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Povzetek 

Spremljanje gibalno oviranega učenca postaja vse bolj uveljavljen način vključevanja 

otrok s posebnimi potrebami v šolski sistem. V tem diplomskem delu me zanima 

predvsem vloga spremljevalca gibalno oviranega učenca pri njegovem vključevanju, ter 

njegova vloga pri sodelovanju z učenci, učitelji, strokovnimi delavci šole in s starši. 

Poleg tega ţelim ugotoviti potrebne prilagoditve učnega okolja pri predmetu biologije, 

naravoslovja in gospodinjstva za uspešno inkluzijo. 

V uvodu teoretičnega dela opišem, kako se šolski sistem spreminja v prid vključevanja 

otrok s posebnimi potrebami. Nadaljujem z opisom gibalne oviranosti in v tem okviru 

opisujem mišično distrofijo. Opisan je proces integracije in inkluzije ter bistvene razlike 

med njima. Pomemben poudarek je na pomenu pedagoških timov pri procesu inkluzije, 

nalogah asistenta za pomoč pri učenju ter na pomenu naravoslovja za poučevanje otrok 

s posebnimi potrebami. V teoretičnem delu je opisan tudi slovenski zakonodajni okvir, 

ki definira vlogo spremljevalca gibalno oviranega otroka. 

V empiričnem delu raziskujem, katere naloge opravlja in kakšna je vloga spremljevalca 

gibalno oviranega učenca v praksi. Osnova raziskave je študija primera gibalno 

oviranega učenca, katerega spremljevalec sem bil pet let. Analiziram prilagoditve 

učnega okolja učenčevega razreda pri pouku biologije, gospodinjstva in naravoslovja. 

Anketa je bila narejena z njegovimi sošolci in učitelji, ki so jih poučevali. Narejena sta 

bila intervju z gibalno oviranim učencem ter analiza socialne strukture razreda. V 

empiričnem delu podajam tudi izkušnje iz moje vloge asistenta gibalno oviranega 

otroka. 

Anketirani učitelji, ki so poučevali razred, katerega del je bil gibalno oviran učenec, se 

zavedajo dodane vrednosti spremljevalca v razredu pri nudenju pomoči gibalno 

oviranemu učencu, njegovim sošolcem. Zavedajo se tudi njegovem vzgojnem vplivu na 

učenca ter na celoten razred, vplivu na pisno ocenjevanje gibalno oviranega učenca ter o 

njegovem vplivu na samopodobo učenca. Anketirani sošolci gibalno oviranega učenca 

sprejemajo in tudi on se tako počuti. Spremljevalec nekatere učence moti s svojo 

prisotnostjo kot stalno navzoči odrasli. Izrazili so tudi ţeljo, da bi moral biti 

spremljevalec pri reševanju razrednih zapletov večkrat na njihovi strani in ne na strani 

učiteljev. Gibalno oviran otrok meni, da je dobro zanj, če sta s spremljevalcem prijatelja 
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in ne samo »uradna sodelavca«. Sociogram razreda nam je pokazal, da je gibalno oviran 

učenec, tako kot večina učencev v razredu, pri nekaterih priljubljen, pri nekaterih pa ne. 

S tremi sošolci, dva od njih sta bila vključena v nudenje dodatne učne pomoči, je tvoril 

zaprto kliko.  

Ključna ugotovitev raziskave je, da je vloga spremljevalca gibalno oviranega učenca 

večplastna in širša od nudenja samo fizične pomoči. Naloge spremljevalca morajo biti 

vnaprej natančno določene. Spremljevalec ni pasivni izvrševalec nalog, ampak je 

aktivni soudeleţenec pedagoškega tima, za katerega je dobrodošla primerna 

kvalifikacija in izobrazba. Predmeti biologija, naravoslovje in gospodinjstvo zaradi 

praktične naravnanosti pouka, specifičnih metod dela (poskusi, delo na terenu, priprava 

ţivil) pomembno prispevajo k inkluziji gibalno oviranega učenca v razred. Inkluzija je 

učinkovita z dobrim in konstruktivnim sodelovanjem učitelja, laboranta, specialnega 

pedagoga in spremljevalca. Dobrodošlo je, da se ta naravoslovno izobraţuje ter nauči 

izvajati poskuse ali pomagati pri njih. 

Ključne besede: inkluzija, gibalno oviran učenec, spremljevalec gibalno oviranega 

učenca, mišična distrofija, pedagoški tim, asistent za pomoč pri učenju, socialno 

vključevanje, učna pomoč, biologija, naravoslovje, gospodinjstvo, intervju, sociogram.
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Abstract 

Assisting a physically impaired child is becoming increasingly recognised way of 

inclusion of children with special needs to the school system. In this thesis, I am 

interested primarily in the role of an assistant of physically impaired child in the 

inclusion process as well as in his role in collaborating with other children, teachers, 

school professionals and parents. In addition, my goal is to determine the necessary 

adjustments to learning environment to reach successful inclusion at biology, natural 

science and home economics classes.  

In the introduction of theoretical part, I describe how the school system is changing in 

favour of the inclusion of children with special needs. I continue with describing the 

physical impairment and in particular muscular dystrophy. A description of integration 

and inclusion is provided as well as the main differences between them. An emphasis is 

given to the importance of teaching teams in the inclusion process as well as on the 

tasks of the assistant in providing learning support and on the importance of natural 

science for educating the children with special needs. Finally, the theoretical part also 

describes the Slovenian legal framework defining the role of an assistant of physically 

impaired child.  

In the empirical part, I explore the tasks and the role of an assistant of physical impaired 

child that exist in practice. The research is based on a case study of the physically 

impaired child that I assisted for five years. I analyse the adjustments to the class’ 

learning environment at biology, home economics and natural science classes. A survey 

was performed on the child’s classmates and the teachers that taught them. Furthermore, 

the interview with the physical impaired child and the analysis of the class’ social 

structure is provided. Finally, the empirical part also provides my experience in the role 

of the assistant of physically impaired child. 

The teachers in the survey who taught the class, part of which was also the physically 

impaired child, are aware of the benefits of the assistant in the class in providing 

support to physically impaired child and his classmates. They are also aware of his 

educational influence on the child and the entire class, his impact on the written 

evaluation of physically impaired child as well as his impact on child’s self-esteem. The 

classmates of the physically impaired child participating in the survey are accepting him 
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and he feels that way too. Some of the classmates are bothered by the assistant as a 

permanently present adult in the class. They also expressed the desire that the assistant 

should more often take their side in resolving classroom problems instead of the 

teachers’ side. Physically impaired child believes that it is good for him if he and the 

assistant are friends and not just “formal associates”. The class sociogram has shown 

that the physically impaired child is, as most children in the class, popular with some 

classmates and not with some others. He formed a closed clique with three of his 

classmates, among which two of them have been included in the additional learning 

support scheme.  

The main finding of this research is that the role of the assistant of physically impaired 

child is multi-layered and wider than providing just physical assistance. The tasks of the 

assistant must be clearly defined in advance. The assistant is not just a passive executor 

of tasks, but instead an active participant within the teaching team and he would benefit 

from having the appropriate qualifications and training. Biology, natural science and 

home economics classes have an important contribution in the inclusion of physically 

impaired child into the class, mainly due to the practical nature and specific methods of 

work (e.g. experiments, fieldwork and preparation of food). Inclusion is effective when 

the teacher, laboratory assistant, special education teacher and the assistant collaborate 

in a good and constructive manner. Training in natural science and learning to perform 

or assist the experiments is also welcomed for the assistant.  

Key words: inclusion, physically impaired child, assistant of physically impaired child, 

muscular dystrophy, teaching team, learning support assistant, social inclusion, learning 

support, biology, natural science, home economics, interview, sociogram.
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1 UVOD 

V diplomskem delu ţelim obravnavati vlogo spremljevalca gibalno oviranega učenca 

pri vključevanju gibalno oviranega učenca v osnovno šolo, predvsem pri predmetu 

biologije, naravoslovja in gospodinjstva. Poudarek bo na sodelovanju oseb z različnimi 

strokovnimi profili (učitelj oz. razrednik, specialni pedagog, psiholog, vodstvo šole, 

starši in zunanji sodelavci) s spremljevalcem, osebni izkušnji spremljevalca gibalno 

oviranega učenca, osebni izkušnji gibalno oviranega učenca in njegovemu učnemu 

okolju.  

V diplomskem delu so prikazane prednosti in koristi za učenca s posebnimi potrebami, 

če je spremljevalec za to delo dobro pripravljen in primerno izobraţen. Pokazal bom, da 

je poznavanje učenčevih posebnih potreb s strani spremljevalca koristno za uspešno 

inkluzijo,osredotočil se bom na to, da je njegovo pravilno reagiranje v bolj ali manj 

kočljivih situacijah pomembno za učenca. Raziskal bom, ali drţi, da je ključnega 

pomena spremljevalčevo poznavanje osnovnih psiholoških in socioloških značilnosti 

otrok, poznavanje osnov uspešnega sodelovanja znotraj pedagoškega tima, pravilnega 

nudenja učne pomoči ipd. Za vse našteto spremljevalec potrebuje primeren nivo znanja. 

V nasprotnem primeru lahko spremljevalec celo škodi učencu. 

Diplomsko delo ima tudi pomembno osebno noto. V vlogo spremljevalca gibalno 

oviranega učenca sem bil postavljen pet let. Poklic sem začel opravljati brez kakršnih 

koli predhodnih priprav in predznanja. Kmalu sem ugotovil, da je sam poklic ţe v 

osnovi večplasten in vsebuje še marsikaj drugega, kot samo nudenje fizične pomoči. Z 

izkušnjami sem ugotovil, da kot stalno prisotna odrasla oseba na poseben način vplivam 

na učenca in tudi na sošolce v razredu, njegove prijatelje, vrstnike izven šole in na drugi 

strani tudi na učitelje ter starše. Na lastno pobudo sem sodeloval z učitelji, razrednikom, 

specialnim pedagogom, vodstvom šole in tudi s starši. Prišel sem do ugotovitve, da je 

spremljevalec gibalno oviranega učenca prevečkrat tako rekoč izključen iz procesa 

integracije učenca v redni program osnovne šole. Po drugi strani pa bi moje delo 

spremljevalca lahko bilo bistveno boljše, če bi bil na to ustrezno pripravljen in če bi 

imel za to primerno izobrazbo.  
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Upam, da bo diploma pomagala marsikomu, tako spremljevalcem gibalno oviranih 

otrok kot tudi učiteljem. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

V tem poglavju je predstavljen dvotirni sistem vzgoje in izobraţevanja otrok iz sredine 

prejšnjega stoletja. Pokazal bom, da zastareli sistem počasi nadomešča nova koncepcija 

vzgoje in izobraţevanja, ki upošteva individualnost otrok in njihove posebne potrebe. 

Na koncu bom otroke s posebnimi potrebami razvrstili v skupine, kakor veleva zakon 

(Zakon o osnovni šoli, 1996), podrobneje pa bom predstavil skupino gibalno oviranih 

otrok. 

2.1.1 Dvotirni sistem 

Prepričanje, da so osebe z motnjami v razvoju drugačne in da potrebujejo poseben način 

vzgoje in izobraţevanja, ima ţe dolgo preteklost. Temelji na temu, da ljudem natančno 

določimo njihove posebnosti ter jih na ta način kategoriziramo in s tem stigmatiziramo. 

Posledično se je po drugi svetovni vojni ustanovil razvejan sistem posebnih šol in 

zavodov. Nanje so se lepile različne stigme, podcenjevanja in zapostavljanja. Veljalo je 

prepričanje, da učenci s posebnimi potrebami ne sodijo v redne (normalne) šole, kjer bi 

ostale otroke samo motili. Stanje v zahodnem svetu, v katerem je bilo največ otrok v 

posebnih šolah, je bilo najslabše okoli leta 1975.  

Leta 1995 je Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju prinesla prve konceptualne temelje 

za spremembe te paradigme pri nas. Z njo se je uvedel izraz otroci s posebnimi 

potrebami (Opara, 2005). 

2.1.2 Nova koncepcija vzgoje in izobraţevanja otrok s posebnimi 

potrebami 

Z Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju so bili leta 1995 postavljeni novi temelji za 

vzgojo in izobraţevanje otrok s posebnimi potrebami. Pomemben korak je bil storjen s 

tem, da sama vzgoja in izobraţevanje nista bila ločena, temveč integrirana v druga 

področja, torej od predšolske vzgoje do visokošolskega izobraţevanja. Šele z novimi 

šolskimi zakoni, ki so bili sprejeti leta 1996, so bili postavljeni pravi temelji za 
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integracijo otrok s posebnimi potrebami. Z uporabo naziva otroci s posebnimi 

potrebami se je razširila definicija populacije, ki potrebuje nekoliko drugačno 

obravnavo in prilagoditve ter pomoč pri vzgoji in izobraţevanju (Opara, 2005).  

Zakon o osnovni šoli v 11. členu definira otroke s posebnimi potrebami, med katere 

spadajo: otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, 

otroci z govornimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, učenci z motnjami 

vedenja in osebnosti, učenci z učnimi teţavami in posebej nadarjeni (Zakon o osnovni 

šoli, 1996). S takšno opredelitvijo je zajetih od 20 do 25 odstotkov vse osnovnošolske 

populacije.  

Po številnih ocenah je skupina otrok z učnimi teţavami najštevilčnejša. Otroci v tej 

skupini prav tako kot ostali otroci s posebnimi potrebami potrebujejo različno pomoč in 

prilagoditve (Opara, 2005). Učence z učnimi teţavami v teoretičnem delu izpostavljam 

zato, ker bom v raziskovalnem delu skušal prikazati, kako lahko spremljevalec pomaga 

sošolcem in ostalim učencem z učnimi teţavami.  

Resman pravi, da obstajajo zelo različne definicije otrok s posebnimi potrebami. Zaradi 

različnih kriterijev obstaja velika neenotnost med znanstveniki. Seveda je logično in 

korektno priznati, da se stvari pojavljajo v različnih pojavnih oblikah, kar velja tudi za 

otroke s posebnimi potrebami. Klasifikacije same po sebi nikogar ne ogroţajo. Problem 

nastane takrat, ko smo soočeni s tem, kako bomo vzgajali in izobraţevali te otroke. 

Potrebno je odgovoriti na vprašanje, ali jih bomo vzgajali in izobraţevali v navadnih 

šolah ali pa v posebnih, s prilagojenim programom organiziranih vzgojno-

izobraţevalnih razmerah. Posledično se pojavita dve smeri. Prvo smer zastopajo t.i. 

separatisti. Pojem otroci s posebnimi potrebami ţelijo pojasnjevati predvsem z iskanjem 

razlik med učenci s posebnimi potrebami in večinskimi učenci. Druga smer se zavzema 

za nesegregirano šolanje in vzgajanje otrok s posebnimi potrebami. V tej smeri se išče, 

kaj je obojim učencem skupnega (Resman, 2001). 

Skalar osebe s posebnimi potrebami definira kot: »… osebe, ki imajo zaradi fizičnih, 

funkcionalnih in osebnostnih ovir ali primanjkljajev, zaradi razvojnih zaostankov ali 

neugodnih socialnih in materialnih pogojev za nemoten psihofizični razvoj teţave pri 

zaznavanju, pri razumevanju, pri odzivanju na draţljaje in pri gibanju, pri sproščanju in 

komuniciranju s socialnem okoljem« (Skalar, 1999, str. 122). Ob tem tudi navaja, da se 
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pri teh osebah večinoma pojavljajo dodatne osebnostne in vedenjske motnje in sicer kot 

posledica zmanjšanih storilnostnih doseţkov in socialnih moţnosti. Poleg tega se 

motnje pojavljajo tudi kot posledica zmanjšanih moţnosti zadovoljevanja potreb večje 

socialne izključenosti ter stigmatizacije. Motnje, ki so lahko čustvene, vedenjske in 

osebnostne, se pri teh osebah kaţejo v nizki samopodobi, v nizkem samovrednotenju, 

depresivnosti, zasvojenosti, v vedenjskih motnjah, obrambni naravnanosti, nevrotičnosti 

in v raznih oblikah dezintegriranega vedenja. 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v drugem členu (Zakon o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami, 2011) v skupino otrok s posebnimi potrebami vključuje 

sledeče otroke: 

 otroci z motnjami v duševnem razvoju; 

 slepi in slabovidni otroci; 

 gluhi in naglušni otroci; 

 otroci z govorno-jezikovnimi motnjami; 

 gibalno ovirani otroci; 

 dolgotrajno bolni otroci; 

 otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja; 

 otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

2.1.2.1 Gibalno ovirani otroci 

Otroci, ki so gibalno ovirani, pripadajo skupini otrok s posebnimi potrebami. Od drugih 

otrok se ločijo po tem, da imajo pridobljene ali prirojene okvare, poškodbe gibalnega 

aparata, centralnega ali perifernega ţivčevja. Glede na vrsto okvare ločimo: 

1. okvare in poškodbe gibalnega aparata (prirojene ali pridobljene), 

2. okvara centralnega ţivčevja, ki je vzrok za cerebralno paralizo. Delimo jo na tri 

glavne oblike: 

o spastičnost, pri tej obliki so mišice otrdele in brez moči, 

o atetoza, mišice se spontano premikajo brez nadzora, 

o ataksija, prevladujejo slaba koordinacija in nezanesljivi gibi. 

Zaradi poškodbe moţganov se telesnim okvaram pri teh otrocih pogosto pridruţujejo 

tudi motnje v duševnem razvoju različnih oblik. Pojavljajo se okvare vida, sluha, 

prostorskega zaznavanja, okvare govora, epilepsija in drugo. Periferna okvara nastane 
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zaradi okvare hrbtnega mozga pri različnih poškodbah. To pomeni da so mišice pod 

poškodovanim predelom ohromele (Opara, 2005). 

V Pravilniku o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami (2003) se gibalno ovirani otroci delijo na štiri podskupine: 

 Otroci, ki so laţje gibalno ovirani. Otroci imajo motnje gibov, ki povzročajo 

laţjo funkcionalno motenost. Zunaj prostorov hodijo samostojno, teţave se lahko 

pojavijo pri teku in daljši hoji po neravnem terenu. Samostojni so lahko pri vseh 

opravilih, razen pri tistih, ki zahtevajo dobro spretnost rok. Pripomočkov ne 

potrebujejo, razen pri nekaterih oblikah dela (posebna pisala, orodje, miza, stoli). 

Pri izvajanju šolskega dela ne potrebujejo fizične pomoči.  

 Otroci, ki so zmerno gibalno ovirani. Otroci imajo motnje gibov, ki povzročajo 

zmerno funkcionalno motenost. Samostojno lahko hodijo znotraj prostorov in na 

krajše razdalje. Mogoča je uporaba pripomočkov (posebni čevlji, bergle). Teţave 

imajo pri hoji na neravnem terenu in po stopnicah, kjer so počasnejši in 

potrebujejo nadzor in oprijemanje. Na srednje in večje razdalje potrebujejo 

prilagojeno kolo ali voziček lahko pa tudi pomoč ali nadzor druge osebe. Fina 

motorika rok je lahko zmerno motena. Pri izvajanju šolskega dela občasno 

potrebujejo pomoč druge osebe.  

 Otroci, ki so teţje gibalno ovirani. Otroci imajo motnje gibanja, ki povzročajo 

teţjo funkcionalno oviranost. Na krajše razdalje hodijo samostojno, vendar hoja 

brez pripomočkov ni funkcionalna. Na kratke razdalje lahko del dneva uporabljajo 

ortoze, za večji del gibanja pa potrebujejo prilagojeno kolo ali pomoč druge 

osebe. Fina motorika je motena. Pri izvajanju večine šolskega dela potrebujejo 

fizično pomoč. 

 Otroci, ki so teţko gibalno ovirani. Otroci imajo zelo hude motnje gibanja, ki 

povzročajo popolno funkcionalno odvisnost. Samostojno gibanje ni mogoče, samo 

samostojnost lahko doseţejo z električnim vozičkom. Za sedenje potrebujejo 

posebej prilagojene pripomočke. Imajo malo funkcionalnih gibov rok. V vseh 

opravilih čez dan so odvisni od tuje pomoči, pri izvajanju šolskega dela 

potrebujejo stalno fizično pomoč.  

Če gibalno ovirani otroci nimajo ostalih motenj (poleg gibalne oviranosti tudi motnje v 

duševnem razvoju in podobno), so bistvene značilnosti teh otrok v gibalni in 
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funkcionalni oviranosti. Prilagoditve pri teh otrocih so predvsem pri prihajanju v vrtec 

in v šolo, prilagajanju prostora, rabi pripomočkov, komunikacijskih poti in sanitarij itd. 

Prilagojeni morajo biti tudi pripomočki za sedenje, pisanje, hranjenje in vse ostale z 

gibanjem povezane dejavnosti. 

Otroci s teţjo in teţko gibalno oviranostjo imajo pravico do spremljevalca, ki se ga 

določi ţe z odločbo o usmeritvi. Spremljevalec mu pomaga pri opravljanju vseh nalog, 

ki se izvajajo v vrtcu in v šoli.  

Sam proces učenja naj praviloma ne bi zahteval večjih prilagoditev. Potrebno je 

upoštevati, da sta sama vzdrţljivost in kondicija otroka slabši, poleg tega pa so otroci 

posledično prikrajšani za marsikatero izkušnjo. Če znamo prisluhniti otrokom, bomo 

njihove potrebe po prilagoditvah razmeroma hitro in lahko odkrili (Opara, 2005). 

2.2 MIŠIČNA DISTROFIJA 

Mišična distrofija spada med bolezni, ki jim s skupnim imenom pravimo ţivčno-

mišična obolenja. Te vrste bolezni so dedne, kronične, degenerativne in progresivne. 

Mišice prizadenejo neposredno ali posredno. Pri teţjih oblikah ţivčno-mišičnih obolenj 

je značilno postopno in nezadrţno propadanje mišičnih vlaken. Z napredovanjem 

bolezni mišice slabijo.  

Mišice in njihova delovanja so tesno povezani z ţivčevjem. Električni impulzi potujejo 

do mišic, kar sproţi njihovo krčenje. Motorične ţivčne celice, njihovi izrastki, ţivčno 

mišični stiki in mišična vlakna sestavljajo t. i. motorične enote. Glede na to, kateri del 

motorične enote je prizadet, ločimo: 

1. spinalne mišične atrofije, kjer gre za prizadetost motoričnih ţivčnih celic v 

sprednjih rogovih hrbtenjače; 

2. dedne nevropatije, kjer gre za prizadetost perifernih ţivcev, tj. tistih ţivcev, ki 

povezujejo motorične ţivčne celice in mišice (Društvo distrofikov Slovenije, 

n.d.). 
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Miopatija je bolezen, kjer se proces obolenja odvija v sami celici. Med njimi so 

najpogostejše: 

a) duchennova mišična distrofija; 

b) beckerjeva mišična distrofija; 

c) ramensko-medenična oblika mišične distrofije; 

d) facioskapulohumeralna oblika mišične distrofije; 

e) miotična distrofija; 

f) kognitivne miopatije; 

g) metabolne miopatije; 

h) vnetne miopatije; 

i) mitohondrijske miopatije (Društvo distrofikov Slovenije, n.d.). 

Našteti skupini obolenj je skupno značilno postopno propadanje mišičnih vlaken. 

Mišična oslabelost je skupen in glavni klinični znak vseh zgoraj naštetih bolezni. Z 

napredovanjem bolezni se tej pridruţijo še sekundarne posledice, kot so kontrakture 

(otrdelost sklepov mišic), skolioza (ukrivljenost hrbtenice v stran) in slabitev dihalne 

mišice. Značilnost ţivčno mišičnih bolezni je tudi ta, da se bolezni med sabo zelo 

razlikujejo, opazne so velike razlike tudi med bolniki z isto obliko bolezni. To pomeni, 

da je pri nekaterih oblikah potek bolezni progresiven, pri drugih oblikah pa bolezen 

relativno počasi napreduje. Pri bolnikih z ţivčno-mišičnimi boleznimi je torej nujno 

potreben individualni pristop pri zdravljenju (Zupan, 1999, str. 107). 

V največji meri na kvaliteto ţivljenja osebe z ţivčno-mišičnimi obolenji vpliva: 

a) ohranjanje sposobnosti gibanja in drugih pomembnih funkcij, dokler je le 

mogoče; 

b) urjenje v opravilih vsakdanjega ţivljenja; 

c) nudenje psihološke podpore bolnikom z emocionalnimi teţavami; 

d) preprečevanje ali odpravljanje negibljivosti sklepov in vzdrţevanje fizične moči; 

e) poučevanje bolnikovih najbliţjih med zdravljenjem in napredovanjem bolezni 

(Štefančič, 2003, str. 402). 

2.2.1 Opis nekaterih oblik mišičnih distrofij 

Osnovna značilnost mišičnih distrofij je postopno propadanje mišičnih vlaken, ki se v 

napredovanju obolenja nadomeščajo z maščobnim in vezivnim tkivom. Glede na način 
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dedovanja in porazdeljenost mišične oslabelosti razlikujemo več vrst mišičnih distrofij, 

ki so opisane v nadaljevanju. 

2.2.1.1 Duchennova mišična distrofija 

Ta oblika distrofije je praviloma bolezen dečkov. Deduje se po spolnem kromosomu X. 

Ţenske ne zbolijo, lahko pa prenesejo obolenje na svoje sinove. Sestre obolelih so 

moţne prenašalke, sinovi obolelih pa so vedno zdravi, saj dedne okvare ne prenesejo na 

potomce. Nenormalnost, ki se tu pojavlja, je odsotnost beljakovine distrofin. 

Beljakovina je sestavni del celičnega skeleta, natančneje notranje strani sarkoleme. Z 

mišično biopsijo lahko sicer bolezen ugotovimo ţe ob rojstvu, v praksi se pa pokaţe do 

petega leta starosti. Mejniki v gibalnem razvoju so časovno zamaknjeni, še posebno je 

to vidno pri hoji. Klinično ugotovimo napredujočo oslabelost proksimalnih mišic na 

spodnjih udih z Gowersovim manevrom. Bolniki izgubijo sposobnost hoje ţe pred 13 

letom. Manjša duševna razvitost in kardiomiopatija (bolezen srčne mišice s posledičnim 

poslabšanjem delovanja srca) sta pogosti spremljevalki bolezni. Pričakovana ţivljenjska 

doba bolnikov je pribliţno dvajset let, po uvedbi asistirane ventilacije se je pa znatno 

povečala (Praţnikar, 2000, str. 191).  

2.2.1.2 Beckerjeva oblika mišične distrofije 

Beckerjeva oblika mišične distrofije je benigna oblika duchennove oblike, prav tako je 

vezana na spolni kromosom X. Biopsija odvzetega delca mišice pokaţe manjšo količino 

ali nenormalno velikost distrofina. Vzorec mišične oslabelosti je podoben duchennovi. 

Prve teţave opazijo bolniki med petim in petnajstim letom, lahko pa tudi po tridesetem 

letu. Bolnik lahko hodi vsaj do petnajstega leta. Manjša duševna razvitost in sama 

oslabljenost srca nista tako pogosti. Pričakovana ţivljenjska doba je mnogo daljša, vsaj 

40 let (Praţnikar, 1997, str. 164). 

2.2.1.3 Ramensko-medenična oblika mišične distrofije 

Ramensko-medenične oblike mišičnih distrofij so skupine mišičnih distrofij, pri katerih 

je mišičje medeničnega ali ramenskega obroča prevladujoče ali primarno prizadeto. Gre 

za heterogeno skupino mišičnih distrofij. Bolezen se začne z mišično oslabelostjo v 

medeničnem ali ramenskem obroču, lahko pa pri obeh hkrati. Mišična prizadetost je 

nekoliko asimetrična. Oboleli so obeh spolov. Začetek bolezni ni vezan na starost, lahko 
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se začne kadarkoli. Napreduje hitro ali pa zelo počasi. Kardiomiopatija je redka 

(Praţnikar, 1997, str. 165). 

2.2.1.4 Facioskapulohumeralna oblika mišične distrofije 

To je oblika mišične distrofije, ki se deduje avtosomno (na nespolnem kromosomu) in 

je vezana na četrti kromosom. Začetek bolezni je lahko ţe v otroštvu ali v odrasli dobi. 

Mišice obraza so najprej prizadete. Pri bolniku opazimo podobo brezizraznega obraza, 

ne more se zasmejati, zaţviţgati ali zapreti oči. Pogosta diagnoza sta tudi štrleči 

lopatici. Pri okoli 20 odstotkih bolnikov bo bolezen zajela tudi mišice ramenskega 

obroča in ti bodo prisiljeni uporabljati voziček. Občasno ugotovimo tudi izgubo sluha, 

redkeje okvaro očesne mreţnice. Potek obolenja je lahko precej različen, tudi pri 

obolelih znotraj iste druţine (Praţnikar 1997, str. 165). 

2.2.1.5 Miotična mišična distrofija 

Poimenujemo jo tudi steinertova bolezen, avtosomna dominantna mišična distrofija. Je 

najpogostejša oblika distrofije odrasle dobe. Prvi znaki bolezni se lahko pokaţejo ţe v 

zgodnjem otroštvu. Napredovanje bolezni je počasno. Oslabljenost mišic je 

najizrazitejša v mišicah obraza, ţvekalkah, jeziku, ţrelu in obračalkah glave. Zelo 

značilna je oblika obraza. Govorica je nasalna (skozi nos), pojavljajo se pogoste teţave 

pri poţiranju. Prizadene številne organske sisteme; EKG pokaţe prevodne motnje, 

predihanost je slabša, prizadeta je nevroregulacija dihanja, zaradi prizadetosti 

centralnega ţivčevja je zaznati intelektualni upad in duševno spremenjenost, prizadete 

so ţleze z notranjim izločanjem, pogosta je siva mrena (Praţnikar 1997, str. 165). 

2.2.1.6 Kongenitalna mišična distrofija 

Kongenitalna mišična distrofija je skupina motenj z različno stopnjo mišične slabosti, 

prizadetosti osrednjega ţivčnega sistema in nepravilnosti oči. Večina bolnikov ima 

kontrakture različnih sklepov. Pri nekaterih bolnikih je vidna hipertrofija meč. Obrazne 

mišice so lahko slabotne, pojavljajo se teţave z dihanjem. Včasih je lahko prizadet 

osrednji ţivčni sistem. Nepravilnosti oči se kaţejo pri MEB (ang.: muscle-eye-brain) 

distrofiji. (Brown idr., 2008). 
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2.2.2 Diagnoza in vodenje duchennove mišične distrofije, priporočila 

za starše (DMD) 

DMD je bolezen, ki se s časovnim potekom zelo spreminja. Pogosto uporabljamo izraz 

ključna obdobja v napredovanju bolezni. Čeprav so obdobja lahko določena zelo 

umetno, pomagajo zdravnikom, da lahko pripravijo priporočila za oskrbo. Koristno je, 

da starši upoštevajo delitev na obdobja in tako prepoznajo določene ukrepe. Starši vedo 

tudi, kaj lahko pričakujejo v določenem obdobju od delovne skupine, ki skrbi za 

njihovega sina (Meznarič, 2011).  

2.2.2.1 Obdobja razvoja bolezni 

Obdobju pred nastopom mišične šibkosti pravimo predsomatsko obdobje. Simptoma 

zakasnele hoje in govora sta še neprepoznavna.  

A. Zgodnje pokretno obdobje 

V tem obdobju dečki ţe kaţejo ''klasične'' znake DMD, t. i. Gowersov znak (pri 

dvigovanju s tal uporabljajo podporo rok na stegnih), zibajoča hoja in hoja po prstih. Še 

vedno imajo sposobnost se vzpenjati po stopnicah, vendar poloţijo nogo z niţje k nogi 

na višji stopnici in ne na naslednjo višjo.  

V tem obdobju bodo specialisti začeli postavljati diagnozo. Pri učenju in vedenju 

obstaja večje tveganje na teh področjih zaradi vpliva DMD na moţgane, vplivov 

steroidov (zdravila) in telesnih omejitev. Pomembno je, da se v tem obdobju omogoči 

postopno uvajanje fizioterapevtskih vaj zaradi ohranjanja proţnih mišic in prepreči oz. 

zmanjša negibljivost sklepov (kontrakture). Fizioterapevt lahko svetuje ustrezne vaje pri 

šolski telovadbi. Teţave na področju srca in dihanja še niso prisotne (Meznarič, 2011). 

B. Pozno še pokretno obdobje 

V tem obdobju postaja hoja po ravnem vse teţja, več teţav je tudi pri hoji po stopnicah 

in pri dvigovanju s tal. 

Posebna pomoč bo potrebna pri osvajanju strategij za soočenje z izgubo moţnosti hoje. 

Pomembno je zagotoviti ustrezen invalidski voziček, ki omogoča dobro podporo 

sedenja in zagotavlja udobje. Nadaljnja neodvisnost naj se ohranja čimdalje. Pomembno 

je razmisliti o stalnem zdravljenju s steroidi, pa tudi o preprečevanju stanskih učinkov. 
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Tveganje glede delovanja dihalnih mišic in srca je še nizko, vendar pa je potreben stalen 

nadzor (Meznarič, 2011).  

C. Zgodnje nepokretno obdobje  

V tem obdobju bo deček ţe potreboval invalidski voziček. Na začetku ga bo morebiti 

poganjal sam in njegova drţa bo verjetno še dobra. 

Kljub progresivnemu napredovanju bolezni je zaţeleno čim bolj poudarjati 

samostojnost, da bi spodbudili običajno sodelovanje v šoli in pri zabavnih dejavnostih 

adolescentov. 

Zmanjšanje otrdelosti v zgornjih udih (ramenskem, komolčnem, zapestnem sklepu in 

malih sklepih rok) postaja zelo pomembno. Pomembna je podporna oprema in 

spremljanje stanja hrbtenice po prenehanju hoje. Skolioza se lahko pojavi zelo hitro, 

ortopedovo mnenje je pomembno tudi v zvezi s teţavami stopal. Spremenjeni poloţaj 

stopal lahko povzroča nelagodje in bolečino. Vzdrţevalno zdravljenje s steroidi ostaja v 

tem obdobju še vedno pomembno. Redno spremljanje delovanja srca je še vedno 

bistveno in vsako poslabšanje zahteva hitro ukrepanje. Dihalna funkcija začne počasi 

pešati po izgubi hoje, zato je potrebno pričeti z vrsto ukrepov, ki pomagajo pri dihanju 

in izkašljevanju (Meznarič, 2011).  

D. Pozno nepokretno obdobje 

Vzdrţevanje dobre funkcije zgornjih udov in dobre drţe je zelo teţavno in zapleti so kar 

pogosti. 

Pomembno se je s fizioterapevti posvetovati, kateri pripomočki bodo najbolj primerni 

za podporo neodvisnosti in sodelovanja. Nadaljnje prilagoditve bodo morda potrebne za 

pomoč dejavnosti, kot so hranjenje, pitje, osebna nega, premeščanje na posteljo in 

obračanje v postelji. Spremljanje delovanja srca in pljuč je priporočljivo dvakrat letno, 

pričakovati moramo, da je potrebno pogosto poseči po dodatnih preiskavah in posegih 

(Meznarič, 2011).  
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2.3 USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

Spremljevalec gibalno oviranega otroka mora poznati postopek usmerjanja otrok s 

posebnimi potrebami. Pravilnik o kategorizaciji in evidenci otrok z motnjami v 

telesnem in duševnem razvoju (Opara, 2005) je leta 1960 določil kriterije in postopke za 

odbiranje oseb. Diagnoze so bile v večini primerov dokončne. Zaradi ţelje po 

postavljanju bolj človeških postopkov pri usmerjanju je bil let 1976 sprejet Pravilnik o 

razvrščanju in razvidu otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem 

razvoju. Kljub novemu pravilniku takrat do velikih sprememb ni prišlo.  

V zadnjih desetletjih so je v teh postopkih pokazalo veliko problemov. Veliko otrok z 

motnjami je posledično ostalo v rednih šolah, šole pa na njihov sprejem niso bile 

pripravljene. Šolski sistem se je leta 1996 na te teţave odzval z Belo knjigo o vzgoji in 

izobraževanju, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami pa je leta 2000 postavil 

nove in konkretne temelje za spremembe (Opara, 2005).  

Naziv usmerjanje je dobil pomen pomagati otrokom s posebnimi potrebami in jim 

ponuditi zanje primerne načine vzgoje in izobraţevanja. Glavni poudarek je na odmiku 

od usmerjenosti v hibo ali motnjo. Zelo pomembno je otrokov razvoj sproti spremljati. 

Usmerjanje ni več selektivno, pač pa je v interesu in koristi otroka, da dobi ustrezne 

pogoje pri vzgajanju in izobraţevanju (Opara, 2005). 

Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) sta pomembno dopolnilo dva 

pravilnika, in sicer Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitve vrste in stopnje primanjkljaja, ovir 

oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (2003) in Pravilnik o postopku usmerjanja 

otrok s posebnimi potrebami (2003). Triindvajseti člen Zakona o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami je zakonska podlaga za ustanovitev prve in drugostopenjske 

komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, kamor uvrščamo gibalno ovirane 

otroke. Naloga komisije, ki so podrobneje podane s predpisi v obeh pravilnikih, je 

ugotavljanje dejstev in okoliščin, ki so primerne za optimalno usmeritev otrok s 

posebnimi potrebami. V Pravilniku o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami 

(2003) je določeno, da se postopek usmerjanja začne na zahtevo zakonitega zastopnika 

otroka. Kadar se zakoniti zastopnik otroka ne strinja z uvedbo postopka usmerjanja, 
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lahko predlog poda vrtec, šola, zdravstveni dom in drugi zavodi. Na območno enoto se 

poda zahteva za usmeritev otroka, ki ima priloţeno poročilo o otroku. Območna enota 

po pogovoru z vlagateljem zahteve pošlje zahtevo komisiji za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami. Komisija pripravi strokovno mnenje. Strokovno mnenje izdela na 

podlagi pogovora s starši, neposrednega pregleda otroka ter na podlagi medicinske, 

pedagoške, specialno-pedagoške, psihološke in socialne dokumentacije. Ko si komisija 

ustvari celovito sliko o otroku, svojo strokovno odločitev o usmeritvi pošlje nazaj 

občinski enoti, ki seznani starše in izda odločbo (Javornik, 2003). Odločba določa obseg 

in način izvajanja dodatne strokovne in druge pomoči, materialne pogoje, šolo, vrtec ali 

drug zavod, kamor bo otrok vključen, kadrovske pogoje ter program vzgoje in 

izobraţevanja. Odločba določa tudi pravico do spremljevalca gibalno oviranemu 

učencu, če je teţje ali teţko gibalno oviran. Spremljevalec pomaga pri izvajanju šolskih 

aktivnosti. 

Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole za učence s posebnimi 

potrebami (2003), ki so bila pripravljena na osnovi vsebinskih izhodišč za prenovo 

vzgoje in izobraţevanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki 

Sloveniji, so navodila, ki so namenjena strokovnim delavcem, ki bodo poučevali otroke 

s posebnimi potrebami. Eno poglavje obsega navodila za delo z gibalno oviranimi 

učenci. Predlagane so prostorske prilagoditve, prilagoditve organizacije časa, 

prilagoditve poučevanja, učenja ocenjevanja ter prilagoditve didaktičnih pripomočkov 

in opreme. 

