni skupini 

 

- Določitev  izvajalca dodatne strokovne pomoči 

 

- Opredelitev pogostosti sodelovanja članov strokovne skupine 

 

- Opredelitev načina sodelovanja članov strokovne skupine 

 

-Navajanje člana str. skupine, ki obvešča starše učenca o napredku, učinkovitosti 

obravnav 

 

- Zapis vrednotenja, sprotnih (delnih) evalvacij med izvajanjem. 

 

 

4. Evalvacija: 

 

 - Opisno vrednotenje učenčevega napredka; 

 

 - Evalvacija doseganja načrtovanih ciljev po posameznih področjih; 

 

 - Navajanje področij, na katerih učenec še potrebuje dodatno pomoč; 

 

 - Navajanje prilagoditev in strategij, ki so se izkazale za učinkovite; 

 

 - Navajanje predlogov, načrtovanje dela za naslednje šolsko leto. 

 

 

 

Vprašalnik, s katerim sem ugotavljal postopek nastajanja ocene otrokovega okolja in 

njegovega funkcioniranja ter morebitne probleme, ki se lahko pojavljajo v tej fazi 

individualiziranega programiranja, vsebuje naslednja vprašanja oz. podatke: 
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- strokovni profil izpolnjevalca;   

 

- s katerimi strokovnjaki sodeluje pri oblikovanju ocene trenutne ravni učenčevega 

funkcioniranja in njegovega okolja; 

 

- dokumentacija, ki jo pridobijo in uporabijo za preverjanje učenčevega 

funkcioniranja in njegovega okolja 

 

- kako se je preverjalo učenčevo okolje in njegov vpliv na učenčevo funkcioniranje 

(druţina, šola); 

 

- na kakšen način se je preverjalo raven učenčevega funkcioniranja na naslednjih 

področjih: motorika, stranskost, stanje čutil, zaznavanje, senzorika in senzorična 

integracija, orientacija (notranja, zunanja, časovna), govor in jezik, šolska znanja in 

spretnosti (branje, pisanje, računanje), usmerjenost procesov (pozornost, 

motiviranost, miselni procesi, pomnjenje, vitalnost), vedenjske in odzivne 

značilnosti, socialno polje učenca in odnosi z vrstniki, močna področja, interesi, 

učni slog 

 

- kateri instrumenti, testi, pripomočki so bili pri tem uporabljeni; 

 

- ali oz. kakšne teţave so se pojavile med preverjanjem učenčevega funkcioniranja 

na posameznem področju; 

 

- v kakšni obliki in kako pogosto je potekalo sodelovanje s starši učenca; 

 

- katere informacije o učencu in njegovem okolju so bile v največjo pomoč pri 

načrtovanju ciljev in prilagoditev. 
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6.3 ZBIRANJE PODATKOV 

 

Individualizirane programe sem pridobil na rednih osnovnih šolah. Ravnateljem/-cam oz. 

zaposlenim, ki na šoli izvajajo individualizirani program z učenci s posebnimi potrebami, 

sem poslal dopise - prošnjo za pomoč pri raziskovanju za potrebe diplomske naloge. 

Individualizirane programe in izpolnjene vprašalnike sem prevzel osebno na posamezni 

šoli oziroma prejel po elektronski in klasični pošti.  

 

 

6.4 OBDELAVA PODATKOV  

 

Področja raziskovanja sem ocenil z analizo dokumentov po postavljenih kriterijih v 

merskem instrumentu - vsebinsko analizo individualiziranih programov in odgovorov na 

vprašalnik. Dobljene podatke sem v diplomski nalogi obdelal kvalitativno in predstavil 

tabelarično s tabelami absolutne frekvenčne porazdelitve in deskriptivno z opisno 

interpretacijo rezultatov analize individualiziranih programov in vprašalnikov. 

 

 

7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

V tem poglavju so tabelarično prikazani in opisno interpretirani rezultati analize dvajsetih 

individualiziranih programov, ki so jih za učence s posebnimi potrebami na rednih 

osnovnih šolah oblikovale strokovne skupine s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom 

in strokovne skupine brez specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. 
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7.1 ANALIZA INDIVIDUALIZIRANIH PROGRAMOV 

 

7.1.1 CELOSTNA OCENA OTROKOVEGA OKOLJA IN FUNKCIONIRANJA 

OTROKA 

  

Tabela 1: Celostna ocena otrokovega okolja in funkcioniranja otroka 

(strokovna skupina s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom) 

 

kriterij 
IP 

01   

IP 

02 

IP 

03 

IP 

04 

IP 

05 

IP 

06 

IP 

07 

IP 

08 

IP 

09 

IP 

10 
S 

navajanje dosedanje vključenosti učenca v 

vzgojno-izobraţevalne ustanove 
  /                /             / / / /  /            /       /    /               0 

uravnoteţenost; ocena upošteva motorični, 

kognitivni in afektivni vidik otrokovega 

funkcioniranja 

/ + + / / / + + + + 6 

ocena vsebuje opis otrokovega okolja, druţine / / / + + / / + / + 4 

navajanje zaznavnega kanala, prek katerega 

učenec najuspešneje sprejema informacije 
+ + + / / / / / / / 3 

navajanje spretnosti, področij, na katerih je 

učenec uspešen 
+ + + + / / + + / / 6 

 

Iz tabele 1 je razvidno, da v nobenem IP, ki so jih oblikovale strokovne skupine s 

specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, ni navedena učenčeva dosedanja vključenost v 

vzgojno-izobraţevalne ustanove. V šestih (6) IP-jih je ocena otrokovega funkcioniranja 

uravnoteţena; upošteva kognitivni, afektivni in motorični vidik otrokovega funkcioniranja. 

Opis otrokovega okolja in druţine vsebujejo štirje (4) IP-ji, trije (3) IP-ji navajajo zaznavni 

kanal, prek katerega učenec najuspešneje prejema informacije. Spretnosti in področja, na 

katerih je uspešen, so navedena v šestih (6) IP-jih. Ocena otrokovega funkcioniranja je v 

devetih IP-jih razdeljena po posameznih področjih funkcioniranja, v enem pa je zapisana 

opisno; taka oblika globalne ocene res lahko zajema enake podatke, kot če bi bil zapis 

razdeljen po področjih, a preglednost je slabša. Ocena otrokovega funkcioniranja je 

uravnoteţena v šestih IP-jih; ostali IP-ji v oceni otrokovega funkcioniranja ne vsebujejo 

vseh podatkov iz kognitivnega, afektivnega in motoričnega področja, iz katerih bi lahko 

dobili celostno podobo o otrokovem funkcioniranju, temveč le oceno šolskih znanj in 
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spretnosti. Ker imajo UPP, za katere so bili ti IP-ji narejeni, teţave prav na področju 

šolskih znanj in spretnosti (kot simptom primarnih teţav, ki niso omenjene), IP-ji vsebujejo 

predvsem podatke o tem, na katerih področjih ima učenec primanjkljaje, oziroma kje 

potrebuje pomoč in so predvsem simptomatsko usmerjeni. Le trije IP-ji v oceni otrokovega 

okolja navajajo učenčev učni slog oziroma zaznavni kanal, prek katerega najuspešneje 

prejema informacije, iz enega IP-ja je učenčev učni stil moč razbrati šele pri načrtovanju 

prilagoditev. Ostalih šest IP-jev tega podatka ne vsebuje. Od šestih IP-jev, ki vsebujejo 

podatek o otrokovih močnih področjih, spretnostih in interesih, le en IP vsebuje posebno 

rubriko za to področje, v ostalih petih pa so močna področja navedena v sklopu ocene 

določenega področja funkcioniranja otroka, oziroma jih je moč razbrati posredno. Ker je 

upoštevanje močnih področij pa tudi učnega sloga in zaznavnega kanala učenca sila 

pomembno za učinkovito delo in odpravljanje slabše razvitih področij, menim, da bi vsak 

individualizirani program moral vsebovati posebni rubriki z opisom učnega sloga ter 

področij, na katerih je učenec uspešen. Po mojem mnenju je v individualiziranih programih 

dovolj jasno zapisano trenutno, sedanje stanje učenčevega funkcioniranja, v nobenem pa 

niso zapisani posebni dogodki med preteklim šolanjem in ţivljenjem učenca oziroma 

dosedanja vključenost v vzgojno-izobraţevalne ustanove, kar tudi utegne vplivati na 

njegovo delo v šoli in na odnos do šolskega dela. Ocene otrokovega okolja in 

funkcioniranja otroka so kljub vsemu zapisane v obliki, ki daje dovolj jasno sliko o 

trenutnem stanju učenca in omogoča smiselno načrtovanje ciljev, dela z učencem.       
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Tabela 2: Celostna ocena otrokovega okolja in funkcioniranja otroka   

