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POVZETEK 

 

Osrednji namen diplomskega dela je bil raziskati povezanost med procesoma oblikovanja 

globalne ocene in načrtovanja ciljev v individualiziranih programih (v nadaljevanju: IP) za 

osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, hkrati pa ugotoviti, kako in koliko člani 

tima med seboj sodelujejo v obeh fazah oblikovanja IP. 

 

V teoretičnem delu so opisani IP, spoznavanje ter ocenjevanje otroka in njegovega okolja, 

načrtovanje, timsko delo in populacija otrok z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. 

 

Empirični del zajema analizo 7 IP in 14 ocenjevalnih lestvic članov timov. IP smo analizirali 

po kriterijih, ki smo jih oblikovali za ocenjevanje. Ocenjevalne lestvice smo obdelali s 

programom SPSS Statistics 17.0. 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da je povezanost med globalno oceno in načrtovanimi cilji 

šibka, saj načrtovani cilji ne pokrivajo vseh področij, izpostavljenih v globalni oceni. 

Rezultati, pridobljeni s pomočjo ocenjevalnih lestvic, nakazujejo, da IP v obeh procesih niso 

timsko pripravljeni. Vsak strokovni delavec največkrat izdela IP za svoje področje, 

razredničarka pa nato vse programe združi v enega skupnega. Tega nato predstavi staršem, ki 

IP pogosto tudi podpišejo brez pripomb in mnenj. 

 

V sklepu so prikazani možni predlogi in rešitve za večjo povezanost med globalno oceno in 

načrtovanimi cilji ter za izboljšanje sodelovanja med člani timov.  

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: individualiziran program, globalna ocena, načrtovanje ciljev, timsko delo, 

zmerne motnje v duševnem razvoju. 



ABSTRACT 

 

The main focus of the thesis is on researching of the correlation between a statement of the 

child's present levels of performance and annual goals in the individualized education 

program for children with moderate mental retardation. Also, we want to discover how many 

team members are involved in both phases of the creation of the individualized education 

program.  

 

The theoretical part describes individualized education program, statement of the child's 

present levels of performance, annual goals, teamwork and the population of children with 

moderate mental retardation.  

 

The empirical part deals with the analysis of 7 individualized education programs and 14 

assessment scales of the members of the teams. We analyzed 7 individualized education  

programs by the criteria prepared for their evaluation. Assessment scales have been processed 

using SPSS Statistics 17.0.  

 

The research results show a weak correlation between a statement of the child's present levels 

of performance and annual goals because the planned goals don’t cover all the areas described 

in statement of the child's present levels of performance.  

The research of assessment scales shows that individualized education programs are not based 

on team work. In most cases, each teacher forms an individualized education program for his 

area after which the class teacher combines all the programs into one. This is presented to 

parents who usually do not have any remarks and just sign the papers.   

 

The conclusion shows some possible suggestions and solutions to improve the correlation 

between a statement of the child's present levels of performance and annual goals and also to 

improve cooperation between the members of the teams.  

 

 

 

 

Key words: individualized education program, statement of the child's presents levels of 

performance, annual goals, teamwork, moderate mental retardation. 
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UVOD 

 

Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami prve stopnje po pregledu dokumentacije 

in otroka pripravi strokovno mnenje, na osnovi katerega lahko pristojna območna enota 

Zavoda Republike Slovenije za šolstvo izda odločbo o usmeritvi, s katero otrok pridobi 

pravico do IP. Prva in zelo pomembna faza v procesu oblikovanja IP je spoznavanje otroka in 

njegovega okolja, cilj česar je oblikovanje globalne ocene otrokovega funkcioniranja, 

njegovega okolja in njegovih posebnih potreb. Globalna ocena, ki zajema opis otrokovih 

sposobnosti in težav, je osnova za drugo fazo, to je načrtovanje ciljev in prilagoditev. Iz tega 

sledi, da je ključnega pomena za ustrezno načrtovanje in izvajanje IP dobra globalna ocena, ki 

jo lahko oblikujemo le z aktivnim sodelovanjem vseh vključenih v delo z otrokom. Timsko 

sodelovanje je najpomembnejše v vseh fazah oblikovanja IP, saj le timski pristop prispeva k 

optimalnemu in celostnemu razvoju vsakega otroka. Posebej pa je timsko delo pomembno pri 

delu z otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju (v nadaljevanju: ZMDR), kajti to je 

tudi eno od glavnih načel posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Zaradi težave motnje 

in pogosto prisotnih dodatnih motenj je pri otroku z ZMDR pomembno sodelovanje več strok 

(specialnega pedagoga, učitelja, staršev, zdravnikov specialistov, psihologa in drugih), 

predvsem v fazi spoznavanja in ocenjevanja njegovega funkcioniranja in okolja. 

 

V tretjem letu poučevanja na podružnični šoli Cvetka Golarja v Ljutomeru ugotavljamo, da IP 

za otroke z ZMDR niso pripravljeni timsko. Pogosto vsak učitelj oblikuje svojo globalno 

oceno in načrtuje cilje, ki jih pri otroku želi doseči v enem šolskem letu. Vsak učitelj na 

timskem sestanku predstavi globalno oceno in načrtovane cilje, ki so pogosto prepisani kar iz 

učnega načrta za stopnjo, v katero je otrok vključen, čeprav vemo, da je za otroke z ZMDR 

značilen neenakomeren razvoj po področjih funkcioniranja. To pomeni, da lahko otrok po 

sposobnostih na določenih področjih sodi v drugo stopnjo, kot je dejansko vključen. Vse to pa 

bi morali upoštevati in zabeležiti v globalni oceni ter posledično načrtovati za otroka ustrezne 

cilje. Razrednik zbrane dokumente zloži skupaj v IP, ki ga starši po navadi podpišejo brez 

dodatnih mnenj in pripomb. 

 

Iz opisanih razlogov smo se odločili podrobneje raziskati procesa oblikovanja globalne ocene 

in načrtovanja ciljev v IP, obenem pa želimo ugotoviti, na kakšen način in koliko člani tima 

resnično med seboj sodelujejo v obeh omenjenih fazah. 



 

10 

Z diplomskim delom želimo raziskati in prikazati možne rešitve in predloge, ki bodo članom 

tima omogočili lažje in boljše sodelovanje, hkrati pa bodo globalne ocene in načrtovani cilji 

odraz otrokovih realnih zmožnosti in potreb.  

 

V diplomskem delu so uporabljene naslednje kratice:  

- IP – individualiziran program, 

- ZUOPP – Zakon o usmerjanju oseb s posebnimi potrebami, 

- MDR – motnje v duševnem razvoju, 

- ZMDR – zmerne motnje v duševnem razvoju.   
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I TEORETIČNI DEL   

 

1 INDIVIDUALIZACIJA 

 

Beseda individualizacija izvira iz besede individuum, ki po definiciji Slovarja slovenskega 

knjižnega jezika pomeni »... posameznika, ki je mišljen, obravnavan izvzeto, ločeno od 

skupnosti ali celote.« Ta beseda pa nadalje izhaja iz latinske besede individere, kar pomeni, da 

se ne da deliti (Galeša, 1995).  

 

Galeša (prav tam) navaja, da je v hrvaškem Enciklopedijskem slovarju pedagogike zapisano, 

da gre individualizacija do te mere, da so zadovoljene individualne razlike vsakega otroka1 

glede na njegove lastnosti, kot so sposobnosti, interesi, izkušnje, tempo dela. S pomočjo 

individualizacije želimo razviti individuum do optimuma. Z individualizacijo želimo torej pri 

posamezniku doseči največji možen razvoj glede na njegove prirojene dispozicije in možnosti 

okolja. Individualizacija je prilagajanje vzgoje in izobraževanja individuumu.  

 

Strmčnik (1987, po Galeši 1995) se približa tej definiciji in jo hkrati dopolni z razlago, da je 

individualizacija učno načelo, ki od šole in otroka zahteva, da odkrivata, spoštujeta in 

razvijata utemeljene individualne razlike med otroci, da skušata sicer skupno poučevanje in 

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

in učnim posebnostim, potrebam, željam in nagnjenjem posameznega otroka ter mu 

omogočiti kar se da samostojno učno delo.   

 

Pri tej definiciji so kot pri večini ostalih zajete le interindividualne razlike med otroci, pri 

katerih gre za razlike med različnimi posamezniki iste starosti. Manjkajo intraindividualne 

razlike, pri katerih pa gre za razlike med različnimi lastnostmi istega posameznika in so 

verjetno še pomembnejše za razvoj otrok (prav tam).   

 

Galeša (prav tam) nadalje razvije definicijo, da je individualizacija manj ali dalj časa trajajoči 

proces prilagajanja manjšega ali večjega števila raznoterih sestavin vzgoje in izobraževanja 

inter- in intraindividualnim razlikam otroka s ciljem, da se ta optimalno razvija in živi. 

                                                 
1
 Izraz označuje posameznika od rojstva do dopolnjenega 26. leta starosti oziroma posameznika, vključenega v 

vzgojno-izobraževalno ustanovo.  
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Končar (2003) ugotavlja, da različne medsebojne interakcije bioloških, psihičnih in socialnih 

dejavnikov ustvarjajo različne individualne strukture. To je eno izmed temeljnih spoznanj, ki 

utemeljuje didaktični princip individualizacije v vzgojno-izobraževalnem procesu. Učitelji in 

vzgojitelji v praksi namreč že od nekdaj opozarjajo, da so otroci v isti skupini oziroma 

razredu zelo različni. Pomembne razlike med njimi se pojavijo že ob rojstvu in se z različnimi 

socialnimi interakcijami z okoljem, vključitvijo v vrtec in kasneje v šolo le še večajo. 

Individualiziran pristop v vzgojno-izobraževalnem procesu tako utemeljujejo predvsem 

interindividualne razlike med otroci (različne genetske osnove med posamezniki, razlike v 

opremljenosti otrok iste kronološke starosti ob rojstvu, različna zdravstvena stanja in 

energetska opremljenost, razlike v predznanju ob vstopu v šolo, različni dejavniki v ožjem in 

širšem socialnem okolju, ki različno vplivajo na razvoj posameznika, razlike v psihičnih 

sposobnostih) in intraindividualne razlike v razvoju različnih sposobnosti in spretnosti 

posameznika. Končar (prav tam) izpostavi še pomembnost spoznanja, da vsak otrok misli s 

svojo glavo in da moramo prav zaradi tega pri otrocih razvijati sposobnost samostojnega 

razmišljanja, ki dolgotrajno vodi v razvoj samostojne in kritične osebnosti. Vse te razlike 

pogojujejo pri učencih različen stil, tempo in ritem učenja, različne interese in motivacijo ter 

različno čustveno in socialno vedenje.  

 

Po Galeši (1995) postaja individualizacija tako osrednji in temeljni zahtevek ter proces v 

sodobnem vzgojno-izobraževalnem procesu. Kaže tudi, da je najbolj znanstven in 

humanizacijski vidik vzgojno-izobraževalnega procesa. Nekateri individualizacijo razumejo 

kot funkcijo vzgojno-izobraževalnega procesa, s tem pa posledično IP kot pogoj in sredstvo, 

brez katerega ne more biti niti dobrega individualiziranja niti dobre individualizacije. Iz tega 

izhaja, da morajo biti učitelji dobro usposobljeni za diagnostiko in načrtovanje ter ustrezno 

izvajanje in evalvacijo IP, ki so potem osnova za organizacijo, vodenje, usmerjanje in 

kontrolo razvoja posameznika in šole.  

 

2 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

 

2.1 KAJ JE INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

 

Kupper (2000) pri definiciji IP izhaja iz Individuals with Disabilities Education Act (IDEA, 

97), kjer je IP opredeljen kot zelo pomemben dokument, ki predstavlja temelj kakovostnega 

izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Kupper (prav tam) pravi, da IP ustvarja priložnost 
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sodelovanja učiteljev, staršev, šolske svetovalne službe in ne nazadnje otrok z namenom 

izboljšanja vzgojno-izobraževalnih rezultatov za otroke s posebnimi potrebami. IP med 

drugim opisuje kot izobraževalni program, ki je zasnovan tako, da je ob upoštevanju 

otrokovih posebnih potreb in prilagoditev otrok lahko uspešen in se razvija v skladu z danimi 

potenciali.      

 

Shriner in Destefano (2003) definirata IP kot dokument, ki nastaja procesno in se tako sproti 

spreminja. IP kot dokument in proces je bil in ostaja zelo pomemben del prakse specialne 

edukacije. Avtorja (prav tam) ugotavljata, da je IP osrednji del učinkovitega zagotavljanja 

storitev, med katere sodijo predvsem timsko sodelovanje, vključenost staršev v celoten proces 

in načrtovanje ciljev.  

 

Gerald in Fuchs (2000) navajata, da mora biti IP oblikovan za vsakega otroka s posebnimi 

potrebami z namenom opredeliti ustrezen izobraževalni program, usmerjati in voditi vse člane 

tima in oblikovati metode za ocenjevanje učenčevega napredka. IP opredeljuje oceno 

otrokovega trenutnega funkcioniranja na različnih področjih in zastavljene merljive letne cilje, 

vključno s kratkoročnimi cilji oziroma merili uspešnosti. 

 

Rodger (1995, po Končar 2003) IP opredeli kot napisan dokument, v katerem 

multidisciplinaren tim odloča o usmeritvi otroka z motnjami v ustrezni izobraževalni 

program. V IP so opisana vsa področja otrokovih potreb, prav tako pa prilagoditve, ki so 

potrebne v razredu, ter podpora različnih institucij in strokovnjakov. IP je tudi dokument, ki 

dokazuje, da je bila podpora otroku uresničena.  

 

Galeša (1995) IP dojema kot najvišji dosežek sodobne metodike, ki predstavlja integracijo in 

konkretizacijo vseh potrebnih znanosti in vseh umetnosti v korist razvoja konkretnega otroka. 

Brez ustreznega IP torej ne moremo ustrezno pomagati otrokom s posebnimi potrebami niti 

nadarjenim otrokom. Po avtorjevem mnenju IP omogoča ustreznejšo vzgojo in izobraževanje 

v celoti, kar zahteva, da upoštevamo uravnoteženost otrok in programov, pri čemer so otroci 

vseeno pomembnejši od programov. IP je prilagodljiv dokument, ki ga po potrebi 

spreminjamo. Iz tega sledi, da je IP tako dokument kot proces.  
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Po Končar (2003) je IP prilagodljiv delovni dokument, ki ga po potrebi lahko prilagajamo. Je 

program, ki ga tim načrtuje, izvaja in ocenjuje. Prav tako je neprekinjena aktivnost zapisov, ki 

zagotavljajo kontinuiteto v diagnostiki, načrtovanju, izvajanju ter evalvaciji otrokovega, 

mladostnikovega razvoja, učenja ter dela oziroma razvoja, učenja in dela odrasle osebe s 

posebnimi potrebami. Končar (2003) tako kot že navedeni strokovnjaki zavzema stališče, da 

je IP tako dokument kot proces. 

  

»IP je vsekakor dokument, ki nastaja procesno in ni nikoli dokončen oziroma zaključen, saj je 

vezan na vseživljenjski proces učenja« (Končar 2003, str. 10). 

 

2.2 ZAKONSKA OSNOVA 

 

V slovenskem prostoru IP in pravico do tega opredeljujeta Zakon o osnovni šoli (2006) in 

ZUOPP-1 (2011). Zakon o osnovni šoli v 11. členu opredeljuje otroke s posebnimi potrebami 

in določa: »Otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, v prilagojene izobraževalne 

programe ali v posebne programe vzgoje in izobraževanja, imajo pravico do 

individualiziranih programov vzgoje in izobraževanja.« 

Osnovna šola mora za izvajanje osnovnošolskega programa otrok s posebnimi potrebami 

zagotoviti strokovne delavce za pripravo, izvedbo in evalvacijo individualiziranih programov. 

 

IP natančneje opredeljuje ZUOPP-1 (2011). S 36. členom zakona je določen rok za izdelavo 

IP, ki ostaja enak kot pri prejšnjem zakonu (ZUOPP, 2007). IP je namreč še zmeraj treba 

izdelati v 30 dneh po dokončnosti odločbe. Bolj podrobno pa isti člen določa vsebino IP. 

Tako se z IP določita organizacija in izvedba dodatne strokovne pomoči za: premagovanje 

primanjkljajev, izvajanje svetovalnih storitev in izvajanje učne pomoči. Z IP se določijo še: 

cilji in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih, strategije vključevanja 

otrok s posebnimi potrebami v skupino, potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju 

znanja, doseganju standardov in napredovanju, uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne 

tehnologije, izvajanje fizične pomoči, izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku, 

prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, časovna razporeditev 

pouka, veščine za čim večjo samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti) in načrt 

vključitve v zaposlitev. Nadalje isti člen določa še vključitev otroka in staršev v pripravo in 
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spremljanje IP. Bolj natančno je opredeljena tudi evalvacija IP, saj je tega treba oceniti 

najmanj v vsakem izobraževalnem obdobju. To pomeni vsaj dvakrat v šolskem letu.  

 

Za Končar (2003) je pomembno, da se tim, ki pripravlja IP, uskladi in dogovori o vsebinskem 

okvirju in da je IP čim bolj pregleden in tako hitro uporaben za vse vključene v delo z 

otrokom.  

 

Opredelitev IP je v ameriški zakonodaji zelo podobna slovenski. Individuals with Disabilities 

Education Improvement Act (IDEA, 2004) opredeljuje IP kot proces in hkrati program za 

otroke s posebnimi potrebami, ki se načrtuje, izvaja in ocenjuje ter je v skladu z zakonodajo in 

predpisi (Office of Special Education and Rehabilitative Services, 2006).  

 

2.3 NAMEN IN CILJI 

 

Po Galeši (1995) je namen IP ustreznejša vzgoja in izobraževanje oseb s posebnimi 

potrebami. Cilji IP pa so: 

• optimalni razvoj oseb s posebnimi potrebami 

 Eden od ciljev IP je zagotavljanje optimalnega razvoja oseb s posebnimi potrebami, 

 torej najvišjega možnega razvoja otroka (kognitivnega, socialno-čustvenega in 

 motoričnega)  glede na prirojene dispozicije in možnosti okolja. Optimalnejši razvoj 

 temelji najcelovitejši procesni simptomatski in funkcionalni diagnostiki, na merljivem, 

 uravnoteženem in individualiziranem načrtovanju, na ustreznejšem izvajanju in na 

 sprotni ter končni evalvaciji.  

• boljša komunikacija 

 Eden od osnovnih ciljev je boljša komunikacija in s tem povezana koordinacija ter 

 poenotenje dela vseh, ki delajo z otrokom in s starši teh otrok. 

• večja odgovornost 

 Z vidika odgovornosti je potrebna sprotna evalvacija in na osnovi te sprotna revizija IP 

 in izvajanja tega programa, če je to potrebno. Poleg tega pa je potrebna vsakoletna 

 evalvacija IP na koncu šolskega leta, na osnovi katere naredimo IP za določenega 

 otroka za novo šolsko leto. 
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• več neposrednega in manj posrednega načrtovanja 

 Eden najpomembnejših ciljev IP je zagotovo povečanje deleža neposrednega 

 načrtovanja, torej načrtovanja tistih, ki z otrokom delajo, ne pa načrtovanja različnih 

 komisij, ki ne poznajo otrok.  

• ustreznejše vsebinsko in metodično usmerjanje ter vodenje 

 Metodika je bolj opredeljena na osnovi skupno opredeljenih ciljev, stališč, pristopov in 

 metod. Na osnovi IP je laže razvijati potrebne programe in oblike diferenciacije in 

 individualizacije. 

• zmanjšanje tesnobe 

 Pri osebah s posebnimi potrebami se pojavlja manj tesnobe, če je celotno delo 

 prilagojeno otrokovim zmogljivostim, interesom in primanjkljajem. Z delom v tej 

 smeri bomo osebe s posebnimi potrebami veliko bolj motivirali, hkrati pa bodo na 

 določenih področjih tudi uspešnejši.  

• racionalizacija, intenzivacija in ustvarjalnost 

 Izhajajo iz načina diagnostike, izdelave, izvajanja in evalvacije IP. 

• večja vključenost staršev 

 Ustrezne diagnoze, izdelave, izvajanja in evalvacije programa ter napredka otroka ni 

 brez vključenosti staršev, ki svojega otroka najbolj poznajo, prav tako pa z njim 

 preživijo največ časa.  

• večja uravnoteženost individualiziranih programov glede na kognitivne, socialno- 

čustvene in motorične razvojne potrebe otrok 

 IP mora biti zasnovan tako, da teži k celostnemu (kognitivnemu, socialno-čustvenemu 

 in motoričnemu) razvoju otroka. 

 

2.4 VSEBINA INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA 

 

V skladu s 36. členom ZUOPP- 1 (2011) IP vsebuje: 

• cilje in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih, 

• strategije vključevanja otroka s posebnimi potrebami v skupino, 

• potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanje znanja, doseganju standardov in 

napredovanju, 

• uporabo prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije, 

• izvajanje fizične pomoči, 
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• izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku, 

• prehajanje med programi in potrebne prilagoditve pri organizaciji, 

• časovno razporeditev pouka, 

• veščine za čim večjo samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti) in načrt 

vključitve v zaposlitev. 

 

Delno je vsebina IP za določenega otroka zasnovana že v strokovnem mnenju, ki ga pripravi 

komisija za usmerjanje prve stopnje. Strokovno mnenje (Opara, 2009) obsega podatke o 

otroku, starših in članih komisije, osebno in družinsko anamnezo, opis socialnih razmer, 

dosedanjo vključenost v vzgojno-izobraževalne ustanove in potek vzgoje in izobraževanja, 

klinične ugotovitve z diagnozo, predlagani program vzgoje in izobraževanja, mnenje in 

predloge staršev, predlog o usmeritvi otroka, opredelitev vrste in stopnje invalidnosti, predlog 

za uveljavljanje drugih pravic, ki jih določajo posamezni predpisi, opredelitev pogojev za 

izvajanje predlaganega programa, predlagani vrtec, šolo, zavod, predlagani datum vključitve v 

program in rok za preverjanje ustreznosti usmeritve.  

 

Strokovno mnenje tako predstavlja osnovo za izdelavo IP, ki ga tim še dopolni s področji, za 

katere ugotovi, da so za otroka pomembna (Končar, 2003).  

 

Pomembne informacije, predvsem o pripomočkih, opremljenosti prostora in drugih pogojih, 

tim pridobi tudi iz odločbe o usmeritvi, s katero se po 30. členu ZUOPP-1 (2011) odloči o: 

vzgojno-izobraževalnih potrebah otroka, programu vzgoje in izobraževanja, v katerega se 

otrok usmerja, vzgojno-izobraževalnem zavodu, v katerega se bo otrok vključil, datumu 

vključitve v program ali vzgojno-izobraževalni zavod, obsegu, obliki ter izvajalcu posamezne 

oblike dodatne strokovne pomoči, pripomočkih, prostoru in opremi ter drugih pogojih, ki 

morajo biti zagotovljeni za vzgojo in izobraževanje, začasnem ali stalnem spremljevalcu, 

zmanjšanju števila otrok v oddelku glede na predpisane normative, roku preverjanja 

ustreznosti usmeritve in pravicah, za katere tako določa poseben zakon.  

 

V IP pa naj bi poleg zakonsko predpisanih vsebinskih elementov vključili še nekatera druga 

področja. Končar (2003) predlaga, da razmislimo še vsaj o naslednjih področjih: otrokovih 

osebnostnih lastnostih, delovnih navadah, značilnostih vedenja doma in v šoli, doseženem 

standardu znanja na posameznih predmetnih področjih, področjih, na katerih ima težave, 
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otrokovem zdravstvenem stanju, energetski opremljenosti, socialnih razmerah doma in v 

družini, učnih strategijah, močnih področjih, prevladujočem stilu učenja, interesih in 

motivaciji. 

   

2.5 OBLIKOVANJE INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA 

 

Po Končar (2003) je priprava IP eden izmed najpomembnejših korakov v zagotavljanju 

učinkovitega razvoja, poučevanja ter doseganja boljših rezultatov otrok in mladostnikov s 

posebnimi potrebami. Oblikovanje IP za določenega otroka se začne z odločbo o usmeritvi, ki 

otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami omogoča pravico do vzgoje in 

izobraževanja po IP. Strokovni tim nato v roku 30 dni po dokončnosti odločbe za otroka 

izdela IP.  

 

Oblikovanje IP poteka po štirih fazah (Galeša, 1995): 

1. spoznavanje in ocenjevanje otroka in njegovega okolja, 

2. načrtovanje IP 

3. izvajanje IP 

4. evalvacija/vrednotenje IP in ocenjevanje napredka otroka. 