Zakon in pravilniki dokazujejo, da je omogočeno vključevanje otrok s posebnimi 

potrebami v redne šole, vendar pa niti učitelji niti starši niso zadovoljni z rezultati 

integracije. Učiteljem manjkajo dodatna usposabljanja, veliko učiteljev se boji 

integracije, med strokovnjaki še vedno prevladuje mnenje, da je tako populacijo otrok 

bolje vključiti v specializirane institucije (Lebarič, Kobal, Grum in Kolenc, 2006). 

2.4 INTEGRACIJA IN INKLUZIJA 

Med obema terminoma, torej med integracijo in inkluzijo, nekateri avtorji vidijo 

pomembne razlike, spet drugi termina enačijo. Ziontz (1997) razlaga inkluzijo kot 

vzgojno-izobraţevalni proces, v katerega so v največji meri vključeni otroci in 
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mladostniki z motnjami. Po njegovem je za razliko od integracije v procesu inkluzije 

otrok deleţen strokovne pomoči v razredu in ne zunaj njega. Loči tudi med popolno in 

selektivno inkluzijo (Ziontz, 1997). V diplomskem delu zagovarjam, da inkluzija izhaja 

iz integracije in je napredek v pozitivni smeri. 

2.4.1 Socialna integracija 

Na inkluzijo otrok s posebnimi potrebami se lahko gleda z dveh vidikov. Prvi je 

kognitivni vidik, ki je povezan s storilnostjo in učno uspešnostjo, drugi vidik je 

konotivni (čustveni) vidik, ki se nanaša na samodejavnost posameznega otroka in na 

njegovo vpetost v socialne odnose. Slednji vidik se imenuje socialna integracija (Kobal 

Grum in Kobal, 2009).  

Osnova socialne integracije je poudarjanje socialnih odnosov pri vseh otrocih, tako pri 

otrocih s posebnimi potrebami, kot tistih brez njih ter tudi poudarjanje socialnih 

odnosov vseh udeleţencev v vzgojno-izobraţevalnem sistemu (Thomas, Walker in 

Webb, 1998). 

Porter je postavil tezo, da je socialna integracija most med integracijo kot tako in 

inkluzijo. Pravi, da integracija nakazuje tradicionalne usmeritve v šolstvu, inkluzija se 

pa usmerja na sodobne vzgojno-izobraţevalne sisteme. 

Porter razlikuje med tremi vzgojno-izobraţevalnimi sistemi: 

a) segregacijski model; 

b) tradicionalnointegracijski model; 

c) inkluzivnoizobraţevalni sistem. 

Socialni vidiki v tradicionalnointegracijskem modelu niso zajeti. O usodi učenca 

odločajo specialisti, ostali pa sploh niso vključeni v proces odločanja. S sprejetjem 

spremenljivke »socialni odnosi med udeleţenci vzgojno-izobraţevalnega procesa« pa se 

vloge vpletenih prevrednotijo. Učenec ni več nedejavni opazovalec, ampak 

soustvarjalec, specialisti delijo svoje znanje z učitelji, le ti pa v medsebojnem 

sodelovanju izpolnjujejo razne metode poučevanja (Porter, 1995). 

Florian se ni ustavil samo pri koristih inkluzije za učenca s posebnimi potrebami, pač pa 

je poudaril koristi za vse učence in za ves šolski sistem (Florian, 2005). 
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V praksi je zaslediti najmanj tri modele reševanja socialne integracije otrok s posebnimi 

potrebami. Prvi je pasivni oz. seperativni model integracije, v katerem je segregacija 

otrok s posebnimi potrebami največja. Drugi je zdravorazumsko-asimilacijski model 

integracije, katerega največja pomanjkljivost je v tem, da ne upošteva posebnih potreb 

otrok, pač pa jih ţe v osnovi izenačuje. Tretji model je aktivni oziroma inkluzivni model 

socialne integracije. Temelji na predpostavki, da otroka najlaţje socializiramo tako, da 

ga vključimo v resnično druţbeno okolje, da to storimo zgodaj v njegovem otroštvu. 

Slednji sistem se opira na znanstvena spoznanja psiholoških, pedagoških in socioloških 

raziskav. V primerjavi z zdravorazumsko-asimilacijskim modelom ne primerja otrok s 

posebnimi potrebami z otroki brez njih, pač pa sledi t. i. razlikovalnemu pristopu (Kobal 

Grum in Kobal, 2009).  

2.4.2 Inkluzija v razredu 

Resman pravi, da je po njegovem mnenju najboljši kriterij za opravičenost inkluzije v 

tem, kaj je za človeka – otroka/učenca dobro oziroma bolje. Inkluzija se ne izvaja samo 

zato, ker je dobra za učenca s posebnimi potrebami, pač pa spodbuja in podpira razvoj 

vsakega učenca posebej. Znotraj razreda je integrirana situacija tista situacija, v kateri se 

vsi učijo ţiveti v razmerah, ko so si ljudje med seboj različni. Učijo se sodelovati, 

komunicirati, ţiveti drug ob drugem. S tem integriranim otrokom pomagamo, da 

pozabijo, da so drugačni. Ponujena roka pomoči potrebnemu ne sme biti zgolj iz 

usmiljenja, ker je nekdo učenec s posebnimi potrebami. Pomoč ponudimo zato, ker je 

nekdo človek, tako kot jaz sam. Pomemben pogoj v pluralni skupnosti (razredu) je 

participacija, pravica do razpravljanja in soodločanja brez stigmatizacije.  

Pomembnejše kot strukturne spremembe v šolskem sistemu je sprememba v ljudeh, 

njihovem mišljenju, stališčih in ravnanju. Bolj kot stvar normativnosti je inkluzija 

potemtakem stvar usposabljanja učiteljev za usmerjanje učencev v iskanje znanja, za 

izkušenjsko učenje, za motivacijo učencev, za timsko delo, za medsebojno pomoč itn. 

Učitelj se mora zavedati, da lastna aktivnost kot dejavnik človekovega razvoja dobiva 

veljavo (Resman, 2003). 
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2.4.3 Inkluzija gibalno oviranih oseb 

Posebne zahteve, potrebe in pripomočki, ki jih je potrebno opraviti, zadovoljiti in 

pridobiti za uspešno vključevanje gibalno oviranih oseb, so sledeči: 

a) kirurški posegi; 

b) fizioterapija; 

c) ortopedski pripomočki in posegi; 

d) terapije proti epilepsiji; 

e) zdravljenje motenj, ki se pojavijo zaradi omejenega gibanja; 

f) specialnopedagoška terapija; 

g) delovna, logopedska terapija; 

h) asistenca; 

i) razredne prilagoditve, npr. mize, stola, uporaba primernih tehničnih pripomočkov, 

(škarje, pisala, hrapav papir, računalnik), komunikator, moţnost fotokopiranja, 

ustno preverjanje snovi … (Vrhovski Mohorič, 2002). 

2.4.3.1 Izzivi inkluzije za osebe z ovirami v gibanju 

Izzivi inkluzije za osebe z ovirami v gibanju so sledeči: 

a) sprejeti pozitivne predstave o sebi; 

b) prepoznati svoje potrebe; 

c) vesti se v skladu s svojimi cilji in s socialno sredino; 

d) obvladati socialne veščine; 

e) izobraziti se v okviru svojih sposobnosti; 

f) urediti svoj socialni in materialni status; 

g) ţiveti neodvisno in samostojno; 

h) obravnavati svojo teţavo le kot del svoje ţivljenjske zgodbe. 

2.4.3.2 Izzivi inkluzije za družino 

Izzivi inkluzije za druţino so sledeči: 

a) ţeleti za svoje ga otroka najboljše; 

b) sprejeti pomanjkljivosti in sposobnosti svojega otroka; 

c) iskati rešitve za njegove posebne potrebe; 

d) ob vključevanju v vsakdanje ţivljenje stati otroku ob strani; 

e) izraţati ţelje; 
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f) oblikovati jasne predstave o otroku; 

g) pridobiti ustrezno pomoč, informacije in podporo. 

2.4.3.3 Izzivi inkluzije za ravnatelje 

Izzivi inkluzije za ravnatelje so naslednji: 

a) omogočiti sobivanje in sodelovanje; 

b) poiskati informacije; 

c) povečati toleranco do gibalno oviranih; 

d) imeti vizijo, predloge; 

e) priznati pravico do dodatne pomoči (asistenca, učna pomoč); 

f) zagotoviti izvajanje vključevanja in ustrezna sredstva; 

g) usmeriti otroka v najmanj restriktivno okolje; 

h) pripraviti in podpirati učitelje; 

i) sodelovati s starši; 

j) razvijati inkluzivno organizacijsko, šolsko kulturo; 

k) iskati priloţnosti za izboljšanje kakovosti vzgoje in izobraţevanja za vse otroke. 

2.4.3.4 Izzivi za učitelje, strokovne delavce 

Izzivi so sledeči: 

a) čutiti potrebo po dodatnem izobraţevanju; 

b) povečati odgovornost, 

c) ustvariti vzpodbudno učno okolje; 

d) biti pripravljen spremeniti običajne postopke poučevanja, metode dela, 

ocenjevanja, itd.; 

e) poglabljati sodelovanje s starši; 

f) lastno samoizpopolnjevanje; 

g) povečati občutljivost do učencev. 

2.4.3.5 Izzivi inkluzije za sovrstnike 

Izzivi pri njih so: 

a) sprejeti vrstnike, ki imajo drugačne sposobnosti od njih samih; 

b) razvijati in bogatiti medsebojne odnose; 

c) prepoznati lastne sposobnosti in posebnosti; 

d) nuditi pomoč in podporo drugim in jo tudi znati poiskati za sebe. 
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2.4.4 Individualizirani program 

Zaradi teţnje po vse večjem vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redne pogoje 

vzgoje in izobraţevanja se je pojavila potreba po individualizaciji vzgoje in 

izobraţevanja. V šolstvu v Sloveniji je individualiziran program definiran s programom 

vzgoje in izobraţevanja in ne more izstopati iz njegovih okvirjev. Otrok s posebnimi 

potrebami mora dosegati vsaj minimalne standarde znanja iz programa, kamor je 

vključen, pri čemer standardov znanja ne moremo prilagajati. 

Pravna podlaga za individualizirani program v Sloveniji je Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (2011). Katerikoli vzgojno izobraţevalni zavod ima na voljo 30 

dni za izdelavo individualiziranega programa. Pri izdelavi sodelujejo tudi starši. 

Izdelava je timsko delo učiteljev, strokovnih delavcev in staršev.  

Eggert je leta 1997 izdelal individualiziran program, v katerem so sledeče točke: 

1. ocena lastne osebnosti otroka z vidika vpogleda v situacijo in potrebe z zornega 

kota otroka samega; 

2. pregled posebnih dogodkov v toku ţivljenja in šolanja otroka v obliki tabele; 

3. ţivljenjska situacija otroka izven šole; 

4. pregled na situacijo in posebne potrebe z različnih zornih kotov; 

5. opis trenutnega stanja razvoja (motorika, senzorika); 

6. orientacija v ţivljenjskem okolju, ki ga obdaja; 

7. vedenje v druţbi; 

8. učenje, delo; 

9. vedenje pri komunikaciji; 

10. povzetek opazovanj in premisleka o izdelavi vzpodbud; 

11. razvojni protokol (Eggert po Opara, 2005). 

2.5  TIMSKO DELO V VZGOJI IN IZOBRAŢEVANJU 

Menim, da ima dobro strukturiran tim pedagoških delavcev pri vključevanju gibalno 

oviranega učenca v osnovno šolo izreden pomen in je ključen za uspešno inkluzijo, zato 

si bomo podrobneje ogledali definicije timov, njihovo zgradbo in pogoje, pod katerimi 

je tim uspešen. 
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Timsko delo v osnovni šoli je postalo in postaja vedno bolj nepogrešljiva oblika dela. 

Pri tem gre za sodelovanje različnih strokovnjakov in drugih, ki so vključeni v 

pedagoški proces. Sodelujejo vodstvo šole, učitelji, specialni pedagogi, šolski psihologi, 

socialni delavci, ostali strokovni in pedagoški delavci ter starši. Pri delu z gibalno 

oviranimi otroki so nepogrešljivo prisotni še spremljevalec gibalno oviranega otroka in 

zunanji strokovni sodelavci. Pedagoško timsko delo postaja tudi najuspešnejši način 

nudenja pomoči ter moţnost za razvoj kakovostnih programov za učence s posebnimi 

potrebami v pogojih integracije in inkluzije (Schmidt, 2001, str. 60). 

Pri definiciji timskega dela se pojavlja nekaj različnih definicij. Po eni definiciji je 

pedagoško timsko delo oblika aktivnosti, ki jo opravlja skupina strokovnjakov, in sicer 

tako, da je osnova sodelovanje in neposredna delitev nalog med enakopravnimi 

strokovnjaki. Predpogoj uspešnega timskega dela, pri katerem bodo izkoriščeni 

potenciali vsakega strokovnjaka, je preraščanje skupine strokovnjakov v skupino 

enakovrednih udeleţencev (Pedagoška enciklopedija, 1989).  

Po drugi definiciji je pedagoški tim skupina ljudi, ki uspešno sodeluje in skupaj rešuje 

naloge. Uspešno pomeni kvalitetno opravljeno delov predvidenem času in z 

gospodarsko rabo razpoloţljivih virov. V timu obstajata dinamična interakcija med 

posameznimi člani in aktivno prilagajanje skupnemu cilju-doseţku« (Moţina, 1996). 

Najpogosteje je timsko delo v razredu definirano kot tisto dogajanje v razredu, ko se 

dve osebi (tandem) ali več oseb (tim) s pedagoškimi nameni hkrati usmerja na iste 

učence v okviru posameznega učnega predmeta ali kombinacije predmetov (Polak, 

2001). 

2.5.1 Osnovne oblike pedagoških timov 

Poznavanje različne vrste timov je pomembno, saj tako razširjamo moţnosti za bolj 

pestro in učinkovitejše delovanje v timu. Merila, ki določajo naravo in vrsto 

pedagoškega tima, so raven strokovnosti članov tima, značilnosti učencev, dijakov, 

velikost razreda, stil poučevanja in vrsta uporabljene izobraţevalne tehnike in 

tehnologije. 
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Polak (2007) razvršča time v tri glavne skupine: 

a) Delovni timi so vezani na naravne delovne enote; npr. učitelji razrednega pouka, 

učitelji podaljšanega bivanja in predmetni aktivi učiteljev. Člane ne povezuje 

nobena skupna vizija ali cilji, med seboj delujejo neodvisno. Na vsebinski ravni to 

vsekakor niso pravi timi. Ne temeljijo na pravem timskem pristopu, ki mora 

vključevati pozitivno soodvisnost pri doseganju skupnih ciljev. 

b) K nalogam ali problemom usmerjeni timi so le začasno organizirani timi, 

vendar ţe imajo značilnosti pravega timskega dela. Ukvarjajo se s specifičnimi 

nalogami in z določenimi problemi. Med seboj jih povezuje skupen cilj in 

pozitivna soodvisnost. Znotraj tima ţelijo pridobiti čim širši spekter različnih idej. 

Pomembno je, na kakšen način mnenja med sabo usklajujejo, da ne pride do 

nesoglasij med člani tima. Ta oblika tima je v šolskem okolju najbolj smiselna in 

zaţelena, npr. tim vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, tim dveh ali treh 

učiteljev, tim učiteljev in drugih strokovnih delavcev.  

c) Vodstveni timi so sestavljeni iz strokovnjakov na vodstvenih poloţajih. Njihovi 

cilji so povezani s cilji celotne organizacije in z njeno vizijo, tim ima pa 

zastavljene tudi konkretnejše cilje. Kot obliko vodstvenega cilja v šolah poznamo 

t. i. pedagoške time, ki jih običajno sestavljajo ravnatelj, pomočnik ravnatelja in 

šolski svetovalni delavci. V takšnem timu se uresničujeta dve etapi timskega dela; 

timsko načrtovanje in timska evalvacija. Tim daje strokovno in osebnostno 

podporo tudi ostalim timom znotraj šole (Polak, 2007). 

2.5.2 Cilji timskega dela 

Cilj timskega dela je doseganje naslednjih učinkov: 

a) učinkovitost članov se poveča, 

b) v timu se spodbuja zavedanje, da je moţno znanje, odgovornost, skrb, spretnosti 

in razumevanje vsakogar uporabiti za doseganje skupnih ciljev, za premostitev 

teţav ali ovir ter za razvijanje novih metod dela, 

c) člani znotraj timov doseţejo večjo učinkovitost, 

d) izboljšanje delovnih odnosov, 

e) člani tima se med seboj spodbujajo in podpirajo, 

f) v oddelku je delo uspešnejše in kvalitetnejše, 

g) izboljša se motivacija, 
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h) poveča se pretok informacij, 

i) učinkovitejše postaja izmenjava mnenj in izkušenj, 

j) znotraj tima je zagotovljena priloţnost za spoznavanje drugih, 

k) rast v strokovnosti (Polak, 2007). 

2.5.3 Vloga udeleţencev v timu 

Raziskave Mereditha R. Belbina (po Polak, 2007) potrjujejo, da je učinkovitost tima 

odvisna od njegove sestave oziroma usklajenosti vlog znotraj tima. Timska vloga se pa 

oblikuje šele v timu, zajema način sodelovanja in vedenja v timu. 

Polak (2007) je vloge po Belbienu zbrala v razpredelnici, ki se nahaja v Tabeli 1. 

Tabela 1: Vloge v timu (Polak, 2007). 

Vloga v timu Opis dela v timu Lastnosti člana tima 

inovator/proizvajalec idej 

daje nove ideje in predloge, 

rešuje teţje probleme in zastoje, 

rad prezre praktične in 

protokolarne podrobnosti 

ustvarjalnost, domiselnost, 

nekonvencionalnost, 

introvertiranost, dojemljivost 

za kritiko in pohvalo, 

samostojnost 

iskalec virov/raziskovalec 

moţnosti 

odkriva in raziskuje moţnosti, 

navezuje stike, se pogaja 

nadgrajuje ideje drugih 

ekstravertiranost, radovednost, 

komunikativnost, navdušenje, 

sproščenost, vitalnost 

koordinator/vodja 

vodi delo tima, pojasnjuje 

skupne cilje, spodbuja druge k 

delu in odločanju, neguje 

enakovrednost 

samozavest, zrelost, zaupanje, 

razgledanost, ugled, 

premajhna ambicioznost 

oblikovalec/moderator 

izziva, izvaja pritisk, išče 

načine za premagovanje ovir, 

uţiva v reševanju sporov, izvaja 

neprijetne ukrepe 

dinamičnost, druţabnost, 

napetost, motiviranost, 

učinkovitost, ţelja po uspehu, 

razdraţljivost, včasih 

nepotrpeţljivost, osornost 

opazovalec/ocenjevalec 

opazi vse moţnosti, natančno 

premisli in presoja, ne zmore 

presojati drugih 

resnost, sistematičnost, 

preudarnost, bistrost, 

navidezna prevelika kritičnost 

in trma 

timski delavec 

posluša, usmerja, preprečuje 

nesporazume, spodbuja 

sodelovanje, poţivlja timsko 

zavest, slabo prenaša pritisk in 

neposredno soočenje 

druţabnost, občutljivost, 

neţnost, dojemljivost, 

prilagodljivost, priljubljenost, 

neodločnost, nedorečenost pri 

vodenju 

izvršitelj/garač 

deluje zelo praktično, udejanja 

misli in ideje, sistematično 

rešuje probleme in raznovrstne 

naloge, gara za dosego ciljev 

samodiscipliniranost, 

zanesljivost, konservativnost, 

organiziranost, sistematičnost, 

zavezanost, prizadevnost, 

učinkovitost 

dovršitelj 
opravi vse podrobnosti, pozoren 

je na napake, na manjkajoče in 

skrbnost, vestnost, 

pravočasnost, vzdrţljivost, 
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izpuščene stvari, ima visoka 

merila in ideale 

nepopustljivost, pogosta 

nesproščenost in zaskrbljenost 

strokovnjak/specialist 

daje spodbudo, posreduje 

strokovno znanje in posebne 

spretnosti, sledi visokim 

strokovnim normam, ne zanima 

ga delo drugih 

usmerjenost k cilju, predanost, 

ponos, strokovnost, 

specializiranost 

2.5.4 Vloga specialnih pedagogov in drugih strokovnjakov pri 

timskem delu 

Za uspešno inkluzijo otrok je nujno timsko sodelovanje strokovnjakov, ki se s svojim 

strokovnim znanjem vključujejo v obravnavo otroka (Schmidt, 1997).  

Specialni pedagogi, šolski psihologi, logopedi, delovni terapevti, fizioterapevti in ostali 

strokovnjaki pomagajo pri pripravi didaktičnih pripomočkov in materialov, pri 

oblikovanju ustreznih strategij učenja, učitelji pa sodelujejo s svojimi predlogi. Med 

skupne naloge učiteljev in ostalih strokovnjakov sodijo opazovanja učencev skozi 

posamezna obdobja, identifikacija posebnih potreb ter stalno vrednotenje ciljev in 

strategij (Schmidt, 2001).  

Schmidt (2001) opozarja na velik razkorak med formalnimi in neformalnimi 

pričakovanji pedagoških delavcev, na veliko stopnjo stresa in na nejasnosti. Pedagoški 

delavci (učitelji, ravnatelji) specialne pedagoge vidijo kot ''super učitelje'', ki največ 

svojega časa poučujejo učence s posebnimi potrebami, pri čemer v opisu nalog čas za 

pripravo na poučevanje sploh ni predviden, čeprav je ta ključen. Prav tako je premalo 

poudarka na razvoju funkcionalnih, ţivljenjskih, poklicnih in socialnih veščin. Na 

specialne pedagoge se gleda kot na tiste, ki se lahko posvetijo vsem nalogam in jih tudi 

opravijo. Učiteljem se zdijo mnoge zamisli in ideje specialnih pedagogov nerealne, 

nepraktične ali neizvedljive. V literaturi se pogosto omenja profesionalni 

individualizem učiteljev, ki zavira sodelovanje s specialnimi pedagogi, učenci in starši. 

Kljub nejasnostim pri definiciji delovnih nalog specialnega pedagoga pa v šolah, ki so 

naklonjene integraciji, narašča in se strokovno poglablja njihovo sodelovanje z učitelji. 

V takem izobraţevalnem okolju je kvaliteta pedagoškega dela mnogo boljša. 
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2.5.5 Inkluzivni timi 

V Sloveniji se strokovnjaki, ki se ukvarjajo z uresničitvijo inkluzije v praksi, pogosto 

srečujejo z odpori, negativnimi stališči in dilemami o inkluziji. Strokovnjaki so s 

pomočjo konzulentke dr. Ann Clement Morrison začeli in uspešno izvajati projekt 

inkluzivni timi med letoma 2006 in 2008. V tem primeru je inkluzivna praksa 

zastavljena širše in ni vezana samo na vključevanje otrok s posebnimi potrebami v 

redne šole, pač pa zagotavljanja dobre prakse vzgoje in izobraţevanja za vse otroke 

(Kavkler idr., 2010). 

Člani inkluzivnih timov so delovali regijsko, vsak tim je vključeval učitelja, psihologa, 

socialnega pedagoga ter specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, lahko pa še 

socialnega delavca in pedagoga.  

Vloga inkluzivnega tima je zastavljena širše kot samo individualna obravnava otrok s 

posebnimi potrebami. V prvi vrsti je naloga inkluzivnega tima svetovanje šolskemu 

timu in ga usposabljati za inkluzivno obravnavo konkretnega otroka s posebnimi 

potrebami ter biti šolskemu timu v pomoč pri izvedbi posameznih stopenj vključevanja. 

Šolski pedagoški delavci s pomočjo inkluzivnega tima pridobivajo pomembna znanja in 

načine dela z otroki s posebnimi potrebami. Pomembno je tudi, da so pridobljene 

strategije uporabne tudi v procesu poučevanja vseh učencev. Ta način dela imenujemo 

grozdni model, omogoča kvalitetno prenašanje znanja in strategije tudi na vrstnike 

otroka s posebnimi potrebami in s tem se povečuje kakovost poučevanja ostalih učencev 

v razredu, pri dopolnilnem, nivojskem pouku. Učitelji znajo bolje individualizirati in 

diferencirati zahteve vsem otrokom (Kavkler idr., 2010). 

2.5.5.1  Naloge inkluzivnega tima 

Naloge inkluzivnega tima so sledeče: 

a) sodelovanje s šolskim timom, 

b) skupno načrtovanje šolskega in inkluzivnega tima, 

c) razvoj veščin timskega dela, 

d) usposabljanje šolskih timov za učinkovitejše delo z otroki s posebnimi potrebami, 

na ta način se povečujejo kompetence članov šolskega tima za uspešnejše delo 

tudi z drugimi učenci, 

e) nudenje pomoči šolskemu timu, ko jo le ta potrebuje, 
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f) priprava predavanj in usposabljanj za učitelje in starše, delavnice za 

učence,promoviranje in širjenje inkluzivne kulture v lokalni skupnosti. 

Kakšna je vloga inkluzivnih timov v prihodnosti? V prihodnosti naj bi spodbujali 

inkluzivno prakso v Sloveniji, usposabljali šolske time za učinkovitejšo vzgojo in 

izobraţevanje učencev s posebnimi potrebami, pomagali pri implementaciji »koncepta 

dela z učenci z učnimi teţavami«, izobraţevali nove člane inkluzivnih timov podpirali 

pogoje za učinkovito šolanje otrok s posebnimi potrebami.  

2.5.5.2  Dejavniki uspešne inkluzivne prakse 

Dejavniki, ki vplivajo na inkluzijo v praksi in ki jih inkluzivni timi poskušajo uresničiti 

so naslednji: 

a) Vizija in podpora. Stališča učiteljev so v največji meri odvisna od tega, koliko so 

podprti od pristojnega ministrstva in od vizije o uresničevanju inkluzije. V času 

projekta inkluzivnih timov se je povečala podpora inkluziji, tudi stališča članov, 

sodelujočih v obeh timih, so se spreminjala v prid inkluziji. 

b) Sodelovanje. Nobeden posameznik nima dovolj znanja in veščin o kompleksnem 

vključevanju otrok s posebnimi potrebami v šolo in druţbo, zato je sodelovanje 

med timi velika priloţnost za učenje in razvoj veščin v učinkovitem sodelovanju, 

v pomoči in podpori otroku s posebnimi potrebami. Proces je dolg, inkluzivni timi 

so najprej usposobljeni za sodelovanje v svojem timu in šele potem za 

sodelovanje s šolskim timom. 

c) Sprememba načina diagnostičnega ocenjevanja. Dolgotrajne cilje iz 

individualiziranega programa je potrebno spremeniti v specifične in objektivne 

kratkotrajnejše načrte in cilje. 

d) Podpora strokovnih delavcev otroku s posebnimi potrebami. Paziti je 

potrebno, da podpora in pomoč otroka s posebnimi potrebami ne naredi preveč 

odvisnega in nesposobnega. Potrebno je organizirati čim več oblik pomoči v 

razredu in jo predstaviti kot pomoč vsem učencem in ne samo učencem s 

posebnimi potrebami. Otroka ne smemo odtrgati iz rednega procesa poučevanja. 

Ravno zato je pomoč inkluzivnih timov usmerjena v usposabljanje šolskih timov. 

e) Učinkovito vključevanje staršev. Uspešnost uresničevanja inkluzije je v veliki 

meri odvisna od staršev. Vendar pa timi niso bili vedno uspešni, bodisi zaradi 

zadrţanosti staršev ali pa njihove odklonitve od projekta. Kadar so starši 
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sodelovali v timu, so imeli pomemben vpliv na uspešnost inkluzivne vzgoje in 

izobraţevanja.  

f) Uvajanje učinkovitih programskih modelov. Učinkoviti modeli so: poučevanje 

v paru, paralelno poučevanje, model svetovanja, priprava različnih virov, timski 

model, vključevanje strokovnega delavca z izobrazbo na dveh področjih. V 

Sloveniji je veliko modelov še v povojih. 

g) Učinkovita inkluzivna praksa. Ko poučujemo otroka s posebnimi potrebami, 

imamo od tega dve koristi. Prva korist so prilagoditve, ki jih je deleţen otrok s 

posebnimi potrebami v razredu, druga korist pa je uvajanje učinkovitih 

poučevalnih strategij, ki se izvajajo v inkluzivnem razredu za vse učence. 

Učinkovite strategije so: kooperativno učenje, prilagajanje kurikula, prostovoljci, 

vrstniška pomoč in raba učne tehnologije (Villa in Thousand, 2002).  

Villa in Thousand pravita tudi, da moramo v ţelji, da še nadaljnje razvijamo inkluzivno 

prakso, premagovati različne ovire pri osvajanju novih znanj, strategij, oblikovati 

pozitivna stališča do inkluzije in doseči kognitivne spremembe v vedenju. 

2.6 SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEGA 

OTROKA 

Ministrstvo za šolstvo in šport RS je na prelomu tisočletja pričelo s sistemskim 

reševanjem problema vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redni sistem 

izobraţevanja.  

Cilj ministrstva je bil vzpostaviti ustrezno fizično pomoč gibalno oviranim učencem, v 

praksi so do sedaj fizično pomoč učencem dodeljevali staršem, opravljanju civilnega 

sluţenja v Slovenski vojski, zaposlovanju preko javnih del, šolskim delavcem, 

sošolcem, itd. 

2.6.1 Zakonodajni okvir 

V letu 1998 je delovna skupina Urada za invalide RS oblikovala predlog za začasno 

rešitev tega problema. Takratno Ministrstvo za šolstvo in šport RS je skupaj z Zavodom 

RS za zaposlovanje pripravilo nacionalni program javnega dela Fizična pomoč gibalno 

oviranim otrokom - asistent v šoli. Pripravljen je bil tudi program izobraţevanja, 
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katerega izvajalca sta Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije in 

CIRIUS Kamnik (Center za izobraţevanje, rehabilitacijo in usposabljanje). Oba 

izvajalca sta skupaj nudila 126 ur izobraţevanja za posameznega asistenta (Rakovnik, 

2009). 

To izobraţevanje je potekalo do sprejetja Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (2000), katerega 10. člen (materialni pogoji in druga pomoč) pravi: 

otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v programe za predšolske otroke in 

izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter v 

prilagojene programe, je potrebno prilagoditi prostor in pripomočke, v skladu z 

navodili za prilagojeno izvajanje programov in v skladu s prilagojenimi programi, ki jih 

sprejme oziroma določi pristojni strokovni svet. 

Za nudenje fizične pomoči se lahko gibalno oviranim otrokom dodeli spremljevalec. 

2.6.2 Potek usposabljanja spremljevalcev gibalno oviranih otrok 

V praksi šolskega dela se spremljevalce gibalno oviranih otrok običajno vključi v 

program »Znanje za učinkovito prakso«, ki ga izvaja društvo Sonček – Zveza društev za 

cerebralno paralizo. Način izobraţevanja in usposabljanja spremljevalcev gibalno 

oviranih otrok v rednih vrtcih in šolah je takšen, da udeleţencem le-tega nudi predvsem 

takoj uporabna znanja in veščine. Samo usposabljanje je vsebinsko povezano s 

programi strokovnega izpopolnjevanja za učitelje in svetovalne delavce. 

Strokovnjaki udeleţence usposabljanja seznanijo z realnim stanjem otroka, kandidati se 

morajo prebiti skozi naporen in počasen proces sprejemanja drugačnosti. Ugotoviti 

morajo, kako naj svoje delo opravljajo v korist otroka in ne namesto njega, hkrati pa 

morajo sebe kot spremljevalca umestiti v kolektiv institucije, v kateri so zaposleni 

(Rakovnik, 2009).  

Cilji tega programa so sledeči: 

a) pravilno rokovanje z otrokom pri gibalnih in ostalih aktivnostih; 

b) razumevanje in sprejemanje drugačnosti; 

c) seznanitev s specifičnimi značilnostmi posameznih invalidnosti; 

d) uveljavljanje socialne paradigme dela za zmanjševanje socialne izključenosti 

otrok s posebnimi potrebami in načela enakih moţnosti; 
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e) pridobitev uspešnega rokovanja s starši; 

f) pomoč pri razvijanju maksimalne stopnje ciljev vidno-gibalne interakcije; 

g) izboljšati in povečati moţnosti za vključevanje otrok v redno obliko varstva in 

izobraţevanja (Rakovnik,2009). 

Osnova dela spremljevalca gibalno oviranega otroka je teza, da otrok ne pripada 

spremljevalcu, pač pa celotni skupini. Pomembno je spoznanje, da spremljevalec ni 

zadolţen samo za enega otroka, učitelj pa za vse ostale otroke v razredu. 

Takšna slika vključevanja nas pripelje do dveh prednosti: 

a) socialna izključenost otrok se zmanjša, v okolici pride do izgradnje socialne 

mreţe ter kroga pomoči; 

b) gibalno oviran učenec se izenači s sovrstniki, doţivlja enako izkušnjo odraščanja, 

s tem se v praksi uresničuje načelo enakih moţnosti (Publikacija izobraţevanj 

društva Sonček, Program: Znanje za učinkovito prakso, po Rakovnik, 2009). 

2.6.3 Opis del in nalog spremljevalca gibalno oviranega otroka v šoli 

Rakovnik (2009) definira naslednje naloge spremljevalca gibalno oviranega otroka: 

1. Naloge, vezane na pomoč pri gibanju: 

a) Prevzem otroka in fizična pomoč pri prihodu in odhodu iz šole. Pomembno je 

vedeti, da spremljevalec ne sme biti voznik osebnega avtomobila, v katerem je 

gibalno oviran otrok. Obvezno je treba upoštevati navodila v šolski zakonodaji. 

b) Namestitev in prilagoditev otroka. Spremljevalec otroka pravilno namesti na stol, 

hodulje, bergle ali v voziček. Otroka dviguje, prenaša, prelaga, poseda, mu 

pomaga vstajati, ga spremlja in pomaga pri hoji. 

c) Spremljevalec namesti in prilagodi delovno okolje, torej mizo, stol in delovne 

pripomočke. 

d) Spremljevalec pomaga pri uporabi ortopedskih pripomočkov. 

e) Nudenje fizične pomoči pri vključevanju v učno uro. 

f) Pomoč pri prehodu iz razreda na zunanje igrišče, hodnik ali v telovadnico. 

2. Sklop nalog, vezan na pomoč pri osnovnih ţivljenjskih aktivnostih: 

a) pomoč pri oblačenju in slačenju; 

b) pomoč pri obuvanju in sezuvanju; 
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c) nudenje pomoči pri osebni higieni; 

d) nudenje pomoči pri malici in kosilu, torej pri hrani in pijači; 

e) pomoč pri aplikaciji zdravil po navodilih. 

3. Naloge, ki so vezane na neposredno vzgojno-izobraţevalno delo: 

a) pomoč pri uporabi didaktičnih pripomočkov, ki jih učenec potrebuje pri 

določenem predmetu; 

b) pomoč pri uporabi računalnika; 

c) pomoč pri pripravi na specifiko določenega predmeta. 

4. Opis ostalih nalog spremljevalca gibalno oviranih otrok: 

a) sodelovanje pri različnih dejavnostih, kroţkih, v katere je učenec vključen v 

okviru šole; 

b) v okviru dogovora spremljevalec gibalno oviranega otroka v prostem času 

spremlja otroka na razne dejavnosti; 

c) v primeru bolezni otroka ali daljše odsotnosti se spremljevalec trudi vzdrţevati 

stik s šolo in obiskuje otroka; 

d) sodelovanje in povezovanje s pedagoškimi in svetovalnimi delavci; 

e) sodelovanje in vzpostavljanje dobrih odnosov s starši; 

f) sodelovanje v timih kot enakovreden član le teh; 

g) redno izobraţevanje in usposabljanje, kar omogoča kvalitetno in odgovorno 

opravljanje dela. 

5. V času odsotnosti otroka ali pa za dopolnitev delovne obveznosti lahko opravlja 

sledeča dela: 

a) pomaga in sodeluje pri različnih dejavnostih; 

b) pomaga pri izvajanju počitniškega varstva; 

c) spremlja druge otroke; 

d) po predhodnem dogovoru v prostem času spremlja otroke na razne dejavnosti; 

e) pomaga učitelju pri jutranjem varstvu. 

6. Nekatera dela pa ne sodijo v okvir spremljevalca gibalno oviranega otroka, med 

temi so: 

a) prevaţanje otrok v času pouka oziroma znotraj šolskih dejavnosti; 
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b) nadomeščanje učiteljev pri pouku, podaljšanem bivanju, jutranjem varstvu, 

skratka opravljanje pedagoškega dela, za katerega potrebuješ kvalifikacije; 

c) nudenje učne pomoči učencu; 

d) izvajanje varstva in nege na domu. 

Pri opisu del in nalog spremljevalcev v OŠ, SŠ in vrtcih je sodelovala delovna skupina 

CIRIUS Kamnik (Rakovnik, 2009). 

2.7 ASISTENT ZA POMOČ PRI UČENJU 

Asistent za pomoč pri učenju je preveden izraz iz angleškega jezika, v originalu se glasi 

learning support assistant. Menim, da je izraz asistent vsebinsko širši od izraza 

pomočnik, saj vključuje njegovo vlogo pri učni pomoči, poglobljenem sodelovanju z 

učiteljem, strokovnim delavcem in starši ter bolj enakovrednemu sodelovanju v timu.  

Asistenti pri učni pomoči oz. pomočniki delajo blizu učencem s posebnimi potrebami. 

Kvaliteta šolske izkušnje, ki jo doţivljajo učenci, je lahko močno odvisna od znanja, 

spretnosti in veščin asistenta. Učitelji, s katerimi asistent sodeluje, imajo neposreden 

vpliv na njega in se morajo zavedati te odgovornosti in jo v polnosti sprejemati. Asistent 

mora poznati individualiziran program, kodekse ravnanja z učenci s posebnimi 

potrebami, osnove integracije in inkluzije ter odločbo o usmeritvi (Fox, 1999). 

2.7.1 Vloga asistenta za pomoč pri učenju 

Pomembno je vedeti, da je asistent del šolskega tima, ki ga vodi strokovni pedagoški 

delavec. Od asistenta se pričakuje, da bo deloval pod vodstvom učiteljev in ostalih 

strokovnih delavcev. Ob različnih priloţnostih se lahko zgodi, da bo asistent moral 

delovati samostojno z učencem in tudi samostojno z drugimi učenci v bliţini. V takšnih 

primerih mora asistent delovati kot odgovorna odrasla oseba in poskrbeti za dobrobit 

vsakega otroka. 

Asistent mora ţe od začetka vedeti, katere dolţnosti ima do gibalno oviranega učenca in 

kakšen naj bo njegov odnos do ostalih učencev. Pozanimati se mora, ali se od njega 

pričakuje delo samo z enim otrokom, majhno skupino učencev ali s celim razredom. 
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Najslabše je, da asistent nastopi sluţbo brez najmanjšega vedenja o tem, kaj se pričakuje 

od njega (Fox, 1999). 