(strokovna skupina brez specialnega in rehabilitacijskega pedagoga) 

 

kriterij 
IP 

11 

IP 

12 

IP 

13 

IP 

14 

IP 

15 

IP 

16 

IP 

17 

IP 

18 

IP 

19 

IP 

20 
S 

navajanje dosedanje vključenosti učenca v 

vzgojno-izobraţevalne ustanove 
  /                 /              + / / /   /           +         /  /                2 

uravnoteţenost; ocena upošteva motorični, 

kognitivni in afektivni vidik otrokovega 

funkcioniranja 

/ / / + / + / / / / 2 

ocena vsebuje opis otrokovega okolja, druţine / / / / / / / / / / 0 

navajanje zaznavnega kanala, prek katerega 

učenec najuspešneje sprejema informacije 
/ / / / / / / / / / 0 

navajanje spretnosti, področij, na katerih je 

učenec uspešen 
/ / / + / / / / / / 1 

 

Iz tabele 2 lahko razberemo, da je dosedanja vključenost učenca v vzgojno-izobraţevalne 

ustanove navedena v dveh (2) IP-jih. Ocena otrokovega funkcioniranja je uravnoteţena v 

dveh (2) IP-jih. Noben (0) od desetih IP-jev ne vsebuje opisa otrokovega okolja in druţine, 

prav tako pa v nobenem ni naveden zaznavni kanal, prek katerega učenec najuspešneje 

sprejema informacije. Spretnosti in področja, na katerih je učenec uspešen, so navedene v 

enem (1) IP-ju. Od desetih analiziranih IP-jev, ki so jih oblikovale strokovne skupine brez 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, je ocena otrokovega funkcioniranja v petih IP-

jih razdeljena in  zapisana po področjih, v štirih IP-jih opisno, v enem IP-ju pa ni zapisana. 

Le v dveh IP-jih ocena otrokovega funkcioniranja upošteva kognitivni, afektivni in 

motorični vidik funkcioniranja otroka, ostalih sedem IP-jev se omeji zgolj na ocenjevanje 

šolskih znanj in spretnosti ter doseganje minimalnih standardov znanja. Od devetih IP-jev, 

ki vsebujejo oceno otrokovega funkcioniranja, je ta v štirih primerih zapisana oziroma 

prepisana, izhaja pa iz strokovnega mnenja komisije za usmerjanje; na podlagi te so 

strokovne skupine na šoli nato načrtovale cilje, prilagoditve in strategije dela z učencem. 

Vsekakor je mnenje komisije potrebno upoštevati, a menim, da je individualizirano 

programiranje učinkovitejše, če učenčeve spretnosti in primanjkljaje ocenjujejo tiste osebe, 

ki bodo z njim delale na šoli, pri čemer mnenje komisije sluţi kot pomoč oziroma 

verifikacija lastne ocene. V omenjenih štirih IP-jih so ocene otrokovega funkcioniranja 
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zapisane predvsem z vidika primanjkljajev, simptomatsko in ne navajajo učenčevih 

interesov, spretnosti, močnih področij, prav tako nobena ne vsebuje podatka o učenčevem 

učnem slogu in prevladujočem zaznavnem kanalu. Tudi ostalih pet IP-jev ne navaja 

zaznavnega kanala in učnega stila učenca. Le v enem IP-ju so navedene spretnosti in 

področja, na katerih je učenec uspešen, brez upoštevanja teh pa je izvajanje IP-ja in s tem 

napredek otroka okrnjen, saj le na osnovi teh lahko izberemo res najprimernejše pristope k 

delu z učencem in predvsem vsebine, prek katerih izvajamo vaje in korekcijo slabše 

razvitih področij. Galeša, kot navajam ţe pod točko 2.7.1.4, pravi: »Strokovni delavci šole, 

ki delajo z otroki s posebnimi vzgojno-izobraţevalnimi potrebami, bi morali najprej 

narediti profil učnega sloga določenega učenca in šele nato nuditi otroku pomoč tudi glede 

na njegov učni slog.« Sam menim, da je poznavanje in upoštevanje učnega sloga učenca 

pomembno tudi ţe v prvi fazi individualiziranega programiranja, pri ugotavljanju in 

ocenjevanju otrokovega okolja in ravni funkcioniranja otroka, saj upoštevanje tega 

pripomore k zanesljivejši oceni, pri čemer moramo seveda ''izničiti'' vse ostale vplive 

(lahko da bo učenec manj uspešen pri določenem preizkusu prav zaradi neupoštevanja 

učnega sloga). Menim, da se v ocenah otrokovega okolja in funkcioniranja otroka premalo 

poudarja stanje učenčevega okolja in druţinske dinamike (odnosi, ţivljenjska naravnanost, 

ţivljenjski slog), saj poznavanje tega omogoča jasnejše, globlje razumevanje morebitnih 

vzrokov za določene oblike (neţelenega) vedenja, obrambnih mehanizmov, organizacijskih 

in delovnih navad. Prav gotovo je poizvedovanje o stanju v druţini z vidika zasebnosti 

kočljivo oz. vprašljivo, zato menim, da bi morali staršem čim bolj zgodaj (na uvodnem 

sestanku) pojasniti pomen in poudariti vrednost poznavanja druţinskega okolja za delo z 

učencem v šolskem okolju. Koliko in katere informacije bodo starši pripravljeni deliti s 

strokovnimi delavci na šoli, pa je po mojem mnenju odvisno predvsem od pristopa in 

pristnosti odnosa strokovnih delavcev do staršev učenca.  
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7.1.2 NAČRTOVANJE 

 

   Tabela 3: Načrtovanje 

   (strokovna skupina s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom) 

 

kriterij 
IP 

01 

IP 

02 

IP 

03 

IP 

04 

IP 

05 

IP 

06 

IP 

07 

IP 

08 

IP 

09 

IP 

10 
S 

opredelitev globalnih ciljev za posamezno področje / + / + + + + + + + 8 

navajanje operacionaliziranih ciljev za vsako 

obravnavano področje 
+ + + + + + + + / / 8 

merljivost operacionaliziranih ciljev - opis vedenja 

oz. aktivnosti, okoliščin oz. pogojev, v katerih naj 

učenec doseţe cilj, merila uspešnosti oz. kriterija 

+ + + + + + + + / / 8 

cilji si sledijo v logičnem zaporedju glede 

razvojnega vidika in teţavnosti 
+ + + + + + + + / / 8 

načrtovanje pogostosti in načina sodelovanja s starši 

učenca 
+ + + + / / + / + + 7 

načrtovanje pogojev in prilagoditev za izvajanje 

predlaganega programa 
+ + + + + + + + + + 10 

navajanje strategij in oblik dela na posameznem 

področju 
/ + + + + + + + + + 9 

načrtovanje načina in pogostosti evalvacij + + + + + + + / / / 7 

 

Iz tabele 3 je razvidno, da je v fazi načrtovanja globalne cilje za posamezno področje 

obravnave v IP opredelilo osem (8) strokovnih skupin s specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom. Operacionalizirani cilji za posamezno področje so navedeni v osmih (8) IP-

jih, od teh pa so vsi (8) zapisani v merljivi obliki; navajajo dejavnost v dovršni glagolski 

obliki, pogoje in merila uspešnosti. Prav tako si v vseh osmih IP, v katerih so načrtovani 

cilji operacionalizirani, ti sledijo v logičnem zaporedju glede razvojnega vidika in 

teţavnosti njihovega doseganja. V vseh desetih IP-jih so bili načrtovani pogoji in 

prilagoditve za izvajanje predlaganega programa. Strategije in oblike dela na posameznem 

področju obravnave so bile načrtovane v devetih (9) IP-jih. V sedmih (7) IP-jih so 

strokovne skupine načrtovale način in pogostost sodelovanja s starši učenca, enako pogosto 

pa je bilo prisotno načrtovanje načina in pogostosti evalvacij. Dva IP-ja ne vsebujeta niti 

globalnih niti splošnih ciljev, temveč le navajata področja (npr. branje, pisanje, govor), v 
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sklopu katerih pa nato navajata ţe operacionalizirane cilje, ki pa so merljivi in vsebujejo 

potrebne podatke za evalvacijo njihovega doseganja. V dveh IP-jih cilji niso 

operacionalizirani; eden vsebuje globalne in splošne cilje, drugi pa le globalne cilje. Oba 

pa kljub temu v fazi evalvacije pri vrednotenju doseganja ciljev pod rubriko opombe 

vsebujeta obrazloţitev (ne)doseganja ciljev glede na kriterije, ki bi jih moral učenec 

dosegati, da osvoji cilj. Ta merila uspešnosti pa niso omenjena v fazi načrtovanja kot del 

operativnih ciljev. V vseh IP-jih so načrtovani pogoji in prilagoditve za izvajanje 

predlaganega programa ter, z izjemo enega IP-ja, tudi strategije in oblike dela na 

posameznem področju. Menim, da te, poleg operacionalizacije ciljev, v največji meri 

omogoča izvajanje relevantnih dejavnosti na posamezniku ustrezen način, poleg tega pa 

načrtovanje strategij in oblik dela na posameznem področju izvajalcu olajša in omogoča 

natančnejšo pripravo na srečanja in izbor materiala, pripomočkov ter s tem tudi boljši 

izkoristek časa, ki je izvajalcu in učencu na voljo. 