 

V procesu oblikovanja IP se posamezne faze oziroma specialne didaktične in metodične 

funkcije neprestano prepletajo in dopolnjujejo. S spremembo ene funkcije se namreč 

spremenijo vloge vseh ostalih treh. Že v procesu spoznavanja in ocenjevanja otroka in 

njegovega okolja izhajamo iz otrokovih sposobnosti in njegove biopsihosocialne strukture, ki 

narekuje zadovoljitev posameznih potreb. Te nato upoštevamo v fazi načrtovanja, kjer 

moramo individualizirano pristopiti in uravnoteženo načrtovati razvoj otrokovih funkcij. V 

postopku spoznavanja in ocenjevanja ocenimo otrokove sposobnosti glede na različne 

funkcije. V tej fazi sledimo naravnemu razvoju človeka in skušamo zajeti čim več njegovih 

funkcionalnih področij. Iz njegovih razvojnih potreb izhajamo v postopku načrtovanja, kjer 

poskusimo slediti načelu od bližnjega k daljnemu, od lažjega k težjemu, predvsem pa 

zadovoljitvi tistih otrokovih potreb, ki so zanj osnovne in najpomembnejše.  

 

Izvajanje načrtovanja programa mora potekati skladno z otrokovimi osebnostnimi lastnostmi, 

predvsem pa upoštevajoč njegove interese in zanimanja. Sprotna in končna evalvacija potrdi 
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naš izbor ciljev, metod in pristopov dela, pokaže napredovanje in kot taka predstavlja 

motivacijo za delo pri otroku in strokovnem delavcu (Galeša in drugi, 1999).  

 

Pri oblikovanju IP je v vseh štirih fazah pomembno, da vsak posameznik v timu v okviru 

svojih kompetenc prispeva svoj delež. Le uspešno interdisciplinarno sodelovanje vseh doseže 

glavni zastavljeni cilj – oblikovati učinkovit IP, ki bo omogočal napredek otroka oziroma 

mladostnika s posebnimi potrebami v programu, v katerega je vključen (Končar, 2003).  

 

3 SPOZNAVANJE IN OCENJEVANJE OTROKA IN NJEGOVEGA OKOLJA 

 

Beseda diagnoza izvira iz grške besede diagnosis in se v medicini uporablja za spoznanje in 

označitev bolezni (Verbinc, 1979).  

 

Diagnostika je veda v medicini, ki določa bolezni na osnovi simptomov. Tudi v defektologiji 

(zaradi spremenjenega termina od leta 2004 bomo v nadaljevanju uporabili izraz specialna in 

rehabilitacijska pedagogika) pogosto uporabljamo ta izraz, saj se je diagnostika razvila iz 

medicine. Na področju vzgoje in izobraževanja je bolj ustrezno, če govorimo o spoznavanju 

in ocenjevanju otroka in njegovega okolja kot o diagnozi otroka, ker je izraz diagnoza vezan 

na bolezen, osebe s posebnimi potrebami pa po večini niso bolniki (Galeša, 1995).  

 

Jelenc (1998) poudarja, da v specialni in rehabilitacijski pedagogiki ne moremo sprejeti 

termina diagnoza, ker diagnoza pomeni nekaj statičnega in dokončnega, mi pa vemo, da 

enkrat postavljena diagnoza ne sme in ne more veljati za vedno. Na spreminjajočo se 

diagnozo vplivajo predvsem rast, razvoj in zorenje posameznika ter spreminjanje 

izobraževalnega sistema. Čeprav pogosto tudi v specialni in rehabilitacijski pedagogiki 

uporabljamo to terminologijo, lahko upravičeno podvomimo o njeni ustreznosti za naše 

strokovno področje. Specialni pedagogi2 uporabljajo različne postopke in inštrumentarije za 

pridobivanje informacij o funkcioniranju otroka in njegovega okolja, zato njihovo izvajanje 

bolj utemeljeno opredeljuje izraz ocenjevanje kot diagnosticiranje. V nadaljevanju bomo torej 

za prvo fazo v oblikovanju IP namesto termina diagnosticiranje uporabili izraz spoznavanje in 

ocenjevanje. 

 

                                                 
2
 Izraz uporabljamo za specialne pedagoge, defektologe, specialne in rehabilitacijske pedagoge.  
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Galeša (1995) celotno sodobno spoznavanje, preverjanje in ocenjevanje deli na preverjanje in 

ocenjevanje otrokovega okolja, kamor sodijo predvsem družina in šola otroka. Pomembno je, 

da vedno najprej preverjamo in ocenjujemo otrokovo okolje in šele nato otroka, saj gre v 

večini primerov za neustrezen vpliv okolice na otrokov razvoj.  

 

Faze v procesu spoznavanja otrokovega funkcioniranja in njegovega okolja (Končar, 2003): 

• zbiranje dokumentacije –  spoznavanje otroka skozi študij dokumentacije. Tim za 

določenega otroka zbere in pregleda že obstoječo dokumentacijo;  

• razgovori z različnimi strokovnjaki, predvsem z osebami, ki tega otroka dobro 

poznajo in so ga v preteklosti že obravnavali. Zakon je tu zelo konkreten, saj določa 

(ZUOPP-1 2011, 36. člen), da pri pripravi IP sodelujejo tudi starši. Ti so namreč 

pomemben dejavnik, ki ga ne gre izključiti. Starši lahko s svojimi informacijami o 

otroku pripomorejo, da bo program res individualiziran in bo upošteval vse otrokove 

posebnosti; 

• analiza izdelkov, ki so na razpolago (na primer zvezkov, različnih izdelkov); 

• opazovanje otroka v različnih učnih situacijah in prostem času;  

• usmerjeno in načrtovano delo z otrokom, s katerim pridobimo dodatne informacije 

o otrokovem funkcioniranju, njegovih primanjkljajih in močnih področjih. To delo 

poteka s pomočjo različnih testov, lestvic in vprašalnikov;  

• oblikovanje globalne ocene, to je ocene otrokovega funkcioniranja in njegovega 

okolja. 

 

3.1 NAMENI IN CILJI 

 

Jelenc (1998) ugotavlja, da ima proces spoznavanja in ocenjevanja otroka ter njegovega 

okolja različne namene, med njimi pa so najpomembnejši: 

• skrining, to je »presejanje« in pomeni odkrivanje tistih otrok, ki bodo v prihodnosti 

najverjetneje imeli težave. Tukaj je narejena hitra in bežna evalvacija, ki pokaže, 

kateri otroci potrebujejo bolj intenzivno in podrobnejšo ocenjevanje;  

• klasifikacija oziroma razvrstitev, ki otroku omogoči dodatno, posebno pomoč. Na tem 

mestu je ocenjevanje poglobljeno, uporabljajo se različni testi za ugotavljanje 

razvitosti sposobnosti, spretnosti kot tudi težav in primanjkljajev; 
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• načrtovanje ustreznega programa pomoči za določenega otroka s posebnimi 

potrebami; 

• spremljanje napredovanja otroka; 

• evalvacija izvajanja programa. 

 

Po Galeši (1995) je namen preverjanja in ocenjevanja spoznavanje otrokovih sposobnosti, 

interesov, motivacije ter dejavnikov okolja, da bi otroku in njegovemu okolju pravočasno in 

ustrezno pomagali. 

 

Galeša (prav tam) navaja naslednje cilje specialnopedagoškega preverjanja in ocenjevanja: 

• dobro spoznati otrokovo okolje (družino, šolo, prijatelje); 

• dobro spoznati otrokovo funkcioniranje, njegova močna področja kot tudi 

primanjkljaje, težave; 

• narediti ustrezen in verificiran IP (to je skladen z zakonskimi predpisi in strokovnimi 

zahtevami);  

• učitelju omogočiti, da otroku nudi pravočasno in ustrezno pomoč ter ima kontrolo nad 

učnim okoljem, programom in učnimi stili. 

 

Pri postopku ocenjevanja otrokovega okolja in njegovih lastnosti moramo ugoditi štirim 

pomembnim zahtevam: 

1. upoštevati je treba tako razmere v šoli kot razmere v družini; 

2. oceniti je treba otrokove sposobnosti, močna področja in vsa področja, kjer ima otrok 

težave; 

3. ocenjevanje mora biti procesno; 

4. v proces ocenjevanja morajo biti vključeni tudi starši in otrok (prav tam). 

 

V procesu ocenjevanja otroka in njegovega okolja ter izdelave globalne ocene otrokovega 

funkcioniranja naj bi sodelovali člani tima, torej tisti, ki otroka in njegovo okolje najbolj 

poznajo. Le tako bo globalna ocena natančna in vredna ter dobra osnova ustreznemu IP in 

pomoči. 
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3.2 PREVERJANJE IN OCENJEVANJE OTROKOVEGA OKOLJA 

 

Galeša (prav tam) pravi, da ima večina otrok v šoli težave zaradi neustreznega okolja. To 

lahko negativno vpliva na otroka in ga ovira pri razvoju. Pri preverjanju in ocenjevanju 

otrokovega okolja se moramo usmeriti tako na dejavnike v družini kot na dejavnike v šolskem 

okolju.  

 

Dejavniki v družini 

Galeša (prav tam) med najpomembnejše dejavnike v družini, ki lahko vodijo do otrokovih 

težav, uvršča: 

• SES (socialno-ekonomski status družine), 

• razne bolezni v družini, 

• odnose med družinskimi člani,  

• vlogo otroka v družini,  

• odnose med sorojenci, 

• življenjsko naravnanost družine, 

• druge težave v družini (pomanjkanje zavezništva med starši, kronične spore, 

dolgotrajne bolezni). 

 

Dejavniki v šolskem okolju 

V šolskem okolju so pomembni dejavniki izvora težav pri otroku po Galeši (prav tam) 

naslednji: 

• velikost in urejenost šolskega okoliša, 

• pogoji znotraj šole, 

• odnosi z vrstniki,  

• dejavniki poučevanja, 

• ustreznost preverjanja in ocenjevanja otroka in njegovega okolja, 

• načrtovanje (ciljev otroka in učitelja, pripomočkov in pogojev), 

• poučevanje (načini, pristopi, tehnike, metode, odnos učitelj – učenec, učenec – 

učenec), 

• usmerjanje in vodenje, 

• spremljanje in vrednotenje, 
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• šolska politika (vloga programa, učitelja, učenca, politika ocenjevanja, preverjanja in 

napredovanja, selekcija, naravnanost in vrednotenje, usklajenost zakonodaje, politike 

in dela šole).  

 

3.3 PREVERJANJE IN OCENJEVANJE OTROKOVEGA FUNKCIONIRANJA 

 

Galeša (prav tam) je prepričan, da sta od tega, katere funkcije pri otroku preverjamo in 

ocenjujemo, odvisna veljavnost globalne ocene in kakovost IP ter s tem posledično ustrezna 

pomoč otroku. Zagovarja preverjanje in ocenjevanje razvitosti funkcij, saj izhaja iz 

predpostavke, da je prvi in najpomembnejši cilj vzgoje celostni razvoj otroka. Pri vsakem 

otroku je torej treba najprej oceniti, koliko in kako je razvit v določenih funkcijah in kakšne 

posebne potrebe ima. Tudi Končar (1997) pravi, da ocenjevanje ni usmerjeno le na 

spoznavanje otrokovih težav, ampak predvsem na ugotavljanje razvitosti funkcij in otrokovih 

močnih področij.    

 

Z vidika celovitega razvoja učenca pri otroku ocenjujemo: znanja, izkušnje, funkcionalne 

spretnosti, veščine, tehnike, interese, motivacijo in vzgojne vrednote, stališča ter odnose 

(Galeša, 1995). Če upoštevamo načelo celovitosti, moramo torej v tej fazi oblikovanja IP 

okvirno zajeti otrokovo funkcioniranje na področjih (Galeša, 1995; Končar, 1997):  

• motorike, 

• senzorike, 

• percepcije, 

• socialnega polja, 

• komunikacije, 

• usmerjenosti procesov, 

• navad, 

• prostorske in časovne orientacije, 

• znanja, 

• šolskih veščin, 

• vedenja, 

• močnih področij.  
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Upoštevati pa moramo tudi otrokove potrebe, saj ni nujno, da pri vsakem IP zajamemo vse 

navedene funkcije.  

 

3.3.1 MOTORIKA 

 

Končar (1997) s sodelavci predlaga, da pri otroku opazujemo in ocenimo: grobo motoriko, 

fino motoriko, obrazno motoriko in grafomotoriko. 

 

Groba motorika 

Pri otroku opazujemo in ocenjujemo osnovne gibalne sposobnosti: 

• moč, 

• hitrost, 

• gibljivost, 

• ravnotežje,  

• koordinacijo. 

 

Pri izvajanju vaj smo pozorni predvsem na to, kako jih otrok izvede, obvlada osnovne oblike 

gibanja, s kakšno hitrostjo so vaje izvedene, kako kontrolira moč in hitrost, kako začne in 

konča vajo, kakovost ravnotežja, kako povezuje gibanje med seboj, kako občuti ritem in 

koordinira roke in noge.  

 

Fina motorika 

Pri ocenjevanju tega področja smo pozorni na otrokove fine gibe rok in prstov. Opazujemo in 

ocenjujemo spretnost, diferenciranost in koordinacijo.  

 

Obrazna motorika 

Pri otroku opazujemo motoriko oči, čela, ust in lic. Osredotočimo se predvsem na sposobnost 

gibanja in koordiniranja govornih organov – jezik, ustnice, mehko nebo, čeljust. Zanima nas, 

kako otrok obvlada organe za artikulacijo in dihanje.  

 

Grafomotorika 

Pri otroku opazujemo in ocenjujemo držo telesa in pisala, način pisanja (hitrost in pritisk na 

podlago), kakovost lineacije (kontinuiranost, smer, razmerje med elementi – črkami). 
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3.3.2 SENZORIKA 

 

Najprej je treba preveriti, ali je z otrokovimi čutili vse v redu. Posebej se osredotočimo na 

otrokov vid in sluh. Po Končar (prav tam) preverimo in ocenimo kombinacije čutov, ki so 

zajete pri razvoju branja: vidno-motorična integracija, vidno-tipna integracija, vidno-slušna 

integracija, slušno-motorična integracija, slušno-tipna integracija in tipno-motorična 

integracija.   

 

Vidno-motorična integracija 

Lahko jo opazujemo pri vseh oblikah kopiranja in je pomembna pri razvoju zaznavanja oblik. 

 

Vidno-tipna integracija 

Tu opazujemo in ocenimo povezavo med tipanjem in vidom. Otrok lahko z zaprtimi očmi 

otipa nek predmet, ki ga nato z odprtimi očmi prepozna.  

 

Vidno-slušna integracija 

Opazujemo in ocenimo, kako otrok povezuje simbole z glasovi in obratno. 

 

Slušno-motorična integracija 

Opazujemo in ocenimo, kako otrok na določen zvok izvede določen gib. 

 

Slušno-tipna integracija 

Opazujemo in ocenimo, kako otrok prepoznava predmete po zvoku (na primer otrok z 

zaprtimi očmi posluša zvok glasbila, ki ga nato prepozna s tipanjem). 

 

Tipno-motorična integracija 

Tipno in motorično pomnjenje je pomembno, ker obogati vidno zaznavanje. Tipno-motorična 

integracija je pomembnejša pri pisanju in jo moramo preizkusiti pri težavah v pisanju. 

Opazujemo in ocenimo, kako otrok s pomočjo dotika prepozna figuro, ki jo je z zaprtimi očmi 

narisal z učiteljevo pomočjo. 

 

Lateralnost 

Pojem lateralnost ali stranskost pomeni prevlado ene strani telesa. Odvisna je od 

dominantnosti ene polovice možganov (Končar, 2003). Pri otroku opazujemo in ugotavljamo 



 

26 

njegov dominantni profil. Ta identificira lateralno dominantnost oči, ušes, nog in rok v 

odnosu do dominantne možganske hemisfere. Končar (1997) za opazovanje in ocenjevanje 

lateralnosti predlaga naslednje preizkuse: 

1. prednostna roka 

Otrok:  

• nam pokaže, kako si krtači nohte, lase, 

• zlaga vžigalice v škatlo, 

• striže papir s škarjami, 

• vtika nit v šivanko, 

• na list papirja naprej z eno, nato z drugo roko nariše hišo. 

Otrok bo pri vseh naštetih nalogah praviloma najprej uporabil prednostno roko. Pri nalogi, 

kjer mora narisati hišo, opazujemo še lineacijo izdelka, diferenciranost oblik in bogastvo 

detajlov. 

2. Prednostno oko 

Otrok: 

• z enim očesom pogleda skozi kalejdoskop, lahko tudi tulec iz papirja, 

• pogleda skozi luknjico na sredini papirja, 

• pogleda skozi ključavnico. 

3. Prednostna noga 

Otrok: 

• skače na eni nogi, 

• z eno nogo zaustavi kotalečo žogo, 

• z nogo nariše krog na tla, 

• stopi na stopnico, čez oviro. 

Prednostna noga je tista, ki jo otrok uporablja večkrat in z večjo gotovostjo.  

 

Žerdin (2011) predlaga še, da pri otroku ugotovimo njegovo prednostno uho. Za nekatere 

otroke je namreč pomembno, kje sedijo v razredu, ali na levi strani, da lahko poslušajo z 

desnim ušesom, ali obratno. To lahko ugotovimo tako, da opazujemo, katero uho bo otrok 

nastavil pri igri šepetanja v ušesa ali ob katero uho bo prislonil telefonsko slušalko.   
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3.3.3 PERCEPCIJA 

 

Končar (1997) meni, da moramo zaradi večjega vpliva zaznavanja na težave pri učenju  prav 

temu področju posvetiti vso pozornost, še posebej vidnemu in slušnemu zaznavanju.   

 

Vidno zaznavanje 

V sklopu vidnega zaznavanja se osredotočimo na preverjanje: 

1. Vidnega razlikovanja   

Pri otroku preverimo: 

• kako razlikuje med enakimi in različnimi figurami (v skupini znakov, likov, oblik 

najde tisto, ki je enaka prvi, ali tisto, ki je drugačna od ostalih), 

• kako razlikuje like po velikosti, 

• kako razlikuje like po barvi, 

• kako razlikuje različne dele nekega predmeta ali figure. 

2. Vidnega pomnjenja  

Pri otroku preverimo: 

• ali si zapomni figuro, ki jo je videl za kratek čas tako, da jo mora poiskati med več 

figurami pred seboj, 

• ali si zapomni znak, ki ga je videl za kratek čas tako, da ga mora prepoznati v vrsti 

znakov pred seboj, 

• kako natančno po spominu iz vžigalic nastavi figuro, ki si jo je prej ogledal, 

• kako natančno po spominu nariše niz simbolov, ki si jih je prej ogledal, 

• kako uspešen je pri igri spomin.   

3. Zaznavanja lika od ozadja 

Pri otroku preverimo: 

• ali med več predmeti poišče imenovanega, 

• ali med več figurami pokaže, prečrta določeno. 

4. Vidno-motorične koordinacije 

Pri otroku preverimo: 

• kako poveže dve oddaljeni točki brez pomoči, 

• kako preriše like, ki so narisani na osnovi, in kakšni so, 

• kako nadaljuje začeti vzorec, obliko, 

• kako poveže pike z neprekinjeno črto, 
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• kako izreže različne oblike, 

• kako perforira po obliki. 

 

Slušno zaznavanje 

V sklopu slušnega zaznavanja se osredotočimo na preverjanje: 

1. slušnega razločevanja ritmov 

Pri otroku preverimo: 

• ali razloči med dvema različnima ritmoma, ki ju trkamo po mizi. 

2. Slušnega razločevanja glasov in besed 

Pri otroku preverimo: 

• ali prepozna različne glasove, zvoke in šume iz okolice, 

• ali v slišani besedi prepozna glas na začetku, v sredini in na koncu besede, 

• ali prepozna, v katerem glasu se razlikujeta dve slišani besedi.  

3. Razčlenjevanja ritmov 

Pri otroku preverimo: 

- ali ugotovi število udarcev ritma, ki mu ga predstavimo s trkanjem ali ploskanjem, 

medtem ko je s hrbtom obrnjen proti nam. 

4. Razčlenjevanja besed 

 Pri otroku preverimo: 

• kako zloguje, glaskuje slišano besedo. 

5. Slušnega pomnjenja  

Pri otroku preverimo: 

• ali ponovi za nami slišano besedo in kako dolge besede lahko ponovi, 

• ali ponovi za nami nesmiselne besede.  

 

3.3.4 SOCIALNO POLJE 

 

Galeša s sodelavkami (1999) predlaga, da pri otroku opazujemo in ocenjujemo otrokove 

socialno-čustvene spretnosti, otrokovo samostojnost in neodvisnost, samopodobo, odnos do 

drugih, predmetov, odnosov in situacij. 

 

Pri socialno-čustvenih spretnostih smo pozorni na to, kako otrok sprejema dražljaje, se odziva 

na socialno stimulacijo, kako se vključuje v socialne skupine in kako svoje vedenje prilagaja 
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situacijam v skupini. Zanima nas tudi, kakšen odnos ima otrok do bližnje okolice (sorodnikov, 

učiteljev, sošolcev in drugih, s katerimi je pogosto v stiku) in obratno.  

 

Končar (1997) predlaga tudi, da ocenimo, ali otrok zna najti svojo vlogo v skupini, je 

sposoben prevzemati odgovornost in posledice svojega vedenja in ali pri tem potrebuje 

kakšno pomoč. Osredotočimo se tudi na to, kako otrok vrednoti samega sebe. Preverimo še, 

ali otrok pozna pravila in se po njih ravna ter kako razrešuje konfliktne situacije.  

 

3.3.5  KOMUNIKACIJA 

 

Pri otroku opazujemo razumevanje in izražanje ustnega, pisnega in nebesednega govora. Po 

Končar (prav tam) pri otroku opazujemo in ocenimo razumevanje besed, pojmov, sporočil in 

navodil. Pri izražanju pa smo pozorni na otrokovo zgovornost, artikulacijo, ritem in tempo 

govora, obseg besednjaka, spretnost uporabe besednjaka, dolžino in kompleksnost povedi, 

vsebinsko in gramatično ustreznost ter priklic besed.  

 

Galeša s sodelavkami (1999) dodaja, da moramo pri otroku, pri katerem je govor zaostal ali 

pa gre za hude govorne motnje, preveriti še njegovo nebesedno komuniciranje 

(sporazumevanje z gestikuliranjem, glasovnimi vzorci, obrazno ekspresijo).  

 

3.3.6 USMERJENOST PROCESOV 

 

Končar (1997) predlaga, da na tem področju pri otroku opazujemo in ocenimo: pozornost, 

motiviranost, miselne procese, pomnjenje in vitalnost.  

 

Pozornost 

Pri otroku ocenimo, kakšna je pozornost po obsegu in intenzivnosti, kako je stalna, ali je pod 

močnim vplivom zunanjih dražljajev, v katerih situacijah je boljša, slabša. 

 

Motiviranost 

Zanima nas, kakšni sta otrokovi notranja in zunanja motivacija. V sklopu notranje motivacije 

smo pozorni na to, kako je otrok aktiven, pripravljen na delo, kakšna je njegova želja po 

uspehu in ali se razlikuje po področjih. Pri otroku opazujemo tudi, kako na njega vplivajo 

zunanje spodbude in kako sprejema pohvalo, grajo, kritiko.     
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Miselni procesi 

Opazujemo in ocenjujemo, ali je otrok sposoben neko začeto miselno dejavnost izpeljati do 

konca, kako hitro lahko prehaja na novo dejavnost, ali uvidi bistvo naloge in kako hitro, ali 

uvidi svoje (tudi tuje) napake in jih posledično skuša popraviti.  

 

Pomnjenje 

Pomnjenje je veščina, povezana z izvajanjem na različnih šolskih in kognitivnih področjih, 

zato je pomembno, da smo še posebej pozorni na to področje.  

 

Magajna (2009) predlaga, da najprej skrbno zberemo anamnestične podatke o otrokovem 

pomnjenju preko vprašalnikov in razgovorov s starši, učitelji in otrokom. Nadalje preučimo 

otrokove izdelke, pri katerih se osredotočimo predvsem na vrste napak, ki se pojavljajo v 

zapisih. Veliko informacij pa dobimo tudi z neposrednim opazovanjem otrokovega 

funkcioniranja v razredu.       

 

Pri ocenjevanju kratkotrajnega pomnjenja smo pozorni na obseg informacij (besed, števil), ki 

si jih otrok zapomni. Za oceno delovnega pomnjenja je potrebno, da otroka opazujemo med 

nalogami, ki zahtevajo mentalno računanje, pisanje ali ohranjanje podatkov med branjem. 