Najbolj običajne naloge asistentov za pomoč pri učenju so sledeče: 

a) ponavljanje navodil, danih s stran učitelja in pojasnjevanje le teh; 

b) izdelava delovnih listov za učenca, delovni listi se izdelajo z nasveti učitelja; 

c) branje zgodb enemu otroku ali manjši skupini, poslušanje branja učencev; 

d) igranje iger z učencem ali v manjši skupini; 

e) pisanje zaznamkov za učence o učiteljevem ustnem posredovanju snovi, ki bi bili 

lahko uporabljeni v aktivnosti, ki sledi; 

f) preverjanje učenčevih izdelkov in jim biti v pomoč pri popravljanju njihovih 

lastnih napak; 

g) biti v vlogi pisarja; 

h) pomagati mlajšim otrokom pri telovadbi, pri preoblačenju in pomoč pri menjavi 

oblačil gibalno oviranim otrokom; 

i) pojasnjevati pomen neznanih besed, spodbujanje uporabe slovarja; 

j) vodenje učencev pri uporabi izobraţevalnih programov na računalniku; 

k) pripravljanje avdio posnetkov in spodbujanje učencev k uporabi diktafona; 

l) branje določenih odlomkov v knjigi ali spraševati učence; 

m)  nadziranje praktičnega dela; 

n) nuditi pomoč učencem v primeru zamujenih ur pouka; 

o) opazovanje učenčevega načina pri reševanju določenega problema v času pouka, 

intervenirati samo v primeru, če učenec naloge ne zmore dokončati samostojno; 

p) poročati učitelju o določenih problemih in o uspehu učenca; 

q) sodelovanje in načrtovanje sestankov o učencu; 

r) pomagati učencu pri črkovanju; 

s) deliti z učencem knjige, literaturo (Fox, 1999). 

2.7.2 Osnovna pravila sodelovanja z učiteljem in delovanja znotraj 

razreda 

Preden učitelj in asistent začneta z delom v razredu, se morata uskladiti, da se izogneta 

marsikateri zmedi. Priporočljivo je vedeti, kakšen način poučevanja ima učitelj in kako 

vidi medsebojno sodelovanje. Asistent mora vedeti, kakšen naj bo njegov odnos do 

razreda (bliţje avtoriteti učitelja ali imeti bolj prijateljske odnose). Večje kot bo njegovo 
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razumevanje razreda kot celote, laţje bo delal znotraj njega in pomoč učencem 

potrebnih pomoči bo učinkovitejša. 

Za uspešen začetek dela asistenta v razredu si je potrebno postaviti in odgovoriti nekaj 

osnovnih vprašanj: 

1. Kako se asistenta predstavi razredu? 

Pomenljivo je, da je asistent predstavljen razredu ţe takoj na začetku šolskega leta. 

Vloga asistenta mora biti jasno predstavljena učencem. 

2. Kako asistent sodeluje z ostalimi učenci? 

Čeprav je asistent zadolţen za enega učenca, bodo ostali učenci zaznali njegovo 

prisotnost in bodo postali radovedni, zato mora biti pripravljen nekaj povedati o sebi. 

Kolikor je to mogoče, je treba obravnavati vse učence enako, biti vsem na razpolago in 

vsem pomagati. Asistent spodbuja in opogumlja učence, da sprejemajo gibalno 

oviranega učenca kot enakovrednega člana. 

3. Ali lahko dovoli učencem npr. iti na WC, ven iz razreda? 

Pogosto se bodo učenci obračali na asistenta in ga spraševali za dovoljenja in tudi za 

nasvete, kako ravnati ali se obnašati v določeni situaciji. Zaţeleno je, da se asistent o 

temu pogovori z učiteljem, da bo vedel kako ukrepati. 

4. Kje v razredu naj asistent sedi? 

To je odvisno od tega, katera aktivnost trenutno poteka v razredu. Z izkušnjami se 

asistent nauči, kdaj je nujno biti zraven in nuditi pomoč in kdaj se je primerno umakniti 

in pustiti učenca, da dela samostojno. 

5. Kako naj asistent ukrepa, če opazi neprimerno vedenje? 

V primeru, če prideta dva učenca v besedni ali fizični konflikt, se postavlja vprašanje, 

ali naj se asistent vmeša in kakšen pristop naj uporabi. Večkrat asistent opazi dogodke v 

razredu, ki jih učitelj ne more opaziti. Zopet se je potreben dogovor med obema, kako 

naj asistent reagira v teh situacijah. Asistent mora znati oceniti dogodek in mora vedeti, 

kdaj se z njim sam spoprijeti, kdaj ga pa reševati skupaj z učiteljem. Znanje o 

konfliktnih situacijah v razredu si pridobiva v sodelovanju s strokovnimi sodelavci. 
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6. Ali asistent lahko sodeluje pri pouku in postavlja vprašanja tekom šolske ure? 

Asistent ima lahko pogosto občutek, da bi lahko sodeloval in delil z razredom njegovo 

znanje, izkušnje in podobno. Včasih se začuti tudi potreba po razjasnitvi učne snovi, 

zavoljo asistenta samega ali zaradi učenca. Asistent mora torej paziti, da ne postane 

»odrasel učenec«.  

7. Kakšna je najboljša izraba asistentovega delovnika? 

Postavlja se vprašanje, ali naj asistent npr. prisostvuje šolskim sestankom, čeprav 

njegova prisotnost ni nujna. Zato je potreben vnaprejšnji dogovor in določitev urnika. Z 

učiteljem se mora dogovoriti, kdaj bi bilo npr. bolje pripravljati didaktični material za 

učenca kot prisostvovati sestanku (Fox, 1999). 

2.7.3 Nudenje podpore 

Fox definira tri kategorije pomoči, ki jih asistenti nudijo za pomoč pri učenju: 

1. podpora učencu, 

2. podpora učitelju, 

3. podpora šoli (Fox, 1999).  

V nadaljevanju so te kategorije nekoliko podrobneje predstavljene. 

2.7.3.1 Podpora učencu 

Po izkušnjah asistentov to vrsto podpore razdelimo v sledeče podkategorije: 

a) Spodbujanje neodvisnosti. Ključen pojem pri vlogi asistenta je neodvisnost. 

Čeprav mora asistent na začetku nuditi veliko mero pomoči, je potrebno 

spodbujati učenca, da zmore vedno več nalog brez asistentove pomoči. Asistenti 

imajo lahko občutek, da morajo biti »en korak pred učencem«. Za učenčevo 

samostojnost je bolje, če delujejo asistenti po principu »en korak za učencem«. Za 

učenca ni dobro, če asistent vse ovire odstranjuje, saj te pomagajo, da se kasneje 

zna soočiti s problemi realnega sveta. Razmišljanje asistenta, da se mora učenca 

»drţati kot klop«, torej ni pravilno, saj ne sme postati močno odvisen od asistenta.  

b) Spodbujanje učenčeve samozavesti. Učencem s posebnimi potrebami pogosto 

primanjkuje samozavesti, zaradi občutka neuspešnosti lahko hitro pridobi slabo 

mnenje o sebi. Asistent lahko izkoristi vsako priloţnost, da pokaţe učencu, da je 

lahko uspešen v prav takšni meri kot drugi.  
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c) Pomagati učencu pri socialni integraciji. Del asistentove vloge je tudi v tem, da 

spodbuja ostale učence, da cenijo učenca s posebnimi potrebami in priznajo 

njegove sposobnosti in veščine. Namen asistenta je, da ostali učenci upoštevajo 

učenca s posebnimi potrebami kot enakovrednega člana skupine. Če učenec s 

posebnimi potrebami ni vešč socialnih veščin, mu asistent pomaga pri 

pridobivanju oz. grajenju le teh.  

d) Opogumljati in nagrajevati učenca s posebnimi potrebami.  

e) Razvijanje spretnosti dobrega poslušanja. Asistent se mora zavedati, da je 

komunikacija med dvema osebama dvostranski proces. Nekateri učenci rabijo več 

časa, da zberejo svoje misli in se izrazijo, medtem ko drugi lahko sprejmejo oz. 

pomnijo omejeno količino podatkov naenkrat. Asistent lahko veliko pripomore k 

boljši komunikaciji tudi z metodo »uho, ki posluša«. Ko učenec govori, je 

pomembno, da ga asistent posluša kar se da pozorno in s pozitivno mimiko.  

f) Učencu s posebnimi potrebami omogočati samostojno opravljanje šolskega dela. 

Učenci s posebnimi potrebami se pogosto čutijo nezmoţne opraviti naloge, pri 

kateri ostali učenci nimajo bistvenih problemov. Vloga asistenta ni v tem, da 

naredi nalogo namesto njega, pač pa mu pomaga tako, da jo čim bolj samostojno 

opravi.  

g) Poznavanje ozadja. Asistent bo bolje razumel teţave učenca, če bo poznal 

druţinsko ozadje, razmere doma in tudi, s kom se učenec druţi po šoli in kako 

preţivlja prosti čas. 

h)  Seznanitev z zapisi o posebnih potrebah učenca. Odgovornost učitelja, 

specialnega pedagoga in ostalih je v tem, da seznani in izobrazi asistenta o 

učenčevih posebnih potrebah. Samo tako lahko uspešno opravlja svoje delo.  

i) Medsebojno zaupanje učenca in asistenta. Asistentovo delo je po naravi tako, da 

je blizu učencu in zato včasih naleti na podatke (npr. iz domačega okolja), ki so 

zaupne narave. O takšnih informacijah asistent ne sme diskutirati s sodelavci ali 

prijatelji.  

j) Usklajenost z učenčevimi fizičnimi potrebami. Občasno učenec pride v šolo 

utrujen, lačen ali se v celoti ne počuti dobro. To je še posebej opazno pri gibalno 

oviranih učencih, pri učencih z motnjami spanja in pri tistih, ki imajo doma slabo 

vzgojo. Asistentu ne potrebuje prevzemati odgovornosti, če učenec občasno ne 

napiše ničesar oziroma ne sodeluje. Sočutnost do otroka je podlaga za 

razumevanje njegovega vedenja in počutja (Fox, 1999). 
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2.7.3.2 Podpora učitelju 

Podpora in sodelovanje z učiteljem poteka na sledeče načine: 

a) Sodelovanje z učiteljem. Sodelovanje z učiteljem pomeni, da morata med sabo 

dobro komunicirati. Asistent postavlja vprašanja učitelju v zvezi s svojim delom, 

pojasni svoja pričakovanja in poskuša pridobiti povratne informacije. Učitelj nosi 

odgovornost za usmerjanje asistenta in dajanje napotkov. Ključnega pomena je, da 

se asistent redno udeleţuje sestankov, na katerih se izmenjujejo informacije 

skupnega načrtovanja in evalvacije. Včasih se lahko učitelj čuti ogroţenega s 

strani drugega odraslega v učilnici. V takšnih situacijah se morata pogovoriti, pri 

čemer asistent mora paziti, da učiteljevega dela ne ocenjuje, temveč da deluje 

izključno v učenčevo najboljšo korist.  

b) Zagotavljanje informacij o učencu. Zaradi narave dela (bliţine otrok) je asistent 

lahko včasih bolj občutljiv do potreb učenca ali manjše skupine otrok kot učitelj, 

ki ima navadno širši vpogled. Učitelju lahko zagotovi informacije o tem, kako se 

učenec spopada z učnimi obveznostmi. Koristno je, da učitelju poda predloge o 

prilagajanju podajanja snovi, spraševanja, testov znanja.  

c) Pomoč pri določanju ciljev, nadzoru in evalvaciji. Učitelji, specialni pedagogi, 

psihologi in ostali strokovni delavci izdelajo individualiziran plan za učenca s 

posebnimi potrebami. V tem procesu je dobrodošlo, da asistent lahko prispeva k 

nastajanju plana in podaja mnenje o določenih vidikih, metodah in načrtih.  

d) Ohranjanje smisla za humor. Delo z učencem zahteva veliko truda za vse 

udeleţene in veliko vloţenega truda za otroka, a je napredek lahko včasih zelo 

počasen. Asistent ne sme dopustiti situacijam, da bi postale »pretežke«, zato je 

koristno, da ima smisel za optimizem, saj dober humor ogromno pomaga učitelju 

in učencem. Sarkazmu se je potrebno izogniti (Fox, 1999). 

2.7.3.3 Podpora šoli 

Kako lahko asistent sodeluje s šolo kot institucijo, je prikazano v naslednjih točkah: 

a) Biti del tima za podporo pri učenju. Sestavni del tima so: razrednik, specialni 

pedagog, asistent za podporo pri učenju, psiholog, fizioterapevt, logoped itd. 

Asistent se bo počutil cenjenega, če ga bodo zaposleni v šoli videli kot 

enakovrednega v timu. Priloţnost soodločati v timu, načrtovati in sprejemati 

ključne odločitve da asistentu potrebno samozavest za pozitivno videnje svoje 

vloge v šoli. To sloni predvsem na vedenju ostalih članov šolskega osebja. 
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Nekateri se v sodelovanju z drugimi počutijo ogroţeno in jih ne morejo 

obravnavati enakovredno, če imajo drugačno mnenje od njih. Zaposleni so tudi 

preobremenjeni z dnevnim delom. Prepogosto asistenti igrajo reaktivno vlogo, 

torej naredijo to, kar se drugi spomnijo. Tudi starši morajo biti enakovreden del 

tima, obvešča se jih o vsem, kar se dogaja z otrokom in dovoli, da s svojimi 

idejami prispevajo k napredku in uspehu učenca. 

b) Sodelovanje s starši. Delo asistenta zahteva pogost stik s starši učenca, še 

posebej, če je učenec fizično oviran. Pomemben del asistentove vloge je razviti 

pozitiven odnos s starši in spodbujati povezavo med njim in šolo. Paziti je 

potrebno na pravo čustveno razdaljo, da se ne zaplete v zapleteno druţinsko 

dinamiko.  

c) Poznavanje šolskih postopkov in zakonodaje. Ker se asistent običajno ne 

udeleţuje šolskih sestankov, se je potrebno pozanimati pri vodstvu šole, 

specialnemu pedagogu ali učitelju, kakšna je šolska zakonodaja, kaj se je 

spremenilo tekom leta in podobno. Asistent mora biti obveščen o vseh 

spremembah. 

d) Udeležba na seminarjih in tečajih za asistente. Koristno je, če asistent v največji 

moţni meri obiskuje tečaje in s tem poglablja svoje znanje, tudi v svojem prostem 

času. 

e) Izkoriščanje lastnih dobrih lastnosti in talentov. Celoten razred, kjer deluje 

asistent, pridobi koristi, če je asistent pripravljen deliti svoja znanja in talente, ki 

jih morebiti poseduje.  

Katere osebnostne lastnosti naredijo dobrega asistenta? Sledeče lastnosti so opisane na 

podlagi skupine izkušenih asistentov: 

a) potrpeţljivost; 

b) skrbnost; 

c) čut za pravičnost; 

d) doslednost; 

e) občutljivost; 

f) sposobnost učenja iz lastnih napak; 

g) proţnost; 

h) vsestranskost; 

i) pozitiven odnos; 
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j) prijaznost; 

k) trdnost – nekdo, ki ga je teţko presenetiti; 

l) humor; 

m) navdušenost (Fox, 1999). 

2.7.4 Vloga vodje tima (npr. specialnega pedagoga) pri delu z 

asistentom, ki nudi učno pomoč 

Vodja tima, ki se ukvarja z otroki s posebnimi potrebami, mora asistentom zagotavljati 

sledeče: 

a) jasnost glede vloge asistenta in njegovih odgovornosti; 

b) asistenta se v timu ceni kot enakovrednega člana; 

c) asistent dobiva redne priloţnosti v načrtovanju z učitelji; 

d) asistent pridobi znanje o učnih ciljih; 

e) asistent pozna učne in čustvene implikacije otroka s posebnimi potrebami; 

f) asistent ima moţnost udeleţevanja seminarjev (Fox, 1999). 

2.7.5 Vloga učitelja (razrednika) pri delu z asistentom, ki nudi učno 

pomoč 

Učitelji, ki sodelujejo z asistenti, jim morajo zagotavljati sledeče: 

a) asistenti morajo točno vedeti, kakšno vlogo igrajo v razredu in kakšna je njihova 

odgovornost; 

b) asistentom se zagotovi redno samostojno načrtovanje in udeleţba v diskusijah; 

c) spodbujanje asistenta s strani učitelja in zagotavljanje pozitivnih povratnih 

informacij; 

d) učitelj ima do asistenta jasne in realne zahteve; 

e) učitelj ceni in spoštuje asistenta kot enakovrednega v timu (Fox, 1999). 

2.7.6 Posebne potrebe asistenta, ki nudi učno pomoč 

Pozablja se, da imajo tudi asistenti svoje lastne potrebe, in sicer: 

 potreba po podpori; 

 potreba po spodbujanju; 

 potreba po izobraţevanju; 
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1. Potreba po podpori. Asistent se bo čutil podprtega s strani šole, če bo ta naredila 

sledeče korake: 

a) zagotovila jasen in natančen opis nalog; 

b) zagotovila učinkovito uporabo časa; 

c) zagotovila pogodbo za nedoločen čas; 

d) zagotovila enakovredne pogoje dela; 

e) zagotovila priloţnosti za razvoj poklicne kariere; 

f) zagotovila hitro posredovanje v primerih nejasnosti (Fox, 1999). 

2. Potreba po spodbujanju. Sluţba asistenta je lahko izpopolnjujoča, kreativna in 

nagrajujoča. Na drugi strani je lahko konfuzna in stresna (frustrirajoča). Večino 

asistentov se najde nekje vmes. Kadar vprašamo učitelje, jih bo večina odgovorila, da 

zelo cenijo delo asistentov. Največji problem je v tem, da jim le tega učitelji ne povedo. 

Pomanjkanje samozavesti asistenta lahko zelo ovira delo, kreativnost in sodelovanje. 

Uspešno delo je potrebno proslaviti in nagraditi. 

3. Potreba po izobraževanju. Asistenti po izobrazbi in izkušnjah močno variirajo. 

Nekateri so izobraţeni učitelji, drugi pa so brez izkušenj in brez formalne pedagoške 

izobrazbe. Starši imajo pravico vedeti, kakšen kader nudi podporo njihovim otrokom v 

šoli. Šola mora zagotoviti primerno izobraţen kader, ki zna zagotoviti otrokom s 

posebnimi potrebami primerno asistenco. Kakorkoli, večina asistentov začenja svojo 

kariero brez formalne izobrazbe in delujejo na dnevni praksi »korenčka in palice« (Fox, 

1999). 

Kako lahko šola asistentom pomaga? Veliko se lahko asistent nauči z gledanjem dobrih 

učiteljev pri delu, njihove metode pa seveda lahko uporabi pri svojem delu. Vodja tima, 

ki se ukvarja z otrokom s posebnimi potrebami, je dolţan zagotavljati asistentu 

primerna praktična usposabljanja. 

Margaret Balshaw ponudi uporabne nasvete in material za praktične delavnice. Šole 

lahko uporabijo material za boljšo izrabo asistentov. Vse skupaj deluje na šestih 

principih: 

a) asistentom v razredu so jasno določene odgovornosti; 

b) asistenti v razredu razumejo potek komunikacije v šolskem sistemu; 



Polak, J. Vloga spremljevalca gibalno oviranega otroka pri pouku naravoslovja, biologije in 

gospodinjstva. Ljubljana. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

39 

c) šolski pedagoški delavci vidijo asistenta kot pozitivni del določbe, ki zagotavlja 

reševanje otrokovih posebnih potreb; 

d) asistenti v razredu so del delovnega tima; 

e) asistente v razredu je potrebno spodbujati, da uporabijo svoje lastne spretnosti in 

sposobnosti; 

f) asistentom v razredu se pomaga pri razvijanju njihovih lastnih in poklicnih potreb 

(Balshaw, 1991). 

Za izobraţevanje in usposabljanje asistentov bi bilo najbolje, da se jih izobraţuje na 

dveh nivojih, in sicer izobraţevanje na osnovnem nivoju in usposabljanje za specialna 

znanja.  

Osnovno izobraţevanje naj vključuje: 

a) vloge in odgovornosti asistenta in učitelja; 

b) zakonodaja in trenutni trendi; 

c) šolski kurikulum; 

d) šolska politika in postopki o posebnih potrebah;  

e) podporne strategije; 

f) razvojni vidiki učenja – kako se otroci učijo in zakaj se nekateri teţje učijo; 

g) razumevanje in obvladovanje vedenja otrok, motiviranje otrok, izgrajevanje 

samozavesti, različni pristopi k reševanju problemov, aktivno poslušanje; 

h) podpora pri razvijanju pismenosti; 

i) podpora pri razvijanju matematičnih in računskih veščin; 

j) podpora pri razvijanju učenja jezikov; 

k) uporaba informacijskih in komunikacijskih virov; 

l) ocenjevanje in snemanje otrokovega napredka in interpretacija ocen (Fox, 1999). 

Poleg splošnega znanja potrebuje asistent, ki pomaga pri učenju, tudi specialna znanja: 

a) pismenost in računanje za otroke z disleksijo; 

b) govor in jezik; 

c) telesna invalidnost, motorična koordinacija, senzomotorične in zaznavne teţave, 

dispraksija, cerabralna paraliza; 

d) okvara sluha; 

e) okvara vida; 

f) čustvene in vedenjske teţave; 
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g) avtizem; 

h) resne teţave učenja, Downov sindrom; 

i) epilepsija, astma; 

j) socialne veščine, komunikacija; 

k) aktivno poslušanje in osnovne veščine svetovanja; 

l) sodelovanje s starši; 

m) sodelovanje s podpornimi sluţbami (Fox, 1999). 

2.8 Pomen naravoslovja za poučevanje otrok s posebnimi 

potrebami  

Med otroke s posebnimi potrebami spadajo tudi gibalno ovirani učenci. Učenci, ki so 

gibalno ovirani, imajo lahko učne teţave, ki so povezane z njihovo gibalno oviranostjo. 

V tem poglavju se bomo osredotočil na gibalno ovirane učence, ki imajo hkrati tudi 

učne teţave. 

Učenci z učnimi teţavami na področju naravoslovja dosegajo slabše rezultate, kot bi jih 

glede na svoje sposobnosti lahko. V primeru, da učencem z učnimi teţavami pri pouku 

naravoslovja diferenciramo in individualiziramo zahteve, cilje postavimo na realni 

osnovi in mu ponudimo moţnost, da se sam s pomočjo raziskovanja dokoplje do 

naravoslovnih zakonitosti in do poznavanja pojmov. Razvil bo sposobnosti in 

spretnosti, ki bodo izboljšale njegovo celovito šolsko učinkovitost (Kavkler, 2004, str. 

4). 

Pri učenju naravoslovnih predmetov pri učencih z učnimi teţavami opaţamo naslednje 

značilnosti: 

a) pri obravnavi nove snovi sprejmejo manj informacij kot vrstniki; 

b) uspešnejši so takrat, ko jim informacije dajemo po različnih komunikacijskih 

kanalih (slušni, gibalni, s pomočjo tipa, vonja, okusa …); 

c) za laţje dojemanje pojmov potrebujejo konkretne ţivljenjske izkušnje; 

d) rabijo več časa za razvijanje lastnih spretnosti; 

e) potrebujejo več ponavljanja; 

f) teţje generalizirajo snov; 

g) učitelj jim mora nuditi več pomoči; 
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h) imajo slabšo podobo zaradi več porazov (Kavkler, 2004, str. 4).  

Pouk naravoslovja temelji na razumevanju učne snovi, pri čemer lahko otrokom z 

učnimi teţavami omogočimo razvoj mišljenja, sposobnosti in spretnosti. Pri tem lahko 

pridobijo večje veselje za učenje naravoslovja. Naravoslovje z razumevanjem pomeni 

sledeče: 

a) naravoslovje, ki temelji na izkušnjah doma pridobljenih znanj; 

b) postopen prehod od t. i. domačih izrazov do znanstvenega jezika; 

c) spodbujanje učencev k iskanju novih strategij reševanja; 

d) učenje s pomočjo lastne aktivnosti; 

e) s pogovorom učenca opogumljamo, da opisuje svojo aktivnost v učnem procesu, 

učitelj mu tako laţje pomaga; 

f) učenca ne sme biti strah delati napak pri učenju; 

g) starši lahko vključijo otrok v domače aktivnosti in mu tako pomagajo v razvoju 

naravoslovnega znanja (Kavkler, 2004, str. 4). 

Iz tega sledi, da je v naravoslovju pomembnejši proces kot snov, ki se obravnava, zato 

je potrebno pri poučevanju posvetiti razvoju procesnih sposobnosti in spretnosti, kot so: 

a) opazovanje z uporabo vseh čutil; 

b) primerjanje objektov opazovanja, ugotavljanje razlik med njimi, kasneje tudi med 

idejami in pojmi; 

c) merjenje, s pomočjo katerega pridemo do kvantitativnega opisa; 

d) komunikacija, ki pomeni posredovanje informacij v ustni ali pisni obliki, 

pomagamo si z grafi, slikami, itd; 

e) sklepanje, ki temelji na opazovanju in predelavi različnih pojmov; 

f) razumno predvidevanje dogodkov, pojavov. 

Učitelj, ki pouk naravoslovja dobro in zanimivo organizira, lahko veliko pripomore k 

razvoju pozitivnih stališč učenca do naravoslovja in do spodbujanja naravoslovja na 

splošno. Pri temu ni nič narobe, če otrok naredi napako; teţava nastane le v primeru, če 

lahko samo opazuje ostale pri aktivnem reševanju problemov (Kavkler, 2004, str. 4).
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA, 

NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA 

3.1.1 Opredelitev problema 

Učenci, ki so gibalno ovirani, so del populacije otrok s posebnimi potrebami v rednih 

osnovnih šolah. Teţje gibalno ovirani učenci imajo v času pouka pravico do 

spremljevalca, ki jim nudi pomoč pri premagovanju fizičnih ovir (Zakon o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami, 2011). Spremljevalci gibalno oviranih otrok so strokovni 

delavci v osnovnih šolah.  

Čutno-gibalne izkušnje, ki jih gibalno oviran učenec pridobiva, niso take kot pri 

vrstnikih in jih v celoti pridobiva na drugačen način. Učenec se manj giblje, svojega 

telesa ne zaznava v celoti, teţko razvije kontrolo glave in telesa, prenos teţišča v center 

in s tem varne poloţaje. Posledično pri njem ţivčni sistem ne deluje kot celota in ne 

pride do senzorne integracije. Slabše so razvite sposobnosti koncentracije, organizacije, 

samokontrole, samospoštovanja, samozaupanja, šolskega učenja, abstraktnega mišljenja 

in specializacije obeh strani moţganov. Če je senzorna integracija dobra, moţgani 

organizirajo in obdelajo senzorne impulze na način, ki osebi omogoča natančno 

informacijo o sebi in okolici. Pri slabši senzorni integraciji je učenje teţje, posameznik 

se večkrat počuti neprijetno in nelagodno ter ima teţave z običajnimi zahtevami 

vsakdanjega ţivljenja (Ţgur, 2011). Naravoslovje, biologija in gospodinjstvo nudijo 

učencu, ki je gibalno oviran, mnogo za ţivljenje pomembnih znanj, ki se jih pridobiva z 

različnimi strategijami poučevanja, s katerimi gibalno oviranemu učencu pomagajo 

razvijati njegove veščine in sposobnosti (praktična oblika pouka, poskusi, delo po 

skupinah). Spremljevalec skupaj z učiteljem, strokovnimi delavci ter laborantom 

pomaga pri pridobivanju veščin, znanja ter pri razvijanju sposobnosti učenca, ki je 

gibalno oviran. 
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3.1.2 Namen raziskovanja 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, kakšno vlogo ima, katere naloge izvršuje in kako 

naj z učiteljem, strokovnimi delavci, starši in učenci sodeluje spremljevalec gibalno 

oviranega učenca v osnovni šoli. Poseben poudarek bo namenjen prilagoditvam, ki jih 

lahko izvaja spremljevalec pri pouku biologije, naravoslovja in gospodinjstva.  

3.1.3 Cilji  

Cilji raziskovalnega dela so: 

a) opisati in oceniti vlogo spremljevalca gibalno oviranega učenca in njegovo 

sodelovanje z učitelji in starši pri nudenju raznolike pomoči pri gibanju, v razredu, 

pri šolskih dejavnostih in v prostem času; 

b) opisati in razvrstiti prilagoditve učnega okolja gibalno oviranemu učencu pri 

pouku biologije, naravoslovja in gospodinjstva ter analizirati sodelovanje učitelja 

naravoslovnih predmetov s spremljevalcem, gibalno oviranim učencem, 

laborantom in sošolci; 

c) analizirati in interpretirati mnenja in stališča gibalno oviranega učenca, učiteljev 

ter učencev, ki niso gibalno ovirani, o nudenju učne pomoči s strani 

spremljevalca, o njegovem izobraţevanju, timskem sodelovanju, vplivanju na 

učenčevo oceno, vplivu na razred in na samopodobo učenca; 

d) predstaviti socialno vključenost gibalno oviranega učenca v razred. 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Skladno s cilji so oblikovana sledeča raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšna je vloga spremljevalca gibalno oviranega učenca in kakšno je sodelovanje 

s starši, strokovnimi delavci in učitelji pri nudenju raznovrstne pomoči (fizična, 

učna, pomoč v razredu) gibalno oviranemu učencu?  

2. Kakšne so prilagoditve učnega okolja in kakšno je uspešno sodelovanje med 

udeleţenimi (spremljevalec, gibalno oviran učenec, učitelj, laborant) pri pouku 

biologije, naravoslovja in gospodinjstva? 

3. Kakšna so mnenja in stališča učiteljev ter učencev o nudenju učne in fizične 

pomoči s strani spremljevalca, o njegovem izobraţevanju, o sodelovanju v timih 

in o njegovem vplivu na samopodobo učenca? 
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4. Kakšno je mnenje gibalno oviranega učenca o njegovem spremljevalcu v šoli, 

učiteljih, sošolcih, druţenju in nudenju učne pomoči? 

5. Kakšna je socialna vključenost gibalno oviranega učenca v razred? 

3.3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

Osnovna raziskovalna metoda, ki je bila uporabljena, je deskriptivna in eksplanativna 

študija primera. Deskriptivna študija primera spada med deskriptivne metode 

empiričnega pedagoškega raziskovanja, eksplanativna študija pa med kavzalno-

neeksperimentalne metode (Sagadin, 2004). 

Z deskriptivno metodo opisujemo pedagoške pojave, s kavzalno-neeksperimentalno 

metodo pa skušamo ugotoviti vzroke in posledice teh pojavov (Sagadin, 1993). 

3.3.1 Opis vzorca 

3.3.1.1 Gibalno oviran učenec 

Osrednji del vzorca je bil gibalno oviran učenec. V raziskavi smo ga poimenovali 

Klemen. Klemen je teţje gibalno oviran, njegova diagnoza je duchennova mišična 

distrofija. V času, ko sem ga spremljal, je bil na vozičku. Prva tri leta spremljanja je 

slabljenje mišic progresivno napredovalo, v osmem in devetem razredu se je 

napredovanje vidno upočasnilo. V obdobju mojega spremljanja je bil dvakrat operiran. 

Operiran je bil na stopalih (ahilovi tetivi) in na hrbtenici (zmanjšanje skolioze). Pred 

operacijo hrbtenice je uporabljal opornico za zgornji del telesa, po operaciji stopal pa 

opornici za noge. V šoli je Klemen uporabljal invalidski voziček, največkrat 

električnega (z lastnim pogonom), po potrebi tudi običajnega (brez lastnega pogona, 

potiska ga spremljevalec). 

Klemen je bil po naravi druţaben učenec, vedno nasmejan, dobre volje in pripravljen na 

šalo. Znal se je pošaliti na svoj račun. Ni kazal znakov obupanosti ali ţalosti zaradi 

bolezni. Stikov s sošolci mu ni bilo teţko navezovati. Pozoren je bil do drugih, tako do 

vrstnikov učiteljev in tudi do spremljevalca. Posebej je znal bodriti dva sošolca s 

specifičnimi učnimi teţavami. Z obema so sčasoma postali dobri prijatelji. Navdušen je 

bil nad športom, še prav posebej nad nogometom in vsem, kar je s tem športom 
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povezano. Pri športni vzgoji je rad sodeloval s komentiranjem in svetovanjem svojim 

sošolcem. Če je bilo le moţno, je svoj čas zelo rad preţivljal v vodi. 

Povprečna ocena Klemena je bila med tri in štiri. Odločbe o učni pomoči ni imel, kljub 

temu mu je v četrtem in petem razredu pomagala specialna pedagoginja, v višjih 

razredih sem mu učno pomoč kot njegov spremljevalec največkrat nudil sam. 

Podpovprečno znanje je imel pri angleškem jeziku, zaradi gibalne oviranosti je imel 

očitne teţave z računanjem. Pisal je lahko samostojno, vendar počasi, pri pisanju se je 

hitro utrudil.  

3.3.1.2 Učitelji 

Drugi del vzorca je sestavljalo dvanajst učiteljev, ki so odgovarjali so na anketna 

vprašanja. Sodelovali so učitelji, ki so poučevali razred, v katerega je vključen Klemen. 

Med njimi sta bila dva moška in deset ţenski. Poučevali so matematiko, tehniko in 

tehnologijo, angleški jezik, slovenski jezik, fiziko, kemijo, športno vzgojo, biologijo, 

zgodovino, geografijo, likovno vzgojo in glasbeno vzgojo. Povprečna delovna doba 

dvanajstih učiteljev znaša 18,3 let.  

3.3.1.3 Učenci 

Tretji del vzorca so sestavljali učenci, ki so bili Klemenovi sošolci. V času anketiranja 

so obiskovali deveti razred osnovne šole. Skupno jih je bilo dvaindvajset, od tega deset 

moškega spola (45%) in dvanajst ţenskega spola (55%). V razredu sta bila dva učenca s 

specifičnimi učnimi teţavami, ki sta imela odločbo. Tri učenke in trije učenci so spadali 

med nadarjene. 

Kot spremljevalec gibalno oviranega učenca (Klemena) sem imel pet šolskih let 

moţnost opazovati razred, njegovo dinamiko in socialno strukturo. Socialni stiki med 

učenci so se z leti spreminjali in postajali kompleksnejši. V devetem razredu je bilo 

mogoče opaziti močno razdeljenost učencev na podskupine in socialno odrinjenost 

učencev, ki so izstopali iz povprečja (gibalno oviran učenec, učenci z učnimi teţavami 

…). 
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3.3.1.4 Spremljevalec gibalno oviranega učenca 

Delo spremljevalca gibalno oviranega učenca sem opravljal pet let. Moja izobrazba je 

bila gimnazijski maturant, hkrati pa sem bil absolvent Pedagoške fakultete v Ljubljani, 

smer biologija-gospodinjstvo.  

3.3.2 Opis instrumentarija 

Merski pripomočki, ki sem jih uporabil v raziskavi, so naslednji: 

1. Neposredno individualno opazovanje. Kot spremljevalec sem eno leto opazoval 

Klemena, njegove socialne stike, način učenja, način sodelovanja pri učnih 

predmetih, odmorih in podobno. Posebej podrobno sem opazoval delo učiteljev 

biologije, naravoslovja in gospodinjstva. 

2. Neposredno skupinsko opazovanje. Kot spremljevalec sem eno leto opazoval 

učence (9. razred), svoje stike z učitelji in svoj odnos do Klemena. 

3. Polstrukturirani intervju z gibalno oviranim učencem. V intervjuju sem sledil 

vprašanjem anketnega vprašalnika. Postavil sem 35 vprašanj, namen katerih je 

analizirati:  

a) stik in sodelovanje gibalno oviranega otroka (Klemena) s sošolci; 

b) nudenje učne pomoči Klemenu z moje strani, kot spremljevalec; 

c) sodelovanje Klemena z mano kot spremljevalcem; 

d) vpliv mene kot spremljevalca na oceno gibalno oviranega otroka; 

e) sodelovanje mene kot spremljevalca z ostalimi učenci (razred); 

f) nudenje fizioterapevtskih vaj s strani mene kot spremljevalca. 

4. Anketa. Anketa je bila sestavljena iz vprašanj zaprtega tipa, polodprtega tipa in 

odprtega tipa. Anketa za učence so obsegale 18 vprašanj, razen enega so bila vsa 

ta vprašanja vključena tudi v anketo za učitelje. 18 vprašanj je bilo enakih z tem 

namenom, da sem lahko odgovore učencev ter učiteljev primerjal med sabo. 

Karakteristike ankete za učence so bile naslednje:  

a) izbirnih vprašanj zaprtega tipa z enim moţnim odgovorom je bilo 

trinajst; 

b) dve izbirni vprašanja sta imeli več moţnih odgovorov (pri obeh je bil 

zadnji moţni odgovor odprtega tipa); 
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c) eno izbirno vprašanje je bilo vprašanje z enim moţnim odgovorom med 

DA in NE; 

d) dve vprašanji sta bili popolnoma odprtega tipa; 

e) eno vprašanje odprtega tipa je bilo namenjeno samo učencem. 

Anketa za učitelje je bila razširjena z dodatnimi vprašanji, namenjeni samo 

njim. Dodatnih vprašanj je bilo šestnajst. Karakteristike te ankete so bile: 

a) izbirnih dodatnih vprašanj z enim moţnim odgovorom je bilo petnajst; 

b) eno izbirno dodatno vprašanje je imelo več moţnih odgovorov (zadnji 

moţni odgovor je odprtega tipa). 

Vprašanja in trditve obeh anket so napisana v številčnem zaporedju, poudarjena 

vprašanja in poudarjene trditve so namenjene izključno učiteljem, nepoudarjena pa tako 

učiteljem kot učencem. Zaporedne številke vprašanj in trditev se nanašajo na poglavje 

3.4.2. 

1. Po mojem mnenju naj spremljevalec nudi učno pomoč učencu, ki je gibalno 

oviran. 

2. Potrebno je, da spremljevalec nudi učno pomoč učencu, ki je gibalno oviran. 

3. Spremljevalec se mora izobraţevati (npr. na seminarjih …) na področju 

nudenja učne pomoči učencu, ki je gibalno oviran. 

4. Nudenje učne pomoči je v primeru dobrega odnosa med spremljevalcem 

in učencem, ki je gibalno oviran, učinkovitejše. 

5. Spremljevalec učenca, ki je gibalno oviran, vpliva na njegov učni uspeh 

zaviralno, zaradi njega ima lahko učni uspeh slabši. 

6. Spremljevalec lahko olajša delo učitelju (mu je v pomoč pri poučevanju), 

ki poučuje v razredu, v katerem je gibalno oviran učenec. 

7. Spremljevalec naj bo enakovreden del strokovnega tima. 

8. Menim, da je prav, če spremljevalec nudi učno pomoč svojemu varovancu 

tudi izven časa in prostora učnega okolja. 

9. Spremljevalec naj pomaga pri učenju tudi sošolcem učenca, ki je gibalno 

oviran.  

10. Učenec, ki je gibalno oviran, je seveda tudi vključen v skupinsko delo, npr. 

pri fiziki, biologiji in ostalih predmetih. V kolikšni meri naj spremljevalec 

sodeluje v skupini, v katero je znotraj razreda vključen učenec? 
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11. Klemen zaradi svoje gibalne oviranosti ne more vseh svojih kognitivnih 

sposobnosti pokazati v celoti. 