 

 

   Tabela 4: Načrtovanje  

   (strokovna skupina brez specialnega in rehabilitacijskega pedagoga) 

 

kriterij 
IP 

11 

IP 

12 

IP 

13 

IP 

14 

IP 

15 

IP 

16 

IP 

17 

IP 

18 

IP 

19 

IP 

20 
S 

opredelitev globalnih ciljev za posamezno področje + + / / / + + / + / 5 

navajanje operacionaliziranih ciljev za vsako 

obravnavano področje 
/ / / + / / + / / / 2 

merljivost operacionaliziranih ciljev - opis vedenja 

oz. aktivnosti, okoliščin oz. pogojev, v katerih naj 

učenec doseţe cilj, merila uspešnosti oz. kriterija 

/ / / + / / + / / / 2 

cilji si sledijo v logičnem zaporedju glede 

razvojnega vidika in teţavnosti 
/ / / + / / + / / / 2 

načrtovanje pogostosti in načina sodelovanja s starši 

učenca 
/ / + / / / / + / + 3 

načrtovanje pogojev in prilagoditev za izvajanje 

predlaganega programa 
+ /    + + + + / + / + 7 

navajanje strategij in oblik dela na posameznem 

področju 
+ + / / + + + / + / 6 

načrtovanje načina in pogostosti evalvacij / / + / + / / + / / 3 



55  

 

Iz tabele 4 je razvidno, da so globalni cilji za posamezno področje opredeljeni v polovici 

analiziranih (5) IP-jev, ki so jih oblikovale strokovne skupine brez specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga. Navajanje operacionaliziranih ciljev je prisotno le v dveh (2) 

IP-jih, v obeh pa so zapisani v merljivi obliki in si sledijo v ustreznem zaporedju. 

Načrtovanje pogojev in prilagoditev za izvajanje predlaganega programa je prisotno v 

šestih (6) IP-jih, v enakem številu IP-jev so navedene strategije in oblike dela na 

posameznem področju. Način in pogostost sodelovanja s starši učenca, prav tako tudi način 

in pogostost evalvacij, sta načrtovana v treh (3) IP-jih. Le eden od desetih IP-jev, ki so jih 

oblikovale strokovne skupine brez specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, vsebuje 

globalne, splošne in operacionalizirane cilje, ki so zapisani v merljivi obliki in si sledijo v 

logičnem zaporedju. En IP vsebuje le operacionalizirane cilje brez globalnih in splošnih 

ciljev, v ostalih IP-jih pa je načrtovanje sila pomanjkljivo, saj štirje navajajo zgolj globalne 

cilje, v štirih pa načrtovanih ciljev sploh ni. Gre za tiste IP-je, v sklopu katerih so izvajalci 

dodatne strokovne pomoči učencem pomagali pri posameznih predmetih oziroma 

doseganju standardov znanja. Slabša uspešnost pri posameznih predmetih je simptom 

resničnih (primarnih) teţav, zato je bolj smiselno in koristno odpravljati te, kar je tudi eden 

poglavitnih ciljev dodatne strokovne pomoči. Zaradi veliko tekoče snovi in kopičenja 

novih vsebin med letom je vloga izvajalca dodatne strokovne pomoči pogosto omejena 

zgolj na pomoč pri osvajanju in utrjevanju šolske snovi pri posameznem predmetu, 

namesto odpravljanja primarnih teţav, ki vodijo v slabšo učno uspešnost. Pri tej 

problematiki se kaţe pomen zgodnje detekcije (prepoznave) UPP; ti so namreč 

(pre)pogosto usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo šele v višjih razredih osnovne šole, ko so teţave ţe izraţene v tolikšni meri, da jih 

je ob številnih ostalih obveznostih teţko sproti in učinkovito korigirati oziroma odpravljati. 

Učenci pogosto tudi razvijejo lastne kompenzacijske tehnike oziroma nadomestne 

strategije za premostitev ovir (npr. pri predmetu matematike), ki pa niso nujno učinkovite v 

tolikšni meri, kot bi bile naučene strategije reševanja problemov. Opaţam, da je zapis 

ciljev tistih strokovnih skupin, v katerih specialni in rehabilitacijski pedagogi niso 

sodelovali, oblikovan preveč splošno, da bi bilo na njihovi podlagi moč natančno in 

argumentirano presoditi oziroma ovrednotiti posameznikov napredek. Večina ciljev 

namreč ni zapisanih v merljivi obliki, ne vsebujejo bistvenih elementov (opis aktivnosti 
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učenca v dovršni glagolski obliki, pogojev, v katerih naj učenec doseţe cilj, merila 

uspešnosti), na podlagi katerih lahko jasno evalviramo napredek učenca. V IP-jih je sicer 

zapisano, na katerih področjih naj bi učenec napredoval, ne pa tudi, kako, na kakšen način 

in s katerimi aktivnostmi bo napredovanje dosegel (operacionalizacija ciljev). Posledično 

je tudi iz končnih evalvacij teţko razbrati in ovrednotiti stopnjo učenčevega napredka na 

posameznem področju; končne evalvacije so zato podobne globalnim ocenam oziroma 

opisujejo le (novo) stanje učenčevega funkcioniranja in ne napredka na posameznem 

področju, doseganja načrtovanih ciljev in učinkovitosti individualiziranega programa. 

 

 

7.1.3 IZVAJANJE 

 

Tabela 5: Izvajanje 

(strokovna skupina s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom) 

 

kriterij 
IP 

01 

IP 

02 

IP 

03 

IP 

04 

IP 

05 

IP 

06 

IP 

07 

IP 

08 

IP 

09 

IP 

10 
S 

navajanje obsega in načina izvajanja dodatne strokovne pomoči + + + + + + + + + + 10 

zapis urnika izvajanja dodatne strokovne pomoči + + / / + + + + + + 8 

navajanje aktivnosti izvajalca in učenca / + + / + + / + + + 7  

navajanje sodelujočih članov v strokovni skupini + + + + + + + + + + 10 

določitev izvajalca dodatne strokovne pomoči + + + + + + + + + + 10 

opredelitev pogostosti sodelovanja članov strokovne skupine / / / / / / / / / / 0 

opredelitev načina sodelovanja članov strokovne skupine / / / / / / / / / / 0 

Navajanje člana strokovne skupine, ki obvešča starše o 

napredku učenca, učinkovitosti obravnav 
+ + + + / / + / / / 5 

zapis vrednotenja, sprotnih (delnih) evalvacij med izvajanjem + + + + + + + + + + 10 

 

 

Iz tabele 5 je razvidno, da je v vseh desetih (10) IP-jih, ki so jih oblikovale strokovne 

skupine s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, naveden način in obseg izvajanja 

dodatne strokovne pomoči, v osmih (8) IP-jih je zapisan urnik izvajanja dodatne strokovne 

pomoči. Aktivnosti izvajalca in učenca so navedene v sedmih (7) IP-jih. V sedmih IP-jih 
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strokovne skupine niso načrtovale le ciljev, ki naj jih učenec doseţe, temveč tudi opredelile 

izvajanje dodatne strokovne pomoči v praksi z navajanjem aktivnosti, ki jih bosta učenec 

in izvajalec dodatne strokovne pomoči izvajala. Kljub temu, da je v vseh analiziranih 

individualiziranih programih določeno, kdo so člani strokovne skupine in kdo prevzame 

izvajanje dodatne strokovne pomoči, pa se sprašujem, v kolikšni meri se med izvajanjem 

individualiziranega programa uresničuje delitev vlog in sodelovanje med člani strokovne 

skupine, saj to v nobenem individualiziranem programu ni opredeljeno. ZUOPP (2011) v 

četrti točki 36. člena določa: »V pripravo in spremljanje individualiziranega programa 

morajo biti vključeni starši …(ZUOPP, 2011).« Sodelovanje med člani strokovne skupine 

in starši je predvideno le za skupni sestanek ob koncu leta, kar je sicer tudi zelo koristno, a 

po mojem mnenju ne v tolikšni meri, kot bi bilo sprotno sodelovanje med vsemi, ki so 

vključeni v proces individualiziranega programiranja. Sprotno sodelovanje namreč pomeni 

(polnejšo) vključenost staršev med celotnim procesom individualiziranega programiranja. 