Dolgotrajno pomnjenje lahko ocenimo s testi hitrega priklica, odloženega priklica, s priklicem 

praktičnih zaporedij, pisanjem abecede, dni v tednu in podobno. Magajna (prav tam) nas 

opozarja, da je pomembno opazovanje in neposreden intervju z učencem med neposrednim 

testiranjem dolgotrajnih funkcij.      

 

Vitalnost 

Pri otroku opazujemo in ocenjujemo, kako je energetsko opremljen (koliko energije ima pri 

delu, kako hitro se utrudi, je pripravljen vložiti dodaten napor, da bi premostil oviro) (Končar, 

1997).  

 

3.3.7 NAVADE 

 

Na tem področju opazujemo in ocenjujemo otrokove higienske navade, hranjenje, skrb za 

svoje zdravje, svoje stvari in okolje (Galeša in drugi, 1999).  

 



 

31 

3.3.8 PROSTORSKA IN ČASOVNA ORIENTACIJA  

 

Pri otroku opazujemo in ocenjujemo orientacijo na sebi, na drugem, orientacijo v prostoru in 

na ploskvi (ali razlikuje levo in desno na sebi, drugem, v prostoru in na ploskvi). Prav tako 

smo pozorni na določanje smeri in uporabo predlogov v prostoru in na ploskvi (Končar, 

1997). 

  

3.3.9 ZNANJE   

 

Na tem področju ocenjujemo, kaj otrok ve o sebi, ljudeh, živalih, rastlinah, stvareh, svojem 

najožjem okolju (družini, šoli) in o širšem okolju (kraju, v katerem živi) (Galeša, 1995). 

  

3.3.10 ŠOLSKE VEŠČINE  

 

Preko različnih nalog pri otroku preverjamo in ocenjujemo branje, pisanje in računanje ob  

upoštevanju otroka in programa, v katerega je vključen.  

 

Branje 

Žerdin (2011) predlaga, da smo pri otrokovem branju pozorni predvsem na: 

• kakovost in stopnjo branja (preverimo, ali otrok bere vezano ali črkuje in sintetizira ali 

niti ne črkuje niti ne sintetizira), 

• količino in vrsto napak (ocenimo, koliko napak naredi otrok med branjem in kakšne 

vrste so te napake – zamenjave, izpuščanja, dodajanja, prestavljanja črk, glasov, 

maličenje besed), 

• hitrost branja (ocenimo, ali otrok bere starosti primerno, upošteva ločila, bere hitro in 

enakomerno ali počasi in se med branjem muči), 

• razumevanje prebranega (ocenimo, koliko vsebine je otrok dojel, ali pozna izraze in ali 

je dojel bistvo zgodbe), 

• stopnjo in kakovost ustnega sporočanja. 

 

Pomembno je tudi preveriti, ali se kakovost prebranega ob spremembi okoliščin izboljša ali 

ne.  
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Pisanje 

Žerdin (prav tam) svetuje, da preko prepisa, nareka in samostojnega zapisa pri otroku 

opazujemo in ocenjujemo: 

- stopnjo avtomatiziranosti pisanja, 

- hitrost pisanja (ali otrok piše hitro ali neenakomerno), 

- rokopis (ali je berljiv ali neberljiv, kakšna je oblika črk in kakšna je smer pisanja črk), 

- kakšna je otrokova drža telesa in pisala, 

- količino in vrsto napak (pri kateri vrsti pisanja – pri nareku ali prepisu ima otrok več in 

pri kateri manj težav), 

- poznavanje in razumevanje besed, 

- kako otrok upošteva slovnična pravila (veliko začetnico, ločila, končni glas), 

- kakovost razmišljanja, 

- kakovost oblikovanja povedi, zmožnost prepoznavanja lastnih misli in spreminjanja v 

besedni jezik. 

 

Tudi tu je pomembno, tako kot pri preverjanju branja, da opazimo razliko v kakovosti, če 

spreminjamo okoliščine. Tako lahko že oblikujemo smernice za nadaljnjo obravnavo in 

ustvarimo ugodnejše razmere za delo v šoli in doma.   

 

Računanje 

Po Končar (1997) pri računanju ocenjujemo: 

- predmatematična znanja (klasifikacijo, konservacijo, seriacijo, lastnosti), 

- številske in količinske predstave, 

- osnovne računske operacije (kako otrok ustno in pisno sešteva, odšteva, množi in 

deli), 

- reševanje besedilnih nalog, 

- mere in merske enote, 

- geometrijske pojme.  

 

3.3.11 VEDENJE 

 

Končar (1997) predlaga, da smo pri opazovanju vedenja pri otroku pozorni na: 

• njegovo aktivnost,  

 



 

33 

• splošno urejenost in natančnost pri šolskem delu in drugih aktivnostih, 

• razpoloženje. 

 

Posebej moramo biti občutljivi za morebiten pojav neustreznih oblik vedenja (agresije, 

avtoagresije, stereotipije) in asocialno vedenje (laganje, pretepanje, kraja).  

 

3.3.12 MOČNA PODROČJA 

 

Zelo pomembno je, da smo pri otroku pozorni predvsem na lastnosti in sposobnosti, ki so bolj 

razvite. Otroka namreč lažje motiviramo za delo, če načrtujemo več dejavnosti, ki vključujejo 

uporabo močnih področij. Z upoštevanjem močnih področij vplivamo na otrokovo počutje in 

na njegovo samopodobo.     

 

3.4 OBLIKOVANJE GLOBALNE OCENE  

 

Preverjanju in ocenjevanju otrokovega okolja in razvitosti funkcij sledita oblikovanje in zapis 

globalne ocene. Kot smo že zapisali, naj bi v procesu oblikovanja IP, s tem pa posledično v 

vseh fazah, sodelovali člani tima. Različni strokovnjaki (Galeša s sodelavkami, 1999; 

Destefano, Shriner, 2003; Končar, 2003) namreč zagovarjajo interdisciplinarno timsko 

oblikovanje IP v vseh njegovih fazah, saj menijo, da le tako dobimo učinkovit IP, ki omogoča 

napredek otroka.  

 

Galeša (1995) predlaga naslednji način izdelave globalne ocene: 

1. vsak član tima individualno oceni funkcije, v katerih je otrok najrazvitejši, nato pa 

funkcije, kjer ima največ težav. Na koncu oceni tudi razvitost ostalih funkcij; 

2. ocenjevalci uskladijo ekstremno negativne ocene na ravni 90 % skladnosti; 

3. vsak strokovnjak izdela delno oceno otrokovega funkcioniranja in delni predlog za 

izvajanje IP; 

4. specialni pedagog združi delne ocene otrokove razvitosti v predlog globalne ocene za 

eno šolsko leto. 

 

Na timskem sestanku člani tima potrdijo predlog globalne ocene, kjer lahko mnenja še 

usklajujejo. Rezultat mora biti globalna ocena otrokovega funkcioniranja in okvirni funkcijski 

IP. 
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Po Galeši (1995) kakovostna globalna ocena vsebuje: 

•••• opis dejavnikov šolskega in domačega okolja, 

•••• oceno sposobnosti in težav, primanjkljajev, 

•••• uravnoteženost področij – opis motoričnih, kognitivnih in čustveno-socialnih lastnosti 

otroka. 

 

Globalna ocena ni sama sebi v namen, temveč se oblikuje zaradi nujne pomoči otroku. Tudi 

Končar (2003) meni, da je kakovostna globalna ocena temeljnega pomena za drugo fazo 

oblikovanja IP, to je načrtovanje. Če preverjanju in globalni oceni ne sledi ustrezno 

načrtovanje, preverjanje in ocenjevanje nimata prave vloge in vrednosti. Glavni cilj vsake 

globalne ocene je namreč oblikovanje predlogov za okvirne individualne programe pomoči.   

 

Nam najbližje je Galeševa teorija, ki pravi, da kakovostna globalna ocena vsebuje opis 

dejavnikov tako domačega kot šolskega okolja. Veliko težav pri otroku namreč izzveni, če 

odstranimo ali spremenimo negativne dejavnike v okolju. Veliko pomembnih informacij o 

otroku izvemo že iz študija dokumentacije in razgovorov z osebami, ki otroka najbolj 

poznajo. Dodatne informacije pa dobimo preko analiz otrokovih izdelkov. Najpomembnejše 

je, da otroka dobro opazujemo in kot prvo preverimo, ali je organsko in gibalno z njim vse v 

redu. Nadalje opazujemo otroka in njegovo vedenje v različnih situacijah. Preko testov, 

vprašalnikov, predvsem pa nestandardiziranih instrumentov (preizkusov, vaj) izdelamo oceno 

otrokovih sposobnosti in primanjkljajev. Pozorni moramo biti na to, da globalna ocena zajema 

opise otrokovega funkcioniranja tako na motoričnem kot kognitivnem in socialno-čustvenem 

področju. 

 

4 NAČRTOVANJE INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA 

 

V tej fazi oblikovanja IP tim za določenega otroka načrtuje: 

• cilje za tekoče leto, 

• različne prilagoditve v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa. 

 

Tim najde osnovo za načrtovanje prilagoditev že v strokovnem mnenju, ki ga pripravijo 

strokovnjaki v Komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami in v odločbi o usmeritvi, 

ki jo izda pristojna območna enota Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Glede na globalno 



 

35 

oceno funkcioniranja otroka in njegovega otroka lahko določene prilagoditve izpusti ali/in jih 

dopolni.  

 

Timu večji izziv kot načrtovanje prilagoditev predstavlja načrtovanje ciljev za določenega 

otroka za tekoče leto. Po Končar (2003) je namreč veliko strokovnih delavcev prepričanih, da 

lahko prilagajajo cilje, vsebine in standarde znanja programa, vendar naša zakonodaja tega ne 

dopušča. Kot prvo, komisija za usmerjanje otroka usmeri v program, za katerega predvidi, da 

ga bo sposoben doseči vsaj v okviru minimalnih standardov znanja. Kot drugo, mora otrok za 

uspešno napredovanje v naslednji razred dosegati vsaj minimalne cilje in standarde znanja, saj 

naša zakonodaja ne dopušča njihovega prilagajanja. 

 

Pri načrtovanju ciljev moramo biti pozorni, da so cilji: »... projekcija otrokovega razvoja 

glede na otrokove potrebe, zmogljivosti, težave in pogoje v okolju« (Galeša 1995, str. 217). 

Pri izboru ciljev je treba upoštevati (Galeša, 1995): 

•••• otrokove pretekle dosežke,  

•••• otrokovo sedanjo raven dosežkov,  

•••• praktičnost izbranega cilja,  

•••• prioriteto potreb otroka in  

•••• količino časa, ki je potreben za doseganje izbranega cilja. 

 

4.1 PROCES NAČRTOVANJA CILJEV 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1997) je cilj definiran kot: »... 1. kraj ali predmet, 

do katerega se hoče priti, 2. kar se hoče doseči s prizadevanjem«. Galeša (1999, str. 5) 

poudarja pomembno vlogo jasno postavljenih ciljev v procesu oblikovanja IP, saj velja 

spoznanje: »... če ne vemo, kam gremo, ali če naš cilj ni jasno postavljen, se ne bi smeli 

čuditi, če pridemo tja, kamor nismo nameravali ali želeli priti.«  

 

Dobro definirani cilji po Bloomu (1970, po Galeši 1999) dajejo učitelju smer in napotke glede 

razvoja duševnih procesov, vsebin, pristopov in pripomočkov, omejujejo naloge in 

odstranjujejo težave pri razlagi, omogočajo merjenje,  izbor najboljših strategij poučevanja in 

učenja, lažjo in boljšo komunikacijo, vodijo v večjo enotnost in bolj usklajeno usmerjenost pri 

delu z otroci, pomagajo pri opredeljevanju odgovornosti na osnovi evalvacije, omogočajo 
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večjo jasnost ciljev, zahtevajo boljše sodelovanje in delujejo motivirajoče na udeležence tima 

ter vplivajo na vedenje pedagoških delavcev. 

 

Galeša (1995) pravi,  da če želimo narediti ustrezen IP, je potrebno, da paralelno načrtujemo 

funkcije in vsebine. Predlaga naslednji postopek načrtovanja ciljev: 

1. Na osnovi globalne ocene otrokovega funkcioniranja in njegovega okolja izberemo in 

definiramo širša funkcijska področja, kjer bi otrok potreboval pomoč, kjer bi mu bilo 

smiselno nuditi strokovno pomoč, ter tista močna področja, s pomočjo katerih bi otrok 

lahko kompenziral svoje težave. 

2. Širša funkcijska področja nato razčlenimo in definiramo globalne in splošne cilje. 

Globalni cilji predstavljajo predviden napredek otroka v načrtovanem letu in vsebujejo 

kriterij razvoja, uspeha in neuspeha. Seznam globalnih ciljev omogoča nadaljnje 

načrtovanje. Pri izboru globalnih ciljev je treba upoštevati otrokove pretekle dosežke, 

otrokovo sedanjo raven dosežkov, praktičnost izbranega cilja, prioriteto potreb otroka 

in količino časa, ki je potreben za doseganje izbranega cilja.  

3. Glede na opredeljene globalne cilje izberemo širša vsebinska področja: dejavnosti, 

predmete. 

4. Širša vsebinska področja še razčlenimo na ožja in definiramo splošne vsebinske cilje. 

Te je možno razporediti po različnih kriterijih: razvojno, od najpreprostejšega do 

najkompleksnejšega, od najmanj do najpomembnejšega. Ti cilji niso časovno omejeni 

in ne opredeljujejo želje po napredku, povečanju, razumevanju kot globalni cilji.  

5. Splošne cilje nato razgrajujemo naprej v operativne.  

 

4.2 NAČRTOVANJE IN OBLIKOVANJE OPERATIVNIH CILJEV 

 

Po Galeši (prav tam) je operativni cilj načrtovani rezultat poučevanja in učenja, ki opisuje 

otrokovo vedenje, ki ga bo nakazal, ko bo osvojil določeno snov, tehniko. Vsak operativni cilj 

se začne z akcijskim glagolom, ki jasno opredeljuje otrokovo vedenje, dosežek. 

 

Akcijski glagol je ključni element, ki definira operativni cilj. Izbor pravih akcijskih glagolov 

je ključna naloga pri razčlenjevanju splošnih ciljev v operativne cilje. Izbiramo tiste glagole, 

ki najbolj jasno določajo našo namero in jasno specificirajo otrokovo storilnost, predstavitev, 

delo, zunanje otrokovo vedenje. 
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Končar (2003) pravi, da moramo pri postavljanju ciljev biti pozorni, da so izbrani cilji s 

področja razvijanja otrokovih močnih področij, urjenja posameznih spretnosti ter razvijanja 

strategij obvladovanja njegovih težav.  

 

Kupper (2000) navaja, da morajo operativni cilji vključno z globalnimi cilji biti merljivi in 

morajo izhajati iz otrokovih posebnih potreb, tako da lahko otrok enakovredno sodeluje pri 

pouku in napreduje v okviru splošnega učnega načrta.   

 

Tudi Jurišić (2008) ugotavlja, da morajo biti cilji v skladu z otrokovimi posebnimi potrebami. 

Tako kot Končar pravi, da je v IP treba načrtovati razvoj in urjenje spretnosti, saj so te 

ključnega pomena za samostojnost in hkrati za nadaljevanje izobraževanja. Spodbuja nas k 

razmišljanju, kako naj otroka poučujemo, da bo nekaj znal povsod, vedno dlje časa in 

popolnoma samostojno. Načrtovati je treba takšne učne okoliščine, da bo otrok svoje znanje 

znal uporabiti povsod.   

 

Pomembno je, da so načrtovani cilji: 

• realni, 

• kratkoročni, 

• jasni (to je, razumljivi vsem vključenim v proces oblikovanja in izvajanja IP), 

• imajo postavljen časovni okvir in 

• merljivi. 

 

Merljiv cilj (Bateman in Herr, 2006): 

• opisuje otrokovo vedenje, ki ga bo pokazal, ko bo osvojil določen cilj, 

• vodi do istega zaključka, čeprav ga ocenjuje več ocenjevalcev, 

• omogoča oceno napredka (kakšen je otrokov napredek), 

• lahko ga izmerimo brez dodatnih informacij. 

 

Prav tako je pomembno, da vsi vključeni v proces oblikovanja in izvajanja IP poznajo 

dogovorjene poti za njihovo uresničevanje, svoje naloge, odgovornosti v okviru uresničevanja 

ciljev in načine preverjanja uresničevanja ciljev ter kaj bodo storili, če ne bo šlo vse po načrtu 

(Končar, 2003).  
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Pri končnem izboru ciljev nam lahko pomagajo naslednji kriteriji (Galeša, 1995): 

•••• Ali cilji nakazujejo nameravane rezultate glede na področje poučevanja? 

•••• Ali cilji predstavljajo logične rezultate poučevanega področja? 

•••• Ali bo otrok cilje lahko dosegel? 

•••• Ali so cilji skladni s filozofijo šole? 

•••• Ali so cilji skladni s temeljnimi principi učenja? 

•••• Ali imamo cilje v ustreznem razmerju iz kognitivnega, socialno-čustvenega in 

psihomotoričnega razvoja?  

 

Galeša (prav tam) trdi, da so najboljši pripomoček pri identifikaciji in definiranju operativnih 

ciljev taksonomije vzgojno-izobraževalnih ciljev, kjer so cilji razvrščeni hierarhično v 

kategorije in podkategorije od najpreprostejših do najkompleksnejših. Vsaka kategorija 

vključuje vedenje z nižje stopnje.  

 

Taksonomije vzgojno-izobraževalnih ciljev so razvili: 

• Bloom (1956) za kognitivno področje, 

• Krathwohl (1962) za socialno-čustveno področje, 

• Simpsonova (1972) za psihomotorično področje, 

• Dever (1988) za področje življenjskih spretnosti v skupnosti za motene v duševnem 

razvoju, 

• Brennan (1990). 

 

5 TIMSKO DELO PRI OBLIKOVANJU INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA 

 

V vseh fazah oblikovanja IP je izrednega pomena delo vsakega posameznika v timu kot 

njihovo medsebojno sodelovanje. 

 

Za pravo timsko delo je: »... pomemben duh sodelovalnega načrtovanja, nenehnega 

sodelovanja, tesne povezanosti, neovirane komunikacije in iskrene izmenjave mnenj. Ne 

odraža se v skupini posameznikov, ki delujejo skupaj, temveč v skupini, ki deluje enotno in 

celostno. Načrtovanje mora temeljiti na prilagodljivosti, skupinskih pravilih in skupinskem 

delu, prisotni morata biti svoboda in možnost za napredek pri zadovoljevanju vzgojno-

izobraževalnih potreb učencev« (Dean in Witherspoon, 1962, po Buckley, 2000, str. 5).  
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V timu sodelujejo učitelji, specialni pedagog, drugi strokovni delavci (vključeni v delo z 

otrokom), starši, otrok.  

 

Pri oblikovanju IP je potreben timski pristop, ki vključuje (Antič, 2004): 

• pripravljenost za sodelovanje vseh članov tima, 

• sposobnost sprejemanja različnih mnenj, 

• sposobnost poslušanja in razumevanja sogovornika, 

• sposobnost sprejemanja kompromisnih rešitev, 

• sprejemati in dajati podporo, 

• sposobnost sočutja in 

• spretnost za uspešno konstruktivno kritiko. 

 

Kljub zakonsko določenemu timskemu pristopu se v praksi pogosto dogaja drugače. Tako 

prihaja do tega, da (Končar in Žolgar, 2010): 

• vsak strokovnjak pripravi in izvaja svoj IP, 

• vsak strokovnjak pripravi svoj IP, potem pa vse programe združijo v enega skupnega, 

vendar vsak izvaja svojega, 

• učitelji različnih predmetov pogosto naredijo svoj IP, 

• starši velikokrat samo podpišejo IP, 

• timi nimajo ustreznih kadrovskih in prostorskih pogojev za delo, 

• je odgovornost za IP nekje preložena na učitelja, ponekod na specialnega pedagoga ali 

na starše, redko je timska, 

• marsikje sploh ne spoštujejo zakonodaje. 

 

5.1 STARŠI V PROCESU OBLIKOVANJA INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA 

 

Schmidt (2001) loči štiri tipe staršev: 

 

Starši kot težave 

Poznamo starše, ki so premalo zainteresirani, in starše, ki so preveč zainteresirani za vzgojo in 

izobraževanje svojih otrok. Težave se pojavljajo tudi v strokovnih delavcih, saj slabo 

sodelovanje staršev enačijo s premajhno angažiranostjo pri vzgoji otrok doma.  
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Starši kot partnerji 

Nova zakonodaja daje staršem večjo pravico pri vključevanju v oblikovanje, načrtovanje in 

vrednotenje IP, pri sodelovanju v postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in drugje. 

Takšno vključevanje staršev prispeva k oblikovanju partnerstva med njimi in vzgojno-

izobraževalno ustanovo. Starši imajo tako več formalnih in neformalnih srečanj, prav tako 

imajo pogostejše stike s strokovnimi delavci. To vse pa prispeva k močnejšemu in bolj 

kompleksnemu odnosu med vzgojno-izobraževalno ustanovo in domom.  

 

Starši kot izvrševalci 

Sodelovanje s starši in sprotno obveščanje o otroku je zelo pomembno, toda če informacije 

tečejo samo v smeri vzgojno-izobraževalna ustanova – starši, gre bolj za dajanje navodil kot 

za partnerstvo. Starši tako postanejo pasivni, se ne strinjajo in se lahko uprejo.  

 

Starši kot stranke 

Na področju posebne obravnave ima zaznavanje staršev globlji pomen, saj strokovni delavci 

starše vidijo kot del otrokovega problema. Da starše ne bi zaznavali kot neposredno 

odgovorne za otrokov problem, je nujno vključiti v obravnavo družino kot celoto, kar starše 

jasno postavlja v vlogo »klienta«.  

 

Po mnenju Kupper (2000) so starši ključni člani tima. Tudi Končar in Žolgar (2010) 

poudarjata pomembno vlogo staršev v timu, saj lahko starši podajo informacije o otroku, ki 

jih učitelji drugače težko pridobijo. Russell (2003, po Končar, Antič,  2006) pravi, da morajo 

strokovni delavci pri sodelovanju s starši upoštevati, da imajo tudi starši določene potrebe: po 

informacijah, nasvetih in pomoči v vseh fazah oblikovanja IP. Uspešno vključevanje staršev v 

oblikovanje IP bomo dosegli le, če bodo strokovni delavci dovolj pozorni na njihove stiske in 

jim bodo znali nuditi ustrezno podporo in pomoč. Strokovni delavci morajo nadalje upoštevati 

še, da starši v sprejemanju otroka in njegovih potreb prehajajo različne faze sprejemanja in da 

je temu primerno tudi različno čustveno odzivanje ter da so njihovi interesi in potrebe po 

sodelovanju različne (Karten 2005, po Končar in Antič, 2006). 
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5.2  UČITELJ V PROCESU OBLIKOVANJA INDIVIDUALIZIRANEGA 

PROGRAMA 

 

Pomemben člen v timu je poleg staršev in specialnega pedagoga tudi učitelj. Ta se v okviru 

predmeta, ki ga poučuje, srečuje z raznolikimi posebnimi potrebami otroka. Kupper (2000) 

pravi, da mora biti vsaj en učitelj član tima. Učitelj tako lahko s člani v timu deli znanje o 

učnem načrtu, pripomočkih, učnih strategijah. Pomembno je, da učitelj goji pozitivna stališča 

do drugačnosti in da z otrokom vzpostavi dober odnos. S tem je posledično dober zgled 

ostalim učencem v razredu. Učitelj se o otrokovih posebnih potrebah pogovarja z njegovimi 

sošolci, uporablja različne tehnike in modele pomoči, verjame v IP kot dobro prakso, sledi 

ciljem, ki so načrtovani v IP, in upošteva prilagoditve.   

 

5.3  SPECIALNI PEDAGOG V PROCESU OBLIKOVANJA 

INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA 

 

Po Kupper (2000) specialni pedagog v timu prispeva svoj delež z znanjem o tem, kako 

spremeniti splošni učni načrt, da bi pomagali otroku pri učenju, katere dodatne pripomočke 

otrok potrebuje, da bo uspešen tako v razredu kot zunaj njega, kako prilagoditi preverjanje in 

ocenjevanje znanje.   

 

Po mnenju Končar in Žolgar (2010) ima specialni pedagog pomembno vlogo pri aktivnem 

vključevanju staršev v proces oblikovanja IP, saj specialni pedagog v okviru dodiplomskega 

študija pridobi kompetence za timsko delo. Temu mnenju se pridružuje tudi Pretnar (2005), ki 

pravi, da lahko specialni pedagog učinkovito vodi, usmerja, povezuje, svetuje in usmerja 

timsko oblikovanje IP.  