12. Spremljevalec lahko pomaga in sodeluje pri ugotavljanju učnih teţav pri 

učencu, ki je gibalno oviran. 

13. Spremljevalec učenca, ki je gibalno oviran, vpliva na učno uspešnost 

učenca. 

14. Menim, da spremljevalec vpliva na oceno Klemena pri pisnem preverjanju 

znanja. 

15. Katere oblike pomoči po vašem mnenju pri pisanju kontrolne naloge ali 

spisa pripadajo Klemenu? 

16. Za vse učence veljajo enaka pravila pri ocenjevanju znanja in vedenja. Ali 

menite, da je krivično do ostalih, če ima učenec, ki je gibalno oviran, 

prilagojena pravila? 

17. Verjamem, da Klemen zaradi svoje gibalne oviranosti ne more pokazati 

vsega svojega znanja, zato naj ima prilagojena pravila pri ocenjevanju. 

18. Spremljevalec je lahko moteča oseba v razredu. 

19. Če menite, da je spremljevalec moteč, s čim najbolj moti? Lahko obkroţite 

več odgovorov. 

20. Spremljevalec ima vpliv na samopodobo učenca, ki je gibalno oviran. 

21. Če menite, da spremljevalec vpliva na samopodobo gibalno oviranega 

učenca, s čim najbolj vpliva? 

22. Spremljevalec lahko pomaga učencu, ki je gibalno oviran, pri vzpostavljanju 

prijateljskih stikov s sošolci. 

23. Če menite, da spremljevalec lahko vpliva na vzpostavljanje prijateljskih vezi, 

na kakšen način vpliva? 

24. Spremljevalec naj bo čustveno vezan na gibalno oviranega učenca ali z 

drugimi besedami, med sabo naj bosta prijatelja. 

25. Menim, da naj bo spremljevalec prijatelj z gibalno oviranim učencem, ker to 

dobro vpliva na njegov učni uspeh. 

26. Ali lahko prijateljstvo vpliva na še kaj drugega? 

27. Spremljevalec lahko pomaga vzdrţevati disciplino celotnega razreda.  

28. Ker je spremljevalec v stiku s celotnim razredom večino svojega 

sluţbenega časa, na razred občasno vpliva tudi z vzgojnega vidika. 
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29. Spremljevalec gibalno oviranega učenca naj bo povezovalni člen med 

njim in učitelji (naj vpraša učitelja o kakšni stvari namesto učenca, naj 

ga kdaj opraviči, pohvali pred učiteljem, se zavzame zanj, izpostavi kak 

problem …). 

30. Spremljevalec lahko izboljša komunikacijo med učencem in učiteljem, ki 

poučuje učenca. 

31. Spremljevalec naj imajo tesen stik s starši gibalno oviranega učenca.  

32. Gibalno oviran učenec s pomočjo spremljevalca v času pouka opravlja 

gibalne vaje za moč in proţnost mišic učenca. To je narobe, saj 

spremljevalec ni fizioterapevt, torej ni strokovnjak. 

33. Spremljevalec bi se moral izobraziti tudi v nudenju fizioterapevtskih in 

podobnih veščin, ki jih potrebuje na tem področju. 

34. Imate še kakšen nasvet za spremljevalca ali za spremljevalce na splošno? 

5. Sociometrična preizkušnja. Rezultati sociometrične preizkušnje so lahko 

prikazani na različne načine. Najpogosteje so prikazani tabelarično ali grafično. 

Tabelarični prikaz se imenuje sociomatrika, grafični pa sociogram. Z apliciranjem 

sociometrične preizkušnje s pozitivnim in negativnim kriterijem se lahko umesti 

učence v različne sociometrične skupine (Pečjak in Košir, 2002, str. 35). 

3.3.3 Postopek pridobivanja podatkov 

Raziskava je potekala v šolskem letu 2011/2012. Z dovoljenjem Klemenovih staršev 

sem z njim opravil polstrukturirani intervju, ki sem ga tudi posnel. Intervju je trajal 

pribliţno pol ure, izveden je bil ob zaključku šolskega leta, v začetku maja 2012.  

Z dovoljenjem ravnateljice sem v maju 2012 anketiral dvanajst učiteljev. 

Klemenovim sošolcem sem razdelil obvestila za starše. Z njim sem starše obvestil o 

anketiranju in izvedbi sociometrične preizkušnje v razredu ter jih hkrati prosil za 

dovoljenje. Vsi starši so podpisana obvestila vrnili. Z razredničarko sva se dogovorila, 

da sta bila anketiranje in sociometrična preizkušnja izvedena med uro zgodovine. 

Izvedba je bila realizirana v začetku maja 2012. V času izvajanja ankete sva se s 

Klemenom izognila morebitnim vplivom na anketirance in se umaknila iz razreda. 

Učiteljica jim je še dodatno ustno razloţila navodila. Učenci so anketo izpolnjevali 

okoli dvajset minut. 
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3.3.4 Statistična obdelava podatkov 

Posneti polstrukturirani intervju sem pretipkal in smiselno preoblikoval tako, da bralcu 

omogoča tekoče branje, vendar brez poseganja v vsebino podanih odgovorov. Intervju 

sem razčlenil na posamezne vsebinske podenote, vsako posebej sem analiziral, analizo 

pa dopisal na koncu intervjuja. Podatki sem tudi kvalitativno obdelal. 

Podatki, pridobljeni z anketami, so predstavljeni z absolutnimi frekvencami v obliki 

stolpčnih grafov. Analizirani so bili s kvalitativno metodo. Podatke intervjuja in anket 

sem med seboj primerjal.  

Podatke, pridobljene z sociometrično preizkušnjo, sem zapisal v obliki grafa in v obliki 

tarčnega grafa – sociograma. Podatki so kvalitativno obdelani. 

Podatki, pridobljeni z opazovanjem v razredu, so opisani deskriptivno. 

3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultati so predstavljeni v petih podpoglavjih. V prvem podpoglavju so kvalitativno 

(deskriptivno) opisane naloge spremljevalca gibalno oviranega otroka v šoli in po učnih 

predmetih. V drugem podpoglavju je opisano učno okolje gibalno oviranega učenca pri 

predmetu biologije, naravoslovja in gospodinjstva, v tretjem podpoglavju pa je 

predstavljena analiza ankete. V četrtem podpoglavju je predstavljen polstrukturirani 

intervju, medtem ko je v petem podpoglavju kvantitativno in kvalitativno osvetljena 

socialna struktura razreda s pomočjo sociograma. 

3.4.1 Naloge in vloga spremljevalca gibalno oviranega otroka v praksi 

Kot spremljevalec gibalno oviranega otroka (Klemena) sem bil zaposlen pet let. 

Spremljal sem ga od petega do devetega razreda devetletne osnovne šole. Delo sem 

začel popolnoma brez izkušenj z delom z otroki s posebnimi potrebami. Potrebno se je 

bilo naučiti vsega, od pravilnega rokovanja z njim do tega in kako mu omogočiti 

popolno vključenost v razred. Dodatnih izobraţevanj, na primer usposabljanja za 

spremljevalce v društvu Sonček, se nisem udeleţil.  
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Po sklepu o imenovanju strokovne skupine za pripravo individualiziranega programa za 

gibalno oviranega učenca smo bili v strokovno skupino imenovani naslednji člani: 

a) razrednik; 

b) spremljevalec; 

c) specialni pedagog, ki je tudi koordinator skupine. 

Ostali učitelji formalno niso bili člani strokovnega tima. 

Strokovna skupina je pripravljala in spremljala izvajanje individualiziranega programa. 

Med šolskim letom je morala prilagajati individualizirani program glede na napredek in 

razvoj otroka, ob koncu šolskega leta pa preveriti uresničitev in ustreznost 

individualiziranega programa, podati smernice za nadaljnje delo in izdelati novega za 

naslednje leto. 

Po mojem mnenju in izkušnjah je bil poudarek na timskem delu v šoli premajhen in cel 

koncept timskega dela še nekako v povojih. Tako se je pogosto pojavljalo opaţanje, da 

so timi v šoli (tudi navedena strokovna skupina) bolj ali manj samo na papirju. Vloge 

znotraj tima niso bile jasno porazdeljene. Menim, da bi moral koordinator večkrat jasno 

povedati, kako ravnati v kočljivih situacijah. Strokovna skupina se je sestajala zelo 

redko, za dobro in učinkovito delovanje tima pa bi bilo dobro, da bi se sestajala vsaj 

enkrat mesečno. Učitelji in strokovni delavci so bili preobremenjeni z sprotnim in 

vsakodnevnim delom, zato je za pravo timsko delo zmanjkalo časa volje in energije. 

Sodelovanje s starši Klemena je potekalo dobro. Stiki z očetom ali mamo so potekali 

redno, skoraj vsakodnevno, praviloma zjutraj pred poukom ali po njem, ko so svojega 

sina pripeljali v šolo ali pa ga prišli iskat. Vzpostavili smo prijateljske stike, večkrat sem 

šel na druţabni obisk. Izkoristili smo ga med drugim tudi zato, da smo se dogovorili o 

nadaljnjem sodelovanju. Sproti sem jim poročal o šolskem delu, učnih in 

organizacijskih novostih v šoli, o teţavah v zvezi s Klemenom in prenašal tudi sporočila 

učiteljev, razrednika, šolskega psihologa in specialnega pedagoga. Pogosto sem 

posredoval tudi obvestila staršev šoli. 

Sodelovanje s fizioterapevtko in delovno terapevtko je bilo v prvih treh letih pogosto in 

uspešno, kasneje smo sodelovali samo še po potrebi. Na začetku vsakega šolskega leta 

sta obe prišli in si pogledali dostop do učilnic, toaletnih prostorov, telovadnice, 
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zunanjega igrišča in tako dalje. Pri pregledu in svetovanju sta bili prisotni ravnateljica in 

razredničarka. V razredu sta svetovali o tem, kako pripraviti delovno površino, na 

kakšen način Klemena posaditi na stol, kako mu popraviti drţo telesa in kako rokovati s 

šolskimi pripomočki. 

Enkrat na leto smo se sestali v telovadnici, kjer sta terapevtki pokazali nove vaje. Med 

uro športne vzgoje sva s Klemenom v skupnem prostoru z ostalimi učenci izvajala 

fizioterapevtske vaje na klopci, valju, blazinah in na terapevtski ţogi. Na začetku leta je 

bilo potrebno vaje prilagoditi dečkovim potrebam zaradi napredujoče bolezni. 

Klemen je obiskoval fizioterapevtko v zdravstvenem domu enkrat tedensko. Na ţeljo 

terapevtke sem šel občasno z njim tudi jaz, da sem se naučil novih vaj, preverila pa je 

tudi pravilnost izvajanja le teh.  

Fizioterapevtka in delovna terapevtka sta me kot spremljevalca v petem razredu naučili 

pravilnega izvajanja zahtevnih vaj z gibalno oviranimi otroki v bazenu. S Klemenom 

sem hodil v bazen v zdravstveni dom enkrat tedensko. Prišel sem do ugotovitve, da se je 

ob prostovoljnem delu najin odnos poglabljal in njegova kvaliteta izboljševala. Nabiral 

sem si izkušnje tudi z delom z drugimi otroki (predvsem s tistimi, ki so oboleli za 

cerebralno paralizo) v bazenu in na dveh zimskih taborih. V šestem razredu sva delala 

vaje v bazenu hkrati z ostalimi učenci, ki so imeli plavanje v okviru športne vzgoje.  

Pomemben podatek je tudi ta, da je imel Klemen pred menoj ţe dva spremljevalca, in 

sicer eno leto ţensko spremljevalko, pred mano pa moškega spremljevalca. Vse svoje 

sošolce v razredu je ţe poznal od drugega razreda dalje, z nekaterimi so bili ţe dobri 

prijatelji.  

3.4.1.1 Splošna fizična pomoč pri vsakodnevnem šolskem delu 

Ker je Klemen teţje gibalno oviran, mu je Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami dodelila spremljevalca, katerega osnovna naloga je nudenje fizične pomoči v 

razredu, pri malici, pri oblačenju in slačenju, obuvanju in sezuvanju, pri gibanju in 

premagovanju ovir, higieni, naravoslovnih dneh, šolskih izletih in podobno.  
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V točkah, ki sledijo, sem podrobneje ilustriral dejavnosti, povezane z nudenjem fizične 

pomoči med odmori, v garderobi, toaleti, avtomobilu, pri malici, pri izvajanju 

fizioterapevtskih vaj, v bazenu ter pri športnih dnevih. 

A. Voţnja z vozičkom 

Fizična pomoč učencu z mišično distrofijo je bila zahtevna, predvsem zaradi ohlapnosti 

rok, nog in celotnega trupa. Ko sem začel svojo funkcijo, je bil Klemen ţe na vozičku in 

je zelo teţko dvigoval roke. Pri premagovanju ovir z vozičkom sem bil pozoren na 

poloţaj glave, saj zaradi teţe lahko ţe pri rahlem nagibu ta omahne.  

Pri voţnji z vozičkom naprej in navzgor sta se prvi kolesi dotakneta pločnika, nato sem 

nagnil voziček z vzvodno palico nazaj in porinil voziček s prvim parom koles naprej. 

Voziček sem zapeljal toliko naprej, da sta se zadnji kolesi dotaknili roba, z rokama sem 

potisnil ročaja nekoliko navzgor in voziček s celim telesom potisnil naprej. Pazil sem, 

da glava Klemenu ni omahnila. To sem lahko naredil s svojim telesom in sicer tako, da 

sem stal tesno za vozičkom in pustil, da je glava omahnila na moje telo. Klemenu so 

pogosto glavo pridrţali sošolci ali pa kdo od drugih odraslih v bliţini. Pri drugem 

načinu sem zapeljal voziček vzvratno, nagnil na zadnji dve kolesi, sam stopil za voziček 

in ga povlekel na pločnik. V tem primeru sem Klemenovo glavo zadrţal z manjšim 

naporom. 

Pri voţnji navzdol vzvratno je bilo potrebno paziti, da se zadnji par koles dotakne tal 

hkrati. Prvi kolesni par sem neţno spustil na tla. Kadar sem ţelel voziček zapeljati s 

pločnika naprej, sem ga z vzvodno palico postavil na zadnji par, naslonil glavo na telo 

in zopet pazil, da se zadnji par koles istočasno dotakne tal. Kadar Klemen uporablja 

električni voziček, je pločnike in stopnice nemogoče premagovati, zato sem takrat 

poiskal bliţnje klančine ali dvigalo. 

Pri voţnji po stopnicah navzgor je bila potrebna posebna previdnost, da mi voziček ni 

zdrsnil navzdol. Navzgor sem voziček vedno vlekel vzvratno, stopnico za stopnico. 

Voziček sem nagnil na zadnji kolesi, se stabilno z nogama postavil na dve zaporedni 

stopnici in potegnil voziček za eno stopnico višje. Pazil sem na glavo učenca. Občasno 

sta mi pomagala en ali dva pomočnika. Pomembno je, da smo vsi drţali voziček za dele, 

ki se ne morejo sneti. Delovati smo morali usklajeno. V petem in šestem razredu sem 

voziček uspel sam povleči po stopnicah, kasneje so mi pomagali njegovi sošolci ali 
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odrasli v bliţini. Novejši voziček je bil boljši in udobnejši, posledično pa mnogo teţji, 

zato so ga trije sošolci nesli po stopnicah, sam pa Klemena za njimi. 

Če je spremljevalec dovolj močan in izkušen, lahko brez pomoči pelje učenca z 

vozičkom tudi po stopnicah navzdol. V tem primeru sva oba gledala naprej, pred 

stopnicami sem pa dvignil voziček na zadnji dve kolesi. Tako nazaj dvignjen voziček 

sem spuščal po eno stopnico in vzdrţeval teţišče. Kadar sta pomagala en ali dva 

pomočnika, se je Klemena peljalo vzvratno navzdol. Pomočnika sta zadrţevala voziček 

tako, da sta spredaj prijela voziček. Največkrat so mi pomoč nudili sošolci gibalno 

oviranega otroka. Z električnim vozičkom ni moţno premagovati stopnic. Kadar je šel 

Klemen na izlet ali na kakšen tabor, se je s seboj vedno vzelo običajni voziček. 

Pri voţnji po neravnem terenu (kamenje, trava, sneg …) sem nagnil voziček na zadnja 

kolesa, sprednji sta bili dvignjeni od tal. Na ta način se prednji kolesi nista pogrezali v 

mehak teren ali se zadevali ob kamenje, obenem pa pomočnik del teţe prenese na svoji 

roki. Po dokaj neravnem terenu se je še vedno lahko z električnim vozičkom sam peljal, 

sam sem se lahko umaknil in ga s kotičkom očesa s primerne razdalje opazoval.  

      

Slika 1: Voţnja po stopnicah, ustavljanje na vrhu stopnic in voţnja po neravnem terenu (Zupan, 

1993). 

B. Presedanje in prestavljanje otroka z vozička na stol ali v avto 

V šoli sem Klemena prestavljal sam, kadar so bili z njim starši ali fizioterapevtka, smo 

ga prestavili s skupnimi močmi. V primeru dvigovanja brez pomoči sem vedno odstranil 

eno ali obe naslonjali za roke. Po potrebi sta se odstranila tudi oba podnoţnika. To sem 

naredil pred vsakim presedanjem. Klemenu sem odpel pas na vozičku, se mu pribliţal z 

leve strani, ga z levo roko prijel pod koleni, z desno pa pod zgornjim delom hrbta. Pazil 

sem, da sem se k njemu sklonil s pokrčenimi koleni in da ga nisem dvigoval s kriţem. 

Redno sem uporabljal varnostni pas za kriţ. Ko sem ga dvignil, se je njegova glava 

naslonila na mojo desno ramo. Posebej sem pazil na glavo, da ni omahnila nazaj. 
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Previdno sem ga posedel na stol. Ko je sedel na stolu, sem se postavil za njega, pazil 

sem na ravnoteţje (z eno roko sem ga drţal za ramo), prijela od zadaj za njegovi 

prekriţani roki in privzdignil v udoben poloţaj. Kadar ni sedel naravnost, sem ga 

popravil tako, da sem ga od spredaj povlekel za levo, desno ali za obe koleni. Po udobni 

namestitvi sem ga telesom potisnil do šolske ali jedilne mize, roke naslonil na mizo 

(tako je stabilno sedel za mizo). Enako je veljalo za namestitev na vozičku. Ker ni imel 

stranskih opor na stolu, je moral sam loviti ravnoteţje, kar je bilo dobro za krepitev 

mišic, ki so skrbele za pokončno drţo telesa. Vedno sem počakal, da je ujel ravnoteţje. 

Vsaj enkrat dnevno je bilo priporočljivo Klemena prestaviti z vozička na stol. 

Kadar sta Klemena prestavljata dva pomočnika, je prvi pomočnik stopil za voziček, 

Klemenu prekriţal roke na trebuhu in ga od zadaj pod pazduhama (ali za pas) prijel za 

roki. Drugi pomočnik ga je prijel pod koleni in sta ga skupaj usklajeno prestavila. V 

avto in iz njega ga je prestavljala samo ena oseba.  

 

Slika 2: Dvigovanje in presedanje učenca, en ali dva pomočnika, vzdrţevanje ravnoteţja (Zupan, 

1993). 

C. Oblačenje in slačenje, sezuvanje in obuvanje 

Klemena sem slačil ali oblačil sede, največkrat v vozičku. Tudi pri nudenju pomoči v 

sedečem poloţaju sem moral ves čas paziti, da ni omahnili in da ga s svojim ravnanjem 

nisem spravil iz ravnoteţja.  

V garderobi si je največkrat oblačil ali slačil jopico, deţno jako, bundo in podobno. 

Klemen je teţko skrčil roko v komolcu, zato sem jo prijel za podlaket, sam je pa potisnil 

skrčeno pest skozi. Pri nagibanju otroka (levo, desno), sem pazil, da ni omahnil, zato 

sem ga naslonil na svoje telo. Pri slačenju sem najprej snel jakno z ramen.  

Pri oblačenju majice sem se postavil predenj (če je na vozičku), mu dal obe roki čez 

rokava (pazil sem nato, da je sam naredil čim več gibov pri oblačenju), na koncu sem 
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mu nataknil še majico čez glavo. Tudi pri tem gibu je Klemen sam poskušal potisniti 

glavo skozi, saj je na ta način krepil vratne mišice. V primeru, da si je slačil ali pa 

oblačil majico na valju, pa se sedel za njegovim hrbtom. 

Pri obuvanju in sezuvanju čevljev si Klemen ni mogel sam pomagati, vse delo sem 

moral opraviti sam. Najlaţje sem ga obul v sedečem poloţaju in na vozičku. Odstranil 

sem podnoţnike, nogi sta obviseli v zraku. Čevljev ni bilo potrebno trdno zavezovati. 

Pri obuvanju sem pazil na noţne prste, da v čevlju niso bili zviti.  

 

Slika 3: Oblačenje jopice in majice, dva ali en pomočnik (Zupan, 1993). 

D. Toaleta v šoli 

Za uporabo stranišča je Klemen potreboval skoraj celo šolsko uro, saj je pogosto 

opravljal tudi veliko potrebo. Na stranišče sva hodila med šolskimi urami, le takrat je bil 

največkrat prost, med odmori je bilo v njem preveč otrok. Vrata sem zaklenil za sabo. 

WC-ja za invalide nisva uporabljala, toaletna školjka je bila prevelika in ni zmogel sam 

sedeti. Učno snov, ki jo je tako izpustil, sva kasneje prepisala ali fotokopirala, po 

potrebi sem mu jo kasneje razloţil.  

Hlače sem mu slekel na terapevtskem valju. Z vozička sem ga presedel na valj in se 

usedel za njega. Z eno roko sem ga od zadaj prijel čez prsi, ga nagnil, z drugo roko mu 

potisnil hlače navzdol. Nato sem zamenjal roki, ga nagnil na drugo stran in potegnem 

hlače navzdol. Pravilno sem ga dvignil in prenesel na školjko. Naslonil sem ga nazaj, 

dvignil nogi in potegnil hlače do konca navzdol. Klemen mi je sproti dajal navodila za 

udobno namestitev, nato sem ga dvignil v pokončni poloţaj in pustil samega. Kadar je 

ţelel, sem ostal z njim in sva se sproščeno pogovarjala. Sedenje na školjki mu je 

zagotavljalo dobro drţo v sedečem poloţaju, hkrati pa krepilo določene skupine mišic. 

Po opravljeni veliki potrebi sem stopil k njemu, ga z eno roko prijel čez prsi in nagnil 

naprej. S prosto roko sem opravil toaleto. Dvignil sem ga v sedeči poloţaj, potegnil 

hlače visoko, kolikor lahko, dvignil in prenesel na valj. Hlače potegnil do konca 
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navzgor, ga prenesel na voziček, pri umivalniku si je z mojo pomočjo umil roke. Z 

vozičkom sva se zapeljala do umivalnika, roke sem mu dal na umivalnik pod pipo in ga 

namilil. Pustil sem, da si je roke poskusi sam zdrgniti. Roki sem mu splaknil in obrisal z 

brisačo. Odšla sva nazaj k pouku, kjer sva čim tišje pripravila delovni prostor. 

 

Slika 4: Pomoč pri slačenju hlač, toaleti in oblačenju hlač (Zupan, 1993). 

 

Slika 5: Terapevtski valj (Viracenter). 

E. Pomoč pri malici (hranjenje, pitje) 

Učenci so v šoli malicali v razredih. Stopnja in oblika pomoči pri hranjenju in pitju je 

bila odvisna od tega, kaj so otroci dobili za malico. V petih letih se je zaradi 

napredovanja bolezni samostojnost Klemenu precej zmanjšala. V petem razredu je 

lahko kos kruha sam pojedel ali spil skodelico pijače, konec šestega razreda to ni bilo 

več mogoče. Skodelico pijače (mleko, čaj, sok) sem mu v vmesnem obdobju pomagal 

dvigniti in drţati na določeni višini, kasneje sem jo dvigoval sam in mu po njegovih 

navodilih sam zlival pijačo v usta. Odkimavanje je bil znak, da ima dovolj. Mnogo bolj 

samostojen je bil pri pitju s pomočjo daljše slamice. Proti koncu devetletke sva se jo 

bolj pogosto posluţevala, hkrati pa je bila odlična terapija za utrjevanje dihalnih mišic. 

Kos kruha sem mu namazal in nosil v usta. Kadar se je banana ali drugo sadje narezalo 

na koščke, jih je nekaj časa lahko sam dvigoval in nosil v usta. Ker so bili njegovi gibi 

manj spretni, je bil počasnejši, zato sem mu kasneje pomagal. Kadar je uporabljal 

električni voziček, je imel krmilno palico na mizici pred sabo. Levo roko sem mu 

poloţil na vrh palice, desno roko dal čeznjo in vanjo podal vilico. Na ta način si je 

ustvaril vzvod, s pomočjo katerega si je lahko sam nesel npr. majhne koščke pice v usta. 
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Seveda sem pico predhodno razrezal. Vzvod je uporabljal pri jedeh na ţlico, npr. 

jogurtih, mlečnem zdrobu in podobno. Nekajkrat si je hrano lahko sam nesel v usta, 

zaradi pomanjkanja časa sem mu na koncu pomagal.  

 

Slika 6: Pomoč pri hranjenju in pitju (Zupan, 1993). 

F. Pomoč pri izvajanju fizioterapevtskih vaj  

Klemen je bil zaradi bolezni upravičen od športne vzgoje. Na pobudo fizioterapevtke in 

s posvetovanjem s starši smo se odločili, da sva ure izkoristila za izvajanje 

fizioterapevtskih vaj. Vaje sva vsa leta redno izvajala enkrat do trikrat na teden. Klemen 

je telovadil v istem prostoru kot njegovi sošolci (zaradi vključenosti). Zaradi nevarnosti 

naleta ţoge ali drugih športnih pripomočkov sem prostor zaščitil s premikajočimi goli in 

s telovadno klopjo. Sošolci so po potrebi pomagali.  

Uporabljala sva sledeče pripomočke: 

a) telovadni blazini, 

b) telovadno klop, 

c) srednje veliko telovadno ţogo, 

d) manjšo nogometno ţogo iz pene. 

Vaje sva začela na telovadni klopi, z vozička sem ga prenesel na rob telovadne klopi. 

Usedel sem se za njim in mu nudil oporo z nogama ter mu z rahlim prijemom roke 

pomagal drţati ravnoteţje. Pri tej vaji sem bil skrajno pazljiv, saj ni bilo nobene opore 

in je lahko padel. Krepile so se trebušne mišice in mišice hrbta. Med slačenjem 

puloverja v tem poloţaju je prav tako poskušal sodelovati in vzdrţevati pravilno drţo v 

sedenju. Sledile so vaje dvigovanja rok, delanja osmic z dlanmi in tapkanja po kolenih. 

S to vajo je krepil mišice ram in rok. Ker Klemen ni mogel visoko dvigniti rok, sem mu 

jih pomagal dvigniti nad glavo, sam jih je poskušal čim dlje zadrţevati pri gibu navzdol. 

V sedečem poloţaju sem nato Klemena nagnil nazaj, sam je poskušal zadrţevati glavo v 

liniji telesa. Pazil sem, da glava ni omahnila nazaj. Vaja je bila namenjena krepitvi 
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vratnih mišic. Pred operacijo hrbtenice sva delala vaje nagibanja vstran, prav tako za 

krepitev vratu.  

Sledile so vaje na telovadni ţogi premera 100 cm. Klemen je sedel na robu klopce, z 

nogama na vsaki strani. Previdno sem mu naslonil roke na ţogo, ki jo je pomočnik 

(največkrat sošolec) zakotalil predenj, nato sem ga z zgornjim trupom naslonil na ţogo, 

spodvihal noge nazaj in ţogo z otrokom vred zakotalil naprej. Leţanje na ţogi je bilo 

zelo dobro za njegovo hrbtenico, saj sem tako lahko zmanjšal močno skoliozo 

hrbtenice, ki se pojavlja pri osebah, obolelih za mišično distrofijo. Zaradi skolioze je bil 

učenec tudi operiran na hrbtenici. Klemen je pred ţogo slonel z glavo navzdol, jo 

poskušal čim bolj dvigniti nazaj in z gibi krepiti mišice v zatilju. Z rokama se je dotikal 

blazin, prste na rokah sem mu stegnil in celo dlan pritisnil ob blazine. Zaradi krčenja 

mišic osebe, obolele za mišično distrofijo, vedno teţje stegujejo prste, s to vajo sem pa 

vsaj nekoliko upočasnil proces. Vaja na ţogi je bila po besedah Klemena odlična za 

njegovo počutje, bil je sproščen. 

Sledijo vaje na blazinah. Na blazino sem ga s specifičnimi gibi polegel na hrbet. Nogi 

sem z eno roko ves čas drţal, sedeč njemu ob strani. Pomembna vaja je bila vaja za 

predihavanje, s katero so se krepile njegove dihalne mišice. S prosto roko sem mu s 

tresljaji pritiskal na pljuča, Klemen pa je hkrati, kolikor je zmogel globoko, dihal. Pazil 

sem, da se mu ni zavrtelo. Zaradi krčenja mišic so se stopala obračala navznoter. Z vajo 

na blazinah sem mu jih poskušal obračati navzven tako, da sem nogo (stopalo) prislonil 

na prsi in mu s krčenjem celotne noge mehčal noţne mišice. Iz stopal sem se ponovno 

posvetil mišicam vratu. Sedel sem pred njim, nogi sem mu ukleščil med svoji nogi, se 

nagnil čezenj in z rokama segel za glavo. Pomagal sem mu jo dvigovati, sam pa je glavo 

poskušal zadrţevati čim dalj v zraku. Klemen je počival tako, da sem mu noge 

spodvihal pod telo. Tako je lahko samostojno sedel, vendar se nisem smel oddaljevati. 

Penasto ţogo sem mu metal z razdalje dveh metrov, sam jo je pa poskušal odbiti z 

glavo. Vaja mu je bila všeč, saj je občudoval nogomet in je bil strasten nogometni 

navijač. Iz sedečega poloţaja sem ga previdno ulegel na bok. Na levem in desnem 

bočnem poloţaju sva izvajala sledeče vaje: 

a) vaje za stopala; 

b) vaje za prste na nogah in rokah; 

c) vaje za krepitev trebušnih in mišic okolčja; 
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d) vajo za stranske vratne mišice; 

e) vaje za daljšanje vratu; 

f) vaje za izteg telesa (celotno telo je zaradi krajšanja mišic upognjeno). 

Klemena sem nato previdno polegel na hrbet. Roki sem mu stegnil nad glavo (pri vseh 

spremembah poloţaja telesa sem pazil na to, da je sam aktivno sodeloval), stopil sem za 

njegovo glavo, se stoje nagnil čezenj, dal nogi za vrat in mu s telesom naredil »svečo«. 

V tem poloţaju je z boki suval navzgor. Za oba je bila vaja naporna. Na koncu sem ga 

po ţelji (in če ni bil preveč utrujen) polegel na hrbet in z rahlimi in ponavljajočimi gibi 

pritiskal na zadnjico. Medenico sem tako skušamo spraviti v naraven poloţaj. Z neţnimi 

gibi sem mu zmasiral hrbet. Klemena sem s previdnimi gibi posadil na voziček. 

 

Slika 7: Obračanje iz hrbta na bok in iz boka na trebuh (Zupan, 1993). 

G. Pomoč v vodi (bazen, morje) 

Vodno okolje je bilo zaradi oslabljenih mišic za Klemena bolj ugodno od običajnega 

(zrak). Voda je gostejše okolje od zračnega, zato je telo navidezno laţje. Gibanje je bilo 

občutno laţje, posledično tudi počutje. V petem in šestem razredu sva enkrat tedensko 

obiskovala bazen. Fizioterapevtka me je naučila pravilnega izvajanja vaj. Naučil sem se 

jih tudi s prostovoljnim delom v društvu Sonček. 

Pred vstopom v bazen je bilo potrebno Klemena obleči v kopalke. Dobila sva posebno 

garderobo. Klemena sem v vodo nesel v sedečem poloţaju. V vodi mi je bilo laţje, saj 

mi ni bilo treba operirati z dejansko otrokovo teţo, ampak je bil mnogo laţji. Klemen 

sam ni mogel plavati, zato sem moral biti ves čas ob njem in ga podpirati. Kadar je leţal 

na hrbtu, sem mu samo podpiral glavo v zatilju in je sam lebdel v vodi. Zaradi varnosti 

bazen ni bil globlji od enega metra in pol. Ves čas sem hodil vzvratno, Klemen pa je 

poskušal gibati z rokami in nogami. V tem poloţaju sem prijel njegovi roki in sva jih s 

skupnimi močmi premikala po vodi in tako simulirala hrbtno plavanje.  

Klemenu je prijal sedeči poloţaj. V tem poloţaju sem stal za njim in ga z rokama 

podpiral na bokih. Klemen je v tem poloţaju dokaj samostojno gibal z rokama in 

nogama. Lahko sem ga celo izpustil, saj je dejansko lebdel v vodi, tako se je lahko gibal 
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prosto brez moje pomoči. Nujno sem moral biti ob njem, da ni izgubil ravnoteţja in se 

ni prevrnil. Skupaj sva se večkrat zaporedoma potapljala in tako trenirala njegove 

dihalne mišice. Največkrat sva kot vodni pripomoček uporabljala vodni valj (vodni črv, 

vodni špaget), na katerega se je lahko usedel in je bil stabilnejši in bolj samostojen. 

 

Slika 8: Pomoč v vodi (Zupan, 1993). 

H. Pomoč pri športnih dnevih 

Športni dnevi na šoli so bili pestri. Učenci so imeli igre na igrišču, šli so v hribe ali gore, 

plavati na bazen, plezati, imeli so pohod in podobno. Klemen enakovredno pri nobenem 

športu ni mogel sodelovati, zato sva šla v okviru športnega dneva v bazen. V bazenu sva 

izvajala vaje, opisane v prejšnjem poglavju. Kadar je šel Klemen sam, sem ga je peljal z 

njihovim druţinskim avtomobilom.  

3.4.1.2 Pomoč pri pouku – posamezni predmeti 

Oblika pomoči pri pouku je bila odvisna od posameznega predmeta in vsebine 

specifične učne snovi. Pri nekaterih predmetih je bila pomoč bolj nujna in obseţnejša 

kot pri drugih. Kadar je Klemen sedel v razredu na vozičku, sem ga zapeljal tik ob desni 

rob klopi, odstranil sem mizico na vozičku in čez voziček poloţil posebno desko. Na 

desko sem postavil klančino, namenjeno laţjemu pisanju. Usedel sem se v klop na levo 

stran vozička. Pripomočke sem pripravil hitro in čim tišje, da nisem motil pouka, če se 

je ţe začel. Učencu sem pripravil zvezek, učbenik ali delovni zvezek ter več vrst pisal. 

Na splošno je Klemen lahko sam pisal v zvezek, vendar počasi, hitro se je tudi utrudil. 

Pri večini predmetov je zato sam začel pisati, ostalo sem dopolnil jaz. Moral sem biti 

pozoren, da nisem prevzel vloge odraslega učenca, pač pa stopil en korak nazaj in 

učencu omogočil kar se da samostojno delo. Prav tako sem omogočal Klemenu, da je 

bil enakovreden član razreda in da je sledil učiteljevemu podajanju učne snovi. Vedno 

se ni dalo slediti, zato sem kasneje prepisal snov in po potrebi tudi razloţil. Na njegovo 

pobudo sva se večkrat tedensko dobivala v knjiţnici, kjer sva vadila in ponavljala učno 
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snov. Največ časa sva posvetila matematiki in angleškemu jeziku. Občasno sta se nama 

pridruţila tudi dva njegova sošolca. 

V sledečih točkah je predstavljeno sodelovanje po predmetih. 

A. Matematika 

Matematični zvezek za računanje je bil poloţen na klančino pred učenca. V zvezek sem 

mu napisal matematični račun, rezultat sem podpisoval po njegovem nareku. Kadar se 

je Klemen zmotil, sem ga na napako opozoril, z mojo pomočjo jo je popravil. Če je bilo 

potrebno, sem mu ponudil dodatno razlago s pomočjo skic ali dodatnih primerov. 

Poskušal sem razumeti njegov način računanja in mu ne vsiljevati svojega. Pri 

medsebojni komunikaciji sva šepetala. 

Risanje geometrijskih likov v zvezek zahteva veliko spretnosti tudi za učenca, ki ni 

gibalno oviran. Z učiteljico matematike smo se dogovorili, da kakšen lik zaradi lastne 

ploskovne in prostorske orientacije nariše tudi prostoročno, čeprav še zmeraj mnogo 

počasneje od ostalih učencev. Ostale risbe sva delala skupaj. Zvezek je bil pred njim, 

sam sem postavil ravnilo na zvezek, na obeh koncih ga je prijel in prestavljal. Njegov 

gib rok z ravnilom ni bil tako hiter in natančen kot pri ostalih učencih. Črto s 

svinčnikom sem potegnil jaz. Delo s teţjimi pripomočki je Klemena hitro utrudilo in je 

zaostajal za drugimi, zato sem risanje prevzel v celoti, on je samo opazoval. Kasneje 

smo z učitelji fotokopirali vnaprej pripravljene risbe koordinatnega sistema in risbe 

ploščinskih in prostorskih likov (piramide, valji). Problemi so se pojavili pri t. i. 

senzorni integraciji (Ţgur, 2011). To pomeni, da Klemen ni mogel v enaki meri kot 

sošolci dojeti npr. obliko valja, če ga sam ni narisal.  

Največ ur dodatne pomoči pri učenju sva namenila matematiki. Dodatno sem mu nudil 

učno pomoč, ker sem opazil, da je zaostajal za sošolci pri osvajanju nove učne snovi 

zaradi gibalne oviranosti. Ni se mogel hitro in poglobljeno naučiti računati (ker ni sam v 

celoti vse računal), ni si v celoti mogel prostorsko predstavljati likov, geometrijskih 

teles (sam ni v celoti narisal npr. prizme), zaradi sodelovanja z mano pri sprotnih 

stvareh (priprava zvezka, orodja, učbenika) je porabil več časa, zaradi toalete je tudi 

večkrat spustil obravnavanje nove učne snovi. 
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B. Kemija in fizika 

Pri kemiji je Klemen uporabljali učbenik in delovni zvezek. V zvezek je napisal samo 

kakšen miselni vzorec ali potek poskusa, pisanja torej ni bilo veliko in je Klemen večino 

lahko napisal sam. Za rdečo nit nove učne snovi je učitelj uporabljal delovni zvezek, 

kjer je bila snov tudi obrazloţena in smo kakšno stvar samo podčrtali. To je Klemenu 

omogočilo večjo samostojnost in laţje sledenje obravnavanju nove učne snovi. 

Kemijske naloge so bile vrste, kjer so učenci samo vstavljali izraze ali dopolnjevali 

stavke. Pisanja ni bilo veliko, kar je bila zanj zopet prednost.  