Če starši sodelujejo zgolj pri oblikovanju globalne ocene otrokovega okolja in njegovega 

funkcioniranja ter končni evalvaciji napredka in ustreznosti programa, ne pa tudi med 

načrtovanjem in izvajanjem programa, je strokovna skupina prikrajšana za pomembne 

podatke o učinkih obravnave učenca in njegovem delovanju zunaj šole, kar lahko zaznajo 

le starši otroka. Poleg tega so prikrajšani tudi starši otroka, ki bi morali biti o poteku dela 

in napredku otroka čim pogosteje obveščani. Predvsem pa je prikrajšan učenec sam, saj je 

od uspešnosti sodelovanja med člani strokovne skupine ter starši odvisen uspešnost 

vključevanja učenca s posebnimi potrebami v redno osnovno šolo. Vsi individualizirani 

programi vsebujejo delne evalvacije učinkov dela in napredka učenca, ki so v petih 

individualiziranih programih oblikovane ob koncu konferenčnih obdobij in ob koncu 

šolskega leta; torej trikrat letno, v petih individualiziranih programih pa so delne evalvacije 

zapisane po vsaki uri obravnave. Menim, da je takšno vrednotenje najučinkovitejše, saj 

omogoča pravočasno, sprotno revidiranje programa, strategij, načinov dela, a ga zaradi 

pomanjkanja časa ali angaţiranosti ne uporabljajo vsi izvajalci dodatne strokovne pomoči.  
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Tabela 6: Izvajanje 

(strokovna skupina brez specialnega in rehabilitacijskega pedagoga) 

 

kriterij 
IP 

11 

IP 

12 

IP 

13 

IP 

14 

IP 

15 

IP 

16 

IP 

17 

IP 

18 

IP 

19 

IP 

20 
S 

navajanje obsega in načina izvajanja dodatne strokovne pomoči + / + / + + / + + + 7 

zapis urnika izvajanja dodatne strokovne pomoči + / + + + + / + + + 8 

navajanje aktivnosti izvajalca in učenca / / / + / + / / + / 3 

navajanje sodelujočih članov v strokovni skupini + / + + + + / + + + 8 

določitev izvajalca dodatne strokovne pomoči + + + + + + + + + + 10 

opredelitev pogostosti sodelovanja članov strokovne skupine / / + / / / / / / / 1 

opredelitev načina sodelovanja članov strokovne skupine / / / / / / / / / / 0 

navajanje člana strokovne skupine, ki obvešča starše o 

napredku učenca, učinkovitosti obravnav 
/ / + / + / / / / + 3 

zapis vrednotenja, sprotnih (delnih) evalvacij med izvajanjem + / + / + + / / + + 6 

 

 

Iz tabele 6 lahko razberemo, da je navajanje obsega in načina dodatne strokovne pomoči 

prisotno v sedmih (7) IP-jih. V osmih (8) IP-jih je zapisan urnik izvajanja dodatne 

strokovne pomoči, aktivnosti izvajalca in učenca pa so zapisane v treh (3) IP-jih, ki so jih 

oblikovale strokovne skupine brez specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. Podobno 

kot v individualiziranih programih, ki so jih oblikovale strokovne skupine, v katerih so 

sodelovali specialni in rehabilitacijski pedagogi, tudi v individualiziranih programih, ki so 

jih oblikovale strokovne skupine brez specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ni 

opredeljen način sodelovanja članov kot tudi ne pogostost sodelovanja članov strokovne 

skupine - z izjemo enega IP-ja, v katerem pa je pogostost sodelovanja opredeljena z 

besedami ''po potrebi''. Delne evalvacije so zapisane v šestih IP-jih. V štirih IP-jih ni 

sprotnega vrednotenja, temveč so zapisane le končne evalvacije ob koncu šolskega leta, ki 

pa zaradi neustreznega oblikovanja predhodno načrtovanih ciljev niso zapisane učinkovito 

- iz njih je teţko razbrati, na katerih področjih in v kolikšni meri je učenec napredoval.  
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7.1.4 EVALVACIJA 

 

Tabela 7: Evalvacija 

(strokovna skupina s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom) 

 

kriterij 
IP 

01 

IP 

02 

IP 

03 

IP 

04 

IP 

05 

IP 

06 

IP 

07 

IP 

08 

IP 

09 

IP 

10 
S 

opisno vrednotenje učenčevega napredka + + + + + + + + + + 10 

evalvacija doseganja načrtovanih ciljev po posameznem 

področju 
/ + + + + + / / + + 7 

navajanje področij, na katerih učenec še potrebuje 

dodatno pomoč 
+ + + + + + + + + + 10 

navajanje strategij, ki so se izkazale za učinkovite + + + + / + + / + + 8 

navajanje predlogov, načrtovanje dela za naslednje 

šolsko leto 
+ + + + / + + + / + 8 

 

Iz tabele 7 je razvidno, da vseh deset (10) IP-jev vsebuje opisno vrednotenje učenčevega 

napredka, od tega jih sedem (7) vsebuje tudi evalvacijo doseganja načrtovanih ciljev na 

posameznem področju. Vseh deset (10) IP-jev v evalvaciji navaja področja, na katerih 

učenec še potrebuje dodatno pomoč. Strategije, ki so se izkazale za učinkovite, navaja 

osem (8) IP-jev, prav toliko (8) pa navaja tudi predloge in načrtovanje dela za naslednje 

šolsko leto. V vseh IP-jih je učenčev napredek ovrednoten opisno, v sedmih IP-jih pa je 

tudi doseganje posameznega cilja, ki je bil načrtovan za posamezno področje, posebej 

evalviran, kar je zapisano v obliki preglednice z operacionaliziranimi cilji in oznakami 

neusvojen/delno usvojen/usvojen oz. ne dosega, delno dosega, dosega. Menim, da je iz 

kombinacije zapisa stopnje doseganja načrtovanih ciljev in opisnega vrednotenja napredka 

najlaţe razbrati nastale spremembe; učenčev napredek in dejavnike, ki so pripomogli k 

napredku ali ga ovirali. Če je vrednotenje napredka le opisno, sta preglednost in jasnost 

take evalvacije slabši, okrnjeni. Za vse, ki bodo z njim v prihodnje izvajali dodatno 

strokovno pomoč, je poleg poznavanja njegovega napredka na posameznem področju 

pomembno poznati učinkovite in neučinkovite strategije dela z njim; da z ugotavljanjem 

tega po nepotrebnem ne izgubljajo časa. Zapis doseganja posameznega cilja pa ni 

pomemben le za vpogled v spremembe otrokovega funkcioniranja, temveč tudi, če je to 

potrebno, za načrtovanje (novih) ciljev za učenca v naslednjem šolskem letu. 
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Tabela 8: Evalvacija 

(strokovna skupina brez specialnega in rehabilitacijskega pedagoga) 

 

kriterij 
IP 

11 

IP 

12 

IP 

13 

IP 

14 

IP 

15 

IP 

16 

IP 

17 

IP 

18 

IP 

19 

IP 

20 
S 

opisno vrednotenje učenčevega napredka + + + + + + + / + + 9 

evalvacija doseganja načrtovanih ciljev po posameznem 

področju 
/ / / + / / / / / / 1 

navajanje področij, na katerih učenec še potrebuje 

dodatno pomoč 
/ + + + + + + + + + 9 

navajanje strategij, ki so se izkazale za učinkovite + + / / + / / + + / 5 

navajanje predlogov, načrtovanje dela za naslednje 

šolsko leto 
/ + + + + / / + + + 7 

 

Iz tabele 8 lahko razberemo, da je v devetih (9) IP-jih, ki so jih oblikovale strokovne 

skupine brez specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, vrednotenje učenčevega napredka 

opisno, v le enem (1) IP-ju pa je zapisana evalvacija doseganja načrtovanih ciljev po 

posameznem področju. V devetih (9) IP-jih so navedena področja, na katerih učenec še 

potrebuje dodatno pomoč, strategije, ki so se izkazale za učinkovite, pa so navedene v 

polovici (5) analiziranih IP-jev. Navajanje predlogov za naslednje šolsko leto je prisotno v 

sedmih (7) IP-jih. Ker so evalvacije zapisane zgolj v obliki opisnega vrednotenja 

učenčevega napredka oziroma z opisom stanja po končanih obravnavah, je iz njih teţko 

razbrati otrokov napredek in ustreznost individualiziranega programa, kar bi moral biti 

bistven namen evalvacije. Pri tem se kaţe pomen natančnega, kvalitetnega načrtovanja; 

zaradi neupoštevanja načela operacionalizacije ciljev so ti v fazi načrtovanja zapisani 

preveč splošno, posledično pa tudi končne evalvacije napredka ne dajejo natančnih 

informacij o tem, kaj je učenec dosegel in česa ne. 
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8. ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

8.1 OCENA OTROKOVEGA OKOLJA IN FUNKCIONIRANJA OTROKA 

 

Kakšne so v IP-jih ocene otrokovega okolja in funkcioniranja otroka? 