 

5.4  ZADOVOLJSTVO ČLANOV TIMOV S TIMSKIM DELOM IN 

SODELOVANJEM 

 

Mnogi raziskovalci (Hackett, 2009; Končar in Žolgar, 2010) so na osnovi študij prišli do 

ugotovitev, da je veliko staršev nezadovoljnih s timskim delom in sodelovanjem. 

Izpostavljajo, da nastajajo konflikti med starši in strokovnjaki zaradi njihovega različnega 

videnja in dojemanja otroka ter njegovih posebnih potreb. Konflikt je toliko večji, kadar 
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strokovnjaki pri otroku izhajajo iz motnje in ne njegovih močnih področij in ciljev, ki jih 

lahko doseže.  

 

Childre in Chambers (2005, po Končar, Žolgar, 2010) opozarjata, da do nesoglasij prihaja 

tudi zaradi tradicionalnega načrtovanja IP, kjer imajo starši pasivno vlogo. 

 

Smith (2001, po Končar, Žolgar, 2010) dodaja, da ovire najdemo v problemih s komunikacijo 

in uporabo ustreznega besednjaka, nepoznavanju in nerazumevanju šolskega sistema, 

pomanjkanju znanj kako pomagati otroku in občutkih manjvrednosti. Starši so na sestankih 

pogosto tiho, ker jim strokovni delavci jasno ali po ovinkih povedo, da njihova mnenja niso 

pomembna (Salas 2004, po Končar in Žolgar, 2010). Končar in Žolgar (2010) na osnovi 

rezultatov raziskave navajata, da je eden izmed vzrokov za nezadovoljstvo staršev vsekakor v 

tem, da strokovnjaki za starše nimajo toliko časa, kot bi si to želeli oni. Miles (2002, po 

Končar in Antič, 2006) je ugotovila, da je zadovoljstvo staršev s timskimi sestanki pomembno 

povezano z demagografskim dejavnikom, profesionalno etiko in procesom oblikovanja IP. Na 

drugi strani pa imamo tudi veliko učiteljev, ki niso zadovoljni s timskim delom in 

sodelovanjem med člani tima. Številni opozarjajo na pomanjkanje znanj in spretnosti za 

poučevanje otrok s posebnimi potrebami, oblikovanje IP in za timsko delo ter delo s starši. Iz 

tega izhaja, da so manj naklonjeni vključevanju otroka s posebnimi potrebami v svoj razred, 

kar pa vpliva tudi na odnos med otrokom s posebnimi potrebami in njegovimi vrstniki.    

Učiteljeva vloga je pri oblikovanju IP lažja, če pri tem sodeluje s specialnim pedagogom, ki 

ima na tem področju več znanja in spretnosti (Končar in Pretnar, 2005).  

 

5.5 TIMSKO SODELOVANJE MED ČLANI TIMOV V POSEBNEM PROGRAMU 

VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

 

Eno od načel posebnega programa (Posebni program vzgoje in izobraževanja, 2005) je 

interdisciplinarnost in timsko delo, ki je hkrati pogoj za strokovno pomoč pri osebah, ki imajo 

posebne potrebe na zdravstvenem, vzgojno-izobraževalnem, socialnem, zaposlitvenem in 

drugih področjih življenja. 

 

Za vodenje in organizacijo srečanj timov za otroka, vključenega v oddelek posebnega 

programa, je odgovoren razrednik. Ta mora organizirati vse formalne in neformalne oblike 
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sodelovanja staršev s šolo (učitelji, starši, svetovalnimi delavci). Zelo pomembno je, da starši 

dobijo občutek, da se učitelji in drugi delavci trudijo za njihovega otroka po najboljših močeh.  

 

Antič in Končar (2006) sta prepričani, da je za učinkovito timsko delo pomembna priprava, ki 

vključuje ureditev prostora in zapis opornih točk timskega srečanja. Kupper  (2000) pravi, da 

mora razrednik člane tima pravočasno obvestiti o kraju in času sestanka. V primeru, da je kdo 

zadržan, člani tima prestavijo sestanek na drug datum. Če želi razrednik izvedeti čim več 

informacij o funkcioniranju otroka in njegovega okolja, vabilu za sodelovanje na timskem 

sestanku priloži oporne točke, ki bodo staršem pomagale razmišljati o njihovem otroku (Antič 

in Končar, 2006). Jurišić (2008) opozarja na učinkovitost odprtih vprašanj, ki starše 

spodbujajo k pripovedovanju. Ta nas privedejo do obsežnega opisa. Starše je treba spodbujati, 

da nam opišejo otroka in njegovo funkcioniranje – njegova močna in šibka področja, kako oni 

doživljajo otrokove zmožnosti in težave, kakšen je njihov odnos do šole, kakšna so 

pričakovanja in želje v zvezi z otrokovim nadaljnjim izobraževanjem ter kaj in koliko 

obveznosti so pripravljeni prevzeti v procesu oblikovanja IP (Končar, Žolgar, 2010).  

 

Vsak član tima na timskem sestanku predstavi otroka in njegovo funkcioniranje. Vsi skupaj 

nato usklajujejo mnenja in predloge. Pri tem ima zelo pomembno vlogo razrednik, ki svetuje 

in usmerja pogovor. Člani tima usklajujejo mnenja tako dolgo, da se vsi strinjajo z oblikovano 

globalno oceno. Na osnovi te načrtujejo cilje in prilagoditve za obdobje enega šolskega leta. 

Bistveno je, da člani tima cilje usklajujejo tako dolgo, dokler jih vsi enako ne razumejo in se z 

njimi ne strinjajo. Nadalje je ključnega pomena, da si člani tima razdelijo naloge in se 

dogovorijo tudi o strategijah, s pomočjo katerih bo otrok dosegel zastavljene cilje.   

 

6 MOTNJE V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Odnos do oseb z MDR se je skozi stoletja in desetletja zelo spreminjal. V novejšem času je v 

razvitem svetu odnos do teh oseb bistveno bolj spodbuden kot v preteklosti, saj se jih poskuša 

integrirati v družbo in vključevati v  življenje. Posledice spremenjenega odnosa do oseb z 

MDR se kažejo v vedno večjem vključevanju oseb v širše okolje, v sprejemanju oseb kot 

enakovrednih državljanov, v postavljanju realnih zahtev ob upoštevanju individualnih 

sposobnosti, v označevanju MDR s funkcionalnimi opredelitvami namesto z inteligentnim 

kvocientom. 

 



 

44 

V največji meri MDR označujejo znižane intelektualne sposobnosti, pomembna odstopanja se 

kažejo tudi v drugih osebnostnih značilnostih. Pri osebah z MDR gre za splošno 

podpovprečno intelektualno funkcioniranje, ki se pojavlja v razvojni dobi in je vezano na 

neskladnost adaptivnega vedenja na področjih samostojnosti, komunikacije, socializacije in 

razumevanja. 

 

MDR je po analizi opredelitev definirana (Lačen, 2001): 

• razvojno, kar pomeni, da MDR ni nekaj stalnega, nesprejemljivega in se z leti lahko 

spreminja,  

• samo na sedanje stanje in se ne diagnosticira za nazaj in/ali vnaprej,  

• preko zadovoljevanja družbeno sprejemljivega vedenja in izhaja iz tega, kako neka 

oseba funkcionira, kako je socializirana, kako se odziva v konkretnih življenjskih 

situacijah.  

 

Opara (2009) ugotavlja, da smo do danes zamenjali že veliko nazivov otrok z MDR. Najprej 

smo z nazivom otroci z MDR nadomestili nekatere starejše (duševno prizadet, duševno 

nerazvit, duševno zaostal in podobne). Otroke z MDR smo nato definirali s testom 

inteligentnosti. Z uvedbo nove paradigme so se mnogi strokovnjaki zavedali neustreznosti 

naziva otroci z MDR, vendar niso uspeli najti ustreznejšega. Napredek pa je vendar viden v 

drugačnem definiranju, saj se otrok ne definira več s testom inteligentnosti, ampak se 

ugotavlja, kako otrok opravlja različne naloge oziroma kako funkcionira v šoli. Tako se pri 

definiranju otrok z MDR najpogosteje uporablja klasifikacija oseb z MDR, navedena v 

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

ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 

posebnimi potrebami (2003). Ta otroke z MDR deli na štiri stopnje (http://www.uradni-

list/1/objava.jsp?urlid=200354&stevilka=2703):  

•••• otroci z lažjimi MDR: otrok ima znižane sposobnosti za učenje. V prilagojenih 

pogojih učenja lahko doseže temeljna šolska znanja, ki pa ne zagotavljajo pridobitve 

minimalnih standardov znanja, določenih z izobraževalnimi programi. Ob ustreznem 

šolanju se praviloma usposobi za manj zahtevno poklicno delo in samostojno socialno 

življenje; 

•••• otroci z zmerno MDR: otrok ima posamezne sposobnosti različno razvite. Pri 

šolskem učenju osvoji osnove branja, pisanja in računanja, na drugih področjih 
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(gibalnih, likovnih, glasbenih) pa lahko doseže več. Sposoben je sodelovati v 

enostavnem razgovoru in razume navodila. Lahko uporablja tudi nadomestno 

komunikacijo. Svoje potrebe in želje zna sporočati. Pri skrbi zase zmore preprosta 

opravila, sicer pa potrebuje vodenje in različno stopnjo pomoči vse življenje. Usposobi 

se za enostavna praktična dela, vendar se le izjemoma usposobi za povsem neodvisno 

socialno življenje; 

•••• otroci s težjo MDR: otrok se lahko usposobi za najenostavnejša opravila. Pri skrbi 

zase pogosto potrebuje pomoč drugih. Razume enostavna sporočila in se nanje odziva. 

Orientira se v ožjem okolju, vendar pri tem potrebuje varstvo. Otrok s težjo motnjo v 

duševnem razvoju ima lahko težave v gibanju, druge motnje in bolezni; 

•••• otroci s težko MDR: otrok se lahko usposobi le za sodelovanje pri posameznih 

aktivnostih. Potrebuje stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje. Je omejen v gibanju, 

prisotne so težke dodatne motnje, bolezni in obolenja. Razumevanje in upoštevanje 

navodil je hudo omejeno. 

 

Lačen (2001) ugotavlja, da je prišlo do napredka v današnjem pojmovanju MDR. Ta se kaže v 

tem, da se MDR razumeva kot neko stanje, odvisno od načina interakcije osebe z MDR s 

svojimi vrstniki v okolju in ne več kot neke absolutne lastnostni posameznika. V ospredje je 

postavljena raven pomoči, ki jo posamezna oseba potrebuje na enem, dveh ali več adaptivnih 

področjih. 

 

Oseba je tako lahko deležna naslednjih ravni pomoči: 

• OBČASNE, ki se daje po potrebi. Te osebe so praviloma samostojne in pomoč rabijo 

le občasno v konkretnih življenjskih situacijah; 

• OMEJENE, ki je dokaj konstanta v določenem časovnem obdobju. Te osebe so na več 

adaptivnih področjih popolnoma samostojne, na določenih področjih delno 

samostojne, pomoč pa je potrebna pri usmerjanju;  

• OBSEŽNE, ki je v določenih situacijah stalna in ni časovno omejena. Te osebe so na 

posameznih adaptivnih področjih delno samostojne, pri ostalih je potrebna stalna 

pomoč.  

• VSEOBSEGAJOČE, ki je trajna v vseh situacijah v teku vsega življenja. Te osebe so 

vse življenje nesamostojne in potrebujejo stalno pomoč. 
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Po mnenju ameriškega združenja za osebe z motnjami v duševnem razvoju AAID se  MDR 

kažejo v pomembnem odstopanju tako v intelektualnem delovanju kot v adaptivnem vedenju.   

Eden od kriterijev za merjenje intelektualnega delovanja (imenovanega tudi inteligentnost) je 

test inteligentnosti – IQ test. Rezultat 70 ali največ 75 točk na testu inteligentnosti kaže na 

omejitve v intelektualnem delovanju. Intelektualno delovanje se nanaša na sposobnosti 

učenja, mišljenja, reševanja problemov in sposobnosti na drugih področjih.  

 

Preko standardiziranih testov lahko določimo tudi omejitve v adaptivnem vedenju, ki zajema 

tri vrste znanj in spretnosti: 

• konceptualne spretnosti – razvoj jezika in pismenosti, številske in količinske 

predstave, časovna orientacija, samokontrola in usmerjanje. 

• socialne spretnosti – medosebne spretnosti, socialna odgovornost, samozavest, 

lahkovernost in naivnost, socialno reševanje problemov in sposobnost za upoštevanje 

pravil, spoštovanja zakonov in izogibanju situacij, v katerih lahko postanejo žrtve. 

• praktične spretnosti – vezane na dejavnosti vsakdanjega življenja kot osebna nega, 

poklicne spretnosti, uporaba denarja, telefona, transporta, zdravstvenih storitev. 

 

Strokovnjaki na osnovi ocen različnih področij in veščin ugotovijo, ali ima oseba motnje v 

duševnem razvoju. Ameriško združenje za osebe z motnjami v duševnem razvoju poudarja, 

da morajo strokovnjaki pri opredelitvi in oceni motenj v duševnem razvoju upoštevati dodatne 

dejavnike, kot je okolje, iz katerega posamezna oseba izhaja. Treba je preučiti tudi jezikovno 

raznolikost in kulturne razlike (http://www.aaidd.org/content_100.cfm?navID=21). 

 

6.1 PODROČJA POSEBNIH POTREB OTROK Z ZMERNIMI MOTNJAMI V 

DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Osebe z MDR v svojem razvoju sledijo istim zakonitostim kot vsi drugi, vendar z razliko, da 

je, odvisno od stopnje motnje, ta razvoj počasnejši in ne poteka enakomerno. Kažejo se večja 

ali manjša odstopanja v obvladovanju posameznih veščin, navad in tudi v razvoju 

sposobnosti. Pogost je pojav, da se en otrok hitreje razvija na enem področju, počasneje pa na 

drugem področju (otrok se na primer hitreje razvija na področju motorike, počasneje pa na 

področju govora).  
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Predvsem na naslednjih področjih so opazna odstopanja različnih stopenj: 

•••• kognicije, 

•••• govora, 

•••• motorike, 

•••• socialno-čustvenega razvoja in 

•••• zaznavanja. 

 

Temeljni problemi se pojavljajo na kognitivnem področju zaradi: 

• težav sprejemanja in obdelovanja dražljajev iz okolja, 

• težav takojšnje zapomnitve, ki je zaradi velikih težav z usmerjanjem pozornosti zelo 

oslabljena, 

• kratkotrajne pozornosti, 

• težav pri transferu pridobljenih znanj, izkušenj na druge podobne situacije, kar otežuje 

proces učenja. Ta problem je pri otrocih s težjimi in težkimi MDR še izrazitejši. 

Posledica je zmanjšanje sposobnosti otrok za posnemanje, zmanjšana radovednost, 

lastna iniciativa in kreativnost. 

 

Pri otrocih z MDR so pogosteje kot pri drugih otrocih brez težav v razvoju prisotne še 

dodatne motnje. Razvoj otrok in rehabilitacija sta lahko tako dodatno otežena še z okvarami 

sluha, vida, gibanja (na primer, cerebralna paraliza), z epilepsijo in drugimi. Kot dve temeljni 

težavi se torej pojavljata težava učenja in vedenja (Kastelic, 2007).  

 

Kastelic (prav tam) navaja, da so pri otrocih in odraslih z ZMDR izrazitejše težave na 

področjih motorike, senzorike in kognicije, komunikacije, vedenja (pojav nezaželenih oblik 

vedenja), pridobivanja navad in spretnosti. Osebe s težkimi MDR kažejo osnovne čustvene in 

motorične odzive.  

 

Lačen (1998) pravi, da je temeljna značilnost obdobja odraslosti oseb z ZMDR, da te osebe 

praviloma ne bodo nikoli popolnoma samostojne. Te osebe vse življenje potrebujejo posebno 

skrb, vodenje in usmerjanje. Pri njih gre namreč za doseganje večje ali manjše stopnje 

samostojnosti in s tem višje ali nižje stopnje zaposlitve. Kljub temu da osebe z ZMDR ne 

dosegajo popolne samostojnosti, lahko posamezne dejavnosti izvedejo povsem samostojno. 
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Prav zaradi dovzetnosti teh oseb za učenje enostavnih opravil in stereotipnih del je v času 

obveznega šolanja pomembno predvsem načrtovanje razvoja različnejših spretnosti. 

 

Senzorno področje 

Razvoj senzoričnih sposobnosti je proces, odvisen od zorenja in izkušenj, ki jih posameznik 

pridobi v interakciji z okoljem. Zaradi zorenja organizma je zaporedje faz pri vseh otrocih 

enako. Od okolja pa je odvisno, pri kateri starosti bo otrok dosegel posamezno fazo. Otrok je 

pri tem aktiven pobudnik, ki s svojo dejavnostjo odkriva nove probleme in razvija nove 

spretnosti. Na zorenje ne moremo vplivati, lahko pa vplivamo na oblikovanje ustreznih 

izkušenj (Jaušovec in Kompare, 2002).  

 

Pri otroku, ki ima dovolj bogatih izkušenj v raziskovanju svojega telesa in okolja in pri 

katerem razvoj zaznavnih funkcij poteka v skladu s pričakovanji v določenem starostnem 

obdobju, lahko pričakujemo, da bo ustrezno razvil svoj senzorični razvoj.  

 

Pri otrocih z MDR pa se pogosto pojavlja, da je njihovo doživljanje sveta oteženo in se zato 

morajo zaznavanja šele naučiti. Usposobiti se morajo za sprejemanje dražljajev zunanjega 

sveta, da se bodo sposobni ustrezno odzvati na te dražljaje. V tem primeru moramo načrtovati 

več dejavnosti, ki razvijajo senzorične in senzomotorične sposobnosti, ki so temelj za 

nadaljnji otrokov duševni razvoj. Njihove težave na področju zaznavanja so lahko posledica 

upočasnjenega zorenja. Kastelic (2007) ugotavlja, da dandanes kljub različnim raziskavam še 

nimamo zadostnega vpogleda v strukturo osebnosti na način, po katerem posameznik misli in 

čuti. Pri ocenjevanju ne smemo uporabiti otrokovih zunanjih pokazateljev kot diagnostični 

kriterij brez vpogleda v to, kaj pomenijo, in brez zadovoljivega razumevanja celotnega 

konteksta, v katerem se izražajo.  

 

Metodični postopek čutnega zaznavanja oseb z MDR  

•••• Informacija se sprejema s pomočjo čutila – pozornost posameznika se osredotoči na 

senzorni dražljaj 

Osebe z MDR imajo lahko zaradi oškodovanosti senzornih organov težave pri sprejemanju 

informacij iz okolja. Informacij sploh ne sprejemajo ali pa le delno, celo popačeno. Težave se 

kažejo v nezmožnosti razlikovanja lika (subjekta) od ozadja, navadah, da otrok ne gleda in ne 

posluša, težavah skrenljive pozornosti. 
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•••• Novo sprejeta senzorna informacija se povezuje z že sprejetimi in ohranjenimi 

informacijami in tako nova informacija dobiva svoj pomen 

Veliko otrok z MDR ima težave pri povezavi sedanjih senzornih informacij s smiselnimi 

predhodnimi informacijami. To predstavlja težavo razumevanja. Danes vemo, da je otrok 

sposoben predelati informacije z uporabo več čutil hkrati. Ta zmožnost prestopa iz dejavnosti 

enega čutila v drugega je pri otrocih brez težav prirojena. Otroci z ZMDR pa imajo s tem 

pogosto težave, zato je potrebno načrtno spodbujanje kombinacij.  

•••• Oblikuje se ustrezna shema odgovora 

Veliko otrok z MDR ima težave v organizaciji odgovora na nek odziv. Razlog je v 

nesposobnosti nizanja elementov posameznega odgovora.  

•••• Posreduje odgovor – gibalna aktivnost 

Otrok z MDR je pogosto nespreten, lahko ima težave z ravnotežjem, s koordinacijo oko – 

roka, s sposobnostjo odzivanja. Prav zaradi tega je večina težav pri oblikovanju in 

posredovanju odgovorov na sprejeti dražljaj povezanih z otrokovo koordinacijo gibanja. 

•••• Odgovor se preveri v odnosu na ustreznost in kakovost 

Da se otrok nauči smiselnega zaznavanja, potrebuje informacije o ustreznosti njegovega 

odgovora. 

•••• Rezultati evalvacije odgovorov se ohranjajo v kognitivni sferi 

Spodbujanje čutil predstavlja zelo natančno poznavanje razvojne stopnje otroka. Treba je 

slediti trenutnim potrebam po učenju in pomenu tega za njegovo prihodnost (prav tam). 

 

Psihomotorično področje 

Po Tancig (2008) se psihomotorični razvoj kaže v vedno bolj učinkovitem in nadzorovanem 

gibanju. Delimo ga na dva vidika: 

• razvojne sposobnosti (koordinacija, moč, ravnotežje, gibčnost, ritem), ki so v večji 

meri odvisne od dednosti, zelo malo pa od okolja. So kapacitete delovanja na nekem 

področju in omogočajo posameznikovo učenje na nekem področju. So komponente 

spretnosti; 

• gibalne dejavnosti, ki se razvijajo v tri širine in prepletajoče se kategorije: stabilnost, 

lokomotorične in manipulativne dejavnosti – vse tri se pojavljajo na vseh stopnjah 

človekovega razvoja.  
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Posamezna razvojna in starostna obdobja približno ustrezajo naslednjim stopnjam 

motoričnega razvoja: 

• refleksna gibalna faza (fetus – 4 mesece): 

Stopnja zbiranja informacij  

Možganske strukture so višje razvite kot motorični korteks in so odgovorne za nehotne 

odzive, ki se pojavljajo kot refleks na dražljaje in novorojenčku omogočajo preživetje. 

� stopnja obravnavanja informacij  

Postopna inhibicija mnogih refleksov. Odziv na dražljaj postopoma nadomešča s perceptivno- 

motoričnim vedenjem. Poleg zavestne kontrole nad skeletnimi mišicami vključuje tudi 

senzorične dražljaje in uskladišči informacije. 

� rudimentarna gibalna faza (4 mesece – 2 leti) 

Stopnja inhibicije refleksov 

Na tej stopnji je zavestno gibanje še zelo slabo diferencirano in integrirano, gibanje je 

namerno ter grobo in slabo nadzorovano. 

• predkontrolna stopnja 

Okoli 1. leta se otroci naučijo pridobivati in obdržati ravnotežje, z raznimi predmeti se v 

prostoru rokujejo z že precejšnjo stopnjo vaje in kontrole. 

� temeljna gibalna faza  (2 leti – 7 let) 

Začetna stopnja 

V tem obdobju se pojavijo prvi otrokovi poskusi k cilju usmerjene temeljne gibalne 

dejavnosti. Gibanje je še zmeraj pomanjkljivo, v neustreznem zaporedju, omejeno/pretirano, 

orientacijska in časovna integracija gibov sta še slaba. 

Osnovna stopnja 

Gibi so že bolj usklajeni, vendar so gibalni vzorci še omejeni.  

Zrela stopnja 

Za to stopnjo so značilne večja učinkovitost, usklajenost in kontrola pri izvrševanju. Veliko 

otrok razvije to stopnjo samostojno, marsikateri otrok pa še potrebuje dodatne spodbude. 

• Športna gibalna faza (od 7. leta naprej) 

Splošna ali prehodna faza 

Tu se pojavljajo temeljna gibanja v bolj kompleksni in specifični obliki, otroci so zelo aktivni 

v odkrivanju in kombiniranju različnih gibov.  
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Specifična gibalna stopnja 

Otroci se začnejo zavestno odločati za usmeritve v posamezne športne dejavnosti. Te so 

odvisne od želja/odporov, prednosti/slabosti, možnosti/omejitev. Tu je poudarek na obliki in 

natančnosti izvedbe gibalne dejavnosti.  

 

Specializirana gibalna stopnja 

Predstavlja vrh gibalnega razvoja. Odvisna je od časa, denarja, športne opreme in objektov, 

posameznikove nadarjenosti, priložnosti, telesne pripravljenosti in motivacije. Pri otrocih z 

ZMDR so težave lahko opazne že ob ali kmalu po rojstvu. Težave se morebiti kažejo v obliki 

šibkosti (aktualne ali fizične), nezrelosti ali nesposobnosti. Lahko so opazna tudi telesna 

iznakaženja (glave, zob, okončin).  