Eksperimentalno delo je potekalo frontalno in skupinsko. Pri izvajanju eksperimentov 

sem aktivno sodeloval z učiteljem kemije. Na isti šoli sem bil eno šolsko leto zaposlen 

kot laborant v naravoslovju, opravil sem tudi tridnevno izobraţevanje. Pomagal sem 

tudi pri samostojnem izvajanju poskusov po skupinah. Pri tem so Klemenu pomagali 

sošolci znotraj skupine, tako da sem se lahko oddaljil od njega, opazoval z razdalje in 

pomagal učitelju. S skupinskim delom brez spremljevalca se je vez med Klemenom in 

učenci poglobila. Laţje so ga sprejeli kot sebi enakega. 

Pri pouku fizike je bilo še več eksperimentalnega dela, vendar je sodelovanje med 

mano, gibalno oviranim otrokom in učiteljem potekalo podobno kot pri kemiji. 

C. Slovenski jezik 

Specifika pri pouku slovenskega jezika je bila predvsem prosto pisanje (samostojni 

pisni izdelek), kjer je bilo potrebno v razmeroma kratkem času napisati veliko besed, 

kar pa Klemen ni zmogel. Največkrat sva jih pisala v šolski knjiţnici, prosti učilnici ali 

kabinetu. Samostojne pisne izdelke sem vedno pisal jaz, poskušal sem slediti 

njegovemu nareku. Pisal sem tako, da je Klemen videl na listu napisane besede. Pisal je 

zelo teţko in počasi, zato nikoli ni napisal daljšega sestavka, kar se tudi pozna pri 

nareku. Z narekovanjem je teţko oblikoval slovnično pravilne stavke, teţje si je 

predstavljal tudi samo slovnično strukturo. Rdeči niti spisa, ki sem ga pisal, je teţje 

sledil in jo je lahko med narekovanjem večkrat izgubil. Poseben problem predstavlja 

slovnica sama po sebi, saj mora pisarju sproti povedati, s kakšno začetnico naj začne 

besedo ali katero ločilo uporabiti. Vpliv spremljevalca pri šolskih spisih večji kot je pri 

pisanju pisnih preverjanj pri ostalih predmetih.  
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D. Angleški jezik 

Vlogo spremljevalca gibalno oviranega otroka sem izkoristil tudi za opazovanje, kako 

učenci sprejemajo novo učno snov. Opazil sem, da učenci snov bolje razumejo in se je 

laţje naučijo, če jo sprejemajo z vsemi čutili, torej vidno, slušno, tipalno, z vohom ter 

okusom (npr. pri kemiji, biologiji, gospodinjstvu …).  

Za učenje tujega jezika je bistveno, da se jezik uči s poslušanjem, pisanjem in 

govorjenjem v tem jeziku. Pri odsotnosti ene izmed komponent učenje tujega jezika ni 

celostno, kar se je močno izraţalo pri Klemenu. Poslušal in pogovarjal se je motivirano, 

vendar se je zataknilo pri pisanju besed v angleškem jeziku. Ker sem mu večino jaz 

napisal in nekaj tudi fotokopiral, je samo osvajanje jezika potekalo bistveno počasneje. 

Posledično je teţje razumel slovnico in sintakso jezika (v širšem obsegu kot pri 

slovenskem jeziku). Dodatno sva se učila predvsem zaradi tega, ker s pisanjem ni mogel 

slediti ostalim učencem. 

E. Likovni in tehnični pouk 

Likovni pouk in pouk tehnike in tehnologije je ţe zaradi same usmerjenosti predmeta k 

praktičnosti zahteval največ prilagoditev. Za kakršnokoli rokovanje s pripomočki pri teh 

predmetih je potreben vsaj minimalen fizični napor, česar Klemen ni zmogel. Pomoč je 

potreboval pri delu z različnim tehničnim in likovnim materialom, kot na primer 

obdelava lesa, kovin, tekstila, plastike, linoleja, kartona in podobno. Po predhodnem 

posvetovanju z učiteljem smo se skupaj dogovorili o prilagoditvah, ki jih je med 

poukom Klemen upošteval. Z učiteljem sva se sproti dogovarjala o tem, kako učenca 

čim bolj aktivno vključiti v učni proces.  

Klemen je bil lahko samostojen pri risanju načrta izdelka, ki ga je izdelal skupaj z 

mano. Z učiteljem smo se predhodno dogovorili o tem, da lahko riše skice brez uporabe 

ravnila, šestila ter brez uporabe tehnične pisave. Sam sem strojno obdeloval gradivo in 

pazil, da je bil učenec vseskozi prisoten pri postopku (rezanje, brušenje, lepljenje, 

ţaganje, struţenje), skupaj z učiteljem sva ga spodbujala k aktivnemu sodelovanju z 

nasveti in opombami. Tudi pri predmetu tehnika je učitelj lahko uporabil mojo pomoč v 

tehnični delavnici ali za nudenje pomoči učencem pri praktičnem izvajanju pouka. 

Uporabil me je lahko le v primeru, če je gibalno oviran učenec ţe končal z delom ali pa 

so mu pomagali sošolci, z njim zdruţeni v isti delovni skupini. 
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Pri urah likovne vzgoje je risal skico sam, največkrat na manjšem formatu kot ostali 

učenci. Barvice in flomastre je uporabljal samostojno (z mojo asistenco), prav tako sem 

mu mešal pastelne barve in podajal čopič v roko. Klemen je v največji meri pobarval 

sam, ko se je pa utrudil, sem jaz dokončal. Izdelke sva lepila tako, da sem lepilo nanesel 

na izdelek, Klemen je pa z roko pritiskal, dokler se le to ni posušilo. 

F. Računalništvo 

Pri delu z računalnikom je bil Klemen najbolj samostojen. Po ţe opisanem postopku 

sem ga posedel na stol za računalnik, ga priţgal in pustil, da samostojno dela. Kljub 

samostojnosti je bil še vedno počasnejši od ostalih, pri tipkanju se je tudi hitreje utrudil, 

zato sem delo na računalniku do konca izdelal jaz. Med samostojnim delom Klemena 

sem zaradi osnovnega računalniškega znanja lahko pomagal učitelju in učencem pri 

delu z računalniki. 

G. Gospodinjstvo 

Pri pouku gospodinjstva bi izpostavil praktični del, saj so največkrat učenci v sklopu 

modula prehrane pripravljali hrano, pogrinjke in podobno. Delali so v skupinah po štirje 

učenci. Gibalno oviran učenec je teţko pripravljal jedi, saj so bili pulti v kuhinji (ki je 

namenjena otrokom) previsoki, kuhinjski pripomoči preteţki, postopki priprave pa v 

največkrat fizično prezahtevni in prehitri. Skupina otrok, del katere je bil gibalno oviran 

učenec, je bila zelo mobilna in se je prestavlja od delovnega pulta, do pečice, 

umivalnika in jedilnice. Učenec na vozičku jim je teţko sledil. Za razliko od dela pri 

naravoslovju sem bil tu stalno prisoten (ravno zaradi mobilnosti in pomoči pri pripravi 

in obdelavi hrane). Kadar je bil na električnem vozičku, se je tudi njegova mobilnost 

povečala. V skupini je Klemen deloval v vlogi koordinatorja, komentiral je postopke 

priprave in obdelave ţivil, bil vedno zabaven člen tima (humorne opazke), na koncu 

nekajkrat tudi predstavil delo svoje skupine. Tudi pri gospodinjstvu je pomembno 

sodelovanje učitelja, učenca in spremljevalca.  

H. Pomoč pri pisnem preverjanju znanja 

Pisno preverjanje znanja je Klemen opravljal v knjiţnici (učnem kotičku), prostem 

razredu ali v drugem primernem prostoru. Komunikacija med mano in Klemenom je 

bila v času preverjanja preveč moteča, posebej sva bila tudi zaradi podaljšanega časa 

pisanja. Podaljšan čas je bil namenjen daljši pripravi delovnega prostora, kvalitetnemu 
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usklajevanju med spremljevalcem in Klemenom, počasnejšemu pisanju, izmeničnemu 

pisanju (med spremljevalcem in gibalno oviranim učencem) in podobno. 

Kot spremljevalec sem se moral zavedati, da je ocena samo Klemenova, zato sem moral 

biti pri preverjanjih še posebej pazljiv. Pred pisanjem sem se sestal z učiteljem, skupaj 

sva podrobno pregledata test. Učitelj ali strokovni delavec mi je svetoval, kako 

asistirati, brez da bi vlival na oceno. Oceno, ki bi bila plod izključno Klemenovega 

znanja, sva dosegla na sledeče načine: 

a) Klemenu sem poskušal dati dovolj časa, da je pregledal test; 

b) skupaj sva šla čez navodila in odpravila nejasnosti; 

c) opozoril sem ga na tisti del navodil, kjer bi zaradi površnosti ali neprevidnosti 

lahko izgubil točke; 

d) reševal je počasi; 

e) dovolil sem mu delati napake (če so bile zaradi neznanja); 

f) računala sva počasi, vsak račun dvakrat preverila; 

g) pri pisanju samostojnega pisnega izdelka sem večkrat vprašal, kaj konkretni 

stavek pomeni, ga spodbujal k pravilni skladnji, uporabi knjiţnih besed; 

h) izogibal sem se pritiskanju na Klemena (nepotrpeţljivost). 

Učenec je pogosto na uro pouka, ki je sledila, zamudil, zato sem snov fotokopiral, po 

potrebi sem mu jo tudi razloţil. V primeru, da učenec ni izgubil cele ure, sva preostanek 

izkoristila za toaleto. 

3.4.1.3 Kratek povzetek poglavja 

Ugotovitve in zaključki, do katerih sem prišel, sem povzel v nekaj točkah: 

 Timsko delo z učitelji mora biti obvezno, redno, vloge znotraj tima morajo biti 

vnaprej določene in jasno zastavljene. Strokovni delavci (specialni pedagogi) naj 

spremljevalca vrednotijo enakovredno z učitelji. Moje ugotovitve potrjujejo 

stališče Schmidtove (2001), da je v izobraţevalnem okolju, kjer narašča in se 

strokovno poglablja sodelovanje specialnih pedagogov z učitelji, kvaliteta 

pedagoškega dela mnogo boljša.  

 Ko nekdo nastopi sluţbo v vlogi spremljevalca, je zelo pomembno, da je primerno 

izobraţen in ima zadostni predznanja. Povzroči lahko več škode kot koristi, če 

spremljevalec zaradi neznanja ne ravna z učencem primerno. Stik s strokovnim 

delavcem naj bo aţuren. Sprotno učenje spremljevalca o svojem delu ni dobro. 
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 Dodatno izobraţevanje v splošnem znanju in specifičnih veščinah je nujno. 

Spremljevalec mora biti v stiku s strokovnim delavcem (največkrat s specialnim 

pedagogom) v šoli in se izobraţevati po njegovih navodilih.  

 Izobraţen in z znanjem podkovan spremljevalec si bo pridobil spoštovanje in 

avtoriteto sošolcev in vrstnikov učenca, ki je gibalno oviran. Moje izkušnje in 

mnenje potrjuje Fox (1999), ki pravi, da je najbolje za asistenta v razredu, da se 

pripravi izobraţevanja in usposabljanja zanj na osnovnem nivoju in na 

usposabljanju za specialna znanja. 

 Odnos do spremljevalca naj bo z učiteljeve strani spoštljiv in cenjen, predvsem v 

razredu med poukom. Na ta način spremljevalec laţje in učinkoviteje opravlja 

svoje delo. Učiteljeva odgovornost je v tem, da večkrat poudari, da je 

spremljevalec njegov pomočnik in ni učenec. Fox (1999) svetuje učiteljem, da 

mora pomočnik v razredu točno vedeti, kakšna je njegova vloga razredu, do njega 

ima pa tudi jasne in realne zahteve.  

 Sodelovanje s starši naj bo tedensko, odnos naj bo tako na strokovni kot 

prijateljski ravni. Med starši in učitelji lahko deluje kot posrednik, če pride do 

problema. Fox (1999) potrjuje moj zaključek, meni, da sodelovanje asistenta s 

starši zahteva pogost stik, razviti mora pozitiven odnos in ohraniti čustveno 

razdaljo. 

 Spremljevalec je lahko posrednik med učencem, učitelji in pa med starši in 

vodstvom šole v primeru, če je ta vloga vnaprej določena in upoštevana. 

 Prostovoljno (dodatno) delo spremljevalca je priporočljivo, saj tako poglablja 

odnos z učencem, takšen pristop omogoča večjo učinkovitost (npr. spremstvo na 

taborih, nudenje učne pomoči …). 

 Prav tako bi priporočal občasno druţenje v prostem času (npr. kopanje, ogled 

nogometne tekme, filma …). Rezultat je laţja in učinkovitejša pomoč. 

 Po mojih izkušnjah spremljevalec brez samoiniciativnosti ni dober spremljevalec. 

 Sodelovanje z učencem naj bo takšno, da je spremljevalec vedno »en korak za 

učencem.« To pomeni, da naj ga s svojo prisotnostjo ne zasenči, pač pa iz ozadja 

omogoča čim večjo samostojnost. V tej točki se strinjam s Foxom, ki pravi, da je 

osnovna naloga asistenta spodbujanje učenca, da zmore vedno več nalog brez 

njegove pomoči. 
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 Spremljevalec je »poslušajoče uho«. Učenca aktivno posluša in na podlagi tega 

reagira. Pogovor vodi na podlagi učenca. Moj zaključek sovpada s Foxovim, ki je 

mnenja, da se mora asistent zavedati, da k boljši komunikaciji prispeva 

potrpeţljivost in pozornost pri poslušanju ter puščanje učencu dovolj časa za 

zbiranje za izraţanje. 

  Spremljevalec naj uporablja zdravo pamet (ang. common sense) pri pomoči, 

vedno pripravljen storiti, kar je potrebno in ne samo, kar ima napisano v pogodbi. 

 Za normalno delovanje znotraj razredne skupnosti naj bi poznal osnove razvojne 

psihologije in strukture razreda, v katerem deluje. 

 Po mnenju spremljevalca naj bi bilo izvajanje učne pomoči s strani spremljevalca 

del njegovih nalog. Zaradi tesnega sodelovanja z učencem, ki je gibalno oviran, 

mu lahko učinkovito nudi pomoč. Prav tako lahko učno pomaga njegovim 

sošolcem. Do spremljevalca imajo drugačen pristop, kar se lahko uspešno izkoristi 

pri nudenju učne pomoči. Strinjam se s stališčem Foxa, ki pravi, da naj bo asistent 

pripravljen pomagati ostalim učencem in jim biti na razpolago. V pogodbi o 

zaposlitvi je zapisano, da na delovnem mestu zaposleni opravlja delo 

spremljevalca, poleg tega pa tudi izvaja dela po odredbi ravnateljice. Večjih 

podrobnosti o delu v pogodbi ni zaslediti, zato smo mnenja, da lahko pride hitro 

do izkoriščanja spremljevalca v šoli in opravljanja del, ki niso v skladu z naravo 

dela. Naloge bi morale biti jasno določene v sami pogodbi.  

Rakovnik (1999) je v sodelovanju z delovno skupino CIRIUS Kamnik naštela nekaj 

nalog, ki ne sodijo v okvir spremljevalca, med njimi tudi nudenje učne pomoči učencu. 

S to opredelitvijo se ne strinjam, saj so moje izkušnje spremljevalca pokazale, da 

nudenje učne pomoči učencu veliko prispeva k boljšemu odnosu, učinkovitejšemu 

sodelovanju in kvalitetnejšemu delu. 

3.4.2 Prilagoditev učnega okolja in sodelovanje pri pouku 

naravoslovja, biologije in gospodinjstva 

V tem poglavju predstavljam in raziskujem sodelovanje vseh udeleţenih pri pouku 

naravoslovja, biologije in gospodinjstva. Sinteza vseh ugotovitev, do katerih sem prišel 

ob opazovanju učenca, ki je gibalno oviran, učiteljev biologije, naravoslovja in 

gospodinjstva, učencev ter laboranta, je zapisana v Tabeli 2. Pri razdeliti učnega okolja 
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sem se opiral na razdelitev učnega okolja po Jereb (2011). Ugotovitve v Tabeli 2 so 

povzetek opisa posameznih primerov sodelovanja in prilagajanja pouka pri biologiji, 

naravoslovju in gospodinjstvu, ki so opisani v Prilogi 1.  

V točki A Priloge 1 so opisane prilagoditve učnega okolja pri naravoslovju v šestem 

razredu, konkretneje pri obravnavi kaljenja in rasti rastlin. V točki B sem opisoval 

prilagoditve okolja v sedmem razredu naravoslovja pri določanju drevesnih in grmovnih 

vrst. Pomagal sem si z določevalnim ključem Moji prvi listavci (Bajd, 2012). Točki C in 

D prav tako opisujeta prilagoditve učnega okolja pri naravoslovju, natančneje 

obravnavanju čistih snovi in zmesi ter obravnavanju odboja svetlobe. V točki E sem se 

posvetil razdelitvi učnega okolja pri pouku biologije v osmem razredu. Posvetil sem se 

obravnavanju celice, v pomoč mi je prišel učbenik Biologija celice in ekologija z 

varstvom okolja (Toman, Sernec in Kopčavar, 2012). Točka F prav tako vsebuje 

prilagoditve v osmem razredu pri obravnavanju razreda mehkuţcev. Vsebinsko sem si 

pomagal z določevalnim ključem Moji prvi polži in školjke (Bajd, 2012). Pomagal mi je 

tudi priročnik Biologija 8: biologija nekoliko drugače (Svečko, 1996) in priročnik 

Računalnik pri pouku biologije v osnovni šoli (Ţnidarič, 2000). Okolje pri pouku 

biologije v devetem razredu je opisano v točki G. V pomoč mi je bil priročnik za 

učitelje Biologija 9 (Svečko, 2003). Točki H in I razčlenjujeta pouk gospodinjstva v 

petem in šestem razredu. Smernice sem poiskal v priročniku Gospodinjstvo za 6. razred 

devetletke (Kostanjevec, 2004) in v priročniku Gospodinjstvo za 5. razred osnovne šole 

(Bratoţ Opaškar in Torkar, 2003).  
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3.4.2.1 Prilagoditve učnega okolja za Klemena pri pouku biologije, naravoslovja in gospodinjstva  

Tabela 2. Delitev učnega okolja, po Jereb (2011) 

FIZIČNO OKOLJE DIDAKTIČNO OKOLJE SOCIALNO OKOLJE KURUKULARNO OKOLJE 

 uporaba lesene klančine za laţje 

pisanje; 

 uporaba posebne lesene površine 

(deske) za pisanje, ki se nasloni na levo 

stran mize in na desno stran vozička;  

 prostor za invalidski voziček ob desni 

strani šolske klopi (voziček je prevelik 

in ne gre pod klop); pazimo, da 

Klemen ne sedi vedno zadaj, ampak da 

je tudi fizično med učenci; 

 pregledni in svetli delovni prostori; 

 prostor za spremljevalca zraven 

Klemena (v klopi ali zraven, če sedi 

zraven sošolca); 

 prostor, kamor se spremljevalec lahko 

umakne, vendar ima Klemena še vedno 

na očeh (npr. pri delu po skupinah); 

 omogočanje neovirane voţnje z 

invalidskim vozičkom z odstranitvijo 

fizičnih ovir (stoli, klopi, kateder); 

 omogočen dostop z vozičkom do table; 

 priprava delovnega prostora pri 

skupinskem delu;  

 čisto in urejeno delovno ter učno 

 spremljevalec in učitelj upoštevata 

učne stile Klemena in na osnovi tega 

nudi pomoč (divergentni, asimilativni, 

konvergentni, akomodativni); 

 učitelj in spremljevalec upoštevata 

raznolike metode poučevanja in 

omogočata Klemenu čim večjo 

aktivnost  

a) metoda razlage (spremljevalec 

nudi dodatno razlago, usklajeno z 

učiteljem), 

b) metoda prikazovanja vizualnih 

sredstev (dodatne slike, projekcije 

mikroskopskih preparatov, itd.), 

c) metoda opazovanja, zaznavanja, 

občutenja (spremljevalec opozarja 

na aktivno gledanje, poslušanje), 
d) metoda brainstorming, 

e) metoda razgovora (skupaj s 

sošolci in spremljevalcem), 

f) metoda dela po skupinah; 

 pisalo z mehko, široko oblogo; 

 delno fotokopiranje učne snovi (zaradi 

časa), da Klemen kasneje sam izpolni 

prazna mesta; 

 delo z računalnikom, projektorjem, 

tiskalnikom; 

 kvaliteten in iskren odnos med 

učiteljem in Klemenom; 

 kvaliteten odnos med Klemenom in 

spremljevalcem; 

 učitelj obravnava spremljevalca kot 

enakovrednega udeleţenca učnega 

procesa in ga pred učenci večkrat 

izpostavi kot odgovornega odraslega; 

 pomoč pri krepitvi socialnih stikov 

med učenci s strani spremljevalca; 

 socialni stiki med učenci in 

Klemenom; 

 spremljevalec in učitelj pazita, da se 

učenci primerno vedejo do Klemena in 

sproti ter usklajeno odreagirata v 

primeru, če se pojavi določena teţava; 

 dvigovanje učne motivacije s pristnim 

veseljem in humorjem vseh udeleţenih, 

še posebej spremljevalca, učitelji 

naravoslovja, biologije in gospodinjstva, 

spremljevalec, laborant in specialni 

pedagog (strokovni delavec) se sestajajo 

npr. enkrat tedensko ali pred izvedbo ure 

in krepijo socialne in strokovne stike;  

 dobri socialni odnosi sodelavcev v 

razredu vplivajo na uspešno izvedbo ure 

 učitelj upošteva strokovne nasvete 

specialnega pedagoga in jih zapiše v 

letni delovni načrt; 

 timsko izpopolnjevanje (teambuilding) 

vseh udeleţenih v razredu; 

 sprotno reševanje problemov s 

strokovno sluţbo, rešitve se zapisujejo; 

 priprava in usposabljanje sošolcev za 

učinkovito in nevsiljivo pomoč 

Klemenu; 

 učitelji biologije, naravoslovja in 

gospodinjstva določijo prilagoditve 

praktičnega dela pouka (poskusi, 

mikroskopiranje, delo na terenu, delo s 

tekstilom, ţivili, gospodinjskimi in 

kuhinjskimi stroji) predvidijo vnaprej in 

zapišejo v kurikul; 

 prilagoditev časovnih okvirov znotraj 

ur biologije, naravoslovja in 

gospodinjstva (daljša priprava na delo, 

hrup ob pripravi, počitek); 

 prilagoditev in upoštevanje prostorskih 

omejitev (gozd, potok, naravoslovni dan, 

kuhinja, višina delovnega pulta); 

 učitelj v letni delovni načrt in v učne 

priprave predvidi in zapiše sodelovanje s 
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okolje; 

 priprava delovnega prostora za 

mikroskopiranje ali delo z binokularno 

lupo; spremljevalec odstrani mizico na 

vozičku, drţi mikroskop ali lupo pred 

učencem, izostri sliko in pazi, da ne 

poškoduje preparata, učenca ali 

tehnični pripomoček; 

 vsaj en premični delovni pult v kuhinji 

(ki je del učilnice gospodinjstva); 

 dovolj široki prehodi med kuhinjskimi 

elementi za udobno gibanje z 

invalidskim vozičkom. 

 

 večji geo-trikotnik; 

 prilagojeni učni listi (vstavljanje besed 

namesto pisanja); 

 uporaba barvnih pisal za laţje 

oblikovanje predstav; 

 uporaba posamičnih listov namesto 

knjige; 

 priprava laboratorijskih instrumentov 

in pripomočkov (skalpel, pipeta, 

merilni valji, lupa, pinceta ipd.,); 

spremljevalec je v večjo pomoč, če je 

pripravljen na rokovanje z 

inštrumentarijem, in lahko z večjo 

gotovostjo sodeluje s Klemenom; 

 daljnogled za uporabo na terenu (z 

invalidskim vozičkom je Klemen 

prostorsko omejen); 

 pravilna uporaba binokularne lupe in 

mikroskopa, fotokopirane skice 

mikroskopskih preparatov; 

 uporaba mikroskopa, v povezavi s 

projektorjem; v primeru velikega 

števila mikroskopskih preparatov si le 

te Klemen pogleda na platnu (je 

udobneje in hitreje); 

 nekateri pripomočki za obdelavo ţivil 

naj bodo laţji in manjši (metlica za 

mešanje, samostoječi mešalnik); 

pri naravoslovju, biologiji in 

gospodinjstvu; 

 spodbujanje enakovrednega 

sodelovanja Klemena z učenci pri 

pripravi in tehnološki obdelavi ţivil 

(priprava učencev na dodatno delo); 

 sodelovanje spremljevalca in učitelja 

gospodinjstva pri metodi praktičnega 

dela in pri metodi dela po skupinah; 

 učinkovito in enakovredno sodelovanje 

med spremljevalcem in laborantom pri 

naravoslovnih predmetih in pri 

gospodinjstvu; 

 učinkovito in enakovredno sodelovanje 

med spremljevalcem in učiteljem 

gospodinjstva pri pripravi in izvajanju 

praktičnega pouka (priprava in obdelava 

ţivil); 

 umik spremljevalca od Klemena takrat, 

ko učenci delajo po skupinah ((priprava 

poskusa, obdelava ţivil, priprava 

obroka); na ta način omogoči sošolcem, 

da mu pomagajo sami, brez prisotnosti 

odraslega ga laţje in bolj iskreno 

sprejemajo kot sebi enakovrednega in 

kot svojega prijatelja. 

 

spremljevalcem gibalno oviranega 

učenca (pomoč pri mikroskopiranju, 

terenskem delu, eksperimentiranju, delu 

po skupinah, delu pri pripravi ţivil, delu 

s tekstilom, denarjem); 

 predvidena strokovna priprava 

spremljevalca na področju naravoslovja, 

biologije in gospodinjstva v LDN in v 

učnih pripravah za uspešno izvedbo ur; 

 načrtovanje učnih ur vseh udeleţenih; 

pomoč spremljevalca laborantu pri 

pripravi praktične vaje, pospravljanju in 

pomoč ostalim učencem pri terenskem 

delu, pomoč laboranta ali učitelja 

spremljevalcu poskusih ipd.. 

 



Polak, J. Vloga spremljevalca gibalno oviranega otroka pri pouku naravoslovja, biologije in 

gospodinjstva. Ljubljana. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

73 

3.4.3 Analiza ankete za učitelje in ankete za učence (primerjava)  

Poglavje je namenjeno analizi anket za učitelje in učence ter interpretaciji rezultatov. 

Anketi sta priloţeni v Prilogi 2. 

3.4.3.1 Nudenje učne pomoči s strani spremljevalca gibalno oviranega otroka 

V Grafu 1 so predstavljeni rezultati vprašanja 1, ki se glasi: Kako pogosto naj po 

mnenju anketiranca spremljevalec nudi učno pomoč učencu, ki je gibalno oviran? 

Dvanajst učencev in štirje učitelji menijo, naj spremljevalec skoraj vedno nudi učno 

pomoč, šest učencev meni, da naj jo nudi pogosto, dva učenca menita, da naj jo redko. 

Učitelji in učenci se v povprečju torej strinjajo, da naj spremljevalec pogosto nudi učno 

pomoč. Nihče ne meni, naj učne pomoči nikoli ne nudi. Medtem ko je frekvenca 

odgovorov za učence nekako enakomerno padajoča, je frekvenca odgovorov za učitelje 

nekoliko nepričakovana, saj učitelji menijo, da naj bo učna pomoč na voljo skoraj vedno 

ali srednje, nihče izmed učiteljev pa ne meni da naj bo na voljo pogosto. Poleg 

naključnega dejavnika zaradi majhnega vzorca je moţen vzrok tudi ta, da sta odgovora 

»skoraj vedno« in »pogosto« smiselno zelo podobna. 
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Trditev 1. Po mojem mnenju naj spremljevalec nudi učno pomoč 
učencu, ki je gibalno oviran.
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Graf 1: Stališča učiteljev in učencev o nudenju učne pomoči gibalno oviranemu otroku (trditev 1). 

V Grafu 2 so predstavljeni rezultati trditve 2, ki sprašuje anketirance, ali je potrebno, da 

spremljevalec nudi učno pomoč učencu, ki je gibalno oviran. Rezultati pokaţejo, da 
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osemnajst učencev in sedem učiteljev meni, naj spremljevalec redko nudi učno pomoč 

in naj jo nudi, kadar to sam ţeli. Štirje učitelji in dva učenca menijo, naj jo nudi samo 

takrat, kadar učenec sam ţeli. Dva učenca in en učitelj pa pravijo, da nudenje učne 

pomoči ni nujno. 
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Trditev 2. Potrebno je, da spremljevalec nudi učno pomoč 
gibalno oviranemu učencu.
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Graf 2: Odgovori učiteljev in učencev o pogostosti nudenja učne pomoči (trditev 2). 

Čeprav sta si Graf 1 in Graf 2 vsebinsko podobna, se v odgovoru razlikujeta. Menim, da 

zato, ker učenci in učitelji pravijo, da primarna vloga spremljevalca ni nudenje učne 

pomoči, nudi naj jo samo po potrebi, npr. kadar učenec sam ţeli. Po mojem mnenju se 

sošolci gibalno oviranega učenca lahko počutijo zapostavljene. Lahko pride do situacij, 

ko ţeli spremljevalec vsako stvar razloţiti, popraviti, s tem pa učencu jemlje pravico do 

delanja napak in učenčevega lastnega mišljenja.  

V Grafu 3 so predstavljeni rezultati odgovorov na trditev 8, ki anketirance sprašuje, ali 

naj spremljevalec nudi učno pomoč tudi izven šolskega prostora in časa pouka. Zelo se 

strinja pet učencev in en učitelj, sedem učencev in en učitelj se strinja, neopredeljenih je 

sedem učencev in trije učitelji, dva učenca in dva učitelja se ne strinja in en učenec se 

nikakor ne strinja.  

V povprečju se učitelji in učenci strinjajo s tem, da naj spremljevalec nudi učno pomoč 

tudi izven šolskega prostora in časa pouka. Razlog za nestrinjanje nekaterih je lahko v 

njihovem mnenju, da lahko pride do preobremenjenosti in izkoriščanja spremljevalca. 
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Po mojih izkušnjah gibalno oviran učenec izostaja od pouka v povprečju več časa kot 

ostali učenci. Posledično bi morale biti dodeljene naloge spremljevalcu izven šolskega 

časa (npr. v knjiţnici po pouku). Poleg tega prostovoljno delo tudi poglablja odnos. 

Omenim naj še Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) in njemu 

priloţen Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s 

posebnimi potrebami, ki določata, da se spremljevalca dodeli izključno zaradi fizične 

pomoči. V CIRIUSU Kamnik in v društvu Sonček, kjer pripravljajo dodatna 

izobraţevanja za spremljevalce, prav tako menijo, da naloga spremljevalca v nobenem 

primeru ni poučevanje učencev. 
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Trditev 8. Menim, da je prav, če spremljevalec nudi učno pomoč 
svojemu varovancu tudi izven časa in prostora učnega okolja.
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Graf 3: Odgovori učiteljev in učencev o nudenju učne pomoči izven šolskega prostora (trditev 8). 

V Grafu 4 so predstavljeni rezultati odgovorov na trditev 9, ki anketirance sprašuje, ali 

naj spremljevalec pomaga tudi sošolcem gibalno oviranega učenca. Rezultati kaţejo, da 

se desetim učencem in šestim učiteljem zdi sprejemljivo, da spremljevalec nudi učno 

pomoč tudi sošolcem gibalno oviranega učenca. Trem učencem in enemu učitelju se zdi 

zelo spremenljivo, po štirje iz obeh skupin se ne morejo odločiti. Pet učencev meni, da 

to ni sprejemljivo in en učitelj pravi, da sploh ni sprejemljivo. 

Kot spremljevalec Klemena sem z njegovimi sošolci od vseh zaposlenih preţivel največ 

časa, zato so učitelji in učenci menili, da lahko učno pomagam tudi njim. Moja izkušnja 
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kot izkušnja spremljevalca je pokazala, da je pomoč sošolcem gibalno oviranega učenca 

pripravila učitelje do tega, da so mi postopoma zaupali nudenje pomoči. Menim, da bi 

bilo z učinkovitejšim timskim delom več uspeha pri nudenju pomoči. Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) seveda ne določa, da bi spremljevalec 

nudil učno pomoč ostalim učencem. 
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Trditev 9. Spremljevalec naj pomaga pri učenju tudi
sošolcem učenca, ki je gibalno  oviran. 
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Graf 4: Odgovori učiteljev in učencev o učni pomoči sošolcem gibalno oviranega učenca (trditev 9). 

3.4.3.2 Vpliv spremljevalca na učno uspešnost gibalno oviranega učenca  

V Grafu 5 so predstavljeni rezultati odgovorov na trditve 4, 5 in 13, ki so jih odgovarjali 

samo učitelji. V prvem stolpcu Grafa 5 so predstavljeni rezultati trditve 4, ki anketirance 

sprašuje, ali je nudenje učne pomoči v primeru dobrega odnosa med spremljevalcem in 

gibalno oviranim učencem učinkovitejše. Skoraj vsi učitelji zelo strinjajo s tem, medtem 

ko se jih pet samo strinja.  

Po petih letih sodelovanja s Klemenom sva postala dobra prijatelja, odnos sva 

poglobila, vsekakor se je vpliv prijateljstva kazal pri sodelovalnem učenju. To so 

učitelji tudi opazili. Z leti sem se naučil prepoznati njegove najbolj pogoste učne teţave 

in razviti strategije, kako mu pomagati. Po mojem mnenju mora spremljevalec še vedno 
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drţati določeno mero distance do učenca. Prevelika navezanost lahko vodi tudi do 

negativnih posledic. 

V drugem stolpcu Grafa 5 so predstavljeni rezultati trditve 5, ki anketirance sprašuje, ali 

spremljevalec na učni uspeh gibalno oviranega učenca lahko deluje zaviralno. Pet 

učiteljev se nikakor ne strinja in pet pa se jih samo ne strinja. En učitelj odgovarja z ne 

vem, en se pa s trditvijo strinja. 

Učitelji so me imeli priloţnost opazovati v vlogi spremljevalca in so verjetno opazili 

povezavo dobrega odnosa z učno uspešnostjo. Menim, da mora spremljevalec imeti 

toliko zdrave pameti (ang. common sense) in odgovornosti do učenca, da s svojo 

prisotnostjo ali pa s svojimi osebnimi teţavami ne vpliva negativno. Izobraţevanje in 

korekten odnos učiteljev do njega to preprečuje. En pritrdilen odgovor lahko odraţa 

skrb, da pretirana pomoč spremljevalca lahko resnično zavira učni uspeh gibalno 

oviranega učenca. 
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Graf 5: Mnenja učiteljev o vplivu spremljevalca na učno uspešnost gibalno oviranega učenca 

(trditve 4, 5 in 13). 

V tretjem stolpcu Grafa 5 so predstavljeni rezultati vprašanja 5, ki anketirance sprašuje, 

ali spremljevalec vpliva na učno uspešnost učenca. Rezultati pritrjujejo rezultatom v 

drugem stolpcu (vprašanje 5). Učitelji se v povprečju strinjajo, da sem kot 

spremljevalec vplival na učno uspešnost učenca.  

3.4.3.3 Izobraževanje spremljevalca, sodelovanje z učiteljem in udeleženost 

spremljevalca v timu 

V Grafu 6 so predstavljeni rezultati odgovorov na trditve 3, 6, 7 in 12, do katerih so se 

opredeljevali samo učitelji.  

Po mojem mnenju bi spremljevalec nudil pomoč hitreje, bolj uspešno in z večjo mero 

odgovornosti, če bi bil spodbujen k dodatnemu izobraţevanju iz nudenja učne pomoči.  
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Trditve 3, 6, 7 in 12. Stališča učiteljev o izobraževanju spremljevalca, 
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Graf 6: Stališča učiteljev o izobraţevanju spremljevalca, o sodelovanju z učiteljem in o udeleţenosti 

v timu (trditve 3, 6, 7 in 12). 

Drugi stolpec (šesta trditev) v Grafu 6 nam pokaţe, da se šest učiteljev zelo strinja in pet 

strinja s trditvijo, da spremljevalec lahko olajša delo učitelju pri njegovem poučevanju. 

En učitelj se ne strinja. 

Menim, da so učitelji v šoli preobremenjeni z birokratskim delom in bi jim dodatna 

pomoč drugega odraslega v razredu prišla zelo prav. V primeru, ko gre za spremljevalca 

gibalno oviranega učenca, učitelj prevzame pobudo in zagotovi navodila spremljevalcu. 

Sodelovanje med obema mora biti učinkovito ţe pred nudenjem pomoči. V mojem 

primeru je bilo sodelovanje v veliki meri odvisno od spremljevalčeve pobude. V veliko 

pomoč bi bilo načrtno usklajevanje med učiteljem, strokovnim delavcem (specialnim 

pedagogom) in spremljevalcem.  

V tretjem stolpcu (sedma trditev) Grafa 6 se šest učiteljev zelo strinja in pet strinja v 

tem, da naj bo spremljevalec enakovreden del strokovnega tima.  
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Rezultat nam pokaţe, da so učitelji naklonjeni aktivnemu sodelovanju s spremljevalcem 

in imajo pozitiven odnos do timskega dela. V šoli je bilo z moje strani v začetku več 

volje in motivacije za skupinsko delo kot s strani učiteljev. Po mojem mnenju je 

premalo truda vloţenega v gradnjo pedagoškega tima.  

Zadnji stolpec Grafa 6 nam pokaţe, da se osem učiteljev zelo strinja s tem, da 

spremljevalec lahko sodeluje pri ugotavljanju učnih teţav gibalno oviranega učenca. Pet 

učiteljev se strinja. 

Spremljevalec mora dobro poznati učenca, poleg tega mora biti vešč v prepoznavanju 

učnih teţav. Nujno je torej, da se izobraţuje na tem področju (npr. prepoznavanje učnih 

stilov po Kolbu). Ob vključitvi v strokovni tim se počuti enakovrednega in bolj z 

veseljem opravlja svoje delo. 

3.4.3.4 Ocenjevanje znanja pri Klemenu 

Graf 7 je sestavljen iz dveh sklopov. V prvem sklopu so stolpci enajste trditve. Pet 

učiteljev se zelo strinja in pet pa strinja, da Klemen ne more vseh sposobnosti pokazati, 

ker je gibalno oviran. Dva učitelja menita, da to ne more biti vzrok za slabše 

sposobnosti pri pridobivanju novega znanja.  

Pri poučevanju razreda so učitelji redko ugotovili, da Klemen ne sledi snovi zaradi 

svoje oviranosti. Po mojem mnenju imajo učitelji premalo informacij oz. znanja in 

izkušenj o povezavi gibalne oviranosti s kognitivnimi sposobnostmi. S stališči učiteljev 

se strinjam, saj po mojih opaţanjih zaradi teţke oblike gibalne oviranosti teţje razvije 

dobro orientacijo v prostoru, prikrajšan je tudi pri razumevanju nove učne snovi pri 

kritičnem (lastnem) mišljenju, računanju, učenju, govoru (govornem nastopu) in 

podobno. Spremljevalec in učitelj bi morala razumeti pojem senzorna integracija (Ţgur, 

2011), ki se slabše razvije pri gibalno oviranih učencih. 
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Graf 7: Mnenja učiteljev o kognitivnih sposobnostih v povezavi z gibalno oviranostjo ter o 

prilagojenih pravilih pri ocenjevanju (trditvi 11 in 17). 