 

Ocene funkcioniranja otroka in njegovega okolja so v vseh analiziranih IP-jih pomanjkljive 

- nobena ne vsebuje vseh elementov, ki sem jih v merskem pripomočku uporabil kot 

kriterije za analizo kakovosti globalne ocene funkcioniranja otroka in njegovega okolja. V 

četrtini (25%) IP-jev ocena otrokovega funkcioniranja ni razdeljena na posamezna 

področja, za katera so izvajalci ugotavljali raven funkcioniranja, temveč je zapisana v 

opisni obliki, zato je preglednost tako zapisanih ocen funkcioniranja okrnjena; tudi če bi 

vsebovale enake podatke kot ocene funkcioniranja, ki so razdeljene po posameznih 

področjih. V osmih (40%) IP-jih so ocene funkcioniranja celostne, uravnoteţene, saj 

vsebujejo vse podatke o učencu iz motoričnega, kognitivnega in afektivnega vidika 

funkcioniranja. Le štiri (20%) globalne ocene vsebujejo opis otrokovega okolja in druţine. 

Menim, da je razlog za to skrb za zasebnost ali nesodelovanje staršev, zaradi česar izvajalci 

dodatne strokovne pomoči posledično nimajo priloţnosti priti do informacij o dinamiki 

odnosov v druţini učenca. Otrokovo okolje in druţina imata lahko velik vpliv na njegovo 

funkcioniranje v šoli, saj je druţina primarna druţbena celica, primarno okolje, v katerem 

se razvija in v veliki meri vpliva tudi na posameznikovo pridobivanje kulturnega kapitala 

ter posledično na hitrost, kakovost razumevanja in osvajanja šolskih veščin in vsebine 

pouka. Zato menim, da je to področje pomembno poznati in upoštevati pri delu z učenci in 

pri individualiziranem programiranju. Le tri (15%) globalne ocene vsebujejo podatke o 

učenčevem učnem slogu in prevladujočem zaznavnem kanalu. V sedmih (35%) globalnih 

ocenah so navedene njegove spretnosti, interesi in močna področja oziroma tista, na katerih 

je uspešen. Opaţam, da so ocene otrokovega okolja in funkcioniranja otroka zapisane 

premalo celostno in so naravnane preveč simptomatsko, da bi dale realno sliko učenca kot 

osebe. Menim, da so si učenci s posebnimi potrebami bolj podobni v ''teţavah'' kot pa 

sposobnostih, interesih, zmoţnostih, zato so si globalne ocene različnih učencev preveč 

podobne ob upoštevanju dejstva, da so zapisane za različne posameznike. Iz takih ocen je 
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teţje načrtovati in izpeljati učinkovito obravnavo, ki naj upošteva posameznika kot 

unikum.  Menim, da je za izvabljanje učenčeve delovne motivacije in za kompenzacijo 

slabše razvitih področij funkcioniranja z bolje razvitimi (ter s tem za učinkovitejše delo) 

poznavanje posameznikovega ţivljenjskega sloga, učnega sloga, načina učenja, učenčevih 

zmoţnosti in močnih področij ter interesov ključnega pomena za učinkovito obravnavo 

UPP.  

 

 

8.2 POVEZAVA MED OCENO OTROKOVEGA FUNKCIONIRANJA IN 

NAČRTOVANIMI CILJI 

 

Ali v IP-jih obstaja povezava med oceno otrokovega funkcioniranja in                

načrtovanimi cilji? 

 

Na raziskovalno vprašanje lahko odgovorim delno pritrdilno. V štirinajstih (70%) 

analiziranih IP-jih so cilji načrtovani za vsa področje funkcioniranja, kjer je bilo predhodno 

ocenjeno, da učenec potrebuje dodatno strokovno pomoč. Kljub temu so le v desetih (50%) 

IP-jih cilji operacionalizirani in zapisani v taki obliki, ki opisuje učenčevo dejavnost in 

merilo uspešnosti, kar omogoča poznejšo evalvacijo njihovega doseganja. V ostalih IP-jih 

so načrtovani le globalni ali splošni cilji brez operacionaliziranih ciljev in so zapisani 

premalo jasno, da bi bilo moč z gotovostjo presoditi njihovo uspešno doseganje; namreč 

zgolj kot nasprotje ugotovljene ravni funkcioniranja oziroma preveč splošno - na primer za 

oceno na področju pisanja piše počasi, načrtovani cilj piše zadovoljivo hitro. V treh (15%) 

IP-jih so cilji načrtovani za manj področij, kot bi bilo, če izhajamo iz ocene funkcioniranja 

oziroma glede na ugotovljeno stanje, potrebno; v treh (15%) IP-jih pa so cilji načrtovani za 

več področij, kot jih je zapisanih, ocenjenih v globalni oceni otrokovega funkcioniranja. To 

je prisotno pri tistih IP-jih, katerih globalna ocena je zapisana v prosti obliki in ni 

razdeljena po posameznem področju funkcioniranja; izvajalci poznajo učenčeva področja, 

kjer potrebuje dodatno pomoč v zadostni meri, da načrtujejo ustrezne cilje, a omenjenih 

področij ne opredelijo dovolj natančno v opisni oceni otrokovega funkcioniranja. Razlog 

vidim predvsem v tem, da so globalne ocene zapisane preveč splošno oziroma preširoko, 

kar je samo po sebi sicer ustrezno, a le, če so ugotovitve zapisane dovolj pregledno - za 
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posamezno področje funkcioniranja posameznika. Na tak način se ognemo nepregledni 

količini zapisanih ugotovitev, hkrati pa si olajšamo načrtovanje ciljev, saj urejena oblika 

globalne ocene ţe nakazuje področja, na katerih učenec potrebuje pomoč. Kot je razvidno 

iz zgoraj navedenega primera, je od natančnih ugotovitev in opisov stanja, ravni 

funkcioniranja na posameznem področju (piše počasi) odvisno, kako natančno bomo lahko 

načrtovali in uresničevali cilje (piše zadovoljivo hitro). Oznako zadovoljivo hitro lahko 

različni izvajalci razumejo različno, zato se mi zdi pomembno, da vsi cilji navajajo 

dejavnosti, pogoje in merila uspešnosti, saj se tako izognemo subjektivnim mnenjem in 

lahko napredek ocenimo bolj natančno in objektivno.  

 

 

8.3 IZVAJANJE 

 

Kako je v IP-jih opredeljeno izvajanje v praksi? 

 

V osmih (40%) IP-jih sta opredeljena obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči, 

zapisan je tudi urnik izvajanja dodatne strokovne pomoči ter navedena aktivnost izvajalca 

in učenca. V dveh IP-jih (10%) izvajanje ni opredeljeno. V analiziranih IP-jih je izvajanje 

najpogosteje opredeljeno z navajanjem obsega in načina izvajanja dodatne strokovne 

pomoči (85%), v šestnajstih (80%) IP-jih je zapisan urnik izvajanja dodatne strokovne 

pomoči, v polovici (50%) IP-jev pa je izvajanje v praksi opredeljeno z navajanjem 

konkretnih dejavnosti, ki jih bosta učenec in izvajalec dodatne strokovne pomoči izvajala z 

namenom, da bi dosegla načrtovane cilje ter tudi z navajanjem pripomočkov, materialov, 

ki jih bosta pri tem uporabljala. Menim, da tovrstna opredelitev izvajanja izvajalcu dodatne 

strokovne pomoči omogoča laţjo in ustreznejšo pripravo na posamezno uro obravnave, 

prav tako pa je, če učenca zanima, kaj bomo med srečanjem počeli, zanj bolj primerno 

odgovoriti z opisom aktivnosti, ki jih bomo izvajali (npr. 'Igrala se bova igro spomin, nato 

pa še malo računala ulomke.'') kot pa odgovoriti zgolj, s kakšnim namenom bo potekalo 

izvajanje (npr. ''Uril boš spomin in utrjeval znanje matematike.''). Strokovne skupine v IP-

jih, z izjemo enega, ne navajajo pogostosti in načina sodelovanja članov strokovne skupine 

v fazi izvajanja individualiziranega programa. Celotna strokovna skupina največkrat 

sodeluje le v začetni fazi individualiziranega programiranja - na uvodnem sestanku s starši 
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in učencem ter pri oblikovanju globalne ocene otrokovega okolja in funkcioniranja otroka - 

in pa v zaključni fazi, pri evalvaciji učinkov (celoletne) obravnave, ne ugotavlja pa 

sprotnega učinka obravnav med izvajanjem. Med izvajanjem odgovornost za uresničevanje 

IP-ja prevzamejo izvajalci dodatne strokovne pomoči - ti tudi obveščajo starše o učinkih 

obravnav in napredku učenca. Tudi v tej fazi je sprotno sodelovanje vseh članov strokovne 

skupine in oseb, ki na šoli delajo s posameznim učencem, zelo pomembno, saj vsem 

sodelujočim omogoča, da se sproti seznanjajo z vsemi spremembami, ki se utegnejo 

pojaviti med izvajanjem, in se lahko nanje tudi ustrezno odzovejo oziroma svoje delo 

primerno prilagodijo trenutnemu stanju učenca.  