 

Pri otrocih se ob MDR pogosto pojavljajo tudi druge vzporedne težave, kot je težave gibanja, 

ki so lahko posledica poškodb gibalnega aparata, centralnega (na primer, cerebralna paraliza) 

ali perifernega živčnega sistema ter kroničnih bolezni. Od vzrokov je odvisna kompleksnost 

motnje, kjer se poleg gibalne motnje lahko pojavlja poškodba na celotnem področju 

psihomotorike. Odstopanja v psihomotoričnem razvoju so lahko opazna že v refleksni fazi, 

veliko bolj pa v rudimentarni fazi. V slednji se otrok brez težav že nauči pridobivati in 

obdržati ravnotežje, medtem ko je gibanje otroka z MDR upočasnjeno, ovirano, trdo, grobo in 

slabše koordinirano.   

 

Otroci so zaradi oteženega ali onemogočenega gibanja prikrajšani za mnoga spoznanja iz 

okolice, omejenost gibanja pa močno vpliva tudi na razvoj socializacije. Za te otroke je 

pomembno, da se naučijo uporabe kompenzacijskih tehnik. 

 

Otroci z ZMDR praviloma kasneje shodijo, slabo so gibalno usklajeni, gibi, koraki so okorni. 

Motena je predvsem fina motorika oziroma motorika rok. Prav te težave so glavni vzrok za 

težave, ki jih imajo pri osvajanju praktičnih sposobnostih (kot so osnovne higienske navade, 

šolske veščine) (Kastelic, 2007). 

 

Komunikacija  

Vec (2002) pravi, da nam komunikacija omogoča usklajevanje mnenj, doseganje različnih 

ciljev, vzpostavljanje, vzdrževanje in spreminjanje medosebnih odnosov. Komunikacija je 



 

52 

vedno dvosmeren proces, saj je povezana s sočasno medsebojno zaznavo in hkratno 

medsebojno izmenjavo sporočil.  

 

Ločimo dva vidika komunikacije: 

•••• verbalno komunikacijo (besedno sporazumevanje), 

•••• neverbalno komunikacijo (nebesedno sporazumevanje). 

 

Komunikacija je potrebna za celostni razvoj človeka, saj brez komuniciranja ne moremo 

pridobivati veščin, znanj, ne moremo polno obstajati. Predstavlja nam osnovo za dobro 

čustveno počutje, za razvoj pozitivne samopodobe in oblikovanja samozavesti.  

 

Ljudje največkrat komuniciramo preko dogovorjenih simbolov: glasov, črk, različnih znakov. 

Razvoj govora kot osnovnega sredstva komunikacije je tesno povezan z razvojem mišljenja in 

motorike, zato je razumljivo, da je govor otrok z MDR odvisen od stopnje motnje. Pri otroku 

z ZMDR je komunikacija pogosto otežena ali porušena zaradi zapoznelega razvoja govora in 

nezmožnosti otroka, da zadovolji pričakovanja okolice. Prav zaradi tega mu je treba 

dogovorjene simbole prilagoditi in izbrati takšne, ki jih bo lahko razumel in uporabljal 

(Galeša in drugi, 1999).  

 

Pri otrocih z ZMDR je govor pogosto zaostal, pri nekaterih se pojavljajo hude oblike 

govornih motenj. Pogoste so dislalije ali bebljanje. To  je motnja, ki se nanaša na nezmožnosti 

ali nepravilnosti v izreki posameznih glasov. Pri mnogih otrocih se pojavljajo tudi disfazije 

oziroma nerazvitost govora. Večina ima skromen besedni zaklad (Grobler, 1985).  

 

Težave oziroma motnje govora so pogoste zaradi poškodb ali anomalij ustne votline in 

govoril. Še posebej je to prisotno pri otrocih s cerebralno paralizo in pri hudih možganskih 

okvarah. V nekaterih primerih ima otrok dobro razvite govorne organe, vendar ima avtizem, 

pri katerem pa obstajajo čustvene težave in je zaradi tega treba premagati druge ovire.  Govor 

se pri osebah razvije, ko obstaja odnos jaz – ti, kajti vsi potrebujemo govorne spodbude, ki pa 

jih dobimo v komunikaciji z okoljem.   

 

Neverbalna komunikacija (oziroma nebesedno sporazumevanje) je vsako sporazumevanje, ki 

ne vključuje besed ali simbolov, ki nadomeščajo besede. Kot smo že omenili, je brez 

vzpostavitve komunikacije nemogoče vplivati na razvoj osebe. Prav zaradi tega je razvoj 
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komunikacije zelo pomemben in ga je treba spodbujati že od rojstva naprej. Otroci z ZMDR 

imajo veliko problemov na področju govora, zato je neverbalna komunikacija pogosto edini 

način komuniciranja z njimi. Otroci z MDR, tudi tisti, ki ne bodo nikoli verbalno 

komunicirali, so se sposobni naučiti in obvladati določene oblike neverbalne komunikacije 

(Galeša in drugi, 1999).  

 

Kognitivno področje 

Osnovna značilnost otroka z MDR je zaostanek v kognitivnem razvoju. Če intelektualne 

sposobnosti razumemo kot sposobnosti za pridobivanje znanja, spretnosti in navad, opazimo 

da imajo ti otroci največ težav prav na tem področju.  

 

V procesu učenja ločimo primarno in sekundarno učenje. Pod primarno učenje prištevamo vsa 

tista osvajanja različnih znanj, ki so nastala kot posledica izkušenj, sprotnega učenja, 

oblikovanja navad, osnovnih oblik vedenja in druge. Sekundarno učenje pa vključuje tudi 

kognitivne komponente in zajema med drugim osvajanje znanj v šolskem obdobju.  

 

Otroci z ZMDR imajo težave že na področju primarnega učenja (Novljan, 1997). Kastelic 

(2007) ugotavlja, da so pri otrocih z ZMDR znatno pomanjkljivo razvite sposobnosti učenja 

kot procesi analize in sinteze, abstraktno mišljenje in sposobnost opazovanja vzročno- 

posledičnih zvez in odnosov. Tudi Novljan (1997) opaža, da imajo ti otroci težave na 

področju abstraktnega mišljenja, saj je tako verbalna kot neverbalna fantazija skromna in se 

pri večini razvije pozno, pri nekaterih nikoli. Nerazvita fantazija je pogosto vzrok za slabše 

odnose s povprečno inteligentnimi vrstniki. Opazni so primanjkljaji na področju vizualnega 

zaznavanja, saj so pri opazovanju počasni in na sliki ter v naravi opazijo manjše število 

predmetov. Večina otrok je sposobna našteti posamezne predmete na sliki, ne pa razumeti 

dogajanja. Številne raziskave kažejo na težave pri sprejemanju, shranjevanju in 

transformiranju vizualnih in slušnih informacij.  

 

Otroci predstave hitro poenostavijo. Vzrok za to sta njihovo specifično zaznavanje in proces 

hitrega pozabljanja. Opazne so še resne težave na področju diskriminacije, generalizacije, 

transfera in spomina. Pomnjenje je glede na obseg in trajanje slabše razvito. Primanjkljaje 

imajo v hitrosti transfera iz senzoričnega v kratkotrajni spomin. Težave naraščajo vzporedno s 

povečevanjem obsega informacij. Pozornost je kratkotrajna, velike težave se kažejo predvsem 

v selektivni pozornosti. Številne teorije pozornosti poudarjajo, da so primanjkljaji pozornosti 
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posledica šibkejših kognitivnih procesov, zato je obseg pozornosti veliko manjši kot pri 

otrocih brez težav. Po pravilu ne razvijejo sestavljenih kognitivnih funkcij. Kljub naštetim 

pogostim primanjkljajem se mnogo otrok z ZMDR nauči brati z razumevanjem in pisno 

izraziti svoje želje (Kastelic, 2007).  

 

Neustrezne oblike vedenja 

Temeljni problem pri otrocih z MDR, ki je izrazitejši pri težjih in težkih motnjah, je 

nesposobnost usvojitve tistih oblik vedenja, ki jih pričakuje okolje, glede na njihovo 

kronološko starost. Posledično se razvijejo trajne frustracije, ki vodijo v moteče oblike 

vedenja. Moteče vedenje je tisto, ki ga okolica doživlja kot neustrezno in moteče ter 

posameznika ogroža pri osvajanju novih veščin in navad. 

 

Zunanji pogoji so za otroke s težjimi in težkimi MDR pogosto manj ustrezni (hospitalizacije, 

nenehne kontrole, težave v komunikaciji, okrnjeno učenje preko lastnega raziskovanja zaradi 

gibalnih težav in drugi vzroki). S tem pa ne le, da je omejen razvoj psihofizičnih sposobnosti, 

temveč se prav zato razvijejo tudi nesprejemljive oblike vedenja, s katerimi se otrok odziva na 

situacijo, v kateri se nahaja. 

 

Najpogostejše oblike nezaželenega vedenja pri otrocih z MDR so: 

- AGRESIJA je težnja organizma, način vedenja oziroma odziv, s katerim je namerno 

sprožena škoda ali poškodba (fizična ali psihična). Glede na pojavno obliko je lahko 

telesna, besedna, neposredna, posredna. Pri otrocih z ZMDR se pogosto pojavi zaradi 

nezadovoljenosti potreb, ki so lahko posledica nerazumljenosti s strani okolice;  

- AVTOAGRESIJA je navznoter obrnjena agresija. Najpogostejše oblike vedenja 

avtoagresije so udarjanje z glavo v trdo površino, grizenje in praskanje samega sebe. 

Te oblike vedenja, pri katerih si otroci povzročajo bolečino  so po navadi ritmično- 

ponavljajoče. Kastelic (prav tam) ugotavlja, da je dokaj velika pogostost agresije in 

avtoagresije pri otrocih z avtizmom; 

- STEREOTIPIJA je stalno, ponavljajoče se, ritualno in brezpomensko gibanje. 

Stereotipni gibi se lahko pojavijo kot posledica nespodbudnega okolja, zaradi 

značilnosti ponavljanja in predvidljivosti lahko otroku dajejo občutek varnosti in se 

tako utrdijo kot oblika vedenja. Znotraj populacije ZMDR se po svoji pojavni obliki 

med seboj razlikujejo glede na intenzivnost, pogostost in trajanje gibov. Mnogi 

strokovnjaki so potrdili pogostost vedenj s stopnjo MDR. Tipične stereotipije pri teh 
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otrocih so kimanje z glavo, ploskanje, sesanje prstov, mahanje in trepetanje s prsti ali 

dlanjo, zibanje telesa, specifično oglašanje (cviljenje, stokanje). Stereotipije se lahko 

pojavljajo redko in trajajo več časa ali se pojavljajo pogosto in trajajo krajši čas. Te so 

lahko za okolico in tega otroka zelo moteče. Postavi se vprašanje, koliko lahko otrok 

sledi dogajanju v okolju, ko je zaseden s tem vedenjem. Kastelic (prav tam) nadalje 

ugotavlja, da ni nujno, da so vse stereotipije moteče oblike vedenja. 

 

Socialno-čustveno področje 

O socialnem področju in razvoju socialnih spretnosti ne moremo govoriti brez prisotnosti 

čustev, zato smo ti dve področji združili v eno. Kastelic (prav tam) ugotavlja, da je proces 

socializacije eden najpomembnejših procesov, pomembnih za razvoj otrok z ZMDR. Tudi 

Galeša in sodelavke (1999, str. 26) menijo, da je socialno-čustveno področje: »... bazično 

področje v odnosu do oseb z motnjami v razvoju.«  

 

Na razvoj osebnosti vplivajo trije pomembni procesi (prav tam): 

• komunikacija, 

• okupacija, 

• socializacija. 

 

Definicij pojma socializacija je veliko, vendar je Kastelčevi najbližje Rotova definicija, ki kot 

pravi, je najbolj vsestranska. Rot (1975, po Kastelic 2007, str. 44) definira socializacijo kot: 

»... proces socialnega učenja, s pomočjo katerega posameznik doseže socialno zadovoljive 

oblike vedenja in se oblikuje v osebnost s svojimi specifičnimi lastnostmi.«  

 

Socialno zadovoljivo vedenje najdemo tudi pri osebah, ki niso dovolj socializirane. 

Socializacijo se po Rotu razume kot kontinuum in temelji na izkušnjah, ki jih posameznik 

pridobiva vse življenje na različnih področjih. Osnova izkušenj je v zaznavanju, to je v 

procesu zbiranja informacij. Posameznik preko zaznavanja tvori vtise o sebi, drugih, svetu. 

Vse to so sestavni deli socialnega zorenja.  

 

Dejavniki učinkovite socializacije, ki vedno nastopajo v medsebojni interakciji, so: zgled, 

razumevanje/razumeti druge, iskrenost, skladnost misli, besed, dejanj, naklonjenost, 

medsebojno spoštovanje, pohvala, empatija, uglašenost, interakcija (dejavno poslušanje in 
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opazovanje, prilagajanje), dogovarjanje, vztrajanje, varnost, doslednost, pripadnost, 

samostojnost, odgovornost in kontinuiteta.  

 

Učinek oziroma posledica socializacije pa je socialni razvoj. V njem posameznik pridobiva 

spretnosti in značajske lastnosti, ki mu omogočajo dejavno sodelovanje v ožjem in širšem 

okolju. Je razvoj posameznika, ki vedno doseže določeno raven, socializacija pa zajema tudi 

tisto, kar od zunaj deluje na posameznika.  

 

Socialni razvoj sestavljajo: 

• osvajanje znanj in spretnosti na področju medosebnih odnosov, 

• razvoj socialnih stališč in vrednot v odnosu do sebe in drugih, 

• osvajanje socialno sprejemljivega vedenja. 

 

V vsakem obdobju življenja na posameznika vplivajo (prav tam): 

• lasten sklop socialnih in fizičnih situacij, 

• posebnost njegove osebnosti, 

• ožje in širše družbeno okolje. 

 

Socialni razvoj je odvisen od dednosti, okolja in otrokove aktivnosti. Kastelic (prav tam) 

opozarja na pomembnost zavedanja in odgovornosti, ki jo ima proces vzgoje in izobraževanja 

za socialni razvoj otroka. Priznava, da je eno najpomembnejših odkritij v zadnjem času 

ugotovitev, da je za otrokov socialni razvoj pomembnejša vzgoja kot njegove naravne danosti. 

Danes otrok veliko časa preživi v šoli, zato se pomemben delež socializacije ne izvaja samo 

doma, ampak tudi v šoli. Otrok si skupaj z vrstniki postopoma oblikuje odnos do samega sebe 

in do ožjega socialnega okolja, kar je pomembno za socialni razvoj. Otrok z MDR zaostaja v 

celotnem razvoju, s tem pa posledično tudi v socialnem, zato se lahko zgodi, da vrstniki 

odklanjajo otroka z motnjo. Ta se lahko umakne v osamo. Socialni razvoj poteka pri otrocih z 

MDR enako kot pri povprečno inteligentnih otrocih, le da je prehod iz ene faze v drugo 

počasnejši in bolj kompleksen. Končni doseg socialno-čustvenega razvoja je na nižji ravni kot 

pri otrocih brez motenj (Novljan, 1997).  

 

Otrok z MDR težko oblikuje odnos do samega sebe in  počasneje vzpostavi ustrezen odnos do 

okolja. Težave otrok z MDR bodo bolj izražene, čim bolj je šibka determinanta socialne 
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prilagodljivosti. Pri težjih MDR najdemo v večji meri neustrezna vedenja v socialnih 

interakcijah, ki se raztezajo od asocialnega vedenja do neustreznih oblik (na primer slačenje 

pred drugimi, objemanje neznanih ljudi, izražanje določenih čustev v neprimernih situacijah) 

(Kastelic, 2007).  

 

Socialne spretnosti otrok z MDR so slabše razvite kot pri otrocih brez motenj, saj so otroci 

manj kritični do drugih otrok in se nagibajo k nezrelemu presojanju socialnih situacij.  

 

Novljan (1997) ugotavlja, da je čustvovanje otrok z MDR v veliki meri odvisno od ožjega in 

širšega okolja. Ustrezna vzgoja namreč prispeva k večji kontroli čustev, kar je tudi pokazatelj 

čustvene zrelosti.  

 

Galeša in sodelavke (1999) poudarjajo pomembnost razvoja socialno-čustvenega področja in 

vlogo specialnega pedagoga pri razvoju tega. Specialni pedagog mora narediti vse, da ga bo 

otrok sprejel in da bo vzpostavljen dober kontakt med njima. Šele potem bo lahko otrok 

optimalno funkcioniral tudi na drugih področjih. Dosedanjim IP očitajo pomanjkljivo 

zastopanost tega področja. Pomeni, da se je večinoma težilo k osvajanju znanj, zelo malo pa 

je ostalo časa za osvajanje in razvijanje ostalih človekovih funkcij.  

 

7  OTROK Z ZMERNIMI MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU IN 

INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

 

MDR je vseživljenjski problem, ki traja od zgodnjega otroštva do smrti, torej vse življenje. 

Otroci, mladostniki in odrasli z MDR potrebujejo različno stopnjo pomoči (skrb, vodenje in 

usmerjanje) vse življenje. Lačen (2001) opozarja, da zgodnja obravnava otrok lahko omili in 

zmanjša MDR. 

 

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

potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 

otrok s posebnimi potrebami (2003) se že predšolski otroci z ZMDR lahko usmerijo v 

prilagojene programe za predšolske otroke. Glede na izredno heterogenost otrok z ZMDR ter 

s številnimi kombinacijami drugih motenj, primanjkljajev in ovir ni možno določiti skupnih 

ciljev, ki bi jih dodali k ciljem področij dejavnosti kurikula za vrtce. Otrok z ZMDR z 

usmeritvijo v prilagojen program za predšolske otroke pridobi pravico do IP. Preko 
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načrtovanih ciljev v IP se uresničujejo dejavnosti za vsakega otroka posebej (Kurikulum za 

vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke, 2006).  

 

Otrok z ZMDR je na začetku osnovnošolskega izobraževanja, lahko pa tudi kasneje, usmerjen 

v posebni program vzgoje in izobraževanja.  

 

7.1 POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

 

Celoten program se deli v naslednje stopnje: 

• obvezni del, ki traja devet let, vključuje tri stopnje in vsaka stopnja traja tri leta; 

• obvezni del z možnostjo podaljšanja, ki traja največ tri leta; 

• nadaljevalni del, ki za otroke več ni obvezen in traja največ tri leta; 

• usposabljanje za življenje in delo, ki za otroke prav tako več ni obvezno in traja največ 

pet let. 

 

Najpomembnejša načela, ki so skupna vsem stopnjam: 

• celovitost vzgojno-izobraževalnega procesa pri vsakem posamezniku skladno z 

njegovimi potrebami zagotavlja skrb za uravnoteženo telesno, duševno in socialno 

rast; 

• individualizacija vzgojno-izobraževalnih programov je nujna glede na inter- in 

intraindividualne razlike udeležencev; potrebna je prilagoditev oblik in metod dela, 

postopkov in pripomočkov; 

• interdisciplinarnost in timsko delo sta zaradi specifičnosti motenj v duševnem razvoju 

nujna za uspešno strokovno pomoč in optimalen razvoj udeležencev programa. 

 

V vseh stopnjah so glavni cilji: 

• spodbujati otrokov razvoj na zaznavnem, gibalnem, čustvenem, miselnem, govornem 

in socialnem področju; 

• navajati na skrb za zdravje in samostojno življenje; 

• pridobivati osnovna znanja in spretnosti; 

• navajati na čim bolj aktivno, delno samostojno vključevanje v okolje. 
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Glede na izredno heterogenost otrok z MDR in s številnimi kombinacijami drugih dodatnih 

motenj je delo na vseh stopnjah individualizirano. Pouk poteka dosledno po IP za vsakega 

otroka.  

 

Preverjanje in ocenjevanje je na vseh stopnjah izključno opisno. Opisujejo se dosežki v smislu 

napredovanja po operativnih ciljih iz IP za vsakega otroka. Ob koncu šolskega leta se izda 

potrdilo z opisno oceno napredka učenca po posameznih področjih. Ocena ni pogoj za 

napredovanje na višjo stopnjo, saj otroci napredujejo po stopnjah glede na starost. Opis 

osvojenih znanj in veščin služi kot orientacija, ki nam omogoča načrtno in sistematično 

spremljanje otrokovega razvoja. Učenec zaključi osnovno šolanje po devetih letih obveznega 

dela programa. Takrat dobi ustrezno potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti. V 

potrdilu so opisno navedeni dosežki o doseganju ciljev tega dela programa. Tudi ob zaključku 

programa usposabljanje za življenje in delo udeleženec prejme potrdilo z opisom njegovega 

stanja z oceno dosežene stopnje razvoja in smernicami za čim bolj uspešno vključitev v 

življenje in delo.  

 

Področja dejavnosti posebnega programa vzgoje in izobraževanja – obveznega in 

nadaljevalnega dela so: 

• razvijanje samostojnosti, 

• splošna poučenost, 

• gibanje in športna vzgoja, 

• glasbena vzgoja, 

• likovna vzgoja, 

• delovna vzgoja. 

 

Področja dejavnosti posebnega programa vzgoje in izobraževanja – usposabljanje za življenje 

in delo so: 

• splošna poučenost, 

• razvijanje in ohranjanje samostojnosti, 

• kreativna znanja, 

• rekreacija in šport, 

• učenje za aktivno preživljanje prostega časa, 

• razvijanje aktivnega državljanstva, 
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• intimno življenje in odnosi med spoloma, 

• delovne in zaposlitvene tehnike. 

 

Otroci, ki so usmerjeni v posebni program vzgoje in izobraževanja, praviloma potrebujejo 

pomoč na vseh področjih razvoja: telesnem, duševnem in socialnem. Zato je v vseh obdobjih 

potrebno tesno in korektno sodelovanje različnih strokovnjakov (iz pedagoške, zdravstvene, 

socialne in psihološke dejavnosti), odvisno predvsem od potreb otroka.  V timsko delo pa se 

vključujejo tudi starši. Vključevanje je še posebej pomembno pri načrtovanju in evalvaciji 

operativnih ciljev IP in pri izdelavi načrta vključevanja otroka v program (Posebni program 

vzgoje in izobraževanja, 2005).    

  

7.1 GLOBALNA OCENA IN NAČRTOVANJE CILJEV 

 

Temeljnega pomena za ustrezno delo z otroci z ZMDR je poznavanje populacije in področij 

posebnih potreb.  

 

Spoznavanje otroka je velikokrat oteženo zaradi različnih dodatnih motenj, kar od tima 

zahteva zelo dobro poznavanje domačega okolja, otrokovega razvoja od rojstva naprej in 

mnenj drugih strokovnjakov (zdravnikov specialistov, fizioterapevta in drugih), ki so prav 

tako vključeni v obravnavo otroka. Temu sledi timsko oblikovanje globalne ocene. Pri tem so 

nam v veliko pomoč učni načrti za vsa področja v posebnem programu vzgoje in 

izobraževanja. Celoten program je namreč naravnan razvojno, saj si stopnje sledijo 

progresivno glede na starost in sposobnosti. Iz programa je razvidna postopnost in 

sistematičnost v pridobivanju in utrjevanju najrazličnejših znanj in spretnosti, ki imajo za cilj 

čim večjo samostojnost učencev (Učni načrt za področje razvijanje samostojnosti, 2004). 

 

Področja dejavnosti posebnega programa vzgoje in izobraževanja ustrezno pokrivajo razvojne 

potrebe otrok z ZMDR, ker spodbujajo razvoj na zaznavnem, gibalnem, čustvenem, 

miselnem, govornem in socialnem področju. Prej našteta področja (motorika, senzorika, 

percepcija, socialno polje, komunikacija, usmerjenost procesov, navade, prostorska in 

časovna orientacija, znanje, šolske veščine), na osnovi katerih po Galeši (1995) in Končar 

(1997) opišemo otrokovo funkcioniranje in načrtujemo cilje, so vpeta v vsa področja 

posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Znotraj vsakega področja dejavnosti opišemo, 

katere operativne cilje je otrok že usvojil. Zelo pomembno je, da globalna ocena zajema tudi 
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opis otrokovega okolja, njegovih močnih področij in tudi vedenja. Dobro poznavanje 

otrokovega okolja nam koristi z vidika boljšega razumevanja otrokovih potreb. Opis močnih 

področij timu koristi pri načrtovanju in izvajanju IP, saj otroku tako omogočimo, da izrazi 

svoje sposobnosti in jih razvije do maksimuma. Otrokovo vedenje opišemo zaradi morebitnih 

pojavov motečih vedenj, ki so pri otrocih z ZMDR lahko zelo pogosti. Če ozavestimo 

morebitne oblike motečega vedenja, lahko načrtujemo cilje, preko katerih bo otrok 

neprimerno vedenje nadomestil s primernejšim in socialno bolj zaželenim vedenjem.   