Drugi stolpec Grafa 7 (sedemnajsta trditev) nam pokaţe strinjanje učiteljev s tem, da 

Klemen zaradi gibalne oviranosti ne more pokazati vsega svojega znanja. Osem se jih 

strinja, trije se zelo strinjajo.  

Klemen je imel prilagojen podaljšan čas pisanja in svojega pisarja (spremljevalca). Kot 

spremljevalec sem moral paziti, da je napisal tisto, kar je učenec narekoval, tudi z vsemi 

napakami vred. Občasno je prišlo do kakšnega opozorila z moje strani, potrditve, 

namiga ali pomoči pri računanju. Pomagal sem takrat, ko je predvideval, da zaradi 

gibalne oviranosti učenec ni mogel dojeti nove snovi v celoti. Tudi tu bi se morali 

zavedati pomena senzorne integracije, ki se pri otrocih, ki so gibalno ovirani, v celoti ne 

razvije (Ţgur, 2011). 

Graf 8 kaţe rezultate štirinajste trditve. Dva učenca se zelo strinjata, da spremljevalec 

vpliva na oceno Klemena pri pisnem preverjanju, dvanajst učencev in štirje učitelji se s 

tem strinjajo. Pet učiteljev in dva učenca do vprašanja niso opredeljeni, šest učencev in 

trije učitelji pravijo, da spremljevalec ne vpliva na oceno Klemena.  
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Graf 8: Stališča učiteljev in učencev o vplivu spremljevalca na oceno Klemena (trditev 14). 

Na oceno kot spremljevalec seveda nisem smel vplivati, vendar je pri učencu, ki rabi 

pomoč pri pisanju, vpliv na oceno vedno prisoten. Včasih sem kot spremljevalec vplival 

nanj tudi zato, ker sem menil, da zaradi gibalne oviranosti vsega znanja ne more osvojiti 

v enaki meri kot drugimi. S strani učencev je občasno prišlo do zbadanja zaradi tega, 

ker je pisal pisna preverjanja s spremljevalcem posebej, v ločenem prostoru.  

Na petnajsto vprašanje, ki je obrazloţeno z Grafom 9, so odgovarjali učitelji in učenci. 

Nihče ne trdi, da Klemenu ne sme pripadati nobena pomoč. Trije učitelji in osem 

učencev meni, da mu pripada pomoč v obliki namiga in nasveta, pomoč v obliki 

pohvale podpira pet učiteljev in devet učencev. Za potrditev ob pravilnem odgovoru se 

je odločilo pet učencev in dva učitelja, po eden iz vsake skupine pa bi se strinjali s tem, 

da spremljevalec pove, če je odgovor napačen. En učitelj in dva učenca pravijo, naj 

spremljevalec pomaga računati Klemenu. Enaindvajset učencev in deset učiteljev se 

strinja s podaljšanim časom pisanja, štirinajst učencev in devet učencev pa s pisanjem v 

drugem prostoru. Pod kategorijo »drugo« so trije anketirani učitelji napisali, naj 

spremljevalec zapiše, kar mu Klemen narekuje.  
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Graf 9: Katere oblike pomoči pri pisnem preverjanju znanja pripadajo Klemenu (vprašanje 15)? 

S Klemenom sva pogosto pisala v drugem prostoru, čas pisanja je bil največkrat še 

enkrat daljši. Ti dve obliki pomoči (prilagoditvi) sta bili najbolj vidni tudi drugim, zato 

tudi največ strinjanja s tema predlogoma. Srednje se strinjajo z namigom, nasvetom in 

pohvalo, najmanj pa s pomočjo pri računanju in s tem, da spremljevalec pove, če je 

odgovor napačen.  

V Grafu 10 so predstavljeni odgovori učiteljev in učencev na 16. vprašanje. Desetim 

učencem in sedmim učiteljem se zdi popolnoma pravično, da imajo učenci, ki so 

gibalno ovirani, prilagojena pravila pri ocenjevanju, deloma pravično se zdi sedmim 
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učencem in trem učiteljem, dvema učencema se zdi deloma krivično, enemu učencu pa 

popolnoma. 
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Graf 10: Ali se ti zdijo prilagojena pravila pri ocenjevanju pravična ali krivična (vprašanje 16)? 

Največ se jih strinja s tem, da so pravila ocenjevanja prilagojena. Menim, da bi 

strokovnjaki morali učitelje in učence večkrat opominjati, da gibalno oviran sošolec ne 

zmore vsega v enaki količini in v enakem času kot njegovi sošolci. 

3.4.3.5 Vključenost spremljevalca v razredno delo po skupinah 

Kot je razvidno iz Grafa 11, deset učencev in šest učiteljev meni, da naj se 

spremljevalec deloma vključi v skupino, štirje učitelji in trije učenci pravijo, naj se 

vedno vključi. En učitelj in pet učencev se strinjajo z opazovanjem od daleč, štirje 

učitelji menijo, naj se ne vključuje. Največji deleţ jih torej meni, naj se spremljevalec 

deloma vključi v skupino. Stališče učitelja je po mojem mnenju odvisno od tega, koliko 

sploh uporablja metodo dela po skupinah pri svojem poučevanju. Z delnim 

vključevanjem so se v največji meri strinjali tako učenci kot učitelji. Kot spremljevalec 

sem se najpogosteje delno vključeval v skupino.  
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Graf 11: V kolikšni meri naj spremljevalec sodeluje v skupini, v katero je znotraj razreda vključen 

učenec (vprašanje 10)? 

Učitelji bi se morali posluţevati dela po skupinah v večjem obsegu. Na ta način gibalno 

oviranemu učencu omogočajo večjo samostojnost in neodvisnost od spremljevalca, saj 

mu pomagajo sošolci znotraj delovne skupine. Obenem jih takšen pristop med seboj 

poveţe, saj ga ostali učenci sprejemajo bolj enakovredno. 

3.4.3.6 Spremljevalec kot moteča oseba pri pouku 

Trditev 18 je prikazana v Grafu 12. Dva učenca in en učitelj menijo, da spremljevalec 

pogosto moti pouk, štirje iz vsake skupine pravijo, da včasih. Največ učencev (šestnajst) 

meni, da nikoli, prav tako sedem učiteljev.  

Kot spremljevalec sem po mojem mnenju nekatere učitelje moti zato, ker se počutijo 

ogroţene s strani drugega odraslega v razredu. Nekateri učenci se verjetno teţje zberejo 
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in teţje sledijo pouku, če v šolski klopi sedi nekdo, ki ni njihov vrstnik. Še nekoga teţje 

sprejmejo verjetno tudi tisti, ki si s spremljevalcem niso ravno blizu.  
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Graf 12: Mnenja učiteljev in učencev o spremljevalcu kot moteči osebi pri pouku (trditev 18). 

 

Graf 13 nam prikaţe odgovore na vprašanje 19. Na vprašanje so odgovarjali učitelji in 

učenci. Štiri osebe (enega učitelja in tri učence) moti odhajanje iz razreda, tri učence 

moti prihajanje v razred v času pouka. Nikogar pa ne moti prisotnost še ene odrasle 

osebe. Tri učence moti pogovor med spremljevalcem in Klemenom, enega učenca moti 

priprava delovnega prostora, prav tako enega komunikacija med učiteljem in 

spremljevalcem. 

Sedemnajst oseb (osem učiteljev in enajst učencev) je pod opcijo drugo napisalo, da jih 

spremljevalec v času pouka nikakor ne moti. En učitelj je odgovoril, da ga 

spremljevalec ne moti, ker se je popolnoma vklopil v pouk. En učitelj je sprva menil, da 

ga bo prisotnost še enega odraslega motila, a temu ni tako. Meni, da je pri določenem 

delu prisotnost in pomoč še enega odraslega celo dobrodošla.  
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Graf 13: Če menite, da je spremljevalec moteč, s čim najbolj moti (vprašanje 19)? 

Po mojem mnenju se učitelji in učenci hitro navadijo na prisotnost še enega odraslega. 

Kot spremljevalec sem moral svojo vlogo odigrati resno, da nisem motil pouka, ostalih 

učencev in da sem se celovito vklopil v potek pouka. Mislim, da šola lahko veliko 

doseţe s primernim izobraţevanjem spremljevalca in s postavitvijo jasnih zahtev.  

Vsakodneven tesen stik s spremljevalcem se gotovo pozna na samopodobi učenca. Kot 

spremljevalec sem moral paziti na svoje vedenje, govorjenje in delovanje zraven 

učenca, njegovih sošolcev in sodelavcev. Menim, da je dolţnost spremljevalcev na 

splošno ta, da spodbujajo razvoj pozitivne osebne podobe (samozavest, zaupanje, 

samospoštovanje, sprejemanje). Mislim, da v spodbujanju ne smejo pretiravati in 

morajo učencu tudi dovoliti, da je ţalosten, nezadovoljen s seboj in drugimi, jezen, 

prestrašen, občutljiv, mogoče tudi krivičen in podobno. Sprejeti ga mora v celoti. 
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Graf 14: Vpliv spremljevalca na samopodobo Klemena (vprašanje 20)?  
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Graf 15: S čim spremljevalec najbolj vpliva na samopodobo učenca (vprašanje 21)? 



Polak, J. Vloga spremljevalca gibalno oviranega otroka pri pouku naravoslovja, biologije in 

gospodinjstva. Ljubljana. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

89 

Tudi na vprašanje 21, ki je prikazano z Grafom 15, odgovarjajo samo učitelji. Osem jih 

meni, da spremljevalec vpliva s svojim vedenjem in obnašanjem, devet jih trdi, da 

vpliva s svojim načinom pogovora z drugimi učenci ali sodelavci, največ (enajst) pa jih 

meni, da imajo močan vpliv z načinom odzivanja v stiku s sodelavci in učenci. Pet jih 

pravi, da z obnašanjem med odmori, šest pa z obnašanjem v prostem času. Nihče izmed 

anketirancev ni odgovoril na »drugo«. 

3.4.3.7 Spremljevalec v vlogi prijatelja gibalno oviranemu učencu 

S prvo trditvijo Grafa 16 se šest učiteljev strinja, šest pa zelo strinja. Menijo, da 

spremljevalec lahko pomaga učencu pri vzpostavljanju prijateljskih stikov. Odgovor 

učencev je bolj neodločen. Trije se zelo strinjajo, šest se jih strinja, deset pa je 

neodločenih. Trije menijo, naj spremljevalec učencu ne pomaga. 

Učitelji se v primerjavi z učenci bolj strinjajo v tem, naj spremljevalec pomaga pri 

vzpostavljanju prijateljskih stikov. Učenci so po mojem mnenju bolj skeptični, ker si 

laţje predstavljajo, kako bi bilo, če bi njim kdo pomagal. Vrstniki po našem mnenju 

nimajo radi tega, da se odrasli vmešavajo. 

V drugem sklopu Grafa 16 se štirje učitelji zelo strinjajo, sedem učiteljev pa se strinja v 

tem, da naj bosta spremljevalec in učenec prijatelja. Učenci so bolj optimistični, saj se 

jih zelo strinja petnajst, strinjajo pa trije.  

V tretjem sklopu Grafa 16 se štirje učitelji zelo strinjajo, šest pa strinja v tem, da 

prijateljstvo med spremljevalcem in učencem vpliva na učni uspeh. Pet učencev se zelo 

strinja, deset se jih strinja, pet učencev pa se s trditvijo ne strinja.  
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Trditve 22, 24 in 25. Povezanost spremljevalca z gibalno oviranim 
učencem. 
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24. 
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drugimi besedami,
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oviranim učencem,
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na njegov 
učni uspeh.

 

Graf 16: Odgovori učiteljev in učencev o povezanosti spremljevalca z gibalno oviranim učencem 

(trditve 22, 24 in 25). 

Vprašanje 26 je prikazano v Grafu 17. Večina učiteljev (11) in učencev (16) se strinja v 

tem, da lahko prijateljstvo vpliva še na kaj drugega.  
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Graf 17: Vpliv prijateljstva na učenca, ki je gibalno oviran (Vprašanje 26). 

Učenci pravijo, da prijateljstvo vpliva na: 

a) učno delo, 

b) uspeh, 

c) znanje učenca,  

d) pogovor, 

e) zdravje učenca, 

f) zaupanje problemov svojemu spremljevalcu, 

g) boljše počutje učenca. 

En učenec meni, da je ločitev po končani osnovni šoli lahko zelo teţka. 

Učitelji pravijo, da prijateljstvo vpliva na: 

a) boljše počutje učenca, 

b) boljše zdravstveno stanje, 

c) boljša komunikacija, 

d) samozavest, samopodoba učenca, 

e) premočna navezanost na spremljevalca, 

f) odvisnost od spremljevalca, 

g) čustvena odprtost učenca, 

h) veselje do ţivljenja, 

i) druţenje z ljudmi, socialna vključenost, 
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j) kvaliteta ţivljenja. 

Vprašanje 23 je odprtega tipa in sprašuje učitelje in učence o tem, na kakšen način 

vpliva na vzpostavljanje prijateljskih vezi? 

Odgovori učiteljev so sledeči: 

a) organizira druţenje, 

b) spodbujanje med odmori in v prostem času, 

c) vplivanje na vzpostavljanje prijateljskih vezi izven časa pouka z obiski pri 

prijateljih, skupnimi izleti in drugimi aktivnostmi v naravi, 

d) v pogovor pritegne tudi druge učence, 

e) vključevanje med sošolce, sprejemanje njegove gibalne oviranosti oziroma jo 

predstavi kot sestavni del ţivljenja. 

Odgovori učencev so sledeči: 

a) ne vem, 

b) odraslemu je teţko reči ne, ker ga bolj spoštujemo, 

c) gibalno oviran učenec se mora sam potruditi pri sklepanju prijateljstev, 

d) mislim, da ne vpliva, 

e) spremljevalec predstavi učenca v dobri luči, 

f) predstavi ga drugemu sošolcu tako, da tega sošolca kaj vpraša, 

g) učenec lahko spozna več prijateljev 

h) pomaga učencu v komunikaciji z drugimi, 

i) učencu dviguje samozavest, da ima pogum stopiti pred vrstnike, 

j) pomaga učencu v teţavah. 

Tako učitelji kot učenci se strinjajo, da lahko spremljevalec z različnimi prijemi pomaga 

učencu, ki je gibalno oviran, pri vzpostavljanju prijateljskih vezi z vrstniki. Do 

zaključkov so prišli na podlagi opazovanja odnosa med mano in Klemenom. Menim 

torej, da bi morali spremljevalci v procesu dodatnega izobraţevanja pridobiti socialne 

veščine in poznavanja osnov razvojne psihologije.  

3.4.3.8 Disciplina v razredu in stik spremljevalca s starši 

Leva stran Grafa 18 so odzivi učiteljev in učencev na trditev 27. Šest učiteljev se strinja, 

pet se jih ne strinja, eden pa se nikakor ne strinja. Dva učenca se zelo strinjata, devet se 
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jih strinja, prav tako se jih devet ne strinja. Mnenja o vzdrţevanju discipline v razredu s 

strani spremljevalca so v očeh učiteljev in učencev deljena.  
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Trditvi 27 in 31. Vzdrževanje discipline in stik s starši.

Zelo se strinjam

Se strinjam

Ne vem

Se ne strinjam

Se nikakor ne strinjam

UČITELJI UČITELJIUČENCI UČENCI

27. 
Spremljevalec lahko 
pomaga vzdrževati 
disciplino celotnega 

razreda.

31.
Spremljevalci naj imajo

tesen stik s starši  
gibalno oviranega učenca.

Graf 18: Odgovori učiteljev in učencev o vzdrţevanju discipline in o stiku s starši (trditvi 27 in 31). 

Učitelji in učenci so v mnenjih razdeljeni na dva pola. Zavedam se, da v trenutni 

zakonodaji spremljevalci nimajo takšnih pooblastil, da bi lahko imeli vzgojni vpliv na 

razred. Po mojem mnenju in izkušnjah bi moral imeti določen vpliv in aktivno 

sodelovati z učiteljem (razrednikom) pri vzgajanju. Spremljevalcu je laţje učinkovito 

delovati v razredu in z učencem, če ima vpliv in s tem tudi nekaj avtoritete. Veliko 

lahko pripomore razredniku pri reševanju vzgojnih teţav.  

Fox (1999) pravi, da asistent v razredu večkrat opazi dogodke, ki jih učitelj ne more 

opaziti. Meni, da je potreben natančen dogovor med obema, kako naj pomočnik reagira. 

Znanje o konfliktnih situacijah naj si nabira v sodelovanju s strokovnimi sodelavci (npr. 

s šolskim psihologom). 
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Leva stran Grafa 18 so mnenja učiteljev in učencev o strinjanju s trditvijo 31. Polovica 

učiteljev se zelo strinja, druga polovica pa strinja s tesnim stikom med starši in gibalno 

oviranim učencem. Sedem učencev se zelo strinja, trinajst se jih strinja, samo eden se ne 

strinja s trditvijo.  

Moje izkušnje kot izkušnje spremljevalca kaţejo, da dober stik s starši pripomore k 

celovitejši vključenosti učenca. Večkrat sem deloval kot posrednik med starši, učitelji in 

vodstvom šole.  

Rakovnik (2009) navaja, da spada med naloge spremljevalca tudi sodelovanje in 

vzpostavljanje stikov s starši. Fox (1999) je mnenja, da je kljub vsemu potrebno paziti 

na čustveno razdaljo in se ne vpletati v druţinsko dinamiko. 

3.4.3.9 Vzgojni vpliv spremljevalca in vloga spremljevalca kot povezovalnega člena 

med učiteljem in Klemenom 
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Trditvi 28 in 29. Vzgojni vpliv spremljevalca in njegova vloga pri 
povezovanju učitelja in učenca, ki je gibalno oviran.
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Graf 19: Mnenje učiteljev o vzgojnem vplivu spremljevalca in mnenje o spremljevalcu kot 

povezovalnem členu med Klemenom in učiteljem (trditvi 28 in 29). 
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Z Grafom 19 smo prikazali odziv učiteljev na trditvi osemindvajset in devetindvajset. 

Trije učitelji se zelo strinjaj, devet se jih samo strinja s trditvijo, da je potrebno na 

učence vplivati tudi z vzgojnega vidika. 

Če primerjamo odgovor s povprečnim odgovorom na trditev 27 (vpliv na disciplino), bi 

lahko sklepali, da naj ima po mnenju učiteljev spremljevalec vzgojni vpliv na učence, 

vendar naj pri tem ne vpliva preveč na disciplino razreda. 

Devet učiteljev se v drugem sklopu stolpcev (trditev 29) strinja s tem, da naj bo 

spremljevalec povezovalni člen med učiteljem in gibalno oviranim otrokom.  

Večina učiteljev se je s to trditvijo strinjala, kar nas je nekoliko začudilo. Pričakovali 

smo, da bi učitelji od učenca ţeleli več samostojnosti brez vmešavanja odraslih. En 

učitelj je dopisal, da v primeru, če je otrok zmoţen komunicirati ali opraviti delo sam, 

naj tako tudi stori. Menim, da učitelji in odrasli učencem premalo zaupamo, da so 

sposobni dobre komunikacije in znajo zagovarjati svoja stališča, svoje vrednote in 

podobno.  

3.4.3.10 Pomoč spremljevalca pri izvajanju fizioterapevtskih vaj 

Graf 20 v prvem stolpcu ponuja odgovore učiteljev na trditev dvaintrideset. Odgovori so 

zelo razpršeni. Zelo se strinjajo trije učitelji, tri osebe se nikakor ne strinjajo. Strinjata se 

dva, štirje se o vprašanju ne morejo opredeliti. 

Učitelji učenca poznajo in se zavedajo, da je nudenje gibalnih vaj koristno (nujno) za 

otroka. Po drugi strani se zavedajo tveganja in odgovornosti, če pride pri vajah do 

poškodbe. Izobraţevanje spremljevalca je na tem področju nujno. Inkluzija bo bolj 

celovita, če bosta učenec in spremljevalec izkoristila ure športne vzgoje za razgibavanje. 
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Trditvi 32 in 33. Pomoč učencu pri izvajanju fizioterapevtskih vaj.

 

Graf 20: Odgovori učiteljev o izvajanju fizioterapevtskih vaj v šolskem okolju (trditvi 32 in 33). 

S triintrideseto trditvijo istega grafa (drugi stolpec) se pet učiteljev strinja, štirje učitelji 

pa se zelo strinjajo.  

Podobno kot pri nudenju učne pomoči so učitelji tudi tu mnenja, da mora biti 

spremljevalec zaradi varnosti in večje učinkovitosti pri izvajanju vaj izobraţen.  

3.4.3.11 Pomoč s strani sošolcev gibalno oviranemu učencu 

Učenci so odgovarjali na osemnajsto vprašanje, ki se glasi: Kako pa sam kot sošolka ali 

sošolec pomagaš Klemenu pri vključevanju v razred? Učenci so podali sledeče 

odgovore (povzeto): 

a) učencu svetujemo pri šolskem delu, 

b) gibalno oviranega učenca vključimo v skupno druţenje, 

c) včasih ga pokličem k sebi in ga kaj vprašam, včasih ga ogovorim, 

d) posojam mu zvezke (ko ga ni pri pouku ali ko pouk zamudi), 

e) z njim sem prijateljica, večkrat mu posojam zvezke, sem prijazna do njega, z njim 

se veliko pogovarjam, 
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f) pomagam mu, če kaj potrebuje, razloţim mu snov, če je ne razume, 

g) pomagam mu pri nošenju pripomočkov, ki jih potrebuje za pisanje, 

h) pomagam mu tako, da ga obravnavam kot normalnega sošolca, 

i) pomagam mu, kadar njegovega spremljevalca ni. 

Dva učenca trdita, da mu ne pomagata, ker pomoči zaradi dobre vključenosti v razred 

ne potrebuje. En učenec je mnenja, da mu ne nudi dovolj pomoči in da bi mu jo moral 

nuditi v večjem obsegu. Ena učenka meni, da učne pomoči ne potrebuje, saj je dovolj 

bister. V primeru, da bi jo prosil za pomoč, bi mu z veseljem pomagala.  

3.4.3.12 Nasveti in spodbude učence in učiteljev za spremljevalce gibalno oviranih 

otrok 

A) Nasveti in spodbude spremljevalcu s strani sošolcev gibalno oviranega otroka 

so: 

a) naj še naprej tako skrbno skrbi za svojega varovanca, 

b) naj ostane tak, kot je, saj dobro vpliva na varovanca in ostale sošolce, 

c) naj se ne spremeni, saj je sošolec z njim srečen, in ker ga je razred sprejel, 

d) naj s svojim varovancem ne konča prijateljstva, saj bi ga to verjetno sesulo, 

e) naj se spremljevalec vključi v razred, kot da je sam učenec, saj ga bodo drugi tako 

laţje sprejeli, 

f) všeč mi je, ker ostalim učencem pomaga pri nudenju učne pomoči, 

g) da bi bilo bolje, če bi spremljevalec večkrat drţal skupaj z razredom in bi se za 

razred zavzel pred učitelji. 

Pet učencev za spremljevalca nima nasvetov. 

B) Nasveti in spodbude učiteljev, ki so poučevali razred, del katerega je bil 

gibalno oviran učenec so: 

a) Učiteljica s trinajstimi leti delovnih izkušenj meni, da je delo spremljevalca 

izredno zahtevno. Od njega zahteva 100 % zbranost, doslednost in voljo, kar vse 

to ima. S spremljevalcem je bila izredno zadovoljna. 

b) Učiteljica s petintridesetimi leti delovne dobe pravi, da bi bilo ţivljenje gibalno 

oviranih učencev zelo dobro, če bi bili vsi spremljevalci do njih taki, kot je 

spremljevalec v raziskavi. On je človek z odprtim srcem, veliko mero tolerance in 

odpuščanja. 
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c) Učiteljica s sedemnajstimi leti dela v šoli je mnenja, da je bil spremljevalec v 

pomoč gibalno oviranemu učencu in tudi drugim učencem v razredu. Bil je 

pozitiven in je zanj naredil veliko več, kot je opisano v delovnih nalogah. Bil je v 

pomoč tudi učiteljem. Bil je v učinkovito pomoč pri reševanju konfliktov, ker je 

učence dobro poznal. 

d) Učiteljica s štiriindvajsetimi leti poučevanja meni, da so spremljevalci upravičeni 

do denarnih dodatkov zaradi psihične in zlasti fizične obremenitve. Morali bi biti 

upravičeni tudi do dodatkov zaradi nudenja učne pomoči, posebej še, če bi bili 

strokovno podkovani za to. 

e) Učitelj z desetimi leti delovne dobe pa pravi, da se je spremljevalec veliko naučil 

o delu z učenci, ki so gibalno ovirani, in mu svetuje, naj to počne še naprej. Prav 

tako meni, da je odličen fizioterapevt in naj se izobraţuje tudi v to smer, saj le 

tako nekaj velja.  

f) Stališče učiteljice z enaintridesetimi leti delovnih izkušenj je, da je spremljevalec 

bistveno prispeval k pozitivni samopodobi gibalno oviranega učenca in k njegovi 

vključenosti v razred. 

Šest učiteljev ni imelo nobenega nasveta. 

Učitelji so si na podlagi sodelovanja z menoj kot spremljevalcem ustvarili splošno 

mnenje, da je delo spremljevalca širše in zahtevnejše kot samo nuditi fizično pomoč 

učencu, ki je gibalno oviran. Ugotovili so, da je zahteva veliko mero prostovoljnega in 

dodatnega dela, tudi z drugimi učenci. Menijo, da je delo premalo plačano in cenjeno. 

3.4.3.13 Povzetek analize in interpretacij ankete 

Rezultate ankete lahko povzamemo v sledečih točkah: 

 Učitelji in učenci se strinjajo s tem, naj spremljevalec Klemenu nudi učno pomoč, 

vendar samo takrat, kadar sam ţeli. Nekoliko manj se strinjajo s tem, da naj jo 

nudi tudi izven časa in prostora šole. Obe skupini anketiranih se strinjata, da naj 

spremljevalec nudi pomoč ostalim učencem. Učitelji menijo, da je nudenje učne 

pomoči v primeru dobrega odnosa učinkovitejše. Zakon o osnovni šoli (2006) in 

Zakon o usmerjanju o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) s 
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pripadajočimi pravilniki nikjer ne predvidevata nudenja učne pomoči učencu, ki je 

gibalno oviran. Menim, da je zakon napisan preveč površno.  

 Učitelji trdijo, da spremljevalec s svojo prisotnostjo pozitivno vpliva na učenca, ki 

je gibalno oviran.  

 Učitelji menijo, da je izobraţevanje spremljevalca nujno. Strinjajo se, da je lahko 

v pomoč učitelju pri poučevanju in v pomoč pri ugotavljanju učnih teţav učenca. 

Mnenja učiteljev ne sovpadajo z dejanskim stanjem izobraţevanja, saj le ta 

potekajo na samo dveh zavodih (društvo Sonček, CIRIUS Kamnik) in niso 

obvezna. Cilji so po mojem mnenju zastavljeni preveč splošno in površno 

Strinjam se s Foxom (1999), ki pravi, da asistenti po izobrazbi močno variirajo in 

da je dolţnost šole zagotoviti primerno asistenco otrokom s posebnimi potrebami. 

Asistenti ne smejo delovati na dnevni praksi »korenčka in palice«, pač pa je 

nadrejeni dolţan asistentu zagotavljati primerna izobraţevanja in praktična 

usposabljanja.  

 Učitelji imajo pozitivno stališče o tem, da naj bo spremljevalec enakovreden član 

šolskih timov. Sam sem bil formalno del strokovnega tima, vendar naj opozorim 

na to, da delovanje tima ni bilo sistematično ter je imelo premalo natančno 

določene cilje. Schmidt (1997) pravi, da je za uspešno inkluzijo otrok nujno 

timsko sodelovanje strokovnjakov. 

 Učitelji se strinjajo s trditvijo, da Klemen ne more pokazati vseh svojih 

kognitivnih sposobnosti in vsega znanja, ker je gibalno oviran. Skoraj vsi menijo, 

da je upravičen do prilagojenih pravil pri ocenjevanju. 

 Učenci so bolj prepričani od učiteljev, da spremljevalec vpliva na pisno oceno 

Klemena. Oblika pomoči, ki je najbolj upravičena, je po mnenju obeh skupin 

anketirancev podaljšan čas pisanja in pisanje v drugem prostoru, sledijo nasvet, 

namig in pohvala. Nihče se ne strinja s tem, da mu pomoč ne pripada,ta se jim zdi 

pravična. Mnenju učiteljev in učencev do upravičenosti do določenih olajšav pri 

učencih potrjuje nedelovanje nevrološke aktivnosti, ki jo imenujemo senzorna 

integracija (Ţgur, 2011). Posledica sta slabše razvita šolsko učenje in abstraktno 

mišljenje.  

 Največ učiteljev in prav tako večina učencev meni, da naj se spremljevalec 

deloma vključi v skupinsko delo znotraj razreda. Deluje naj iz ozadja, saj učencu 

lahko pomagajo njegovi sošolci. Resman (2003) anketirancem pritrjuje, saj 
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navaja, da je znotraj razreda integrirana situacija tista situacija, v kateri se vsi 

učijo ţiveti v razmerah, ko so si ljudje med sabo različni. Inkluzija po njegovem 

prepričanju spodbuja in podpira razvoj vsakega učenca posebej.  

 Večina učencev in učiteljev je enotnih v mnenju, da spremljevalec ni moteča 

oseba v razredu. Četrtina učencev in učiteljev pravi, da spremljevalec moti z 

odhajanjem ali prihajanjem v razred ter s pogovorom s Klemenom. Učitelji 

menijo, da ima spremljevalec velik vpliv na samopodobo Klemena, največ z 

načinom pogovora, z načinom odzivanja ter s svojim vedenjem. 

 Učitelji so bolj prepričani od učencev o tem, da spremljevalec lahko pomaga pri 

vzpostavljanju prijateljskih vezi. Oboji se strinjajo (učenci še nekoliko bolj), da 

naj bosta med seboj dobra prijatelja. Učenci pravijo, da prijateljstvo poleg tega 

vpliva še na uspeh, znanje, počutje … En učenec je omenil, da prijateljstvo vpliva 

na teţjo ločitev obeh po končanem šolanju. Učitelji pravijo, da še vpliva na 

veselje, navezanost, druţenje in na kvaliteto ţivljenja gibalno oviranega učenca v 

splošnem. Učitelji in učenci so opazili velik in raznovrsten vpliv spremljevalca na 

učenca, zato menim, da lahko sledimo Foxu (1999) in podporo učencu s strani 

asistenta razdelimo na spodbujanje neodvisnosti, samozavesti, pomagati učencu 

pri socialni integraciji, dobro poslušati in podobno. 

 Mnenja učiteljev in učencev so mešana o tem, da je vzdrţevanje discipline stvar 

učitelja in ne spremljevalca. Učitelji se sicer strinjajo v tem, naj kljub temu na 

učence vpliva vzgojno. Večina učiteljev podpira trditev, da je spremljevalec lahko 

povezovalni člen med učiteljem in Klemenom. Učiteljem pogosto ni jasno, kakšne 

so pristojnosti pomočnika, zato bi lahko upoštevali nasvete Margaret Balshaw 

(1991), ki pravi, da morajo imeti asistenti v razredu jasno določene pristojnosti, 

potrebno jih je spodbujati pri uporabi lastnih spretnosti in sposobnosti in pomagati 

razvijati lastne in poklicne potrebe. 

 Obe skupini anketirancev se strinjata v tem, da naj ima spremljevalec tesen stik s 

starši gibalno oviranega otroka. 

 Učitelji se strinjajo s trditvijo, da je nudenje pomoči pri izvajanju fizioterapevtskih 

vaj v šoli dobrodošlo, kljub temu da spremljevalec ni strokovnjak. Učitelji so 

mnenja, da naj se spremljevalec izobrazi na tem področju. 
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3.4.4 Polstrukturirani intervju s Klemenom 

Intervju je potekal v mesecu maju 2012. Posnet je bil s pomočjo prenosnega računalnika 

po pouku v kabinetu slovenskega jezika. Z učencem sem je pogovarjal jaz, torej njegov 

spremljevalec. Navodila učencu so bila, naj odgovarja s svojimi besedami, s 

premislekom in brez skrbi, saj njegovo pravo ime ne bo objavljeno v diplomi.  

Intervju je priloţen v Prilogo. Odgovori v njem so slovnično prirejeni, vendar tako, da 

se njihova vsebina ni spreminjala. 

3.4.4.1 Povzetek in kvalitativna analiza intervjuja 

Klemen se je v razredu ob sošolcih počutil sprejetega, cenjenega in se je redko čutil 

zapostavljenega. Sam meni, da je bilo učne pomoči ravno dovolj, pravi, da sem do 

določene mere vplival na njegov učni uspeh. Nudenje učne pomoči se mu ni zdelo 

nepošteno do drugih. Pravi, da mu je najino prijateljstvo pomagalo pri učni pomoči. 

Strinjal se s tem, da sem učno pomagal tistim njegovim sošolcem, ki so pomoč 

potrebovali. Rad je bil čim bolj samostojen in ni ţelel, da sem mu ves čas stal ob strani, 

pač pa si je ţelel tudi pomoči s strani sošolcev, npr. kadar so delali v skupinah po trije 

ali štirje sošolci skupaj. Predvsem z nasveti je rad pomagal svojim sošolcem.  

Klemen je sprejemal svojo gibalno oviranost in se je zavedal, da je včasih zaradi nje 

teţje razumel učno snov. Strinjal se je z nudenjem pomoči pri ocenjevanju, vendar samo 

toliko, kolikor je bilo potrebno. Včasih se mu je zdelo, da so se zaradi tega sošolci 

počutili zapostavljene, zato si je ţelel večkrat pisati v razredu. 

Strinjal se je, naj bodo učenci in spremljevalci med sabo prijatelji. Raje je videl, da se je 

med odmori sam druţil s prijatelji in da mene ni bilo zraven. V prostem času ga ni 

motilo, če sem bil zraven, s strani vrstnikov se je čutil sprejetega. Raje je videl, če sem 

bil z njim in s sošolci prijatelj, kot da sem igral nekoga z avtoriteto. Pri komunikaciji z 

učitelji ni ţelel posrednikov, razen pomoči v obliki predhodnega nasveta. 

Iz intervjuja je razvidno, da se je Klemen dobro spopadal z izzivi inkluzije v razredu in 

nasploh v ţivljenju, saj se je trudil sprejeti pozitivne predstave o sebi, prepoznavati 

svoje potrebe, obvladovati socialne veščine, izobraţevati se v okviru svojih sposobnosti, 
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ţiveti neodvisno in samostojno ter obravnavati svojo teţavo le kot del svoje ţivljenjske 

zgodbe. To potrjujeta tudi Vrhovski in Mohorič (2002).  

Menim, da obstaja moţnost, da sem imel kot imel spremljevalec med potekom 

intervjuja velik vpliv na Klemena. Verjetno ni ţelel biti preveč kritičen do mene kot 

spremljevalca, učiteljev in sošolcev. To bi se dalo rešiti tako, da bi vodil intervju nekdo 

tretji, do katerega učenec ni vezan bodisi na prijateljski ali kakršen koli način.  

3.4.5 Analiza socialne strukture Klemenovega razreda – 

SOCIOGRAM (grafična predstavitev odnosov v razredu) 

Odnosi med učenci v razredu so kompleksni in pomembni za raziskovanje socialne 

strukture razreda. Analiza razreda se nam zdi pomembna zato, ker lahko ugotovimo, v 

kolikšni meri sošolci sprejemajo ali zavračajo gibalno oviranega učenca. Na podlagi 

rezultatov lahko močno izboljšamo inkluzijo gibalno oviranega učenca. 

  

Sociometrična preizkušnja je metoda, s katero lahko ugotovimo odnose in poloţaj 

posameznika v skupini (razredu). S sociometrično preizkušnjo merimo: 

a) socialno sprejetost posameznika v razredu (njegova priljubljenost), 

b) povezanost med posameznimi člani razreda, 

c) stopnja povezanosti celotne skupine (Pečjak in Košir, 2002). 

Poloţaj posameznika v skupini definira sociometrični status. Določen je s pozitivnimi in 

negativnimi izbirami s strani drugih članov skupine. Kaţe, kako skupina čustveno 

sprejema posameznika oz. na kakšen način je posameznik prilagojen skupini (Pečjak in 

Košir, 2002). 

Sociometrični kriterij predstavljata dve vprašanji, in sicer pozitivni kriterij (s kom bi 

sedel v razredu) in negativni kriterij (s kom ne bi sedel v razredu). Vsak učenec je imel 

moţnost določiti po tri učence, s katerimi bi, in po tri učence, s katerimi ne bi sedel. 

V Grafu 21 so prikazani učenci devetega razreda in njihove povezave s pozitivnimi 

(zeleni stolpiči) in negativnimi (rdeči stolpiči) izbirami. Klemen je označen s številko 8 

in rjavo barvo. 
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Klemen je imel tri pozitivne in pet negativnih povezav. Z opazovanjem razreda preko 

celega šolskega leta sem prišel do zaključka, da so se v devetem razredu začele 

pojavljati zaprte podskupine, ki so bile med sabo izključujoče, kar je vplivalo tudi na 

negativne izbire za gibalno oviranega učenca.  

 

 

Graf 21: Število odgovorov na prvo in drugo vprašanje. 

Največ sošolcev jih je ţelelo sedeti ob učencu 3, z učenko 10 jih je ţelelo sedeti šest. 

Oba sta dobila največ pozitivnih povezav. Učenec 7 je imel 2 dve negativni povezavi, 

učenka 10 pa nobene. S šestimi učenci jih je ţelelo sedeti po štiri, po trije pa pri sedmih 

učencih. V dveh pozitivnih izbirah je bilo vključenih pet učenk, ob učencu 16 je ţelel 

sedeti en sošolec, z učenko 14 in učencem 15 ni ţelel sedeti nihče. Dobila sta tri in šest 

negativnih povezav. Štirje učenci so dobili po eno negativno povezavo, dva učenca dve, 

eden tri, trije štiri in dva po pet negativnih povezav. Učenec štiri je bil udeleţen v šestih 

negativnih povezavah, prav tako učenec 15. Največ negativnih povezav sta dobila 

učenec 13 in 23, dobila sta jih enajst in trinajst. Oba sta dobila po tri pozitivne 

povezave. 
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V Grafu 22 laţje opazimo medsebojne pozitivne izbire med učenci. Gibalno oviran 

učenec je bil izbran trikrat (kar se vidi tudi v Grafu 1), izbrali so ga učenci 4, 13 in 23. 

Iz Grafa 23 je razvidno, da učenci medsebojno tvorijo kliko (zaprta struktura, učenci se 

izbirajo med seboj in nimajo prijateljskih/preferenčnih stikov z drugimi).  