 

 

8.4 EVALVACIJA 

 

Kakšna je končna evalvacija uresničevanja IP-jev? 

 

V enajstih IP-jih (55%) so evalvacije zapisane v opisni obliki, le v osmih (40%) pa je 

končna evalvacija zapisana glede doseganja predhodno načrtovanih ciljev po posameznem 

področju v obliki preglednice z operacionaliziranimi cilji in oznakami neusvojen/delno 

usvojen/usvojen oz. ne dosega, delno dosega, dosega in tudi opisno. Tovrsten zapis 

(stopnje) doseganja ciljev je pregleden, a ne vsebuje dodatnih pojasnil, čemu učenec 

posameznega cilja ni dosegel v celoti. Opisna oblika evalvacije je z vidika števila oziroma 

deleţa uspešno doseţenih ciljev sicer slabše pregledna, a zajema podatke o moţnih 

vzrokih, zakaj cilji niso doseţeni. Menim, da se celotni ustrezni sliki o učenčevi uspešnosti 

in učinkovitosti individualiziranega programa najbolje pribliţamo s kombinacijo navedbe 

doseganja načrtovanih ciljev na posameznem področju in opisnim vrednotenjem 

otrokovega napredka. V devetnajstih (95%) IP-jih so navedena področja, na katerih učenec 

v prihodnje še potrebuje dodatno strokovno pomoč. Strategije, ki so se izkazale za 

učinkovite, so navedene v trinajstih (65%) IP-jih, navajanje predlogov oziroma načrtovanje 

dela za naslednje šolsko leto pa je prisotno v petnajstih (75%) IP-jih. Navajanje tega se mi 

zdi pomembno, saj lahko predloge upoštevajo vsi, ki na šoli delajo z učencem, kot tudi 

tisti, ki bodo z njim delali v prihodnje.  
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8.5 RAZLIKE MED INDIVIDUALIZIRANIMI PROGRAMI 

 

Ali obstajajo razlike med IP-ji, ki jih oblikujejo strokovnjaki različnih profilov? 

 

Na raziskovalno vprašanje lahko odgovorim pritrdilno. Razlike so opazne tako v globalnih 

ocenah otrokovega funkcioniranja in okolja kot tudi v načrtovanju dela, opredelitvah 

izvajanja v praksi ter končnih evalvacijah učinkovitosti IP-jev. Globalne ocene otrokovega 

funkcioniranja in njegovega okolja so v IP-jih, ki so jih oblikovale strokovne skupine, v 

katerih so sodelovali specialni in rehabilitacijski pedagogi, zapisane bolj celostno in so bolj 

uravnoteţene; upoštevajo motorični, kognitivni in afektivni vidik otrokovega 

funkcioniranja. Ocene ravni otrokovega funkcioniranja niso usmerjene preteţno v 

primanjkljaje, ampak upoštevajo tudi sposobnosti, znanja in pozitivne plati funkcioniranja 

učenca. Ocene otrokovega funkcioniranja, ki so jih oblikovale strokovne skupine brez 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, so zapisane preteţno z vidika teţav, 

simptomatsko usmerjene in so povzete na podlagi strokovnega mnenja komisije za 

usmerjanje. Prilagoditve so v vseh IP-jih, ki so jih oblikovale strokovne skupine s 

specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, razdeljene in zapisane po področjih oziroma 

vidikih prilagajanja (prostorske, prilagoditve poučevanja, podajanje navodil, delovni listi, 

pripomočki, preverjanje znanja itd.). Za razliko od IP-jev, ki so jih oblikovale strokovne 

skupine s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, so prilagoditve po različnih vidikih 

prilagajanja zapisane v polovici IP-jev, ki so jih oblikovale strokovne skupine brez 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. V dveh IP-jih so prilagoditve naštete po 

alinejah, niso razdeljene v preglednico, v dveh IP-jih pa ni načrtovanih prilagoditev in 

pogojev za izvajanje predlaganega programa. Kljub temu, da UPP morda potrebuje 

prilagoditve le pri podajanju navodil ali preverjanju znanja, drugod pa ne, menim, da je v 

IP pri načrtovanju prilagoditev smiselno te razdeliti v preglednico in vanjo zabeleţiti tudi, 

kje prilagoditve niso potrebne oziroma, kje jih učenec ne potrebuje. S tem se namreč 

izognemo morebitnim nejasnostim, ali potrebuje prilagoditve na področjih, ki niso 

omenjena, poleg tega pa je tak zapis prilagoditev tudi z oblikovnega vidika bolj pregleden 

za vse, ki z učencem trenutno delajo in ki bodo z njim delali v prihodnje. Obsega in načina 

izvajanja dodatne strokovne pomoči v IP-jih vse strokovne skupine brez specialnega in 



66  

rehabilitacijskega pedagoga niso opredelile. Urnik izvajanja dodatne strokovne pomoči je 

bil zapisan v enakem številu IP-jev, opazna pa je razlika v navajanju aktivnosti izvajalca in 

učenca, saj so te zapisane le v treh IP-jih, ki so jih oblikovale strokovne skupine brez 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. Končna evalvacija učenčevega napredka je v 

večini IP-jev, ki so jih oblikovale strokovne skupine s specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom, zapisana za posamezni predhodno načrtovani cilj, opisno evalvacijo pa 

vsebujejo vsi IP-ji. Le v enem izmed IP-jev, ki so jih oblikovale strokovne skupine brez 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, je evalvacija zapisana s preglednico doseganja 

načrtovanih ciljev in v opisni obliki, v ostalih devetih IP-jih pa so evalvacije učenčevega 

napredka le opisne in ne navajajo (stopnje) doseganja vseh predhodno načrtovanih ciljev. 

Od teh jih osem ne navaja doseganja načrtovanih ciljev, saj ti tudi niso bili načrtovani, v 

enem IP-ju pa kljub dobro načrtovanim operacionaliziranim ciljem v fazi evalvacije ni 

navedene uspešnosti oziroma stopnje doseţenih ciljev. V treh IP-jih strategije, ki bi se 

izkazale za učinkovite, niso navedene (tudi ne načrtovane), v dveh pa kljub prisotnem 

načrtovanju strategij in oblik dela njihova učinkovitost ni ovrednotena. V enem IP-ju so 

zapisane strategije, ki so se izkazale za učinkovite, čeprav prvotno niso bile načrtovane; za 

koristne so se izkazale spontano med obravnavami, med delom z učencem. Vsi specialni in 

rehabilitacijski pedagogi so učinkovitost obravnav vrednotili sproti. V petih IP-jih ob 

koncu vsakega ocenjevalnega obdobja in na koncu šolskega leta, v petih IP-jih pa sproti po 

vsaki posamezni obravnavi. V IP-jih, ki so jih oblikovali strokovnjaki drugih profilov, so 

delne evalvacije zapisane le v polovici primerov, ob koncu konferenčnih obdobij in 

šolskega leta. Stanje na področju sodelovanja med člani strokovne skupine je enako v 

strokovnih skupinah s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi kot v strokovnih 

skupinah, v katerih pa ti ne sodelujejo. Sodelovanje med člani strokovne skupine se v 

okviru individualiziranega programiranja uresničuje le med nastajanjem, oblikovanjem 

globalne ocene otrokovega okolja in funkcioniranja otroka in pa ob končnem vrednotenju 

napredka, ne pa tudi v fazi načrtovanja, izvajanja in sprotnega vrednotenja programa. 