 

Glede na poznano teoretično izhodišče predlagamo, da globalna ocena za otroka z ZMDR  

zajema opis otrokovega funkcioniranja na področjih in podpodročjih: 

• okolja: opis dejavnikov v družini in šolskem okolju; 

• razvijanja samostojnosti: hranjenje, osvajanje higienskih navad, nega telesa, oblačenje, 

obuvanje in sezuvanje, osebna urejenost, skrb za varnost in zdravje; 

• splošne poučenosti: spoznavanje okolja (kdo sem jaz; spoznavanje oseb v najbližjem 

okolju; vrtec, šola, dom; otrokov dom; širša okolica; letni časi; orientacija v času in 

prostoru; človeško telo; obleka; skrb za varnost in zdravje; živali; promet; poklici; 

prazniki), jezik (neverbalna komunikacija; verbalna komunikacija; spoznavanje in 

uporabljanje pisnega jezika), matematika (predštevilska matematika; geometrija; 

števila in merjenje; računalništvo); 

• gibanja in športne vzgoje: gibanja, ki niso vezana na spretnost hoje, naravne oblike 

gibanja, vaje za razvoj senzomotorike, elementarne igre, ples, športni program; 

• likovne vzgoje: risanje, slikanje, kiparstvo, prostorsko oblikovanje, grafika; 

• delovne vzgoje: obdelava gradiv (spoznavanje in obdelava posameznih materialov), 

domača opravila; 

• glasbene vzgoje: poslušanje glasbe, petje, igranje na instrumente, gibalno izražanje, 

glasbeno-didaktične igre; 

• vedenja: opis vedenja v različnih situacijah, morebitnih motečih vedenj (agresivna in 

avtoagresivna vedenja, stereotipije); 

• močnih področij: opis otrokovih želja in sposobnosti, ki so pri otroku bolj razvite. 

 

Člani tima na timskem sestanku uskladijo mnenja in oblikujejo globalno oceno. Jurišić (2008) 

se zavzema za zapis otrokovega trenutnega funkcioniranja in funkcioniranja njegovega okolja 

v obliki povedi. Te naj bi bile oblikovane tako, da je iz njih jasno razvidno, kaj otrok že zmore 
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in zna ter česa ne. Iz učnih načrtov in globalne ocene, ki mora biti čim bolj objektivna, nato 

tim načrtuje prilagoditve in cilje. 

 

Otroci z ZMDR potrebujejo prilagoditve poučevanja, časa, prostora, delovnega prostora, 

opreme, didaktičnega materiala in različnih pripomočkov. Osebe z ZMDR na splošno v vseh 

življenjskih obdobjih potrebujejo mnogo več časa, veliko več spodbujanja, motivacije, 

ponavljanja in utrjevanja dejavnosti na njim zanimiv način. Zato je potrebno nenehno iskanje 

individualnih poti spoznavanja in učenja.  

 

Veliko zahtevnejše kot načrtovanje prilagoditev je načrtovanje ciljev. Ti morajo biti v skladu 

z otrokovimi posebnimi potrebami in pogosto oblikovani v manjših korakih, da jih otrok z 

ZMDR lahko doseže. Zapisani operativni cilji v učnih načrtih predstavljajo okvir, znotraj 

katerega tim izbere in načrtuje cilje za posameznega otroka. Operativni cilji po stopnjah so 

stopnjevani v majhnih korakih, kajti učenci napredujejo kronološko, njihove sposobnosti pa 

so zelo različne. Če so cilji v učnem načrtu za otroka prenizki ali previsoki glede na stopnjo, v 

katero je vključen, lahko tim načrtuje operativne cilje nižje ali višje stopnje. Pri načrtovanju je 

pomembno upoštevati neenakomeren razvoj po področjih funkcioniranja otroka. Število ciljev 

je odvisno od otroka in od predvidenega časa za realizacijo. Najpomembnejše je, da člani tima 

za določenega otroka zelo dobro poznajo načrtovane cilje in poti za njihovo dosego. Med 

člani tima se namreč pojavljajo razlike v uporabi različnih vsebin in metod dela, pripomočkov 

in sredstev, medtem ko so razvojni cilji vsem skupni.     
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II EMPIRIČNI DEL          

                 

8 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Danes vemo, da so osebe z ZMDR »učljive« in da jih ne moremo in ne smemo izključiti iz 

vzgojno-izobraževalnega procesa. Po ZUOPP-1 (2011) se učenci z ZMDR usmerijo v posebni 

program vzgoje in izobraževanja. Poučevanje otrok z ZMDR temelji na individualizaciji in 

diferenciaciji učno-vzgojnega procesa, saj poteka pouk po IP za vsakega otroka posebej. Iz 

tega sledi, da je za optimalen razvoj otroka z ZMDR ključnega pomena dobro načrtovan, 

posledično pa izvajan in evalviran IP.  

 

V praksi se nemalokrat dogaja, da IP za otroke z ZMDR niso pripravljeni timsko. Pogosto 

vsak učitelj za svoje področje dejavnosti zapiše cilje, ki jih razrednik nato zloži skupaj v 

otrokov IP. Ponekod se dogaja tudi, da razrednik sam oblikuje globalno oceno in načrtuje cilje 

za vsa področja dejavnosti. Starši na timskem sestanku IP po navadi podpišejo brez dodatnih 

pripomb, predlogov in mnenj. Velikokrat načrtovani cilji ne izhajajo iz globalnih ocen, čeprav 

vemo, da morajo biti vse štiri faze v procesu oblikovanja IP med seboj tesno povezane in 

medsebojno odvisne. Iz številnih IP lahko namreč razberemo, da so načrtovani cilji prepisani 

iz učnih načrtov za stopnjo, ki jo otrok trenutno obiskuje. Dejstvo pa je, da lahko otrok po 

sposobnostih na določenih področjih sodi v drugo stopnjo in ne v tisto, v katero je vključen. 

Prav zato bi bilo nujno potrebno vse to upoštevati tako v globalni oceni kot pri načrtovanju 

ciljev.     

 

V diplomskem delu zato želimo raziskati procesa oblikovanja globalne ocene in načrtovanja 

ciljev v IP za osebe z ZMDR, hkrati pa želimo ugotoviti, kako in koliko člani tima med seboj 

resnično sodelujejo v obeh fazah oblikovanja IP.  

 

9 CILJI RAZISKAVE 

 

Splošni cilj je raziskovanje procesov in medsebojne povezanosti globalne ocene in 

načrtovanih ciljev v IP. Lahko ga opredelimo z naslednjima ciljema: 

•••• preveriti in ovrednotiti povezanost globalne ocene z načrtovanimi cilji; 

•••• raziskovati in ugotoviti, kako člani tima ocenjujejo timski pristop in koliko ter kako so 

vključeni v proces oblikovanja globalne ocene in načrtovanja ciljev. 
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10 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Katera področja otrokovega funkcioniranja so najbolj zastopana v IP? 

2. Ali načrtovani cilji pokrivajo vsa področja otrokovega razvoja, izpostavljena v 

globalni oceni? 

3. Ali je IP v fazah oblikovanja globalne ocene in načrtovanja ciljev pripravljen timsko? 

4. Kako so v proces oblikovanja globalne ocene in načrtovanja ciljev vključeni starši? 

5. Ali so starši in strokovni delavci zadovoljni s timskim delom in sodelovanjem med 

člani tima? 

6. Kako člani timov ocenjujejo uresničevanje timskega pristopa? 

 

11 METODE DELA 

 

11.1 VZOREC  

 

Vzorec predstavlja 7 IP, ki jih je oblikovalo 14 članov tima. IP pripadajo otrokom, vključenim 

v različne stopnje posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Razporejeni so v dva 

oddelka. V prvem oddelku so 4 učenci, ki obiskujejo obvezni del programa in so vključeni v 

1., 2. in 3. stopnjo. V drugem oddelku so 3 učenci, ki se vključujejo v 4. in 5. stopnjo 

posebnega programa. Otroci so stari od 9 do 20 let. Od 7 otrok so 4 dekleta in 3 fantje. Otroci 

imajo kombinirane motnje z ZMDR. 

 

Med 14 člani sta 2 razredničarki – profesorici defektologije, 5 učiteljev različnih smeri (2 od 

njih imata opravljeno specialno pedagoško dokvalifikacijo) in 7 staršev.  
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Graf 1: Struktura vzorca članov timov po delovnem področju 

 

 

11.2 MERSKI INSTRUMENTARIJ 

 

11.2.1 OCENJEVALNA LESTVICA 

 

Ocenjevalna lestvica za strokovne delavce in starše je bila sestavljena z namenom pridobitve 

informacij o timskem delu med razrednikom, učitelji in starši (uresničevanje timskega 

pristopa v praksi, vključevanje staršev, učiteljev, zadovoljstvo s timskim sodelovanjem, potek 

oblikovanja globalne ocene in načrtovanja ciljev). Trditve smo oblikovali s pomočjo 

ocenjevalne lestvice, ki sta jo leta 2010 oblikovali Končar in Žolgar s ciljem preveriti, kako 

specialni pedagogi, učitelji in starši v praksi ocenjujejo uresničevanje timskega pristopa. 

Ocenjevalna lestvica obsega 29 trditev, ki so jih ocenjevalci morali oceniti na 3-stopenjski 

lestvici.  Dodani sta še dve vprašanji kombiniranega tipa, kjer ocenjevalec izbira med dvema 

kategorijama možnih odgovorov (DA ali NE). Določen odgovor od ocenjevalca zahteva 

pojasnilo v eni ali dveh povedih.   

 

11.2.2 ANALIZA INDIVIDUALIZIRANIH PROGRAMOV 

 

Vseh 7 IP smo pilotsko pregledali in ovrednotili globalne ocene, načrtovane cilje in povezavo 

obeh procesov. Za namen analize smo izbrali kriterije za področje ocenjevanja globalne ocene 

in načrtovanja ciljev.   
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Globalna ocena  

Ocenjevali smo, ali so v IP zapisane ocene funkcioniranja otroka na področjih in 

podpodročjih: 

• okolja: opis dejavnikov v družini in šolskem okolju; 

• razvijanja samostojnosti: hranjenje, osvajanje higienskih navad, nega telesa, oblačenje, 

obuvanje in sezuvanje, osebna urejenost, skrb za varnost in zdravje; 

• splošne poučenosti: spoznavanje okolja (kdo sem jaz; spoznavanje oseb v najbližjem 

okolju; vrtec, šola, dom; otrokov dom; širša okolica; letni časi; orientacija v času in 

prostoru; človeško telo; obleka; skrb za varnost in zdravje; živali; promet; poklici; 

prazniki), jezik (neverbalna komunikacija; verbalna komunikacija; spoznavanje in 

uporabljanje pisnega jezika), matematika (predštevilska matematika; geometrija; 

števila in merjenje; računalništvo); 

• gibanja in športne vzgoje: gibanja, ki niso vezana na spretnost hoje, naravne oblike 

gibanja, vaje za razvoj senzomotorike, elementarne igre, ples, športni program; 

• likovne vzgoje: risanje, slikanje, kiparstvo, prostorsko oblikovanje, grafika; 

• delovne vzgoje: obdelava gradiv (spoznavanje in obdelava posameznih materialov), 

domača opravila; 

• glasbene vzgoje: poslušanje glasbe, petje, igranje na instrumente, gibalno izražanje, 

glasbeno-didaktične igre; 

• vedenja: opis vedenja v različnih situacijah, morebitnih motečih vedenj (agresivna in 

avtoagresivna vedenja, stereotipije); 

• močnih področij: opis otrokovih želja in sposobnosti, ki so pri otroku bolj razvite. 

 

Načrtovanje ciljev  

Ocenjevali smo, ali so v IP načrtovani cilji na vseh področjih, ki so v globalni oceni 

izpostavljena kot šibka in močna. Primerjali smo globalne ocene s področji, na katerih so 

načrtovani cilji. 

 

11.3 ZBIRANJE PODATKOV 

 

Ocenjevalne lestvice smo razdelili učiteljem in staršem na roditeljskem sestanku. Še prej smo 

jih seznanili z namenom diplomskega dela in povedali tudi, da je ocenjevanje anonimno in da 
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bodo podatki uporabljeni le v namene raziskave. Za soglasje o analizi IP v diplomskem delu 

smo pisno prosili starše vseh otrok.  

 

11.4 SPREMENLJIVKE 

 

NEODVISNA: delovno področje. 

ODVISNE: timsko oblikovanje IP, načini vključenosti staršev v proces oblikovanja globalne 

ocene in načrtovanja ciljev, zadovoljstvo članov timov s timskim delom, stališča članov timov 

do uresničevanja timskega pristopa.  

 

11.5 OBDELAVA PODATKOV 

 

V IP smo globalne ocene in načrtovane cilje ocenili po kriterijih, ki smo jih oblikovali za 

ocenjevanje teh dveh področij. 

 

Izpolnjene ocenjevalne lestvice za strokovne delavce in učitelje smo obdelali s programom 

SPSS Statistics 17.0. Vrednosti so predstavljene v absolutnih in relativnih frekvencah. Pri 

obdelavi podatkov smo uporabili metodo opisne statistike (aritmetična sredina – M, 

standardni odklon – SD), Levenejev test homogenosti varianc, t-test za neodvisne vzorce in 

standardno napako ocene aritmetične sredine – SE. Rezultati so prikazani v tabelah in grafih.  

 

12 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

 

V tem poglavju so tabelarično, grafično in opisno predstavljeni rezultati analize 7 IP in 14 

ocenjevalnih lestvic. 

 

12.1 GLOBALNA OCENA OTROKOVEGA FUNKCIONIRANJA IN NJEGOVEGA 

OKOLJA 

 

V tabeli 1 so prikazani podatki po področjih in podpodročjih, na katerih so timi zapisali ocene 

funkcioniranja določenega otroka. Oddelek 1., 2. in 3. stopnje predstavljajo otroci z IP od 1 

do 4, oddelek 4. in 5. stopnje pa otroci z IP od 5 do 7.  
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Tabela 1: Globalna ocena otrokovega funkcioniranja in njegovega okolja 

                     
PODROČJE 

 
PODPODROČJE 

 
IP 1 

 
IP 2 

 
IP 3 

 
IP 4 

 
IP 5 

 
IP 6 

 
IP 7 

 
SKUPAJ 

Opis okolja Domače  - - - - - - - 0 
Šolsko - - - - - - - 0 

Razvijanje 
samostojnosti 

Hranjenje - - - - + + + 3 
Osvajanje 

higienskih navad 
- - - - + + + 3 

Nega telesa - - - - + + + 3 
Oblačenje - - - - + + + 3 

Obuvanje in 
sezuvanje 

- - - - + + + 3 

Osebna urejenost - - - - + + + 3 
Skrb za varnost in 

zdravje 
- - - - - - - 0 

Splošna 
poučenost 
(spoznavanje 
okolja, jezik, 
matematika) 

Kdo sem jaz - - - - - - - 0 
Spoznavanje oseb 

v najbližjem 
okolju 

- - - - - - - 0 

Vrtec, šola, dom - - - - - - - 0 
Otrokov dom - - - - - - - 0 
Širša okolica - - - - - - - 0 

Letni časi - - - - - - - 0 
Orientacija v času 

in prostoru 
- - - - - - - 0 

Človeško telo - - - - - - - 0 
Obleka - - - - - - - 0 

Skrb za varnost in 
zdravje 

- - - - - - - 0 

Živali - - - - - - - 0 
Promet - - - - - - - 0 
Poklici - - - - - - - 0 

Prazniki - - - - - - - 0 
Neverbalna 

komunikacija 
- - - - - + - 1 

Verbalna 
komunikacija 

- - - - + + - 2 

Spoznavanje in 
uporabljanje 

pisnega jezika 

+ + - + - - + 4 

Predštevilska 
matematika 

- - - - + - - 1 

Geometrija - - - - - - - 0 
Števila in merjenje - - - + - - - 1 

Računalništvo - - - - - - - 0 
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PODROČJE 

 
PODPODROČJE 

 
IP 1 

 
IP 2 

 
IP 3 

 
IP 4 

 
IP 5 

 
IP 6 

 
IP 7 

 
SKUPAJ 

Gibanje in 

športna 

vzgoja  

 

Gibanja, ki niso 
vezana na 

spretnost hoje 

+ - - - + + + 4 

Naravne oblike 
gibanja 

- + - - - + + 3 

Vaje za razvoj 
senzomotorike 

- - - - - - - 0 

Elementarne igre - - - - + + + 3 
Ples - - - - - - - 0 

Športni program - - - - - - - 0 
Likovna 

vzgoja 

  

 

Risanje - - - - + + + 3 
Slikanje - - - - + - + 2 

 Kiparstvo - - - - - - - 0 
Prostorsko 
oblikovanje 

- - - - - - - 0 

Grafika - - - - - - - 0 
Delovna 

vzgoja  

 

Obdelava gradiv - - - - + + + 3 
Domača opravila - - - - + + + 3 

Glasbena 
vzgoja 

Poslušanje glasbe - - - - + + + 3 
Petje - - - - + - + 2 

Igranje na 
instrumente 

- - - - - - - 0 

Gibalno izražanje - - - - + + - 2 
Glasbeno- 

didaktične igre 
- - - - - + + 2 

Vedenje Aktivnost + - - - + - - 2 
Urejenost - - - - - - - 0 

Razpoloženje - - - - - - - 0 
Neustrezne oblike - - + + - - - 2 

Močna 
področja 

Interesi + + + + + + + 7 
Sposobnosti + + + + + + + 7 

 

V 3 IP (IP 5, IP 6 in IP 7) so globalne ocene razdeljene po področjih posebnega programa 

vzgoje in izobraževanja. Otrokovo funkcioniranje je zapisano v obliki povedi na področjih: 

razvijanja samostojnosti, splošne poučenosti, gibanja in športne vzgoje, likovne vzgoje, 

delovne vzgoje ter glasbene vzgoje. Dodani so tudi opisi vedenj in močnih področij. V vseh 3 

globalnih ocenah je v okviru vsakega področja dejavnosti zapisano, kaj otrok že zmore, kje 

ima še težave ter kakšni so njegovi primanjkljaji. V nobeni od 3 globalnih ocen ni opisano in 

ocenjeno funkcioniranje otrok na vseh podpodročjih. Izjema so močna področja, ki so 



 

70 

podrobno opisana v vseh 3 globalnih ocenah. Prav tako so v vseh 3 globalnih ocenah našteti 

operativni cilji, ki jih otroci dosegajo na obeh podpodročjih delovne vzgoje. Zelo podrobno je 

v vseh 3 globalnih ocenah opredeljeno funkcioniranje otrok na 6 od 7 podpodročjih razvijanja 

samostojnosti. Iz nobene globalne ocene pa ne izvemo, katere operativne cilje dosegajo otroci 

pri skrbi za varnost in zdravje. V nobeni od 3 globalnih ocen tudi ni opisov dejavnikov 

domačega in šolskega okolja ter funkcioniranja otrok pri spoznavanju okolja. Od skupno 54 

podpodročij je opisano funkcioniranje otrok v IP 5 na 20, v IP 6 in v IP 7 pa na 19 

podpodročjih.    

 

V 4 IP (IP 1, IP 2, IP 3, IP 4) so globalne ocene razdeljene na močna in šibka področja. Pri 

obeh gre zgolj za naštevanje močnih in šibkih področij po alinejah. Iz globalnih ocen 

razberemo, na katerih področjih in podpodročjih imajo otroci težave, vendar ne izvemo, 

kakšne so te težave. Tudi v teh 4 globalnih ocenah zasledimo opise močnih področij. V 3 

(IP1, IP 2 in IP 4) globalnih ocenah je opredeljeno funkcioniranje otrok na podpodročju 

jezika. Iz globalnih ocen lahko razberemo, pri kateri šolski veščini (branje, pisanje) ima otrok 

težave. Prav tako v 2 (IP 3 in IP 4) globalnih ocenah zasledimo opise neustreznega vedenja in 

pogojev, v katerih se pojavlja. Ravno tako je v 2 (IP 1 in IP2) globalnih ocenah našteto 

funkcioniranje otrok na 1 podpodročju gibanja in športne vzgoje. V nobeni od 4 globalnih 

ocen ni opisano funkcioniranje otrok na področjih razvijanja samostojnosti, spoznavanja 

okolja, likovne, delovne in glasbene vzgoje. Od skupno 54 podpodročij je opisano 

funkcioniranje otrok v IP 1 in IP 4 na 5, v IP 2 na 4 ter v IP 3 na 3 podpodročjih. 

 

V vsaki od 7 (100 %) analiziranih globalnih ocenah so torej zajeta otrokova močna področja. 

Timi so pri močnih področjih pri vsakem otroku našteli in opisali od tri do štiri različne 

interese, zanimanja in razvitejše sposobnosti. V 5 (71 %) globalnih ocenah je otrokovo 

funkcioniranje opisano na vsaj enem podpodročju gibanja in športne vzgoje, največ na 

področju koordinacije in ravnotežja. Opis otrokovega vedenja se pojavlja v 4 (57 %) 

globalnih ocenah, od tega je iz 2 (29 %) razbrati, kako je otrok aktiven, iz 2 (29 %) pa, kakšne 

oblike neustreznega vedenja se pojavljajo pri otroku. Prav tako je v 4 (57 %) globalnih ocenah 

zastopano podpodročje jezika. V njih so opisi funkcioniranja otrok na podpodročju branja in 

pisanja.  

 

V nobeni (0 %) globalni oceni ni opisano in ocenjeno domače in šolsko okolje ter otrokovo 

funkcioniranje pri spoznavanju okolja.    
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12.2 NAČRTOVANJE CILJEV  

 

V tabeli 2 so prikazani podatki po področjih in podpodročjih, na katerih so timi načrtovali 

cilje za določenega otroka. 

   

Tabela 2: Načrtovanje ciljev po področjih in podpodročjih  

                     
PODROČJE 

 
PODPODROČJE 

 
IP 1 

 
IP 2 

 
IP 3 

 
IP 4 

 
IP 5 

 
IP 6 

 
IP 7 

 
SKUPAJ 

Razvijanje 
samostojnosti 
 
 

Hranjenje - - - - + + + 3 
Osvajanje 

higienskih navad 
+ + - - - - - 2 

Nega telesa - - - - - - - 0 
Oblačenje + + - - - + + 4 

Obuvanje in 
sezuvanje 

+ + - - - - - 2 

Osebna urejenost + + - - + + + 5 
Skrb za varnost in 

zdravje 
- - - - - + - 1 

Splošna 
poučenost 
(spoznavanje 
okolja, jezik, 
matematika) 

Kdo sem jaz - - - - - - - 0 
Spoznavanje oseb 

v najbližjem 
okolju 

- - - - - - - 0 

Vrtec, šola, dom - - - - - - - 0 
Otrokov dom - - - - - - - 0 
Širša okolica - - - - - - - 0 

Letni časi - - - - - - - 0 
Orientacija v času 

in prostoru 
+ + + - + - + 5 

Človeško telo + + + + - - - 4 
Obleka - - - - - - - 0 

Skrb za varnost in 
zdravje 

- - - - - - - 0 

Živali + + + + - - - 4 
Promet + + + + - - - 4 
Poklici + + + + - - - 4 

Prazniki - - - - - - - 0 
Neverbalna 

komunikacija 
- - - - - + - 1 

Verbalna 
komunikacija 

- + - - - - - 1 

Spoznavanje in 
uporabljanje 

pisnega jezika 

+ + + + + - + 6 
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PODROČJE 

 
PODPODROČJE 

 
IP 1 

 
IP 2 

 
IP 3 

 
IP 4 

 
IP 5 

 
IP 6 

 
IP 7 

 
SKUPAJ 

Predštevilska 
matematika 

- - - - - - - 0 

Geometrija - - - - - - - 0 
Števila in merjenje + + + + + - + 6 

Računalništvo - - - - - - - 0 
Gibanje in 

športna 

vzgoja  

 

Gibanja, ki niso 
vezana na 

spretnost hoje 

+ + + + + + - 6 

Naravne oblike 
gibanja 

- - - - + - - 1 

Vaje za razvoj 
senzomotorike 

- - - - - - - 0 

Elementarne igre - - - - - - - 0 
Ples - - - - - - - 0 

Športni program - - - - - - - 0 
Likovna 

vzgoja 

  

 

Risanje - - - - + - + 2 
Slikanje - - - - - - - 0 

 Kiparstvo - - - - - - - 0 
Prostorsko 
oblikovanje 

- - - - - - - 0 

Grafika - - - - - - - 0 
Delovna 

vzgoja  

 

Obdelava gradiv - - - - - - - 0 
Domača opravila - - - - - - - 0 

Glasbena 
vzgoja 

Poslušanje glasbe - - - - - - - 0 
Petje - - - - - - - 0 

Igranje na 
instrumente 

- - - - - - - 0 

Gibalno izražanje - - - - - - - 0 
Glasbeno- 

didaktične igre 
- - - - - - - 0 

Vedenje Aktivnost - - - - - - - 0 
Urejenost - - - - - - - 0 

Razpoloženje - - - - - - - 0 
Neustrezne oblike - - + + - - - 2 

Ob primerjavi tabele 2 s tabelo 1 ugotovimo, da pri vseh IP globalne ocene niso povsem 

povezane z načrtovani cilji.  