Zanimivo je, da sta v kliki poleg gibalno oviranega učenca tudi dva učenca z odločbo o 

specifičnih učnih teţavah in učenec, ki ga ostali niso sprejeli. Menim, da je klika nastala 

zato, ker imajo učenci podobne interese (nogomet), skupaj preţivljajo prosti čas, se 

ščitijo pred ostalimi sošolci in imajo podoben učni uspeh. 

 

Graf 22: Pozitivne izbire med učenci (s kom bi sedeli). 

Odnosi med učenci v razredu so postajali kompleksnejši v devetem razredu, ko so se 

začele tvoriti skupine znotraj razreda. Bistveno se je spremenil odnos do Klemena. 

Učenci, s katerimi se je prej druţil, so se popolnoma oddaljili od njega. Klemen je 

postal prijatelj z vrstniki, s katerimi pa v niţjih razredih niso imeli socialnih stikov. 

Odnos skoraj vseh učencev se je spremenil tudi do mene kot spremljevalca. Izgubil sem 
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naklonjen odnos s tistimi, s katerimi jih je tudi Klemen, na drugi strani pa sem na novo 

pridobil njegove nove stike. Tekom let je veliko učencev skoraj v celoti prekinilo 

naklonjenost do njega. 

 

Graf 23: Klika (zaprta skupina med štirimi učenci) v katero je vključen Klemen. 

Kot spremljevalec sem bil ves čas pouka je blizu učencu, ki je gibalno oviran, ter seveda 

njegovim sošolcem. Tekom let mojega spremljanja sem opazoval dinamiko socialnih 

stikov, pri marsikateremu učencu tudi socialno nespretnost, socialno zavrnjenost, 

odrinjenost in prezrtost. S primernim znanjem in v kvalitetnem sodelovanju z učiteljem 

ter ostalimi strokovnimi delavci bi, po mojem mnenju, uspeli rešiti marsikateri socialni 

problem, ki se pojavi v razredu. Pečjak in Košir (2002) trdita, da imajo zavrnjeni in 

prezrti učenci pogosto primanjkljaj na področju socialnih spretnosti, zato jih je potrebno 

s pomočjo treningov socialnih spretnosti tega naučiti. 
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4 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kakšna je vloga spremljevalca gibalno oviranega učenca in kakšno je 

sodelovanje s starši, strokovnimi delavci in učitelji pri nudenju raznovrstne 

pomoči (fizična, učna, pomoč v razredu) gibalno oviranemu učencu?  

Vloga spremljevalca gibalno oviranega učenca je večplastna in po mnenju 

spremljevalca, učencev, gibalno oviranega učenca in učiteljev širša od nudenja fizične 

pomoči. Njegova vloga naj bo vnaprej določena in podrobno definirana. Izkušnje 

spremljevalca so pokazale, da je sodelovanje učiteljev, strokovnih delavcev, staršev in 

spremljevalca nujno za uspešno inkluzijo gibalno oviranega učenca. Izobraţevanje 

spremljevalca v splošnem znanju in dodatnih veščinah je priporočljivo, da lahko 

primerno in samozavestno sodeluje z gibalno oviranim učencem. Znanje je potrebno 

tudi zaradi vloge spremljevalca kot odraslega med učenci v razredu, da zna pravilno 

odreagirati na kočljive dogodke v razredu. Vloga spremljevalca v sodelovanju z 

razrednikom med potekom učne ure mora biti enakovredna, saj le tako lahko vzpostavi 

primerno avtoriteto do učencev. Menim, da je to nujno, kljub temu da spremljevalec do 

učencev po zakonu nima nikakršnega vzgojnega ali izobraţevalnega odnosa. 

Dobrodošlo je sodelovanje spremljevalca s starši gibalno oviranega učenca. Za razliko 

od učiteljev, strokovnih delavcev šole ali vodstva šole z njimi laţje vzpostavi globlji 

odnos, posledično lahko igra vlogo posredovalca. Zaradi narave dela je prostovoljno 

preţivljanje časa spremljevalca z učencem priporočljivo, saj tako zgradita pristnejši 

odnos in laţje skupaj delata v šoli. Spremljevalec naj bo iz istega razloga pripravljen 

nuditi prostovoljno učno pomoč. Spremljevalec se mora v odnosu do učenca prav tako 

zavedati, da »je korak zadaj«, da ga ne zasenči in da deluje iz ozadja. Spremljevalec se 

mora naučiti biti »poslušajoče uho«, znati aktivno poslušati in pravilno reagirati, tudi z 

uporabo zdrave pameti (ang. common sense).  

Moja stališča o timskem delu pritrjujejo trditvi Schmidtove (2001), ki pravi, da 

pedagoško timsko delo postaja najuspešnejši način nudenja pomoči ter moţnost za 

razvoj kakovostnih programov za učence s posebnimi potrebami. Pritrjujem stališču 

Foxa (1999), da mora biti asistent v razredu izobraţen na osnovnem nivoju in v 

specialnih znanjih ter veščinah, dobiti jasna navodila s strani nadrejenega, se zavedati 

svoje vloge zraven učenca in v razredu. CIRIUS Kamnik in društvo Sonček na 
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izobraţevanjih za spremljevalce učencev, ki so gibalno ovirani, učita, da učna pomoč 

gibalno oviranemu učencu ni del nalog spremljevalca. Moje izkušnje glede učne pomoči 

temu nasprotujejo, tudi Fox je mnenja, da mora biti razredni asistent pripravljen 

pomagati ostalim učencem in jim biti na razpolago. 

2. Kakšne so prilagoditve učnega okolja in kakšno je uspešno sodelovanje med 

udeleţenimi (spremljevalec, gibalno oviran učenec, učitelj, laborant) pri pouku 

biologije, naravoslovja in gospodinjstva? 

Prilagoditve učnega okolja morajo biti čim manj opazne in hkrati celovite ter v pomoč 

pri inkluziji gibalno oviranega učenca. Prilagoditev fizičnega učnega okolja je v tem, da 

se učenec giblje z invalidskim vozičkom neovirano in ne moti ostalih učencev. Priprava 

okolja naj bo vnaprejšnja, med poukom pa čim manj moteča. Posebne prilagoditve 

fizičnega učnega okolja so potrebne pri praktičnem izvajanju biologije, naravoslovja ter 

gospodinjstva, to pa zahteva dodatna (strokovna) znanja spremljevalca. Prilagoditve 

didaktičnega učnega okolja zahtevajo od spremljevalca strokovno znanje z rokovanjem 

s pripomočki pri pouku biologije, naravoslovja in gospodinjstva (laboratorijski 

pripomočki …). Od spremljevalca prilagoditve zahtevajo tudi računalniško znanje, 

poznavanje učnih stilov in metod poučevanja, seznanjen naj bo tudi z vsebino 

predmetov. Prilagoditev socialnega učnega okolja je v tem, da spremljevalec gradi 

kvalitetne odnose z učencem, njegovimi sošolci, učitelji biologije, gospodinjstva in 

naravoslovja. Pomaga učencem pri krepitvi socialnih vezi. Spremljevalec enakovredno 

sodeluje z učitelji (laborantom, strokovnimi delavci) pri izpeljavi praktičnega dela 

pouka. Kadar učenci delajo po skupinah, se umakne in da prostor vrstniškim odnosom. 

Pozoren je na primerno vedenje vrstnikov do učenca, na vzdušje v razredu vpliva s 

humorjem in pozitivnim vedenjem. V kurikularnem učnem okolju se prilagodi kurikul 

tako, da upošteva spremljevalca pri načrtovanju (predvsem praktičnega dela) pouka. 

Časovne in prostorske prilagoditve naj se zapišejo v kurikul. Pri načrtovanju se prav 

tako naj upošteva mnenje strokovnih delavcev. 

3. Kakšna so mnenja in stališča učiteljev ter učencev o nudenju učne in fizične 

pomoči s strani spremljevalca, o njegovem izobraţevanju, o sodelovanju v 

timih in o njegovem vplivu na samopodobo učenca? 

Učitelji in učenci se strinjajo s tem, da spremljevalec nudi učno pomoč gibalno 

oviranemu učencu in tudi njegovim sošolcem, vendar samo v času pouka. Nudi naj jo 
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samo na ţeljo gibalno oviranega učenca. Strinjajo se s trditvijo, da je potreben dober 

odnos za učinkovito pomoč in uspešno sodelovanje. Učitelji imajo o izobraţevanju 

spremljevalca pozitivno stališče, saj pravijo, da je izobraţevanje nujno, saj je z znanjem 

in z veščinami podkovan spremljevalec v pomoč učiteljem pri poučevanju, ugotavljanju 

učnih teţav itd. Skoraj vsi učitelji se strinjajo s tem, da naj bo spremljevalec 

enakovreden del šolskih ali pedagoških timov. Učitelji se v celoti strinjajo s tem, da 

gibalno oviran učenec ne more pokazati vseh kognitivnih sposobnosti, zato je po 

njihovem mnenju upravičen do prilagojenega kriterija pri ocenjevanju. Učenci so 

nekoliko bolj prepričani od učiteljev, da spremljevalec vpliva na oceno gibalno 

oviranega učenca, predvsem z nasvetom, namigom in pohvalo. Nihče ne pravi, da bi 

bila pomoč krivična. Večina učiteljev in nekoliko manj učencev se strinjajo s tem, da se 

metoda dela po skupinah v razredu izkoristi za to, da se spremljevalec umakne in dovoli 

sošolcem gibalno oviranega učenca, da mu pomagajo, sam pa opazuje iz ozadja. 

Četrtina učiteljev in prav toliko učencev je mnenja, da spremljevalec moti pouk s 

pogovorom s Klemenom, z učiteljem ter s prihajanjem in odhajanjem iz razreda. Ostali 

menijo, da ne moti. Učitelji pravijo, da ima spremljevalec velik vpliv na to, kakšno 

samopodobo o sebi ima učenec. Nanj vpliva s pogovorom in tudi s svojim vedenjem. 

Menijo, da je prijateljstvo pomembno zaradi vpliva na uspeh učenca, njegovo dobro 

počutje, znanje, srečo, kvaliteto ţivljenja itd. Deljena mnenja učiteljev in učencev so o 

tem, ali naj ima spremljevalec avtoriteto pri vzdrţevanju discipline. Bolj enotni so si v 

tem, da naj spremljevalec nudi pomoč pri izvajanju terapevtskih vaj. 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) in Zakon o osnovni šoli (2006) 

ne predvidevata nudenje učne pomoči učencem, ki so gibalno ovirani, in njihovim 

sošolcem s strani spremljevalca. Menim, da bi zakoni morali biti bolje definirani in 

manj površno napisani. Izobraţevanje spremljevalcev je ključnega pomena po mnenju 

učiteljev, vendar je v Sloveniji zastavljeno v premajhnem obsegu in premalo 

konstruktivno. Fox (1999) pravi, da asistenti v razredu ne smejo delovati na dnevni 

praksi »korenčka in palice«, pač pa je nadrejeni dolţan zagotavljati primerno 

usposabljanje. Učitelji se o timskem delu strinjajo s Schmidtovo (1997), ki pravi da je 

za uspešno inkluzijo nujno timsko sodelovanje strokovnjakov 
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4. Kakšno je mnenje gibalno oviranega učenca o njegovem spremljevalcu v šoli, 

učiteljih, sošolcih, druţenju in nudenju učne pomoči? 

Klemen se v razredu ob sošolcih počuti sprejetega, cenjenega in se redko čuti 

zapostavljenega. 

Meni, da je učne pomoči ravno dovolj in je z njo zadovoljen, po njegovem 

spremljevalec nekoliko vpliva na učni uspeh. Klemen pravi, da nudenje učne pomoči ni 

nepošteno do drugih v razredu, razen v primeru pomoči pri pisnih preverjanjih. 

Prijateljstvo s spremljevalcem pomaga pri učni pomoči, strinja se z nudenjem učne 

pomoči ostalim sošolcem. Po njegovem je dobro, če se spremljevalec umakne, kadar s 

sošolci delajo po skupinah. Rad pomaga svojim sošolcem. 

Klemen se zaveda, da zaradi svoje oviranosti občasno teţje razume snov ali si npr. 

predstavlja lik. Vsekakor se strinja, da je upravičen do dodatne pomoči (npr. namiga) 

pri preverjanju znanja, vendar samo do določene meje. Pošteno se mu zdi, da piše v 

posebnem prostoru, vendar ima pogosto slab občutek, da se zaradi tega sošolci občasno 

počutijo zapostavljene in v neenakem poloţaju. Ţelel bi si večkrat pisati v razredu. 

Klemen spremljevalca doţivlja kot prijatelja. Spremljevalec ga moti občasno. Če ni 

potrebe, je med odmori vseeno, če spremljevalca ni zraven, ker se potem Klemen lahko 

bolj sproščeno druţi s prijatelji V prostem času se čuti sprejetega s strani vrstnikov, 

spremljevalca v prostem času ne doţivlja kot ovire. Prav tako meni, da naj 

spremljevalec ne bo pomočnik učitelju pri izvajanju razredne discipline. Po njegovem je 

bolje, da je prijatelj tudi s sošolci in da se ne obnaša kot učitelj. Svoje probleme ţeli 

reševati s čim manj posredovanja, dobrodošel je samo kakšen nasvet. Odnos 

spremljevalca z njegovimi starši naj bo tesen. 

Iz intervjuja je razvidno, da se Klemen dobro spopada z izzivi inkluzije v razredu in 

nasploh v ţivljenju, saj se trudi sprejeti pozitivne predstave o sebi, prepoznavati svoje 

potrebe, obvladovati socialne veščine, izobraţevati se v okviru svojih sposobnosti, 

ţiveti neodvisno in samostojno ter obravnavati svojo teţavo le kot del svoje ţivljenjske 

zgodbe, kar navajata tudi Vrhovski in Mohorič (2002).  
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5. Kakšna je socialna vključenost gibalno oviranega učenca v razred? 

Socialna vključenost gibalno oviranega učenca v razred se je z leti spreminjala. V petem 

in šestem razredu je bil, po opazovanju spremljevalca, učenec socialno zelo dobro 

vključen. Sošolci in sošolke so mu skoraj brez izjeme pomagali pri nošenju torbe, 

pripravi delovne površine, ni jim bilo neprijetno sedeti zraven njega, pogosto so ga 

vabili na rojstnodnevne zabave in podobno. Spremljevalec je opazil, da so se socialni 

odnosi med učenci v sedmem, osmem in devetem razredu močno spremenili. Znotraj 

razreda so se počasi izdelale skupine učencev, ki pa med sabo niso bile močno 

povezane. Večina sošolcev gibalno oviranemu učencu ni bila več naklonjena, med njimi 

celo tisti, ki so bili z njim prijatelji štiri leta. Podobno se je odnos spreminjal tudi med 

učenci in spremljevalcem. Gibalno oviran učenec je skupaj s še tremi učenci tvoril 

zaprto kliko znotraj razreda, ki je bila socialno precej izolirana od ostalih sošolcev. 

Povezovalo jih je navdušenje nad športom, podoben učni uspeh, zdruţili so se tudi 

zaradi zaščite pred razredom. Po opaţanju spremljevalca so se ogroţeni počutili zato, 

ker so bili socialno nespretni, dva učenca sta bila tudi »zaznamovana« z nudenjem 

dodatne učne pomoči 

Pečjak in Košir (2012) pravita, da s primernim znanjem o socialnih odnosih znotraj 

razreda ter z učinkovitim sodelovanjem strokovnih pedagoških delavcev med sabo 

rešimo marsikateri problem, ki se pojavi med učenci. Strinjam se z njima v tem, da je 

potrebno nuditi učencem treninge socialnih spretnosti. 
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5 ZAKLJUČEK IN PREDLOGI ZA NADALJNJE 

DELO 

V diplomskem delu sem raziskoval študijo primera o učencu, ki je gibalno oviran. 

Raziskal sem stališče gibalno oviranega učenca o njegovem spremljevalcu, sošolci in o 

učiteljih, ki so ga poučevali. Osredotočil sem se na vlogo spremljevalca gibalno 

oviranega učenca na šoli in na vpliv spremljevalca pri inkluziji učenca, ki je gibalno 

oviran, predvsem pri biologiji, naravoslovju in gospodinjstvu. Raziskoval sem vpliv 

sošolcev na učenca, ki je gibalno oviran, osredotočil sem se na učitelje, ki razred 

poučujejo.  

Splošna ugotovitev, do katere sem prišel, je da je vloga spremljevalca večplastna in 

širša od nudenja fizične pomoči. Ugotovil sem, da je bistvenega pomena, da so glavne 

naloge spremljevalca natančno določene, še preden spremljevalec začne z delom. 

Plačilo spremljevalca je skromnejše od učiteljevega in od ostalih strokovnih delavcev 

šole, zahtevana izobrazba je dokončana srednja šola, kar po mojem mnenju 

spremljevalca ţe v osnovi postavlja v manjvreden poloţaj. Moje izkušnje v vlogi 

spremljevalca so pokazale, da sem si moral sam izboriti aktivno in enakovredno vlogo 

znotraj pedagoškega tima. Menim, da ni dovolj, če je spremljevalec samo pasivni 

izvrševalec nalog, ki mu jih določi strokovni delavec ali učitelj, pač pa naj bo aktiven 

član tima z lastnimi predlogi, izkušnjami, spodbudami, nasveti, ki naj jih tim tudi 

upošteva. Ugotovil sem, da je izobrazba spremljevalca zelo pomembna za učinkovito 

izvajanje nalog, tako v splošnem kot v specifičnem pomenu.  

Vloga spremljevalca kot odraslega v razredu je specifična, saj je v stiku z učenci ves čas 

pouka. Prišel sem do ugotovitve, da je bil moj vpliv na razred močan, zato sem se moral 

zavedati svoje odgovornosti do učencev. Po mojem mnenju je bil najpomembnejši zgled 

v obnašanju, medsebojni komunikaciji, razumevanju, potrpeţljivosti, učni pomoči in 

podobno. Ključnega pomena se mi zdi, da sem bil iskren do učencev, saj sem le tako 

lahko vzpostavil pristen odnos in si pridobil njihovo zaupanje. Vsega, kar sem opazil pri 

sošolcih gibalno oviranega učenca ali so mi le-ti o nečem zaupali, nisem smel 

posredovati učiteljem in ostalim delavcem šole. Ugotovitve so me pripeljale tudi do 

tega, da bi učitelj (razrednik) pred celim razredom pojasniti mojo vlogo in delo, ki sem 
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ga opravljal. Odnos, ki sem ga kot spremljevalec vzpostavil s starši, je po ugotovitvah 

drugačen od odnosa med starši in drugimi strokovnimi delavci šole (učitelji, specialni 

pedagogi, ravnatelj). Iz izkušenj sklepam, da sem se moral naučiti uspešno krmariti in 

se naučiti biti dober posrednik med starši in delavci šole. V razredu se nisem smel 

izpostavljati v času pouka, pač pa sem moral biti v odnosu do gibalno oviranega učenca 

in ostalih »korak zadaj«, torej se naučiti delovati iz ozadja in biti kljub temu učinkovit.  

Ugotovitve so pokazale, da je bilo pri predmetih biologije, naravoslovja in 

gospodinjstva sodelovanje učitelja, laboranta, specialnega pedagoga in mene kot 

spremljevalca pomembno, saj je naše sodelovanje pripomoglo k popolnejši inkluziji 

gibalno oviranega učenca v razred. Strokovno znanje, ki sem ga kot spremljevalec 

pridobil s sodelovanjem, je bilo dobrodošlo zato, da sem lahko pomagal laborantu pri 

pripravi poskusov, svetoval in učno pomagal učencem pri izvajanju poskusov ali pri 

delu na terenu. Učitelju in laborantu sem bil v pomoč pri izpeljavi dela po skupinah. 

Učence, ki so bili v delovni skupini z gibalno oviranim učencem, sem skupaj s 

specialnim pedagogom izobrazil, tako da so lahko gibalno oviranemu učencu znali 

pomagati in ga sprejemati kot sebi enakovrednega. Tako sem se lahko umaknil, s 

kotičkom očesa opazoval učenca, sam pa lahko koristno pomagal drugod. 

Anketirani učitelji so menili, da sem moral biti kot spremljevalec enakovreden 

sodelavec pri obravnavanju učenca in njegovem vključevanju v razred. Znanje in 

izobraţevanje spremljevalca so jemali resno in jima dajali velik pomen. Menili so, da je 

bila učna pomoč dobrodošla, vendar naj z njo spremljevalec ne bi bil preveč vsiljiv. 

Pomemben se jim je zdel njegov vzgojni vpliv na razred, vendar so bila njihova mnenja 

o njegovi vlogi pri vzdrţevanju discipline deljena. Učitelji so se zavedali 

spremljevalčevega vpliva na pisno ocenjevanje in ga do neke mere sprejemali.  

Sošolci gibalno oviranega učenca so navajali, da so se večinoma dobro razumeli s 

spremljevalcem in ga tudi sprejemali. Nekatere je motil spremljevalec s svojo 

prisotnostjo, nekaj se jih ni strinjalo s tem, da je imel spremljevalec nekaj vpliva na 

oceno pri pisnem preverjanju znanja učenca, ki je gibalno oviran. Učenci so si ţeleli, da 

bi bil jaz kot spremljevalec pri reševanju problemov večkrat na njihovi strani in ne na 

strani odraslih. 
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Iz intervjuja z gibalno oviranim učencem sklepam, da se je v razredu počutil dobro in 

sprejeto, čeprav mi sociogram, ki sem ga opravil v devetem razredu, tega ni pokazal. 

Menim, da je bilo zanj dobro, da sva bila prijatelja in ne samo »uradna sodelavca« v 

razredu. Učenec je sprejemal pomoč, vendar kljub vsemu ni ţelel biti odvisen in je hotel 

tudi sam nuditi pomoč drugim. Razumel je, da ga nekateri bolje sprejemajo kot drugi. 

Menil je, da je bolje, če spremljevalec deluje kot njihov prijatelj in ne kot učitelj. 

S pomočjo sociograma sem ugotovil, da je bil gibalno oviran učenec v devetem razredu 

podpovprečno sprejet s strani sošolcev. S tremi sošolci so tvorili zaprto kliko, pet 

sošolcev pa z njim ne bi sedelo. Socialna slika je bila popolnoma drugačna kot v petem 

razredu, zato sem ugotovil, da bi moral kot spremljevalec bolje poznati osnove razvojne 

psihologije in osnove odnosov v razredu ter v sodelovanju z razrednikom in šolskim 

strokovnim osebjem vplivati na to, da gibalno oviranega učenca vrstniki niso izločili. 

Menim, da bodo v prihodnosti vzgojni in izobraţevalni zavodi morali priznati, da je 

uspešna inkluzija moţna samo takrat, kadar bo upoštevana od vseh sodelujočih v 

procesu inkluzije in vseh zaposlenih v zavodu ali šoli. V predlogih za nadaljnje delo 

ţelim v prvi vrsti poudariti, da se bodo morale šole zavedati, da je vloga spremljevalca 

gibalno oviranega otroka mnogo bolj zahtevna in odgovorna od preprostega nudenja 

fizične pomoči. Predlagam, da zavodi v prihodnje namenijo več poudarka specifičnemu 

izobraţevanju spremljevalca, npr. poznavanju razvojne psihologije otrok, poznavanju 

socialne strukture razreda, obvladovanju konfliktnih situacij v razredu, poznavanju 

timskega dela, obvladovanju veščin komunikacije, nudenju učne pomoči in podobno. 

Drugi predlog se nanaša na aţurno usmerjanje spremljevalca s strani razrednika ali 

specialnega pedagoga, saj bodo strokovni nasveti povečali spremljevalčevo učinkovitost 

in samozavest pri delu z otroki. Spremljevalec naj ne bo prepuščen sam sebi in naj ima 

nekoga, na katerega se lahko zanese in ga lahko prosi za strokovni nasvet. Sledeči 

predlog je namenjen temu, da bi se vodstvo šole zavedalo, da lahko izkoristijo vedno 

prisotnega odraslega v razredu za pomoč tudi drugim učencem ter s tem olajšajo delo 

učitelju, specialnemu pedagogu in ostalim.  

Vključevanje gibalno oviranih učencev v šolo večplasten proces, ki se ga moramo 

zavedati sproti, biti moramo pripravljeni vlagati vanj dodaten napor, energijo in biti 

proţni ter v stiku z vsemi, ki imajo opravka z učencem. Vedno moramo biti pripravljeni 
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učiti se kvalitetnega sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja predlogov sodelavcev, 

verjeti v pozitivne spremembe in gledati na celoten proces inkluzije dolgoročno.
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7 PRILOGE 

PRILOGA 1. Opis posameznih primerov sodelovanja in prilagajanja pouka pri 

biologiji, naravoslovju in gospodinjstvu. 

A. Razred: šesti 

Predmet: NARAVOSLOVJE 

Učna enota: Kaljenje in rast rastlin. 

Učni cilji:  

a) Učenci spoznajo osnovno zgradbo semen. 

b) Učenci razlikujejo med semeni eno in dvokaličnic. 

Učne metode: Frontalna in individualna. 

Učna sredstva in pripomočki: namočena semena fiţola in koruze, lupa, mikroskop. 

Pred izpeljavo ure naravoslovja v razredu učitelj naravoslovja in spremljevalec 

sodelovanje v razredu predhodno uskladita. Pouk naravoslovja omogoča praktično 

izvajanje dela, zato je priporočljivo, da se spremljevalec vnaprej pripravi in se seznani z 

uporabo laboratorijskih pripomočkov. Ker se pri uri uporablja skalpel za odstranitev 

semenske lupine in prerez koruznega semena, mora spremljevalec paziti, da Klemena ne 

poškoduje. Z učiteljem ali laborantom (če je zaposlen na šoli) se mora naučiti tudi 

rokovanja z binokularno lupo, da učenec lahko udobno in pravilno opazuje objekt. 

Učitelj ali laborant spremljevalcu tudi predhodno pokaţeta zgradbo obeh semen (na 

dejanskih semenih), da med poukom praktično delo poteka nemoteno in po načrtih. 

Spremljevalec pred Klemena namesti lupo (njemu v naročje), pripravi seme in po 

njegovih navodilih izostri leče do čiste slike. Spremljevalec riše sliko prerezanega 

semena v zvezek po Klemenovih navodilih. V primeru, da je gibalno oviran učenec 

končal z opazovanjem, lahko pomaga ostalim učencem z nasveti, prav tako seveda 

spremljevalec. Spremljevalec pri ustnem utrjevanju snovi zraven otroka ni nujno 

potreben, zato lahko učitelju ali deţurnim učencem pomaga pri pospravljanju 

laboratorijskih pripomočkov. Po predhodnem dogovoru z učiteljem lahko pripravi 

material za opazovanje, na ta način pridobi zaţelene spretnosti pri rokovanju z 
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materialom. Po uri še isti dan z učiteljem izvedeta refleksijo ure in analizirata 

medsebojno sodelovanje.  

B. Razred: sedmi 

Predmet: NARAVOSLOVJE 

Učna enota: Določanje drevesnih in grmovnih vrst. 

Učni cilji:  

a) Učenci znajo ločevati značilne predstavnike iglavcev. 

b) Učenci razlikujejo značilne predstavnike listavcev. 

c) Učenci prepoznajo značilne predstavnike grmov. 

Učne metode: Razlaga, razgovor, delo s tekstom, neposredno opazovanje, delo na 

terenu. 

Učni pripomočki: Slikovni rastlinski ključi, delovni listi. 

Delo na terenu zahteva od spremljevalca obvezne priprave. Klemen se lahko giblje z 

invalidskem vozičku, kar predstavlja veliko oviro pri napredovanju na teţavnem in 

neravnem terenu. Pred izvedbo učne ure v gozdu se gre le tega ogledati vnaprej. Paziti 

je potrebno, da je teren čim bolj utrjen, raven, brez korenin in velikih lukenj. Potrebno 

se je zavedati, da Klemen z invalidskim vozičkom ne more v notranjost gozda, zato je 

omejen na gozdne ceste in rob gozda. Učitelj mora upoštevati to omejitev. 

Dobrodošel dodaten pripomoček zaradi fizičnih omejitev invalidskega vozička v gozdu 

je daljnogled. Z daljnogledom učenec laţje opazuje oddaljena drevesa, grmovja in pa 

seveda njihove oblike.  

Terensko delo od učitelja naravoslovja zahteva dodaten napor, zato je več kot 

dobrodošlo, da pripravi spremljevalca gibalno oviranega otroka na terensko delo. 

Spremljevalec se seznani z osnovnimi zakonitostmi gozda, z gozdnimi zdruţbami, z 

oblikami posameznih drevesnih krošenj, s posameznimi listi dreves in podobno. 

Spremljevalec, dobro opremljen z znanjem o gozdu, je na terenu v veliko pomoč 

Klemenu, njegovim sošolcem in seveda tudi učitelju. Pridobi si spoštovanje in vrednost 

v očeh učencev. 



Polak, J. Vloga spremljevalca gibalno oviranega otroka pri pouku naravoslovja, biologije in 

gospodinjstva. Ljubljana. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

~ III ~ 

 

Učenci se na terenu razdelijo v skupine po pet, potem se razpršijo po gozdu. Vrstniki, ki 

so dodeljeni v skupino s Klemenom, imajo še toliko večjo odgovornost do njega, saj se 

spremljevalec lahko umakne in počaka na robu gozda. Poleg prepoznavanja dreves 

učenci pomagajo Klemenu in poglabljajo medvrstniške odnose. Učenec na vozičku jim 

lahko svetuje in vodi delo, na ta način krepi občutek enakovrednosti in veča svojo 

samozavest. Spremljevalec in učitelj pa čas, v katerem učenci raziskujejo gozd, 

izkoristita za oceno tekoče ure in če je potrebno, uvedbo določenih sprememb. 

C. Razred: sedmi 

Predmet: NARAVOSLOVJE 

Učna enota: Čiste snovi in zmesi. Metoda ločevanja zmesi. 

Učni cilji:  

a) Učenci spoznajo kriterije za razlikovanje čistih snovi in zmesi. 

b) Učenci se seznanijo z nekaterimi metodami ločevanja zmesi. 

c) Učenci čiste snovi primerjajo z zmesmi in definirajo razlike. 

Učne metode: Frontalna, individualna, delo v dvojicah, skupinsko. 

Učni pripomočki: material za poskuse (lupa, mivka, pesek, kreda, sladkor, flomaster, 

olje, voda, etanol, ţelezovi opilki, bakrovi opilki, ţelezo, granit, glina, listi, filtrirni 

papir, lij ločnik, terilnica), delovni zvezek in učbenik. 

Namen učne ure je ugotoviti razlike med čistimi snovmi in zmesmi. Učenci se pri delu v 

skupini učijo samostojnega izvajanja poskusov, preizkušanja različnih znanstvenih 

metod in znanstvenega razmišljanja. Tudi pri takšni obliki pouka se morata 

spremljevalec in učitelj predhodno uskladiti. Skupaj si pogledata razred in določita 

mesto, kjer bo izvajala poskuse skupina, v kateri bo Klemen. Mesto mora omogočati 

Klemenu, da se lahko prosto giba z invalidskim vozičkom. Za udobno premikanje 

potrebuje še enkrat več prostora. 

Spremljevalec si skupaj z učiteljem in laborantom ogleda pripomočke za izvedbo 

poskusa, dobrodošlo je tudi, da se jih nauči pravilno izvajati. Bolj samozavesten in z 

naravoslovnim znanjem podkovan bolj učinkovito pomaga učencu. Delo po skupinah je 

za učitelja organizacijsko in strokovno zahtevnejše od frontalnega poučevanja, zato mu 
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dodaten par rok pride vedno prav. Z znanjem, ki ga lahko deli z ostalimi sošolci, si 

pridobi avtoriteto in njihovo spoštovanje. 

V primeru, da je spremljevalec dobro pripravljen na poskus, pred začetkom izvajanja, 

učitelj opozori učence, da se v primeru teţav lahko zanesejo nanj in ga prosijo za 

pomoč. Klemen je dodeljen skupini petih vrstnikov. Spremljevalec pripravi njegovo 

delovno površino (klančino, desko), delovni list, pisalo, nato se umakne v ozadje. S tem 

dejanjem učencu omogoči bolj enakovredno vlogo znotraj njegove skupine. Oba z 

učiteljem s kotičkom očesa opazujeta, ali je Klemen v skupini aktiven. Otroke znotraj 

njegove skupine je potrebno še posebej opozoriti na to, da ga upoštevajo kot sebi 

enakovrednega. Zaradi fizične oviranosti je vloga Klemena znotraj skupine omejena in 

vseh vlog ne more odigrati. Lahko postane vodja skupine, ostale učence usmerja in jim 

dodeluje naloge. Nekoga pošlje po material, drugemu svetuje, kako se uporablja lij 

ločnik, sito, gorilnik in drugo. Skupina zaradi Klemena drugače deluje, lahko celo bolje, 

če učenci usklajeno delujejo med sabo. Sošolcu, ki lepo in hitro piše, predlaga sprotno 

pisanje rezultatov poskusa na delovni list. Spremljevalec in učitelj prav tako budno 

spremljata, da ostali učenci izvajajo poskus njemu na očeh oz. v njegovi bliţini. V 

praksi se izkaţe, da si učenci znotraj skupine teţko izberejo določeno vlogo, zato je zelo 

pomembno, da jim le te dodeli učitelj. Učitelj in laborant (če je prisoten v razredu), 

imata veliko dela s samim pravilnim potekom vaje, ki se izvaja, zato bi lahko 

spremljevalec spremljal vloge, ki jih imajo učenci znotraj skupin in jih opominjal nanje. 

Ustna predstavitev rezultatov tudi lahko pripada Klemenu. 

Po končani učni uri je potrebna sprotna evalvacija sodelovanja med učiteljem, 

spremljevalcem in mogoče laborantom. Po dogovoru spremljevalec lahko pomaga 

pospraviti material.  

D. Razred: sedmi 

Predmet: NARAVOSLOVJE 

Učna enota: Odboj svetlobe 

Učni cilji:  

a) Učenci se seznanijo z definicijo odbite svetlobe. 
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b) Učenci se naučijo, da se svetloba odbija na površini teles, spoznajo tudi fizikalne 

zakonitosti odbitih ţarkov 

c) Učenci spoznajo, da predmete vidimo v odbiti svetlobi. 

Učne metode: Razlaga, razgovor, neposredno opazovanje, posredno opazovanje. 

Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah. 

Učni pripomočki: Učbenik, prosojnice, palica, zrcala, optični set, grafoskop, sveča, 

ţlice, steklo. 

Učenci se bodo naučili opazovati fizikalne pojave v zvezi s svetlobnimi ţarki. Po 

učiteljevi frontalni razlagi o lomu svetlobe bodo izvajali fizikalne poskuse po načinu 

kroţenja dvojic od točke do točke. Vsaka točka ima drugačno praktično nalogo. Tudi pri 

tej nalogi je pomembno, da se spremljevalec sestane ţe pred sami izvedbo ure z 

učiteljem ali (in) laborantom in se poduči o odboju svetlobe, zakonitostih tega pojava in 

podobno. Uči se lahko ţe s tem, da učitelju ali laborantu pomaga pripraviti poskus. Z 

znanjem, ki ga pridobi, laţje pomaga Klemenu pri samostojnem delu. Učitelja opozori 

na to, da so točke s poskusi dovolj vsaksebi, da učenec dostopa do njih brez problemov. 

Učenci kroţijo okrog v dvojicah. Za razliko od prej opisane vaje, ki poteka v skupini, tu 

sestavljata dvojico spremljevalec in Klemen. Spremljevalec poskuša ugotoviti, kakšen 

način dela mu najbolj leţi, kako razmišlja, kje se pojavljajo problemi, kako hitro lahko 

piše, kdaj se utrudi, kakšno motivacijo potrebuje in podobno. Skratka, skuša ga čim 

bolje spoznati in mu s tem omogočiti večjo samostojnost in mu v prihodnje vlivati 

samozavest. Učencem, ki delajo z njim v skupini, zna kasneje svetovati, kako mu 

omogočiti čim bolj samostojno delo.  

Spremljevalec in učitelj poudarita zanimive dele poskusov in s tem Klemenu dvigujeta 

motivacijo za delo. Tudi spremljevalec mora pokazati motivacijo in pristno veselje pri 

praktičnem delu, saj s tem zagotovo v njem zbuja znanstveno radovednost.  

Pri predstavitvi rezultatov se v dvojici lahko dobro pripravita na predstavitev pred celim 

razredom. Učitelj ga mora znati pogosto izpostavljati pred razredom, ga pohvaliti za 

njegovo delo in mu s tem izboljšati samopodobo.  



Polak, J. Vloga spremljevalca gibalno oviranega otroka pri pouku naravoslovja, biologije in 

gospodinjstva. Ljubljana. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

~ VI ~ 

 

Svoje ugotovitve posreduje učitelju naravoslovja. Na podlagi le teh se domenita, kako 

bo pouk potekal v prihodnje. Za nasvet o posebnih oblikah in metodah poučevanja in 

timskega sodelovanja se posvetujeta s specialnim pedagogom, s šolskim psihologom in 

z ostalimi strokovnimi delavci. 

E. Razred: osmi 

Predmet: BIOLOGIJA 

Učna enota: Celica 

Učni cilji:  

a) Učenci spoznajo zgradbo celice. 

b) Učenci spoznajo razliko med ţivalsko in rastlinsko celico. 

c) Učenci vedo, kakšna je razlika med prokariontsko in evkariontsko celico. 

Učne metode: Razlaga, razgovor, neposredno opazovanje, posredno opazovanje, 

laboratorijsko delo. 

Učne oblike: frontalna, individualna. 

Učni pripomočki: Učbenik, prosojnice, slike celice, mikroskopski preparat celice. 

Učenci na začetku učne ure skupaj z učiteljem ponovijo sestavne dele mikroskopa in 

njegovo varno uporabo. Tudi tu je lahko spremljevalec zelo uporaben pomočnik 

učitelju. Zaradi učinkovite pomoči Klemenu se morata z učiteljem dobiti ţe prej. Učitelj 

seznani spremljevalca z mikroskopom in njegovo rabo. Seznani ga tudi z osnovnimi deli 

celice, z razlikami med ţivalsko, rastlinsko celico, evkariontsko in prokariontsko celico. 

S tem znanjem bo lahko uspešen pri pomoči Klemenu, znašel se bo pa tudi pri nudenju 

pomoči ostalim učencem. Učitelj bo laţje dosegel cilje, navedene v učni pripravi.  

Klemen pri mikroskopiranju (kot tudi pri uporabi binokularne lupe) ne more imeti 

posebne podlage čez voziček (na kateri npr. lahko piše), pač pa mu spremljevalec 

mikroskop drţi nekoliko niţe, da lahko pogleda skozi okular. Klemen sam teţko 

pripravi preparat celice, zato to naredi s pomočjo spremljevalca. Klemen, kolikor lahko, 

drţi objektno steklo, spremljevalec pa ob razlagi pripravi preparat. Skico celice ob 

gledanju nariše spremljevalec. Spremljevalec pospravi mikroskop, mu pripravi njegovo 
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mizo, skico pa z oznakami dopolni sam. Medtem lahko spremljevalec v sodelovanju z 

učiteljem pomaga učencem pri mikroskopiranju in pospravljanju mikroskopov. 