Odgovornost za uresničevanje individualiziranega programa v fazi načrtovanja in izvajanja 

prevzamejo izvajalci dodatne strokovne pomoči, ki o napredku učenca tudi obveščajo 

starše.  
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8.6 NASTAJANJE GLOBALNE OCENE OTROKOVEGA OKOLJA IN 

FUNKCIONIRANJA OTROKA 

 

Na kakšen način strokovnjaki ugotavljajo stanje otrokovega okolja in funkcioniranja 

otroka? 

 

Iz odgovorov na vprašalnik je razvidno, da v procesu ugotavljanja in ocenjevanja 

otrokovega funkcioniranja glede na sestavo strokovne skupine obstajajo razlike. Na 

področju preverjanja učenčevega okolja in druţine so se tako strokovne skupine, v katerih 

so sodelovali specialni in rehabilitacijski pedagogi kot tudi strokovne skupine, v katerih 

specialni in rehabilitacijski pedagogi niso sodelovali, srečale z enakimi ovirami. Specialni 

in rehabilitacijski pedagogi so raven učenčevega funkcioniranja preverjali na vseh 

področjih funkcioniranja; motorike, orientacije, govora in jezika, šolskih znanj in 

spretnosti, usmerjenosti procesov, vedenjskih in odzivnih značilnosti, socialnega polja 

učenca in odnosov z vrstniki, stranskosti, zaznavanja, senzorike in senzorične integracije, 

interesov in močnih področij učenca ter učnega sloga. Izjema je stanje čutil, ki ga specialni 

in rehabilitacijski pedagogi niso preverjali neposredno, temveč so ga razbrali iz 

razpoloţljive dokumentacije, strokovnega mnenja komisije za usmerjanje, oziroma iz 

poročila zdravnika specialista. Poleg opazovanja in poslušanja in pogovora z učencem so 

specialni in rehabilitacijski pedagogi preverjali raven njegovega funkcioniranja na 

posameznem področju z različnimi standardiziranimi in nestandardiziranimi testi (npr. 

testom motenj branja in pisanja, desetminutnim matematičnim testom, testom ugotavljanja 

računskih strategij, ocenjevalnimi lestvicami, ki jih izpolnijo učenčevi učitelji, starši, z 

analizo šolskih izdelkov, zvezkov, analizo kakovosti izvajanja samostojnega zapisa, 

prepisa, pisanja po nareku, analizo otrokovih risb). Pri ugotavljanju otrokovega 

funkcioniranja na področju grobe motorike so specialni in rehabilitacijski pedagogi 

sodelovali z učitelji športne vzgoje, saj ti posameznikovo funkcioniranje na omenjenem 

področju dobro poznajo in lahko posredujejo koristne informacije. V primerjavi s 

preverjanjem specialnih in rehabilitacijskih pedagogov pa preverjanje drugih strokovnih 

profilov izvajalcev ni bilo celostno v enaki meri; usmerjeno je bilo preteţno v preverjanje 

šolskih znanj in spretnosti (matematika, branje, pisanje), socialnega polja in odnosov z 

vrstniki ter vedenjskih in odzivnih značilnosti. Razvitosti učenčeve senzorike, senzorične 



68  

integracije, orientacije, stranskosti, govora in jezika ter stanja čutil večina ni preverjala, 

prav tako pa tudi ne učenčevih močnih področij, interesov in učnega sloga. V zvezi z 

ugotavljanjem in ocenjevanjem otrokovega funkcioniranja in vpliva otrokovega okolja in 

druţine na njegovo funkcioniranje, opozarjajo tako specialni in rehabilitacijski pedagogi 

kot tudi strokovnjaki drugih strokovnih področij oz. profilov na enake ovire. Učenci s 

posebnimi potrebami so, kot sem omenil tudi pod točko 7.1.2, usmerjeni v program s 

prilagojenim izvajanjem in dobijo dodatno strokovno pomoč pogosto šele v višjih razredih 

osnovne šole, ko je vpliv (prepozno) odkritih teţav izraţen ţe v tolikšni meri, da je 

korigiranje zahtevnejše. Ker so učenci usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo v različnih starostnih obdobjih, diagnostični instrumentarij 

oziroma material za preverjanje ravni učenčevega funkcioniranja pa je pogosto prilagojen 

mlajšim otrokom, izvajalcem primanjkuje testov, diagnostičnih sredstev za preverjanje 

funkcioniranja učencev višjih razredov. Posledica pa je ta, da tudi ocene niso enako 

zanesljive kot pri mlajših otrocih. Poleg tega je z zakonom določeni rok za izdelavo IP-ja 

po mnenju izvajalcev dodatne strokovne pomoči prekratek. Za kvalitetno preverjanje ravni 

učenčevega funkcioniranja na vseh področjih jim primanjkuje časa, zato se diagnostika 

pogosto zavleče in se izvaja še pozneje, ko bi morali z učencem ţe izvajati korekcijo, 

kompenzacijo slabše razvitih področij ali pa diagnostiko prenehajo izvajati, še preden 

ugotovijo in celostno ocenijo funkcioniranje učenca na vseh področjih; oboje pa vodi v 

pogostejše spremembe, korigiranje IP-ja. Pri preverjanju učenčevega funkcioniranja na 

področju motorike (predvsem grobe/velike motorike) zaposleni opozarjajo na problem 

pomanjkanja prostora (kabinet), ki bi učencu omogočal prosto, neovirano gibanje in 

izvajalcu oceno razvitosti omenjenega področja. Tudi glede sodelovanja s starši izvajalci 

DSP opozarjajo na različne ovire. Pogosto so pomembni podatki o otrokovem 

funkcioniranju zapisani v izvidih različnih specialistov (psihologa, pedopsihiatra), vsi 

starši pa jih niso vedno pripravljeni posredovati, kar je pri načrtovanju pomoči dodatna 

ovira. Zaradi varovanja zasebnosti je teţko preveriti tudi otrokovo druţinsko okolje, to pa 

je pomembno, da bi vedeli, kakšno podporo učenec lahko dobi doma, koliko starši lahko 

upoštevajo navodila strokovne skupine in otroka podprejo, kakšen pogled imajo na njegove 

(ne)uspehe in doseţke. Specialni in rehabilitacijski pedagogi pa tudi strokovnjaki drugih 

profilov opozarjajo, da se starši na predvidena srečanja pogosto ne odzivajo. Kot navajam 

ţe pod točko 2.7.1.5, imata dober odnos in ustrezna komunikacija med člani strokovne 
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skupine in starši za učenčevo dojemanje šole velik pomen; če znajo starši otroku razloţiti 

smisel in korist šolskega dela (ter pomen individualiziranega programa), bo ta vsekakor 

bolj motiviran in pripravljen sodelovati.  

 

 

9. SKLEP  

 

Po pregledu rezultatov analiz individualiziranih programov in vprašalnika ugotavljam, da 

obstajajo razlike med individualiziranimi programi, ki so jih oblikovale strokovne skupine 

s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, in individualiziranimi programi, ki so jih 

oblikovale strokovne skupine brez specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. Prav tako se 

pojavljajo razlike tudi v procesu ugotavljanja otrokovega funkcioniranja in njegovega 

okolja, pri čemer pa strokovni kadri različnih profilov opozarjajo na enake probleme, ki se 

pri tem pojavljajo, predvsem kar zadeva sodelovanje s starši. Ti namreč ne zmorejo ali pa 

niso vedno pripravljeni sodelovati v taki meri, da bi bil učenec oziroma njihov otrok 

deleţen kar največje moţne pomoči. Šola staršem res ne sme kratiti pravice do izbire, 

koliko oziroma kako intenzivno bodo vključeni v proces poučevanja in individualiziranega 

programiranja svojih otrok, saj je to z zakonom določena pravica in ne dolţnost, zato 

menim, da jih je treba seznanjati ne le o poteku individualiziranega programiranja, 

prilagoditvah, ki jih bo otrok deleţen, strokovnjakih, ki bodo z njim delali in njihovimi 

pristojnostmi ter ostalih z zakonom določenih informacijah, temveč predvsem o samem 

smislu in koristih individualiziranega programa za njihovega otroka in pomenu njihovega 

sodelovanja v procesu nastajanja, izvajanja in vrednotenja individualiziranega programa 

oziroma o napredku njihovega otroka. Za uspešnost učencev s posebnimi potrebami je - 

tako kot prilagajanje šole učencem - pomembno tudi prilagajanje šole staršem in ne 

nasprotno, zato bi bilo smiselno pogostost in čas sestankov uskladiti s potrebami, ţeljami 

oziroma urnikom staršev, da bi jih s tem pridobili za čim tesnejše sodelovanje. Šola naj bi 

organizirala delavnice z namenom, da bi povezala starše, katerih otroci so na šoli vključeni 

v program s prilagojenim izvajanjem, da bi jim posredovala dodatno strokovno pomoč, 