 

V vseh 3 IP (IP 5, IP 6 in IP 7) zasledimo načrtovane cilje s podpodročij hranjenja in osebne 

urejenosti. Prav tako so v vseh 3 IP načrtovani cilji s področja jezika. V IP 5 in IP 7 cilji pri 
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otroku predvidevajo napredek na podpodročju branja in pisanja, v IP 6 pa na podpodročju 

neverbalne komunikacije – kretenj. V nobenem od omenjenih IP ni načrtovanih ciljev s 

področij delovne vzgoje, glasbene vzgoje in vedenja. V vseh 3 IP obstaja povezava med 

globalno oceno in načrtovanimi cilji na 3 področjih. V IP 5 so načrtovani cilji na 4 od 18 

podpodročjih, v IP 6 in IP 7 pa na 5 od 17 podpodročjih, opisanih v globalni oceni. Iz vseh 3 

IP lahko razberemo, da je veliko ciljev pri vseh enakih in da cilji predstavljajo splošne cilje s 

področij dejavnosti, prepisane iz učnih načrtov. V IP so tako uporabljeni glagoli, kot so: 

utrjevanje, spodbujanje, izboljšanje, pridobivanje. Tako iz IP pri večini ciljev ne izvemo, 

kakšno bo otrokovo vedenje, ko bo osvojil določen cilj, prav tako pa nam zapisani cilji ne 

omogočajo ocene napredka. 

 

V IP 1, IP 2, IP 3 in IP 4 so načrtovani cilji s področij spoznavanja okolja, jezika, matematike 

ter gibanja in športne vzgoje. Cilje s področja šolskih veščin zasledimo v vseh 4 IP, kar lahko 

pripišemo temu, da so ti otroci vključeni v 1., 2. in 3. stopnjo posebnega programa, kjer se 

bolj intenzivno razvijajo predbralne, bralne, predpisalne in pisalne spretnosti. Pri spoznavanju 

okolja ter gibalni in športni vzgoji so pri vseh načrtovani cilji iz enakih podpodročij. V okviru 

spoznavanja okolja so pri vseh zapisani cilji s podpodročij časovne in prostorske orientacije, 

človeškega telesa, živali, prometa in poklicev. Na področju gibanja in športne vzgoje cilji pri 

otrocih predvidevajo razvoj ravnotežja in koordinacije celega telesa. V nobenem IP ni 

načrtovanih ciljev s področij likovne vzgoje, delovne vzgoje in glasbene vzgoje.  V IP 1 se 

globalna ocena z načrtovanimi cilji ujema na 2 od 3 podpodročjih, medtem ko so v IP 2 

načrtovani cilji na 1 podpodročju od 2, izpostavljenih v globalni oceni. V IP 3 in IP 4 se 

globalni oceni povsem ujemata z načrtovanimi cilji. V prvem so na osnovi globalne ocene, v 

kateri je opisano neustrezno vedenje, načrtovani cilji, preko katerih bo otrok neprimerno 

vedenje nadomestil s primernejšim vedenjem. V drugem IP pa so načrtovani cilji na 3 

področjih, na katerih tudi v globalni oceni zasledimo opise otrokovega funkcioniranja. Na 

področju šolskih veščin (branja, pisanja in računanja) so cilji v vseh 4 IP operativni, torej iz 

njih natanko izvemo, kakšno mora biti otrokovo vedenje, če bo cilje dosegel. Na vseh ostalih 

področjih (razvijanju samostojnosti, spoznavanju okolja, gibalni in športni vzgoji) pa so cilji 

splošni in v vseh IP bolj ali manj enaki. V okviru spoznavanj okolja se pri vseh učencih v 

okviru enakih tem predvidevajo enaki cilji. Prav tako je na področju gibanja in športne 

vzgoje, kjer v vseh IP zasledimo cilje, ki pri učencih predvidevajo izboljšanje koordinacije in 

ravnotežja.    
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Od skupno vseh 7 (100 %) IP so kar v 6 (86 %) načrtovani cilji s področij šolskih veščin 

(branja, pisanja, računanja) ter gibanja in športne vzgoje (gibanj, ki niso vezana na spretnost 

hoje). Cilje s podpodročja časovne in prostorske orientacije zasledimo v 5 (71 %) IP. Velik 

poudarek je tudi na osebni urejenosti otrok, saj prav tako v 5 (71 %) IP zasledimo cilje s tega 

podpodročja. V nobenem (0 %)  ni ciljev s področij glasbene in delovne vzgoje.     

 

12.3  TIMSKO DELO V PROCESIH OBLIKOVANJA GLOBALNE OCENE IN 

NAČRTOVANJA CILJEV 

 

12.3.1 TIMSKO PRIPRAVLJEN IP  

 

Tabela 3: Parametri opisne statistike za stališča članov timov o skupnem oblikovanju globalne ocene in 
načrtovanju ciljev  

TRDITEV  
ČLANI TIMOV 

 
N (število 

enot 

 
M (aritmetična 

sredina) 

 
SD (standardni 

odklon) 

20 Starši 7 2,29 0,756 

Razrednik- specialni 

pedagog 

2 3,00 0,000 

Učitelji 5 1,60 0,894 

SKUPAJ 14 2,14 0,864 

23 Starši 7 2,57 0,787 

Razrednik – specialni 

pedagog 

2 3,00 0,000 

Učitelji 5 1,80 0,447 

SKUPAJ 14 2,36 0,745 

25 Starši 7 2,57 0,535 

Razrednik – specialni 

pedagog 

2 3,00 0,000 

Učitelji 5 1,40 0,548 

SKUPAJ 14 2,21 0,802 

27 Starši 7 2,86 0,378 

Razrednik – specialni 

pedagog 

2 3,00 0,000 

Učitelji 5 2,40 0,548 

SKUPAJ 14 2,71 0,469 

28 Starši 7 2,57 0,787 

Razrednik – specialni 2 2,50 0,707 
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TRDITEV  
ČLANI TIMOV 

 
N (število 

enot 

 
M (aritmetična 

sredina) 

 
SD (standardni 

odklon) 

pedagog 

Učitelji 5 2,60 0,548 

SKUPAJ 14 2,57 0,646 

Člani timov ocenjujejo, da velja, da vsak od njih pripravi svoj IP, saj aritmetična sredina 

znaša 2,71 z najmanjšim standardnim odklonom 0,469. Prav tako velja, da člani tima vse IP 

združijo v enega skupnega, nato pa vsak izvaja svojega. Aritmetična sredina v tem primeru 

znaša 2,57 s prav tako majhnim standardnim odklonom 0,646. Najmanjša srednja vrednost 

odgovorov nastopa pri trditvi o oblikovanju globalne ocene in načrtovanju ciljev, in sicer 

znaša 2,14, torej le delno velja, da člani tima skupaj oblikujejo globalne ocene in načrtujejo 

cilje. Pri tej trditvi so rezultati najbolj razpršeni, saj znaša standardni odklon 0,864. Obe 

specialni pedagoginji menita, da člani tima skupaj oblikujejo globalne ocene in načrtujejo 

cilje, saj znaša aritmetična sredina 3,00, medtem ko učitelji ocenjujejo, da to le delno velja. 

Srednja vrednost učiteljev pri tej trditvi namreč znaša 1,60. Tudi trditev o skupnem 

načrtovanju ciljev delno velja, kajti aritmetična sredina znaša 2,36. Tako specialni 

pedagoginji kot starši ocenjujejo, da člani tima skupaj načrtujejo cilje, učitelji pa menijo, da to 

le delno velja. Srednja vrednost učiteljev tu znaša 1,80. V povprečju starši ocenjujejo, da si 

člani tima na timskem sestanku razdelijo naloge, aritmetična sredina v tem primeru znaša 

2,57. Tudi specialni pedagoginji ocenjujeta, da si člani tima med seboj razdelijo naloge, 

učitelji pa menijo, da to ne velja. Srednja vrednost učiteljev je pri tej trditvi 1,40, razpršenost 

odgovorov vseh ocenjevalcev pa 0,802.  

 

Glede na rezultate ugotavljamo, da specialni pedagoginji in starši za večino trditev ocenjujejo, 

da veljajo, medtem ko so odgovori učiteljev tisti, ki znižujejo aritmetično sredino vseh 

ocenjevalcev. Vsi ocenjevalci so si enotni le pri zadnji trditvi, namreč, vse tri skupine posebej 

ocenjujejo, da velja, da vsak strokovni delavec pripravi svoj IP, potem se vsi združijo v enega 

skupnega, nato pa vsak izvaja svojega.           
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12.3.2  SODELOVANJE STARŠEV V FAZAH OBLIKOVANJA GLOBALNE OCENE IN 

NAČRTOVANJA CILJEV 

 

Tabela 4: Parametri opisne statistike za stališča članov tima o sodelovanju staršev pri oblikovanju 
globalne ocene in načrtovanju ciljev 

TRDITEV  
ČLANI TIMOV 

 
N (število 

enot 

 
M (aritmetična 

sredina) 

 
SD (standardni 

odklon) 

21 Starši 7 2,57 0,787 

Razrednik – specialni 

pedagog 

2 2,50 0,707 

Učitelji 5 1,80 0,837 

SKUPAJ 14 2,29 0,825 

22 Starši 7 2,57 0,787 

Razrednik – specialni 

pedagog 

2 3,00 0,000 

Učitelji 5 1,80 0,837 

SKUPAJ 14 2,36 0,842 

24 Starši 7 2,29 0,951 

Razrednik – specialni 

pedagog 

2 2,50 0,707 

Učitelji 5 1,20 0,447 

SKUPAJ 14 1,93 0,917 

26 Starši 7 2,29 0,951 

Razrednik – specialni 

pedagog 

2 2,00 0,000 

Učitelji 5 1,20 0,447 

SKUPAJ 14 1,86 0,864 

29 Starši 7 2,14 0,690 

Razrednik – specialni 

pedagog 

2 2,00 1,414 

Učitelji 5 2,40 0,548 

SKUPAJ 14 2,21 0,699 

 

Najvišja srednja vrednost odgovorov nastopa pri trditvi o izražanju svojih želja in 

pričakovanj, in sicer znaša 2,36, torej člani timov ocenjujejo, da starši v veliki večini na 

timskem sestanku izrazijo svoje želje in pričakovanja v zvezi z otrokovim nadaljnjim 

izobraževanjem. Nekoliko manjši sta srednji vrednosti ocen pri trditvah, da starši na timskem 
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sestanku podajo informacije o otroku in njegovem funkcioniranju ter da IP samo preberejo in 

podpišejo. Pri slednji so bili odgovori med ocenjevalci najmanj razpršeni, saj je standardni 

odklon 0,699. Največja razpršenost odgovorov s standardnim odklonom 0,917 se pojavlja pri 

trditvi, da starši aktivno sodelujejo pri načrtovanju ciljev in prilagoditev. Specialni 

pedagoginji in starši menijo, da ta trditev velja, medtem ko učitelji z aritmetično sredino 

odgovorov, ki znaša 1,20, ocenjujejo, da ta trditev ne velja. Člani timov v povprečju 

ocenjujejo, da najmanj velja trditev, ki pravi, da starši pomagajo pri izbiri strategij za 

uresničevanje postavljenih ciljev. Aritmetična sredina vseh ocenjevalcev pri tej trditvi znaša 

1,86 s standardnim odklonom 0,864. Tudi tukaj imajo starši in specialni pedagoginji podobno 

mnenje, in sicer da ta trditev delno velja, učitelji pa nasprotno, da ta trditev ne velja.  

 

Rezultati kažejo, da člani timov v povprečju za vse trditve ocenjujejo, da le delno veljajo. 

Tudi tukaj velja izpostaviti, da so odgovori staršev in specialnih pedagoginj bolj podobni v 

primerjavi z odgovori učiteljev. Vse tri skupine ocenjevalcev so si tudi tu enotne le v eni 

trditvi, to je, da le delno velja, da starši na timskem sestanku IP samo preberejo in podpišejo. 

 

12.3.3 ZADOVOLJSTVO S TIMSKIM DELOM IN SODELOVANJEM MED ČLANI TIMA 
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Graf 2: Zadovoljstvo strokovnih delavcev in staršev s timskim delom in sodelovanjem 

 

Iz grafa 2 lahko razberemo, da so člani timov v povprečju zadovoljni s timskim delom in 

sodelovanjem. Med strokovnimi delavci jih je 5 zadovoljnih, 2 pa nista zadovoljna s timskim 

delom. Od 5 zadovoljnih s timskim delom so 3 učitelji in obe razredničarki – specialni 

pedagoginji. Nezadovoljstvo s timskim delom in sodelovanjem sta izrazila 2 učitelja. Eden je 
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svoj odgovor pojasnil s tem, da pogosto ne ve, kaj so njegove naloge v timu, drugi pa meni, 

da so eni člani tima preveč pasivni in da ima največjo težo mnenje razredničarke. Pri starših 

jih je od skupno 7 6 zadovoljnih in 1 nezadovoljen s timskim delom in sodelovanjem. Slednji 

svoj odgovor utemeljuje s tem, da se na timskem sestanku posluša samo določene člane, drugi  

pa so zraven samo »številke«.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Želje strokovnih delavcev in staršev po spremembah na področju timskega dela in sodelovanja 

 

Iz grafa 3 lahko razberemo, da si člani timov v povprečju ne želijo posebnih sprememb na 

področju timskega dela. Od 7 strokovnih delavcev jih 5 ne želi sprememb, medtem ko sta 2 

izrazila željo po spremembah. To sta 2 učitelja, ki sta tudi pri prejšnjem vprašanju izrazila 

nezadovoljstvo s timskim delom in sodelovanjem. Oba si želita več izobraževanj in 

informacij, eden pa tudi več sprotnega seznanjanja z otrokovim napredkom in potekom dela. 

Od 7 staršev jih 6 nima želja po spremembah, medtem ko si jih isti, ki je izrazil 

nezadovoljstvo s timskim delom, želi, vendar svojega odgovora ni pojasnil in tako ne vemo, 

kakšnih sprememb si želi.  
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12.3.4 URESNIČEVANJE TIMSKEGA PRISTOPA V PRAKSI 

 

Tabela 5: Test homogenosti varianc in t-test za preverjanje razlik v stališčih o uresničevanju timskega 
pristopa v praksi  

Trditev Člani timov SE (standardna 
napaka ocene 
aritmetične 
sredine) 

Levenejev test T test 

F (vrednost 
Levenejevega 

testa) 

P 
(tveganje) 

Vrednost 
t-testa 

p (statistična 
pomembnost 

testa) 
1 Razrednik-

specialni pedagog 
0,000 6,090 0,057 0,896 0,411 

Učitelj 0,400 

Starši 0,184 3,259 0,101 0,789 0,448 

Učitelj 0,400 

Razrednik –
specialni pedagog 

0,000 6,914 0,034 1,549 0,172 

Starši 0,184 

2 Razrednik –
specialni pedagog 

0,000 34,286 0,002 2,449 0,070 

Učitelj 0,245 

Starši 0,143 3,322 0,098 1,721 0,116 

Učitelj 0,245 

Razrednik – 
specialni pedagog 

0,000 1,493 0,261 0,509 0,626 

Starši 0,143 

3 Razrednik –
specialni pedagog 

0,500 0,060 0,817 –0,205 0,846 

Učitelj 0,245 

Starši 0,143 3,322 0,098 0,968 0,356 

Učitelj 0,245 

Razrednik- 
specialni pedagog 

0,500 1,620 0,244 –1,012 0,345 

Starši 0,143 

4 Razrednik-
specialni pedagog 

0,000 / / / / 

Učitelj 0,000 

Starši 0,000 / / / / 

Učitelj 0,000 

Razrednik- 
specialni pedagog 

0,000 / / / / 

Starši 0,000 

5 Razrednik-
specialni pedagog 

1,000 11,468 0,020 –0,784 0,568 

Učitelj 0,200 

Starši 0,261 0,574 0,466 –1,856 0,093 

Učitelj 0,200 
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Trditev Člani timov SE (standardna 
napaka ocene 
aritmetične 
sredine) 

Levenejev test T test 

F (vrednost 
Levenejevega 

testa) 

P 
(tveganje) 

Vrednost 
t-testa 

p (statistična 
pomembnost 

testa) 
Razrednik – 
specialni pedagog 

1,000 2,406 0,165 - 0,214 0,837 

Starši 0,261 

6 Razrednik –
specialni pedagog 

0,000 2,540 0,172 0,598 0,576 

Učitelj 0,200 

Starši 0,000 10,370 0,009 1,000 0,374 

Učitelj 0,200 

Razrednik – 
specialni pedagog 

0,000 / / / / 

Starši 0,000 

7 Razrednik –
specialni pedagog 

0,000 34,286 0,002 1,633 0,178 

Učitelj 0,245 

Starši 0,143 3,322 0,098 0,968 0,356 

Učitelj 0,245 

Razrednik –
specialni pedagog 

0,000 1,493 0,261 0,509 0,626 

Starši 0,143 

8 Razrednik –
specialni pedagog 

0,000 2,540 0,172 0,598 0,576 

Učitelj 0,200 

Starši 0,202 2,604 0,138 - 1,265 0,235 

Učitelj 0,200 

Razrednik – 
specialni pedagog 

0,000 74,667 0,000 2,828 0,030 

Starši 0,202 

9 Razrednik –
specialni pedagog 

0,000 34,286 0,002 1,633 0,178 

Učitelj 0,245 

Starši 0,143 3,322 0,098 0,968 0,356 

Učitelj 0,245 

Razrednik – 
specialni pedagog 

0,000 1,493 0,261 0,509 0,626 

Starši 0,143 

10 Razrednik –
specialni pedagog 

0,000 6,090 0,057 1,500 0,208 

Učitelj 0,400 

Starši 0,297 0,199 0,665 0,352 0,732 

Učitelj 0,400 

Razrednik – 0,000 3,743 0,094 0,734 0,487 
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Trditev Člani timov SE (standardna 
napaka ocene 
aritmetične 
sredine) 

Levenejev test T test 

F (vrednost 
Levenejevega 

testa) 

P 
(tveganje) 

Vrednost 
t-testa 

p (statistična 
pomembnost 

testa) 
specialni pedagog 

Starši 0,297 

11 Razrednik –
specialni pedagog 

0,000 34,286 0,002 1,633 0,178 

Učitelj 0,245 

Starši 0,184 0,485 0,502 0,381 0,711 

Učitelj 0,245 

Razrednik – 
specialni pedagog 

0,000 6,914 0,034 0,789 0,456 

Starši 0,184 

12 Razrednik –
specialni pedagog 

0,000 34,286 0,002 2,449 0,070 

Učitelj 0,245 

Starši 0,202 0,034 0,858 0,090 0,930 

Učitelj 0,245 

Razrednik – 
specialni pedagog 

0,000 74,667 0,000 2,828 0,030 

Starši 0,202 

13 Razrednik –
specialni pedagog 

0,000 2,450 0,172 2,390 0,062 

Učitelj 0,200 

Starši 0,184 0,412 0,535 1,861 0,092 

Učitelj 0,200 

Razrednik – 
specialni pedagog 

0,000 6,914 0,034 0,789 0,456 

Starši 0,184 

14 Razrednik –
specialni pedagog 

0,000 5,714 0,062 1,336 0,239 

Učitelj 0,447 

Starši 0,297 0,544 0,478 1,111 0,293 

Učitelj 0,447 

Razrednik –
specialni pedagog 

0,000 3,743 0,094 0,734 0,487 

Starši 0,297 

15 Razrednik –
specialni pedagog 

0,000 3,891 0,106 1,278 0,257 

Učitelj 0,374 

Starši 0,297 0,012 0,914 0,786 0,450 

Učitelj 0,374 

Razrednik – 
specialni pedagog 

0,000 3,743 0,094 0,734 0,487 
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Trditev Člani timov SE (standardna 
napaka ocene 
aritmetične 
sredine) 

Levenejev test T test 

F (vrednost 
Levenejevega 

testa) 

P 
(tveganje) 

Vrednost 
t-testa 

p (statistična 
pomembnost 

testa) 
Starši 0,297 

16 Razrednik –
specialni pedagog 

0,000 34,286 0,002 1,633 0,178 

Učitelj 0,245 

Starši 0,000 140,000 0,000 1,633 0,178 

Učitelj 0,245 

Razrednik – 
specialni pedagog 

0,000 / / / / 

Starši 0,000 

17 Razrednik –
specialni pedagog 

0,000 0,952 0,374 1,890 0,117 

Učitelj 0,316 

Starši 0,202 0,190 0,672 1,601 0,140 

Učitelj 0,316 

Razrednik – 
specialni pedagog 

0,000 74,667 0,000 2,121 0,078 

Starši 0,202 

18 Razrednik –
specialni pedagog 

0,000 34,286 0,002 5,715 0,005 

Učitelj 0,245 

Starši 0,297 0,448 0,518 2,367 0,040 

Učitelj 0,245 

Razrednik –
specialni pedagog 

0,000 3,743 0,094 0,734 0,487 

Starši 0,297 

19 Razrednik –
specialni pedagog 

0,000 2,540 0,172 2,390 0,062 

Učitelj 0,200 

Starši 0,309 0,921 0,360 –0,493 0,633 

Učitelj 0,200 

Razrednik – 
specialni pedagog 

0,000 2,074 0,193 1,650 0,143 

Starši 0,309 

 

Pri 5 trditvah razlike med aritmetičnimi sredinami med posameznimi skupinami niso 

statistično pomembne, saj je pri vseh trditvah p > 0,05. Pri ostalih 13 trditvah so med 

določenima skupinama razlike med variancama obeh skupin statistično pomembne, kar 

pomeni, da je tveganje večje od 5 %. Med skupinama, kjer razlike med variancama niso 

statistično pomembne (P > 0,05), tudi razlike med aritmetičnimi sredinami niso statistično 
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pomembne. Pri trditvi, da se člani timov dovolj pogosto sestajajo na timskih sestankih, so 

razlike med aritmetičnima sredinama staršev in učiteljev statistično pomembne, saj je p ≤ 

0,05. Starši se namreč s to trditvijo strinjajo, učitelji pa skoraj ne strinjajo.  

 

Vse tri skupine ocenjevalcev se popolnoma strinjajo, da so za uresničitev IP odgovorni vsi 

strokovni delavci, standardni odkloni so pri vseh ocenjevalcih 0,000. Prav tako se vsi strinjajo 

s trditvijo, da je za uresničitev IP odgovoren razrednik – specialni pedagog, medtem ko 

ocenjevalci niso enotnega mnenja pri odgovornosti staršev. Le učitelji se s to trditvijo 

strinjajo, starši in specialni pedagoginji pa le delno. Vse tri skupine ocenjevalcev se strinjajo s 

tem, da v vseh fazah oblikovanja IP sodelujejo vsi strokovni delavci, specialni pedagoginji in 

učitelji so enotni tudi v tem, da pri oblikovanju IP sodelujejo starši. Ti pa se delno strinjajo s 

tem, da morajo sodelovati v vseh fazah oblikovanja IP. Člani timov ocenjujejo, da so 

pripravljeni aktivno sodelovati pri oblikovanju IP. Prav tako se strinjajo s trditvama, da 

sprejemajo in upoštevajo mnenja drugih članov timov in da so se sposobni vživeti v 

doživljanje sočloveka. Zanimivo je, da se samo specialni pedagoginji strinjata, da člani timov 

sprejemajo in upoštevajo njuno mnenje, medtem ko se starši le delno strinjajo, učitelji še 

najmanj. V povprečju se člani timov najmanj strinjajo s trditvijo, da imajo za sodelovanje pri 

oblikovanju IP dovolj znanj. Specialni pedagoginji se sicer s tem popolnoma strinjata, kar je 

glede na izobrazbo tudi pričakovati. Učitelji se s to trditvijo le delno strinjajo, starši še za 

malenkost manj. Najbolj razpršeni odgovori s standardnim odklonom 0,852 se pojavljajo pri 

trditvi, da člani tima sprejemajo kompromisne rešitve. Specialni pedagoginji in starši se s to 

trditvijo strinjajo, učitelji pa le delno.  

 

Parametri opisne statistike za stališča članov tima o uresničevanju timskega pristopa v praksi 

so v prilogi 2. 