F. Razred: osmi 

Predmet: BIOLOGIJA 

Učna enota: Mehkuţci 

Učni cilji:  

a) Učenci spoznavajo značilnosti in razdelitev mehkuţcev. 

b) Učenci spoznajo in opišejo posamezne predstavnike tega razreda. 

c) Učenci razumejo njihov pomen v naravi. 

Učne metode: razlaga, razgovor, delo s tekstom, neposredno opazovanje, posredno 

opazovanje, laboratorijsko delo, delo z računalnikom 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Učni pripomočki: učbenik, prosojnice, posamezni primeri lupin, računalniški program 

Krt. 

Pri pouku biologije se pri obravnavanju ţivalske in rastlinske sistematike pogosto 

uporablja določene programe. Programi delujejo kot ključ (pomoč) pri določanju vrste 

ţivali ali pa vrste rastlin, pri tej učni uri pa se določa mehkuţce. Program omogoča, da 

po zunanjih znakih (barva lupine, velikost lupine …) postopoma pridemo do imena 

primerka, ki ga določamo. Določanje vrst z računalnikom poveča učno motivacijo pri 

učencih in omogoča bolj samostojno delo. 

Klemen ima v računalniški učilnici tisti računalnik, ki je najbolj dostopen in za katerem 

lahko sedi. Spremljevalec ga prenese iz vozička za računalniško mizo, priţge računalnik 

in se odstrani. Tako mu omogoči, da je popolnoma samostojen. Klemen lahko tipka, 

čeprav počasneje. V primeru, da je spremljevalec poučen o programu, je lahko na voljo 

ostalim učencem, če se pojavijo teţave. Zaradi nepreglednosti v računalniški učilnici 

lahko učitelju pomaga nadzirati učence tako, da sedi čisto zadaj in ima pregled nad 

vsemi. Učitelj se nemoteno posveti obravnavanju nove snovi (spredaj, za katedrom). 

Klemena delo z računalnikom veseli. 
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G.  Razred: deveti 

Predmet: BIOLOGIJA 

Učna enota: mišice in mišično tkivo 

Učni cilji:  

a) Učenci spoznajo zgradbo mišičnih celic. 

b) Učenci spoznajo zgradbo mišičnih vlaken. 

c) Učenci razumejo povezavo mišic in kosti v lokomotornem sistemu.  

Učne metode: razlaga, razgovor, delo s tekstom.  

Učne oblike: frontalna. 

Učni pripomočki: učbenik, prosojnice. 

V devetem razredu je potrebno biti še prav posebej pozoren na Klemena, predvsem biti 

previden pri podajanju tiste snovi, ki se nanaša na vzrok gibalne oviranosti. Na primeren 

način mora učitelj podajati učno snov, da učenca ne izpostavi preveč, ga ne postavi v 

nerodno situacijo in mu ne povzroči zadrege.  

Učitelj biologije je med šolskim letom v pouk aktivno vključil učence tako, da je vsak 

izmed njih predstavil tisto bolezen, ki se navezuje na ţivčevje, kosti, izločala, obtočila 

in na vse ostale organske sisteme. Klemen je predstavil svojo bolezen, torej mišično 

distrofijo. Seminar in power point predstavitev je izdelal sam. Njegovi sošolci so bili 

zelo motivirani pri predstavitvi bolezni, razumeli so vzrok zanjo posledice bolezni in 

tudi ţivljenje s to boleznijo. Čutiti je bilo, da se je socialna vez med učenci poglobila. 

H. Razred: peti 

Predmet: GOSPODINJSTVO 

Učna enota: Potrebe 

Učni cilji:  

a) Učenci razvijajo občutek odgovornosti za zadovoljevanje potreb. 

b) Formulirajo fizične, emocionalne, intelektualne in socialne potrebe otrok, 

mladine, odraslih in starejših oseb. 

c) Razvijejo občutek pomoči ljudem v stiski in ljudem s posebnimi potrebami. 

d) Razumejo, da so viri bistveni za zadovoljevanje potreb. 
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Učne metode: razlaga, razgovor, praktično delo. 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Učni pripomočki: učbenik, projektor. 

Pri uri se učenci seznanijo z novimi pojmi: potreba, fizična potreba, čustvena potreba, 

intelektualna potreba in osebe s posebnimi potrebami. Pred izvedbo ure se sestanejo 

učitelj gospodinjstva, spremljevalec, Klemen in po potrebi tudi strokovni delavec 

(specialni pedagog). Skupaj poskušajo ugotoviti, kako sošolcem vključiti in predstaviti 

izraz »učenec s posebnimi potrebami«. Posebne potrebe lahko dodatno predstavita pred 

celom razredom Klemen in njegov spremljevalec. 

Učitelj učence seznani z vrstami potreb. Razloţi jim, kaj so fizične potrebe, socialne, 

intelektualne, čustvene in tako naprej. Razloţi jim, da so nekatere nujne, druge manj, 

slednje pa razkošne. Učenci razpravljajo o tem, na kakšen način zadovoljujejo potrebe. 

Ugotovijo, da Klemen, ki je gibalno oviran, za zadovoljevanje potreb (osnovnih in 

ostalih) potrebuje velik deleţ pomoči drugih, npr. staršev, spremljevalca … 

Spremljevalec in Klemen nato predstavita svoje sodelovanje v šoli, kako spremljevalec 

pomaga zadovoljevati najprej fizične potrebe, nato tudi intelektualne, čustvene, 

socialne. Sošolci razumejo, da je učenec drugačen samo v tem, da potrebuje več pomoči 

pri zadovoljevanju potreb. Zaradi razumevanja potreb laţje sprejmejo učenca kot sebi 

enakovrednega, spremljevalec si pa pridobi njihovo spoštovanje. 

I. Razred: šesti 

Predmet: GOSPODINJSTVO 

Učna enota: Priprava tradicionalnih slovenskih jedi  

Učni cilji:  

a) Učenci spoznajo osnovne kuharske postopke. 

b) Učenci se seznanijo s tradicionalnimi slovenskimi jedmi. 

c) Učenci pripravijo jedi na različne načine glede na osnovne kuharske postopke. 

d) Učenci spoznajo različne načine za estetsko oblikovanje jedi na kroţniku. 

Učne metode: razlaga, razgovor, praktično delo. 

Učne oblike: frontalna, skupinsko delo. 

Učni pripomočki: navodila za pripravo hrane, kuhinjski pripomočki. 
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Učitelj gospodinjstva in spremljevalec pred izvedbo ure skupaj razmislita o tem, kako 

Klemenu omogočiti čim bolj popolno vključitev pri pripravi ţivil. Učenci pripravljajo 

jedi po skupinah, v kateri so trije ali štirje. Kuhinjski pripomočki so zanj mnogo 

preteţki, zato tu potrebuje stalno pomoč spremljevalca ali sošolca, ki pripada isti 

skupini. Učence, ki so v skupini s Klemenom, dodatno pripravimo na pomoč in 

sodelovanje z njim. Z drţanjem njegove roke mu pomagamo lupiti, strgati, mešati … 

Klemen sošolce nadzoruje pri pripravi, jih opominja na določene sestavine, čas 

priprave, senzorično sodeluje (vonja, okuša, opazuje strukturo jedi), svetuje, popravlja 

in vodi koordinacijo učencev znotraj v skupini, lahko pa pomaga koordinirati skupine 

znotraj delovnega prostora. Spremljevalec se tako lahko oddalji in opazuje od daleč. 

Učenec dobi občutek večje samostojnosti. V primeru, da mu učitelj ţe pred tem pokaţe 

postopek priprave, učitelju pomaga pri drugih skupinah in mu s tem olajša nadzor. Pri 

pripravi pogrinjka sodeluje z idejami.  

PRILOGA 2. Anketna vprašalnika za učence in učitelje  

1. Anketa za učence 

Lepo pozdravljeni, 

kot veste, je minilo ţe skoraj pet let, odkar skupaj drgnemo šolske klopi v razredu, prav 

toliko časa spremljam gibalno oviranega učenca. V vseh letih mojega spremljanja se je 

nabralo veliko vprašanj o tem, kakšno vlogo naj kot odrasla oseba zraven učenca sploh 

imam. Zanima me tudi, kako kot nekdo, ki ni razrednik ali učitelj v razredu, vpliva na 

sošolce in prijatelje s svojo prisotnostjo.  

Odločil sem se, da na vsa vprašanja, ki se mi zastavljajo, poiščem odgovore v svoji 

diplomski nalogi. Vprašalnik, ki sledi, je temu namenjen. Seveda je le ta anonimen, nanj 

se vam ni treba podpisati. Prosim vas tudi, da na vprašanja odgovarjajte resno in tako, 

da poveste in izrazite svoje mnenje. Ni za oceno, tako da kar pogumno  

Hvala celemu razredu za odgovore, srečno vsakemu posebej na nadaljnji ţivljenjski 

poti!! 

Jani Polak 
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Trditve so v večini primerov sestavljene tako, da je moţno obkroţiti samo en odgovor. 

Pri dveh točkah imate moţnost obkroţiti več odgovorov. Nekatera vprašanja so 

odprtega tipa, tam pa na črto napišite svoje mišljenje ali svoj pogled na zadevo.  

1. Po mojem mnenju naj spremljevalec nudi učno pomoč učencu, ki je gibalno oviran: 

1. skoraj vedno. 

2. pogosto. 

3. srednje. 

4. redko. 

5. nikoli. 

2. Potrebno je, da spremljevalec nudi učno pomoč učencu, ki je gibalno oviran. 

1. To ni potrebno, ker nudenje učne pomoči uradno ni 

naloga spremljevalca. 

2. Redko naj nudi učno pomoč, le pri teţjih učnih 

ovirah. 

3. Nudi naj mu učno pomoč, kadar to učenec ţeli. 

4. Vedno naj mu nudi učno pomoč. 

3. Menim, da je prav, če spremljevalec nudi učno pomoč svojemu varovancu tudi 

izven časa in prostora učnega okolja (npr. pri sebi ali pri varovancu doma)? 

1. Se zelo strinjam. 

2. Se strinjam. 

3. Ne vem. 

4. Se ne strinjam. 

5. Se nikakor ne strinjam. 
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4. Spremljevalec naj pomaga pri učenju tudi sošolcem učenca, ki je gibalno oviran. To 

se mi zdi: 

1. zelo sprejemljivo. 

2. sprejemljivo. 

3. ne vem. 

4. ni sprejemljivo. 

5. sploh ni sprejemljivo. 

5. Učenec, ki je gibalno oviran, je seveda tudi vključen v skupinsko delo, npr. pri 

fiziki, biologiji in ostalih predmetih. V kolikšni meri naj spremljevalec sodeluje v 

skupini, v katero je znotraj razreda vključen učenec? 

1. Vedno naj se popolnoma vključi skupino. 

2. Vključi naj se deloma v skupino. 

3. Opazuje naj dogajanje v skupini iz ozadja in naj le 

redko sodeluje pri delu v skupini. 

4. V skupino naj se ne vključuje, saj je ravno zaradi 

pomoči sošolcev znotraj skupine gibalno oviran 

otrok lahko samostojen brez pomoči svojega 

spremljevalca. 

6. Menim, da spremljevalec vpliva na oceno učenca pri pisnem preverjanju znanja. S 

tem: 

1. se zelo strinjam. 

2. se strinjam. 

3. ne vem. 

4. se ne strinjam. 

5. se nikakor ne strinjam. 
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7. Katere oblike pomoči po vašem mnenju pri pisanju kontrolne naloge ali spisa 

pripadajo Klemenu? Lahko obkroţite več odgovorov. 

1. ne pripada mu nobena pomoč 

2. namig 

3. nasvet  

4. pohvala 

5. potrditev pri pravilnem odgovoru 

6. povedati, če je napačen odgovor, da ga potem sam 

popravi 

7. pomoč pri računanju 

8. podaljšan čas pisanja 

9. pisanje v drugem prostoru 

10. nič od tega 

11.  drugo (napiši na črto) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

8. Za vse učence veljajo enaka pravila pri ocenjevanju znanja in vedenja. Ali menite, 

da je krivično do ostalih, če ima učenec, ki je gibalno oviran, prilagojena pravila? 

1. Zdi se mi popolnoma pravično. 

2. Zdi se mi deloma pravično. 

3. Ne vem. 

4. Zdi se mi deloma krivično. 

5. Zdi se mi popolnoma krivično. 
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9. Spremljevalec je lahko moteča oseba v razredu. 

1. Nikoli 

2. Včasih 

3. Pogosto 

4. Vedno 

5. Ne vem 

10. Če menite, da je Jani moteč, s čim najbolj moti? Lahko obkroţite več odgovorov. 

1. Odhajanje iz razreda v času pouka. 

2. Prihajanje v razred v času pouka. 

3. Moti me s svojo prisotnostjo kot odrasli. 

4. Pogovor s Klemenom. 

5. Moti s pripravo Klemenu (mizica, zvezki, …).  

6. Pogovor z učiteljem med poukom. 

7. Drugo 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

11. Spremljevalec lahko pomaga učencu, ki je gibalno oviran, pri vzpostavljanju 

prijateljskih stikov s sošolci. S to trditvijo se: 

1. zelo strinjam.  

2. strinjam. 

3. ne vem. 

4. ne strinjam. 

5. nikakor ne strinjam. 

12. Če menite, da spremljevalec lahko vpliva na vzpostavljanje prijateljskih vezi, na 

kakšen način vpliva? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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13. Spremljevalec naj bo čustveno vezan na gibalno oviranega učenca ali z drugimi 

besedami, med sabo naj bosta prijatelja. 

1. Zelo se strinjam. 

2. Strinjam se. 

3. Ne vem. 

4. Se ne strinjam. 

5. Se nikakor ne strinjam. 

14. Menim, da naj bo spremljevalec prijatelj z gibalno oviranim učencem, ker to dobro 

vpliva na njegov učni uspeh. 

1. Zelo se strinjam. 

2. Strinjam se. 

3. Ne vem. 

4. Se ne strinjam. 

5. Se nikakor ne strinjam. 

15. Ali lahko prijateljstvo vpliva na še kaj drugega? 

1. da, na primer na:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2. ne 

16. Spremljevalec lahko pomaga vzdrţevati disciplino celotnega razreda. S to trditvijo 

se: 

1. zelo strinjam. 

2. se strinjam. 

3. ne vem. 

4. ne strinjam. 

5. nikakor ne strinjam. 
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17. Spremljevalec naj ima tesen stik s starši gibalno oviranega učenca. S tem se: 

1. zelo strinjam. 

2. se strinjam. 

3. ne vem. 

4. se ne strinjam. 

18. Kako pa sam kot sošolka ali sošolec pomagaš Oliverju pri vključevanju v razred in 

pri učni pomoči? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

19. Imaš še kakšen nasvet za spremljevalca (Janija))  ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Obkroţi:  

Uspeh v šoli: a. zelo uspešen 

b. uspešen 

c manj uspešen 

spol:  moški 

ţenski 
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2. Anketa za učitelje 

Lepo pozdravljeni, 

Kot veste, bo minilo ţe peto leto, odkar sem na šoli zaposlen kot spremljevalec gibalno 

oviranega učenca. Narava poklica me je mnogokrat pripeljala do okoliščin, pri katerih 

nisem vedel, kako naj kot spremljevalec ravnam ob Oliverju in tudi znotraj razreda. 

Pojavljala so se mi vprašanja, na katera nisem našel jasnega odgovora, na primer ali naj 

nudim učno pomoč Oliverju in njegovim sošolcem s slabšim uspehom, na kakšen način 

naj sodelujem z učitelji, na kakšen način naj vzgojno vplivam na učence in podobno. 

Odločil sem se, da na Pedagoški fakulteti napišem diplomo o spremljevalcih gibalno 

oviranih otrok. Moj namen je ugotoviti, kako lahko spremljevalec vpliva na gibalno 

oviranega otroka. V raziskavo je seveda neposredno vključen Oliver Jangelov. Prosim 

vas, da korektno odgovorite na vprašanja v anketi. Vprašalnik je seveda anonimen.  

Ţe vnaprej se vam zahvaljujem za vaš trud in čas, 

Jani Polak 

Trditve so v večini primerov sestavljene tako, da imate moţnost obkroţiti samo en 

odgovor, razen pri nekaterih, kjer jih lahko obkroţite več. Pri vprašanjih odprtega tipa 

pa na črto napišite svoje mnenje ali stališče o določeni zadevi. 

1. Po mojem mnenju naj spremljevalec nudi učno pomoč učencu, ki je gibalno oviran: 

1. skoraj vedno. 

2. pogosto. 

3. srednje. 

4. redko. 

5. nikoli. 
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2. Potrebno je, da spremljevalec nudi učno pomoč učencu, ki je gibalno oviran. 

1. To ni potrebno, ker nudenje učne pomoči uradno ni 

naloga spremljevalca. 

2. Redko naj nudi učno pomoč, le pri teţjih učnih 

ovirah. 

3. Nudi naj mu učno pomoč, kadar to učenec ţeli. 

4. Vedno naj mu nudi učno pomoč.  

3. Spremljevalec se mora izobraţevati (npr. na seminarjih …) na področju nudenja 

učne pomoči učencu, ki je gibalno oviran, s to trditvijo: 

1. se zelo strinjam. 

2. se strinjam. 

3. ne vem. 

4. se ne strinjam. 

5. se nikakor ne strinjam. 

4. Nudenje učne pomoči je v primeru dobrega odnosa med spremljevalcem in 

učencem, ki je gibalno oviran, učinkovitejše. 

1. Se zelo strinjam. 

2. Se strinjam. 

3. Ne vem. 

4. Se ne strinjam. 

5. Se nikakor ne strinjam. 

5. Spremljevalec učenca, ki je gibalno oviran, vpliva na njegov učni uspeh zaviralno, 

zaradi njega ima lahko učni uspeh slabši. 

1. Se zelo strinjam. 

2. Se strinjam. 

3. Ne vem. 

4. Se ne strinjam. 

5. Se nikakor ne strinjam. 
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6. Spremljevalec lahko olajša delo učitelju (mu je v pomoč pri poučevanju), ki 

poučuje v razredu,v katerem je gibalno oviran učenec. 

1. Se zelo strinjam. 

2. Se strinjam 

3. Ne vem. 

4. Se ne strinjam. 

5. Se nikakor ne strinjam. 

7. Spremljevalec naj bo enakovreden del strokovnega tima. 

1. Se zelo strinjam. 

2. Se strinjam. 

3. Ne vem. 

4. Se ne strinjam. 

5. Se nikakor ne strinjam. 

8. Menim, da je prav, če spremljevalec nudi učno pomoč svojemu varovancu tudi 

izven časa in prostora učnega okolja (npr. pri sebi ali pri varovancu doma)? 

1. Se zelo strinjam. 

2. Se strinjam. 

3. Ne vem. 

4. Se ne strinjam. 

5. Se nikakor ne strinjam. 

9. Spremljevalec naj pomaga pri učenju tudi sošolcem učenca, ki je gibalno oviran. To 

se mi zdi: 

1. zelo sprejemljivo. 

2. sprejemljivo. 

3. ne vem. 

4. ni sprejemljivo. 

5. sploh ni sprejemljivo. 
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10. Učenec, ki je gibalno oviran, je seveda tudi vključen v skupinsko delo, npr. pri 

fiziki, biologiji in ostalih predmetih. V kolikšni meri naj spremljevalec sodeluje v 

skupini, v katero je znotraj razreda vključen učenec? 

1. Vedno naj se popolnoma vključi v skupino. 

2. Vključi naj se deloma v skupino. 

3. Opazuje naj dogajanje v skupini iz ozadja in naj le 

redko sodeluje pri delu v skupini. 

4. V skupino naj se ne vključuje, saj je ravno zaradi 

pomoči sošolcev znotraj skupine gibalno oviran 

otrok lahko samostojen brez pomoči svojega 

spremljevalca. 

11. Klemen zaradi svoje gibalne oviranosti ne more vseh svojih kognitivnih 

sposobnosti pokazati v celoti.  

1. se zelo strinjam. 

2. se strinjam. 

3. ne vem. 

4. se ne strinjam. 

5. se nikakor ne strinjam. 

12. Spremljevalec lahko pomaga in sodeluje pri ugotavljanju učnih teţav pri učencu, ki 

je gibalno oviran. 

1. Se zelo strinjam. 

2. Se strinjam. 

3. Ne vem. 

4. Se ne strinjam. 

5. Se nikakor ne strinjam. 

13. Spremljevalec učenca, ki je gibalno oviran, vpliva na učno uspešnost učenca. 

1. Se zelo strinjam. 

2. Se strinjam. 

3. Ne vem. 

4. Se ne strinjam. 

5. Se nikakor ne strinjam. 
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14. Menim, da spremljevalec vpliva na oceno Klemena pri pisnem preverjanju znanja. 

S tem: 

1. se zelo strinjam. 

2. se strinjam. 

3. ne vem. 

4. se ne strinjam. 

5. se nikakor ne strinjam. 

15. Katere oblike pomoči po vašem mnenju pri pisanju kontrolne naloge ali spisa 

pripadajo Klemenu? Lahko obkroţite več odgovorov. 

1. ne pripada mu nobena pomoč 

2. namig 

3. nasvet  

4. pohvala 

5. potrditev pri pravilnem odgovoru 

6. povedati, če je napačen odgovor, da ga potem sam 

popravi 

7. pomoč pri računanju 

8. podaljšan čas pisanja 

9. pisanje v drugem prostoru 

10. nič od tega 

11.  drugo (napiši na črto) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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16. Za vse učence veljajo enaka pravila pri ocenjevanju znanja in vedenja. Ali menite, 

da je krivično do ostalih, če ima učenec, ki je gibalno oviran, prilagojena pravila? 

1. Zdi se mi popolnoma pravično. 

2. Zdi se mi deloma pravično. 

3. Ne vem. 

4. Zdi se mi deloma krivično. 

5. Zdi se mi popolnoma krivično. 

17. Verjamem, da Klemen zaradi svoje gibalne oviranosti ne more pokazati vsega 

svojega znanja, zato naj ima prilagojena pravila pri ocenjevanju. 

1. Se zelo strinjam. 

2. Se strinjam. 

3. Ne vem. 

4. Se ne strinjam. 

5. Se nikakor ne strinjam. 

18. Spremljevalec je lahko moteča oseba v razredu. 

1. Nikoli 

2. Včasih 

3. Pogosto 

4. Vedno 

5. Ne vem 

19.  Če menite, da je Jani moteč, s čim najbolj moti? Lahko obkroţite več odgovorov. 

1. Odhajanje iz razreda v času pouka. 

2. Prihajanje v razred v času pouka. 

3. Moti me svojo prisotnostjo kot odrasli. 

4. Pogovor s Klemenom. 

5. Moti s pripravo Klemenu (mizica, zvezki, …).  

6. Pogovor z učiteljem med poukom. 

7. Drugo 

___________________________________________________________ 
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20. Spremljevalec ima vpliv na samopodobo učenca, ki je gibalno oviran. 

1. Ima zelo močan vpliv. 

2. Ima močan vpliv. 

3. Ima srednje velik vpliv. 

4. Ima šibak vpliv. 

5. Nima vpliva. 

6. Ne vem. 

21. Če menite, da spremljevalec vpliva na samopodobo gibalno oviranega učenca, s 

čim najbolj vpliva (obkroţite lahko več odgovorov)? 

1. Vplivajo s svojim vedenjem, obnašanjem. 

2. Vplivajo s svojim načinom pogovora z drugimi 

učenci ali sodelavci. 

3. Vplivajo z načinom odzivanja v stiku z drugimi 

učenci ali sodelavci (reagirajo sproščeno, 

zadrţano, jezno, odločno). 

4. Vplivajo s svojim obnašanjem med odmori. 

5. Vplivajo s svojim obnašanjem v prostem času. 

6. Drugo 

________________________________________

________________________________________

_____________________________________ 

22. Spremljevalec lahko pomaga učencu, ki je gibalno oviran, pri vzpostavljanju 

prijateljskih stikov s sošolci. S to trditvijo se: 

1. zelo strinjam.  

2. strinjam. 

3. ne vem. 

4. ne strinjam. 

5. nikakor ne strinjam. 
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23. Če menite, da spremljevalec lahko vpliva na vzpostavljanje prijateljskih vezi, na 

kakšen način vpliva? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

24. Spremljevalec naj bo čustveno vezan na gibalno oviranega učenca ali z drugimi 

besedami, med sabo naj bosta prijatelja. 

1. Zelo se strinjam. 

2. Strinjam se. 

3. Ne vem. 

4. Se ne strinjam. 

5. Se nikakor ne strinjam. 

25. Menim, da naj bo spremljevalec prijatelj z gibalno oviranim učencem, ker to dobro 

vpliva na njegov učni uspeh. 

1. Zelo se strinjam. 

2. Strinjam se. 

3. Ne vem. 

4. Se ne strinjam. 

5. Se nikakor ne strinjam. 

26. Ali lahko prijateljstvo vpliva na še kaj drugega? 

1. da, na primer na:  

___________________ 

____________________ 

____________________ 

2. ne 
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27. Spremljevalec lahko pomaga vzdrţevati disciplino celotnega razreda. S to trditvijo 

se: 

1. zelo strinjam. 

2. se strinjam. 

3. ne vem. 

4. ne strinjam. 

5. nikakor ne strinjam. 

28. Ker je spremljevalec v stiku s celotnim razredom večino svojega sluţbenega časa, 

naj razred občasno vpliva tudi z vzgojnega vidika. S to trditvijo se: 

1. zelo strinjam. 

2. se strinjam. 

3. ne vem. 

4. ne strinjam. 

5. nikakor ne strinjam. 

29. Spremljevalec gibalno oviranega učenca naj bo povezovalni člen med njim in 

učitelji (naj vpraša učitelja o kakšni stvari namesto učenca, naj ga kdaj opraviči, 

pohvali pred učiteljem, se zavzame zanj, izpostavi kak problem …) S to obliko dela 

se: 

1. zelo strinjam. 

2. strinjam. 

3. ne vem. 

4. ne strinjam. 

5. se nikakor ne strinjam. 

30. Spremljevalec lahko izboljša komunikacijo med učencem in učiteljem, ki poučuje 

učenca: 

1. Lahko močno izboljša. 

2. Lahko izboljša. 

3. Ne more izboljšati. 

4. Lahko jo poslabša. 

5. Lahko jo močno poslabša. 
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31. Spremljevalec naj imajo tesen stik s starši gibalno oviranega učenca. S tem se: 

1. zelo strinjam. 

2. se strinjam. 

3. ne vem. 

4. se ne strinjam. 

5. se nikakor ne strinjam. 

32. Gibalno oviran učenec s pomočjo spremljevalca Janija v času pouka opravljata 

gibalne vaje za moč in proţnost mišic učenca. To je narobe, saj spremljevalec ni 

fizioterapevt, torej ni strokovnjak. 

1. Zelo se strinjam. 

2. Strinjam se. 

3. Ne vem. 

4. Se ne strinjam. 

5. Se nikakor ne strinjam. 

33. Spremljevalec bi se morali izobraziti tudi v nudenju fizioterapevtskih in podobnih 

veščin, ki jih potrebujejo na tem področju. 

1. Zelo se strinjam. 

2. Strinjam se. 

3. Ne vem. 

4. Se ne strinjam. 

5. Se nikakor ne strinjam 

34.  Imate še kakšen nasvet za spremljevalca Janija ali za spremljevalce na splošno? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Spol:     m  ţ 

Število let poučevanja: __________________ . 
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PRILOGA 3. Polstrukturiran intrvju z učencem, ki je gibalno oviran 

1. Kakšno je tvoje splošno počutje v šoli, ki jo obiskuješ? 

Moje splošno počutje v šoli je dobro, sošolci in učitelji so zelo spoštljivi do mene, me 

cenijo. 

2. Imaš mogoče kakšne negativne izkušnje s počutjem v šoli? 

Negativnih izkušenj do sedaj nimam nobenih. 

3. Kakšno je tvoje počutje med sošolkami in sošolci? 

S sošolci se kar dobro razumemo, med njimi imam nekaj prijateljev, ki smo skupaj, se 

druţimo v prostem času in si zaupamo. Moji najboljši prijatelji so trije sošolci.  

4. Ali te kaj moti pri sošolcih? 

Med sabo smo si različni, zato me nekateri gledajo postrani, negativnih stvari pa za 

enkrat še ni. Redko se počutim zapostavljenega. 

5. Kaj ti je všeč pri druženju s sošolci? 

Všeč mi je, da me cenijo kljub temu, da sem na vozičku. Z njimi sem zadovoljen. 

Sošolci me spodbujajo, mi pomagajo po svojih najboljših močeh in mi stojijo ob strani. 

Ne počutim se obremenjenega zaradi njihove podpore. Pomoči je ravno dovolj.  

6. Moja osnovna vloga kot spremljevalca je fizična pomoč. Sam kot 

spremljevalec naredim marsikaj dodatnega, da se po mojem mnenju lahko 

normalno vključiš v razred. Meniš, da se preveč vtikam v tvoje šolsko delo? 

Mislim, da ne. Kadar se skupaj učiva, jaz tebe prosim za pomoč pri učenju in pomagaš 

pri mojem znanju.  

7. Med poukom ti pogosto sproti popravljam npr. računsko nalogo pri 

matematiki, slovenskem jeziku, tujem jeziku. Meniš, da se v takem primeru 

preveč vtikam v tvoje delo v šoli? 

Trenutno se mi zdi dobro, da mi pomagaš pri sprotnem delu v šoli. Ne bi mi bilo všeč, 

če bi mi pomagal pri kontrolni nalogi, prav tako ni pravično do mojih sošolcev. 
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8. Kako doživljaš učno pomoč z moje strani izven časa pouka, ko se dobiva v 

knjižnici ali prostem razredu? 

Učno pomoč sprejemam z zadovoljstvom, da mi pomagaš pri teh predmetih. Mislim, da 

je te pomoči ravno prav in ne preveč. 

9. Za spremljevalca je dovolj srednja šola. Spremljevalec lahko nudi učno 

pomoč tudi ostalim učencem. Meniš, da bi se moral dodatno izobraževati na 

področju nudenja učne pomoči? 

Menim, da bi se moral dodatno izobraţevati in se tako tudi naučiti pravilno odreagirati v 

določenih situacijah. 

10. Midva imava dober prijateljski odnos. Meniš, da je učna pomoč posledično 

bolj ali manj učinkovita? 

Med sabo smo nekateri v razredu prijatelji, zato mi lahko bolje razloţiš.  

11. Ali po tvojem mnenju kaj vplivam na učni uspeh? 

Včasih vplivaš na moj učni uspeh. 

12. Po tvojem mnenju torej deloma vplivam na učni uspeh. Se ti zdi to pošteno 

do vrstnikov? 

Do neke točke je dobro, da vplivaš na moj učni uspeh. V primeru, da mi rešiš kontrolno 

nalogo, se mi to do vrstnikov in sošolcev ne zdi pošteno. 

13. Ali meniš, da spremljevalec lahko olajša delo učitelju? 

Da. Učitelji pridobijo več informacij o meni, s spremljevalcem se pogovorijo o določeni 

situaciji in kako reagirati v njej. Učitelju lahko pomaga tudi pri izvajanju poskusov in 

ostali pomoči, vendar samo do določene točke.  

14. Se ti zdi pravilno, če nudim učno pomoč tudi ostalim učencem v razredu? 

Če ti rad to delaš (nudiš učno pomoč), se mi zdi prav, da pomagaš tudi drugim v 

razredu. 
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15. Skoraj pri vsakem predmetu je potrebno sodelovati in delovati v manjših 

skupinah. Meniš, da je dobro, če se jaz takrat popolnoma umaknem in 

dopustim tvojim sošolcem, da ti pomagajo? 

Da. Dobro je, če se takrat umakneš in dopustiš, da sami opravimo dejavnosti. Delo je 

naše in ga moramo sami izpeljati, brez tebe. Mislim, da je dobro, da mi tudi sošolci 

pomagajo. 

16. Ali kdaj sošolci tebe prosijo za pomoč? 

Da, včasih tudi. Svojim prijateljem ţelim pomagati, tako boljšim kot slabšim po uspehu. 

Tudi jaz lahko pripomorem z nečim svojim sošolcem. 

17. Pri geometriji npr. težko delaš z ravnili ali šestilom. Misliš, da zaradi tega 

ne moreš pokazati toliko znanja kot sošolci? 

Niti ne. Mislim, da ga lahko, čeprav se pri nekaterih dejavnostih to pozna, ker kakšne 

stvari sam ne morem opraviti. 

18. Meniš, da si prostorske like slabše vizualno predstavljaš? 

Mogoče. Nekoliko teţje prav gotovo. 

19. Torej si upravičen pri preverjanju znanja do pomoči v obliki namiga ipd.? 

Da, ampak brez pretiravanja, samo do določene točke. 

20. Pri pisnem preverjanju znanja ti nekoliko pomagam. Se ti zdi pošteno do 

drugih, če ti kdaj namignem, ti svetujem? 

Da, pri kakšnem vprašanju ţe, kar pa ne pomeni, da vedno in povsod. Šola in 

preverjanja v njej so del mojega ţivljenja, torej moram vse sam opraviti. 

21. Po odločbi imaš podaljšan čas pisanja kontrolnih nalog. Se ti zdi to 

pošteno? 

Seveda, saj počasneje pišem od svojih sošolcev in tudi zaradi sodelovanja s 

spremljevalcem.  
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22. Pisni del pišeš v ločenem prostoru, predvsem zaradi komunikacije s 

spremljevalcem. Se ti zdi pošteno do sošolcev? 

Ne zdi se mi vedno. Včasih se počutijo neenakopravne zaradi tega. Občasno se zaradi 

tega počutim slabše. Bolje bi bilo, če bi večkrat pisal v razredu. 

23. Kako sprejemaš tvoj odnos s spremljevalcem? 

Doţivljam ga kot prijateljski odnos. Spremljevalca doţivljam kot svojega sošolca. 

Spremljevalca vidim kot prijatelja. Torej naj bo vedno spremljevalec prijatelj? Da.  

24. Kje se pokažejo prednosti pri prijateljevanju s spremljevalcem? 

Spremljevalec mi lahko ponudi dodatne nasvete. 

25. Ali te kdaj moti moja prisotnost zraven tebe? 

Niti ne, samo včasih pri druţenju s prijatelji. 

26. Kolikšen del tvojega preživljanja časa v šoli naj bom ob tebi? 

Mislim, da je potrebno biti občasno tudi sam, brez spremljevalca, da lahko se sproščeno 

druţim s prijatelji. Če ni potrebe, se mi zdi prav, da ga takrat ni zraven mene v razredu 

ali med odmorom. 

27. Občasno grem ven iz razreda med šolsko uro. Te to moti? 

Ne.  

28. Ali meniš, da jaz kot odrasla oseba zraven tebe vplivam na tvojo 

samopodobo, na tvoje odraščanje? 

Mislim, da na ta način na mene ne vplivaš.  

29. Ali se po pouku, torej v prostem času, družiš s svojimi prijatelji, sošolci? 

Da, po pouku se občasno druţimo s prijatelji in sošolci. Prijatelje imam tudi izven šole 

in se prav tako druţim z njimi. Imamo se dobro. 

30. Ali se čutiš sprejetega v prostem času? 

Da, čutim se sprejetega med sošolci in prijatelji na splošno. Čutim, da me spoštujejo in 

so veseli moje druţbe.  
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31. Ali te po tvojem mnenju kot spremljevalec ali odrasla oseba oviram v 

prostem času? 

Ne, druţimo se skupaj kot prijatelji. 

32. Ali naj bo naloga spremljevalca tudi vzdrževanje discipline? 

Po mojem mnenju ne. 

33. Kakšen odnos naj ima spremljevalec do ostalih, torej tvojih sošolcev? Naj 

bo prijatelj ali naj vzdržuje hladno distanco? 

Prav je, da si kot spremljevalec prijatelj z drugimi učenci. Zdi se mi bolje, če se do 

ostalih vedeš prijateljsko in ne kot kakšen učitelj. 

34. Ali se strinjaš s tem, če delujem kot nekakšen povezovalni člen med tabo in 

učiteljem? To pomeni, da vprašam učitelja o nečem namesto tebe, te 

pohvalim ali opravičim in podobno. 

Mislim, da je prav, da svoje probleme rešujem sam z učitelji. Mislim, da sem toliko 

samostojen. Spremljevalec naj sodeluje čim manj. Več mi spremljevalec pomaga pri 

mojih osebnih zadevah, manj bi bil samostojen. Pomaga naj mi samo z nasveti, ne pa 

neposredno. 

35. Na kakšen način naj sodelujem s tvojimi starši? Naj bo odnos strokoven ali 

bolj prijateljski? 

Mislim, da je bolje, če je odnos prijateljski in da to name nima vpliva. Dobro je, da je 

stik tesen. 
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PRILOGA 4. Sociometrična preizkušnja  

Tarčni graf je razdeljen na pet kolobarjev. Po tem modelu je v notranjem krogu šest 

učencev (popularni učenci), zavrnjen je učenec 15, prezrtih ni, kontroverzna je učenka 

6, petnajst je povprečnih. Med povprečnimi najdemo tudi gibalno oviranega učenca.  

 

Graf 24: Tarčni graf prikaza frekvenc pozitivnih odgovorov. 

Graf 24 je v tarčni obliki. Vsak krog (kolobar) predstavlja skupino učencev znotraj 

razreda. V krogu A so tri učenke in dva učenca, ki so popularni, v krogu B so štiri 

učenke in dva učenca, ki so bolj všečni drugim kot ne. V kolobarju C sta učenka 14 in 

učenec 15, spadata med bolj nevšečne učence, v kolobar D sta umeščena učenec 16 in 

učenka 12 in sta kontroverzna. Pomeni, da imata enako število pozitivnih in negativnih 

izbir. Največ, kar osem, je prezrtih učencev (krog E). V to skupino spada tudi gibalno 

oviran učenec. Učenec se je druţil z učenci, ki so bili prav tako zavrnjeni. Odnosi med 
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učenci so se tekom njihovih šolskih let spremenili in postali bolj kompleksni. Večina 

učencev se je od gibalno oviranega učenca čustveno in socialno distancirala, marsikoga 

je njegova prisotnost začela ovirati ali vsaj motiti. 

 

Graf 25: Tarčni graf socialnih preferenc in socialnih vplivov učencev. 
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Graf 26: Negativne izbire med učenci (s kom ne bi sedel). 

V Grafu 26 podrobneje vidimo negativne izbire med učenci. Gibalno oviranega učenca 

so izbrali petkrat (vidimo v Grafu 1). Z njim ne bi sedeli učenka 10, 2, 17, 9 in učenec 

16. Vsi so ga napisali pod tretjo negativno izbiro. Pod prvo negativno izbiro je učenec 

napisal učenko 2 (vzajemna izbira), pod drugo učenca 3 in pod tretjo učenko 1. Učenki 

10 in 9 in učenec 3 je negativno izbrala tudi učenca 13 in 23, ki sta v kliki z gibalno 

oviranim učencem. Učenka 17 in učenec 17 sta izbrala učenca 23. Učenca šest iz iste 

klike ni izbral nihče od učencev, ki so negativno izbrali gibalno oviranega učenca. 