literaturo ali naslove spletnih strani s koristnimi informacijami o pomenu njihovega 

sodelovanja v procesu individualiziranega programiranja. Ker so otroci s posebnimi 

potrebami pogosto (pre)pozno usmerjeni v programe s prilagojenim izvajanjem in 

prepozno dobijo dodatno strokovno pomoč, menim, da bi bilo vredno okrepiti sodelovanje 
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strokovnih delavcev rednih osnovnih šol s strokovnimi delavci, ki so z učencem delali v 

predšolskem obdobju. Prav tako bi bilo treba izobraţevati, informirati starše in vzgojitelje 

o prediktorjih, pokazateljih, ki nakazujejo moţnost poznejšega pojavljanja teţav, ki bi 

otroku lahko onemogočale polno vključevanje in udejstvovanje v osnovni šoli. Za razvoj 

njegovih potencialov v polni meri in razvoj njegove osebnosti bi pouk na osnovnih šolah 

moral poudarjati oziroma biti usmerjen ne le v osvajanje učnih vsebin, temveč tudi v 

razvoj spretnosti za sodelovanje v skupini, spodbujanje samovrednotenja, pozitivne 

samopodobe, veščin samozagovorništva, izraţanja lastnega mnenja in čustvenih potreb 

posameznika. Da bi vsi strokovnjaki, ki bodo med delom na rednih osnovnih šolah 

obravnavali učence s posebnimi potrebami, imeli zadostno in ustrezno znanje za 

učinkovito individualizirano programiranje in njegovo razumevanje, bi bilo treba 

organizirati čim več seminarjev, delavnic, ''okroglih miz'' in drugih oblik izobraţevanja o 

učencih s posebnimi potrebami in individualiziranem programiranju zanje. Prav tako bi 

bilo smiselno vključiti tudi predmet, ki se ukvarja s to tematiko v dodiplomske študije vseh 

smeri, katerih bodoči strokovnjaki bi se pozneje med delom utegnili srečati z omenjeno 

populacijo učencev. Dodatna strokovna pomoč bi tako dobila več različnih definicij z 

vidika različnih strok, kar bi komisijam za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

olajšalo opredelitev potrebnega števila ur in vrste dodatne strokovne pomoči, ki jo 

posameznik potrebuje glede svoje posebne potrebe. Zaradi pomanjkanja kadra specialnih 

in rehabilitacijskih pedagogov v našem prostoru bi bilo od drţave smiselno in primerno 

zakonsko ter finančno spodbuditi razvoj mobilne specialno-pedagoške sluţbe v Republiki 

Sloveniji, saj bi tako kljub številnim rednim osnovnim šolam v našem prostoru, v katere so 

vključeni učenci s posebnimi potrebami, tem v največji moţni meri omogočili kakovostno 

izobraţevanje ter razvoj vseh potencialov, kar je tudi temeljni cilj individualiziranega 

programiranja. Strokovni delavci imajo glede sodelovanja staršev pri oblikovanju 

individualiziranega programa različna stališča, ki so odvisna od spretnosti sodelovanja s 

starši, izkušenj in znanj (po Končar, 2003). Menim, da je posledično tudi pripravljenost 

staršev do svojega vključevanja v proces individualiziranega programiranja odvisna od 

tega, kako jih strokovnjaki nagovorijo k sodelovanju, jim pojasnijo pomen 

individualiziranega programa in njihovega vključevanja za uspešnost otroka v šoli. 

Pripravljenost in stališča strokovnih delavcev in staršev za sodelovanje, njihovo 

vključevanje v proces individualiziranega programiranja, bi lahko izboljšali z 
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izobraţevanjem na tem področju tako v sklopu dodiplomskega študija kot tudi pozneje s 

procesnim, sprotnim dodatnim izobraţevanjem na seminarjih, okroglih mizah na šoli ter 

predvsem s spodbujanjem samoizobraţevanja strokovnih delavcev o tej tematiki. Ker s 

sprejemanjem podatkov vsebine sporočil ne ponotranjimo v taki meri kot prek osebnih, 

praktičnih izkušenj, menim, da bi se morali strokovni delavci - kljub morebitnim 

pomislekom ali pomanjkanju veščin v zvezi s sodelovanjem s starši - med praktičnim 

delom na šoli te oblike sodelovanja posluţevati. To bi sčasoma dvignilo samozavest in 

veščino strokovnih delavcev in tudi staršev ter omililo dvome o lastni kompetentnosti za 

medsebojno sodelovanje. Staršem so lahko poleg informacij strokovnih delavcev v pomoč 

knjige, publikacije in druge oblike strokovne literature, elektronski viri in predvsem 

srečanja, pogovor z drugimi starši, katerih otroci so prav tako vključeni v program s 

prilagojenim izvajanjem in prejemajo dodatno strokovno pomoč. Različne šole bi lahko v 

ta namen organizirale skupne delavnice in konference za starše. Uspešnost vključevanja 

učencev s posebnimi potrebami v redno osnovno šolo, kar je tudi eden temeljnih ciljev 

individualiziranega programiranja, je v veliki meri odvisna tudi od uspešnega 

uresničevanja sodelovanja med starši in šolo.  
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11. PRILOGE 

 

 

VPRAŠALNIK ZA STROKOVNE DELAVCE 

 

Spoštovani! 

Sem Valentin Pavlič Rebec, absolvent specialne in rehabilitacijske pedagogike in 

pripravljam diplomsko nalogo z naslovom Individualizirano programiranje  za učence s 

posebnimi potrebami na rednih osnovnih šolah. 

Osnovo individualiziranemu programu in s tem ustrezno podporo učencem s posebnimi 

potrebami in strokovnim delavcem, ki delajo z njimi, predstavlja celovita ocena 

otrokovega funkcioniranja in njegovega okolja. 

Ker so viri in instrumenti, ki nam lahko pomagajo pri preverjanju funkcioniranja otroka in 

njegovega okolja, raznoliki, bi ţelel preveriti, na kakšen način se v praksi omenjeno 

najpogosteje ugotavlja. 

Prosim Vas za sodelovanje v raziskavi; Vaši odgovori mi bodo pomagali uvideti postopek 

nastajanja ocene otrokovega funkcioniranja in njegovega okolja ter morebitne probleme, ki 

se lahko pojavljajo na tej stopnji individualiziranega programiranja. 

Vprašalnik je anonimen, odgovore pa bom uporabil izključno za namene diplomske 

naloge. 

Za sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem! 

 

1.) Prosim Vas, da obkroţite svoj strokovni profil: 

a) prof. razrednega pouka 

b) prof. predmetnega pouka 

c) socialni pedagog 

d) psiholog 

e) specialni in rehabilitacijski pedagog 

f) drugo (prosim, dopišite):_____________________ 

 

2.) S katerimi strokovnjaki ste sodelovali pri oblikovanju ocene trenutne ravni otrokovega 

funkcioniranja in njegovega okolja? 
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3.) Katero dokumentacijo ste pridobili in uporabili za preverjanje otrokovega funkcioniranja in 

njegovega okolja? 

 

 

 

 

 

 

4.) Kako ste preverili učenčevo okolje in njegov vpliv na otrokovo funkcioniranje (druţina, šola)? 

 

 

 

 

 

 

 

5.) Na kakšen način ste ugotavljali raven učenčevega funkcioniranja na naslednjih področjih? 

Katere instrumente, teste, pripomočke ste pri tem uporabili? 

 

 

5.1) Motorika: 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.) Stranskost: 
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5.3.) Stanje čutil: 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.) Zaznavanje: 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.) Senzorika, senzorična integracija: 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.) Orientacija (notranja, zunanja, časovna):  
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5.7.) Govor in jezik: 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.) Šolska znanja in spretnosti (branje, pisanje, računanje): 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.) Usmerjenost procesov (pozornost, motiviranost, miselni procesi, pomnjenje, vitalnost): 

 

 

 

 

 

 

 

5.10.) Vedenjske in odzivne značilnosti: 

 

 

 

 

 

 

 

5.11.) Socialno polje učenca, odnosi z vrstniki: 
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5.12.) Močna področja, interesi, učni slog: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.) Prosim Vas, da dodate še ostala področja, ki ste jih preverili: 

 

 

 

 

 

 

 

7.) Ali ste pri preverjanju katerega od področij učenčevega funkcioniranja imeli teţave? 

Kakšne? 
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8.) V kakšni obliki in kako pogosto je potekalo sodelovanje s starši učenca? 

 

 

 

 

 

 

 

9.) Katere informacije o učencu in njegovem okolju so Vam najbolj pomagale pri načrtovanju 

ciljev in prilagoditev? 

 

 

 

 

 

 

 

Hvala za sodelovanje! 

 

 

 