  

13 PREGLED RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 

 

1. Katera področja otrokovega funkcioniranja so najbolj zastopana v IP? 

V oddelku, kjer so učenci 1., 2. in 3. stopnje, so globalne ocene razdeljene na močna in šibka 

področja, medtem ko so v drugem oddelku, kjer so učenci 4. in 5. stopnje, globalne ocene 

razdeljene po področjih dejavnosti posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Po temeljiti 

analizi 7 IP smo ugotovili, da so v globalnih ocenah najbolj zastopana: močna področja, 

gibanje in športna vzgoja, vedenje ter šolske veščine – branje, pisanje. V vseh IP so opisani 
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interesi in zanimanja otrok. V 5 IP je opisano funkcioniranje otrok na vsaj enem podpodročju 

gibanja in športne vzgoje. Vedenje otrok je opisano v 4 IP. Prav tako v 4 IP zasledimo opise 

funkcioniranja otrok na podpodročju branja in pisanja. Preko analize IP smo odkrili tudi, da 

noben IP v globalni oceni ne vsebuje opisov funkcioniranja otrok na vseh podpodročjih 

področij dejavnosti posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Slednje ni v skladu z 

učnimi načrti za področja posebnega programa vzgoje in izobraževanja, ki predvidevajo, da 

učitelji opisno ocenijo operativno znanje in spretnosti, ki jih otrok doseže v okviru 

podpodročij določenega področja. To pa je pomembno predvsem z vidika ustreznega 

načrtovanja (Učni načrt za področje razvijanje samostojnosti, 2004). 

 

Iz analize IP je razvidno tudi, da v nobeni globalni oceni ni opisov dejavnikov domačega in 

šolskega okolja ter funkcioniranja otrok na podpodročju spoznavanja okolja. Predvsem je 

zaskrbljujoče dejstvo, da v globalnih ocenah ni opisov okolij, iz katerih otroci prihajajo. 

Dobro poznavanje domačih razmer nam zelo pomaga pri načrtovanju ustreznih ciljev za 

otroka. Pogosto namreč otroci z ZMDR več razumejo kot zmorejo izraziti, kar pomeni, da so 

cilji lahko prenizko zastavljeni. Zato je prvi pogoj res dobro poznavanje otrokovega 

funkcioniranja in njegovega okolja (Posebni program vzgoje in izobraževanja, 2005). V 

nobeni globalni oceni tudi nismo zasledili opisov otrokovega funkcioniranja na vseh tistih 

področjih, kjer lahko z večjo verjetnostjo pričakujemo odstopanja in primanjkljaje v razvoju. 

Pri otrocih z ZMDR lahko namreč opazimo večje razlike v funkcioniranju med posameznimi 

področji, zato je še toliko bolj pomembno, da spoznamo in opišemo otrokovo funkcioniranje 

predvsem na tistih področjih, kjer se pojavljajo večje težave. Tako lahko v fazi načrtovanja 

načrtujemo razvoj nadomestnih funkcij, ki bodo otroku pomagale pri boljši vključitvi v 

okolje.  

 

2. Ali načrtovani cilji pokrivajo vsa področja otrokovega razvoja, izpostavljena v 

globalni oceni? 

Na osnovi analize 7 IP na to vprašanje odgovarjamo negativno, saj le v 2 IP načrtovani cilji 

pokrivajo vsa področja otrokovega razvoja, izpostavljena v globalni oceni. Velja omeniti, da 

je v IP 3 opisano funkcioniranje otroka le na področju vedenja, iz katerega so nato izpeljani 

cilji, medtem ko je v IP 4 opisano funkcioniranje otroka na 3 področjih, iz katerih so tudi 

izpeljani cilji. V vseh 7 IP so načrtovani cilji razdeljeni po področjih dejavnosti posebnega 

programa vzgoje in izobraževanja, vendar v nobenem IP ni načrtovanih ciljev na vseh 

podpodročjih. Pogosto zasledimo, da je v globalni oceni opisano otrokovo funkcioniranje na 
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podpodročju, na katerem nato ni načrtovanih nobenih ciljev. Na nekaterih podpodročjih pa so 

celo načrtovani cilji, na katerih otrokovo funkcioniranje sploh ni opisano in ocenjeno.  

 

V IP 1 so načrtovani cilji v 67 % povezani z globalno oceno, v IP 2 v 50 %, v IP 3 in v IP 4 pa 

v 100 %. Povezanost med načrtovanimi cilji in globalno oceno je v IP 5 v 22 %, v IP 6 in v IP 

7 pa v 29 %. Po primerjavi ciljev med vsemi IP smo ugotovili, da so cilji večinoma splošni in 

med določenimi otroci enaki. Operativne cilje zasledimo le na področju šolskih veščin 

(predvsem branja in pisanja) ter na področju vedenja. Načrtovani cilji po področjih (izjema so 

cilji na področju branja, pisanja in vedenja) niso postavljeni razvojno. Sklepamo lahko, da je 

do neustreznega načrtovanja prišlo zaradi globalnih ocen, ki v večini niso odraz otrokovih 

vseh realnih zmožnosti in potreb. Če bi se timi že pri oblikovanju globalnih ocen oprli na 

učne načrte, bi veliko lažje načrtovali ustrezne cilje za vsakega otroka. Cilji so v učnih načrtih 

namreč nanizani po zahtevnosti od najnižjega do najvišjega, uresničujejo pa se preko 

dejavnosti učencev.     

 

3. Ali je IP v fazah oblikovanja globalne ocene in načrtovanja ciljev pripravljen 

timsko? 

Glede ne dobljene rezultate statistično obdelanih ocenjevalnih lestvic za strokovne delavce in 

starše tudi na to vprašanje odgovarjamo negativno. Rezultati namreč kažejo, da v večini vsak 

strokovni delavec pripravi svoj IP, potem pa razredničarka – specialna pedagoginja vse 

programe združi v enega skupnega, vsak učitelj pa nato izvaja svojega. Torej le delno drži, da 

člani timov skupaj oblikujejo globalne ocene in načrtujejo cilje ter prilagoditve. Tako pridemo 

do ugotovitve, da člani timov ne upoštevajo pomembnega načela posebnega programa vzgoje 

in izobraževanja, to je interdisciplinarnosti in timskega dela. Pri tej populaciji otrok je zaradi 

specifik v razvoju še toliko bolj pomembno sodelovanje in povezovanje članov timov med 

seboj. Rezultati raziskave so tako potrdili ugotovitve tudi drugih strokovnjakov, ki že dalj 

časa opozarjajo na problematiko timskega pristopa v praksi. Končar je že leta 2003 v 

prispevku o timskem pristopu pri oblikovanju IP izpostavila, da morajo za oblikovanje 

učinkovitega IP vsi člani v vseh fazah aktivno sodelovati in pri tem upoštevati načela in 

pravila timskega dela. Prav tako je tudi opozorila, da se v praksi vse prevečkrat dogaja, da 

razni strokovnjaki na timskem sestanku starše seznanijo s cilji, ki so jih že prej sami postavili. 

Tudi Jurišić je v prispevku o starših kot enakovrednih partnerjih pri oblikovanju IP iz leta 

2008 poudarila, da v praksi skupno oblikovanje IP pomeni, da se člani tima dobijo na 

sestanku, na katerem nekdo predstavi otrokov IP, ki ga je sestavil učitelj sam ali pa strokovna 
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skupina. Starši nato povedo, če se z vsebino strinjajo, kar po navadi se, in dokument še 

podpišejo. Končar in Žolgar sta tudi leta 2010 v raziskavi o timskem pristopu izpostavili 

razhajanja med teorijo in prakso. Tako imamo na en strani strokovne in zakonske zahteve po 

timskem pristopu, na drugi strani pa v praksi IP, ki pogosto ni interdisciplinarno timsko 

oblikovan.        

   

4. Kako so v proces oblikovanja globalne ocene in načrtovanja ciljev vključeni 

starši? 

Na osnovi rezultatov smo ugotovili, da starši bolj sodelujejo v prvi kot drugi fazi oblikovanja 

IP. Starši torej na timskih sestankih prispevajo nekaj informacij o otroku in njegovem 

funkcioniranju, ravno tako pa pogosto izrazijo svoje želje in pričakovanja v zvezi z otrokovim 

nadaljnjim izobraževanjem. Manj pa so starši vključeni v proces načrtovanja ciljev, 

prilagoditev in pri izbiri strategij za uresničevanje postavljenih ciljev. To pa je v nasprotju z 

načelom posebnega programa vzgoje in izobraževanja, ki določa, da je sodelovanje staršev  

otrok z ZMDR pri oblikovanju IP nujno in potrebno. Izrednega pomena za otrokov optimalen 

razvoj je vključenost staršev v vse faze oblikovanja IP. Samo tako je razumevanje otrokovih 

potreb najbolj objektivno, vzgoja pa usklajena (Posebni program vzgoje in izobraževanja, 

2005). Rezultati naše raziskave tako kažejo, da so starši premalo aktivni in vključeni v proces 

oblikovanja IP, kar je ugotovila tudi Antič (2004) v svojem diplomskem delu z naslovom 

Stališča učiteljev osnovnih šol s prilagojenim programom do vključevanja staršev pri 

oblikovanju individualiziranega programa. Meni, da so strokovni delavci bili za 

uresničevanje zahteve po vključevanju staršev kot enakovrednih članov tima premalo 

pripravljeni in da imajo predvsem zaradi tega tudi največ pomislekov glede sodelovanja 

staršev pri oblikovanju IP. Na danem vzorcu delno drži, da imajo starši pri načrtovanju IP 

pasivno vlogo, na kar sta opozorila že Childre in Chambers (2005, po Končar in Žolgar, 

2010). Učitelji in starši namreč ocenjujejo, da delno velja, da starši na timskem sestanku samo 

preberejo in podpišejo IP. Enako je ugotovila že Vidmar (2002), pa tudi Končar in Žolgar 

(2010), ki sta na osnovi raziskave opozorili, da se še vedno dogaja, da starši niso aktivno 

vključeni v proces oblikovanja IP ter da tega samo podpišejo.    

 

5. Ali so starši in strokovni delavci zadovoljni s timskim delom in sodelovanjem med 

člani tima? 

Rezultati raziskave kažejo na to, da so člani timov v povprečju zadovoljni s timskim delom in 

sodelovanjem med člani tima. Od 14 članov timov so 3 nezadovoljni, kar predstavlja 78 % 
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zadovoljnih in 22 % nezadovoljnih članov. Od 7 članov strokovnih delavcev jih je 5 (71 %) 

zadovoljnih in 2 (29 %) nezadovoljna, pri starših pa jih je od 7 članov 6 (86 %) zadovoljnih in 

1 (14 %) nezadovoljen. Tako lahko zaključimo, da so na primeru izbranega vzorca starši bolj 

kot strokovni delavci zadovoljni s timskim delom in sodelovanjem med člani tima. 

Ugotovitev, da so starši v povprečju zadovoljni s timskim delom in sodelovanjem med člani 

tima, je približno v skladu z ugotovitvami drugih strokovnjakov. Garriott, Wandry in Snyder 

(2000, po Končar in Antič 2006) so na osnovi raziskave prišli do zaključka, da je le 50 % 

staršev zelo zadovoljnih z vključenostjo v oblikovanje IP, da pa jih je kar 26 % 

nezadovoljnih. Enega izmed razlogov za manjše število nezadovoljnih s timskim delom 

vidimo v majhnem vzorcu, saj bi z večanjem vzorca verjetno dobili večji odstotek 

nezadovoljnih. Drugi vzrok pa je lahko tudi ta, da so starši izbirali pričakovane odgovore in 

niso ocenjevali realno. Salas (2004, po Končar, Antič 2006) je izpostavila, da je vzrok 

nezadovoljstva staršev tudi v tem, da jim drugi člani tima dajo na znanje, da njihova mnenja 

niso pomembna. Tako je tudi eden od staršev kot vzrok nezadovoljstva navedel, da se na 

timskem sestanku posluša samo določene člane, drugi pa da so zraven samo »številke«. 

Poklukar (2004) je v svojem diplomskem delu ugotovila, da je glavni vzrok nezadovoljstva 

učiteljev s timskim delom v tem, da za sodelovanje pri oblikovanju IP nimajo dovolj znanj, 

kar je tudi mnenje enega od učiteljev, medtem ko je drugi prepričan, da so eni člani preveč 

pasivni in da največ šteje mnenje razredničarke – specialne pedagoginje. Oba si tudi želita 

sprememb na področju timskega dela, in sicer več izobraževanj in sprotnega seznanjanja z 

otrokovim napredkom in potekom dela.      

 

6. Kako člani timov ocenjujejo uresničevanje timskega pristopa? 

Rezultati raziskave kažejo na to, da se vse tri skupine ocenjevalcev z navedenimi trditvami o 

timskem pristopu delno ali popolnoma strinjajo, torej do timskega pristopa nimajo negativnih 

stališč. V povprečju se specialni pedagoginji in starši bolj strinjajo z navedenimi trditvami kot 

učitelji, ki se v večini le delno strinjajo. Iz rezultatov je razbrati tudi, da imajo starši s 

specialnima pedagoginjama bolj podobno mnenje glede timskega pristopa kot z ostalimi 

učitelji. Podobno raziskavo sta Končar in Žolgar izvedli že leta 2010 z namenom preveriti, 

kako specialni pedagogi, starši in učitelji uresničujejo timski pristop. Na primeru 328 

ocenjevalcev sta ugotovili, da so skupine ocenjevalcev pomembno različno ocenjevale proces 

oblikovanja IP. Razlika se je tako pokazala na kar 13 od 26 trditev. Njune ugotovitve pa niso 

primerljive z našimi ugotovitvami, ki temeljijo na rezultatih 14 ocenjevalcev. Kljub temu da 
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vzorec ni reprezentativen in da je velikost lestvice majhna, pa lahko zaključimo, da imajo ti 

člani timov dokaj podobna stališča o uresničevanju timskega pristopa v praksi.     
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III SKLEP 

 

V okviru raziskave smo z namenom, da raziščemo procesa oblikovanja globalne ocene in 

načrtovanja ciljev ter ovrednotimo njuno povezanost, podrobneje analizirali 7 IP. Glede na 

dobljene rezultate ugotavljamo, da nobena ocena ni celovita, saj ne vsebuje opisov otrokovega 

funkcioniranja na vseh področjih otrokovega razvoja. Načrtovani cilji ne pokrivajo vseh 

področij, izpostavljenih v globalni oceni, iz česar sledi, da je povezanost globalne ocene z 

načrtovanimi cilji zelo šibka. Pogosto je namreč zaslediti, da je v globalni oceni zapisano, da 

ima otrok na določenem področju težave, iz katerega nato ni izpeljanih ciljev ali pa so 

načrtovani cilji na področjih, na katerih otrokovo funkcioniranje sploh ni ocenjeno. Rezultati, 

pridobljeni s pomočjo ocenjevalnih lestvic, so pokazali, da imajo člani timov pozitivna 

stališča do timskega pristopa in da so v povprečju zadovoljni s timskim delom in 

sodelovanjem. Na drugi strani smo ugotovili, da IP v obeh procesih niso timsko pripravljeni. 

V večini vsak strokovni delavec izdela IP za svoje področje, potem pa razredničarka vse 

programe združi v skupnega. Tega nato predstavi staršem, ki prispevajo informacije o otroku 

in njegovem funkcioniranju, manj pa sodelujejo v fazi načrtovanja ciljev. Starši IP pogosto 

samo podpišejo brez pripomb in mnenj. 

 

Da bi v prihodnje bile globalne ocene in načrtovani cilji odraz otrokovih realnih zmožnosti in 

potreb, predlagamo nekaj možnih rešitev: 

• študentje bi morali že v okviru dodiplomskega študija specialne in rehabilitacijske 

pedagogike pridobiti več praktičnih znanj in izkušenj o ocenjevanju otrokovega 

funkcioniranja in načrtovanju ciljev za različno populacijo otrok z njihovimi 

specifičnimi potrebami; 

• specialni pedagogi in učitelji drugih profilov bi morali stalno izpopolnjevati znanje v 

okviru različnih seminarjev, študijskih skupin. Prav tako bi morali v okviru specialno 

pedagoške dokvalifikacije dati večji poudarek oblikovanju IP. Tako bi se učitelji, ki 

poučujejo otroke z ZMDR, počutili bolj enakovredne specialnim pedagogom, hkrati 

pa tudi bolj kompetentne za oblikovanje IP. Na šolah bi bilo treba večkrat organizirati 

različne seminarje za starše, saj bi se tako tudi oni izpopolnjevali s področja 

oblikovanja IP.;  

• specialnim pedagogom in učiteljem, ki poučujejo otroke z ZMDR, je lahko pri 

oblikovanju globalne ocene in načrtovanju ciljev v veliko pomoč Vzgojno-

izobraževalni program za osebe z zmernimi in težjimi motnjami v duševnem razvoju, 
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ki so ga leta 1999 pod mentorstvom dr. Galeša izdelale Jurešič, Jurgec in Kneževič. 

Program služi vsem štirim procesom oblikovanja IP: oblikovanju globalne ocene, 

načrtovanju ciljev, izvajanju in evalvaciji. Pomaga nam pri ocenitvi otrokovega 

celovitega funkcioniranja, pri izboru ciljev, pri izvajanju in deloma narekujejo metode 

dela. Program se nam zdi uporaben, saj predstavlja skrbno izbrane funkcionalne cilje, 

ki so postavljeni razvojno in od lažjega k težjemu ter ustrezajo otrokom z ZMDR. Kot 

tak je torej lahko odličen pripomoček vsem strokovnim delavcem, ki delajo z otroci z 

ZMDR;  

• na šolah bi morali za določen program izdelati osnutek IP. S tem bi se učitelji, ki 

nimajo veliko izkušenj z oblikovanjem IP, počutili bolj varne, sposobne in bi bili 

posledično veliko bolj pripravljeni na sodelovanje v timu.   

 

Za lažje in boljše sodelovanje vseh članov tima predlagamo naslednje rešitve: 

• na šolah in zavodih bi morali imeti zaposleni, ki so odgovorni za koordiniranje timov, 

takšne osebnostne lastnosti in dodatne kompetence, znanja s področja timskega dela, 

ki bi omogočali kakovostno delovanje vsakega tima. S pomočjo koordinatorja tima, ki 

bi povezoval vse člane in usmerjal timske sestanke, se bi specialni pedagog oziroma 

razrednik razbremenil večinske odgovornosti za IP. Menimo, da bi se člani na tak 

način počutili bolj enakovredni med seboj;    

• v okviru dodiplomskega študija na Pedagoški fakulteti vseh smeri bi morali biti 

študentje od začetka študija deležni predmeta, preko katerega bi pridobili teoretična in 

praktična znanja s področja komunikacijskih veščin, delovanja in sodelovanja v timu. 

Več bi moralo biti povezovanj med študenti različnih smeri. Tako bi študentje v času 

študija pridobili določene veščine, potrebne za učinkovito sodelovanje v timu, in bi 

bili bolje opremljeni že na začetku poklicne poti;   

• treba bi bilo omogočiti večji nadzor nad IP tako, da bi se sankcioniralo člane timov, ki 

ne bi delovali v skladu s timskim delom. S tem bi vse člane timov bolj spodbudili k 

dialogu in medsebojnemu ocenjevanju in načrtovanju ciljev;  

• kot podporo pri svojem delu bi morali člani timov redno uporabljati supervizijo. Ta je 

namreč namenjena osebam, ki delajo z ljudmi, in je metoda učenja, strokovne 

podpore, profesionalnega in osebnostnega razvoja. Uporabna je predvsem z vidika, ker 

lahko z njeno pomočjo odkrijemo vzroke organizacijskih in drugih težav v 

medsebojnih odnosih na različnih ravneh.        
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Vzorca analiziranih IP in ocenjevalnih lestvic res nista reprezentativna, vendar lahko na 

primeru ene šole sklepamo, da je v praksi še veliko neustreznih IP za otroke z ZMDR in težav 

pri timskem sodelovanju. Verjamemo, da bi s predlaganimi rešitvami lahko prispevali k boljši 

povezanosti med globalno oceno in načrtovanimi cilji ter k bolj kakovostnemu timskemu 

sodelovanju.    
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V PRILOGE 

 

Priloga 1: Ocenjevalna lestvica za strokovne delavce in starše 

OCENJEVALNA LESTVICA ZA STROKOVNE DELAVCE IN STARŠE 

Sem Maja Rajh, absolventka specialne in rehabilitacijske pedagogike, ki pripravljam 
diplomsko delo z naslovom Medsebojna povezanost globalne ocene in načrtovanih ciljev v 
individualiziranih programih. Prosim vas za sodelovanje v raziskavi o timskem delu in 
uresničevanju timskega pristopa v teh prvih dveh fazah oblikovanja IP. Lestvica je anonimna, 
zato vas prosim za iskrene odgovore. Vaši odgovori bodo služili izključno za namene 
raziskave diplomskega dela. 

Najlepša hvala za sodelovanje. 

1. Delovno področje (obkrožite): 
a) Razrednik – specialni pedagog. 
b) Učitelj določenega področja.  
c) Starši.  
d) Drugo (zapišite):____________________________________________________ 

 

2. Naslednje trditve ocenite z ocenami od 1 do 3. Izbrano oceno obkrožite. 
 

1 – ne strinjam se 

2 – delno se strinjam 

3 – strinjam se 

Trditve Stopnja strinjanja s 
trditvijo 

1. Na šoli imamo zagotovljene prostorske pogoje za timsko delo. 1 2 3 
2. Na šoli imamo zagotovljene kadrovske pogoje za timsko delo. 1 2 3 
3. Za uresničitev IP je odgovoren razrednik – specialni pedagog. 1 2 3 
4. Za uresničitev IP so odgovorni vsi strokovni delavci. 1 2 3 
5. Za uresničitev IP so odgovorni starši. 1 2 3 
6. Razrednik – specialni pedagog mora sodelovati v vseh fazah 
oblikovanja IP. 

1 2 3 

7. Vsi strokovni delavci morajo sodelovati v vseh fazah 
oblikovanja IP. 

1 2 3 

8. Starši morajo sodelovati v vseh fazah oblikovanja IP. 1 2 3 
9. Pri oblikovanju IP sem pripravljen aktivno sodelovati. 1 2 3 
10. Poznam svojo vlogo in naloge v timu. 1 2 3 
11. Sprejemam in upoštevam mnenja članov tima.  1 2 3 
12. Člani tima sprejemajo in upoštevajo moje mnenje. 1 2 3 
13. Člane tima poslušam in razumem. 1 2  
14. S člani tima sprejemamo kompromisne rešitve. 1 2 3 
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3. Naslednje trditve ocenite z ocenami od 1 do 3. Izbrano oceno obkrožite. 
 

1 – ne velja 

2 – delno velja, delno ne velja 

3 – velja 

 

30. Ali ste zadovoljni s timskim delom in sodelovanjem med člani tima? Obkrožite 
oziroma v kratki povedi pojasnite, če ste odgovorili z ne. 

a) Da. 
b) Ne, ker ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________.  

 
31. Si želite kakšnih sprememb na področju timskega dela in sodelovanja med člani 

tima? Obkrožite oziroma v kratki povedi pojasnite, če ste odgovorili z da.  
a) Da. 

15. Člani tima se med seboj podpiramo.  1 2 3 
16. Sposoben sem se vživeti v doživljanje drugega člana tima.  1 2 3 
17. Vsi člani tima upoštevamo skupne odločitve. 1 2 3 
18. Člani tima se dovolj pogosto sestajamo na timskih sestankih.  1 2 3 
19. Za sodelovanje pri oblikovanju IP imam dovolj znanj. 1 2 3 

Trditve Stopnja veljavnosti 
trditve 

20. Na timskem sestanku člani tima skupaj oblikujemo globalno 
oceno otrokovega funkcioniranja in njegovega okolja. 

1 2 3 

21. Na timskem sestanku starši podajo informacije o otroku  in 
njegovem funkcioniranju. 

1 2 3 

22. Na timskem sestanku starši izrazijo svoje želje in 
pričakovanja v zvezi z otrokovim nadaljnjim izobraževanjem. 

1 2 3 

23. Na timskem sestanku člani tima skupaj načrtujemo cilje in 
prilagoditve. 

1 2 3 

24. Starši aktivno sodelujejo pri načrtovanju ciljev in 
prilagoditev. 

1 2 3 

25. Na timskem sestanku si člani tima razdelimo naloge. 1 2 3 
26. Starši pomagajo pri izbiri strategij za uresničevanje 
postavljenih ciljev. 

1 2 3 

27. Vsak strokovni delavec pripravi svoj IP. 1 2 3 
28. Vsak strokovni delavec pripravi svoj IP, potem pa vse 
programe združimo v enega skupnega, vendar vsak izvaja 
svojega. 

1 2 3 

29. Starši na timskem sestanku samo preberejo in podpišejo IP. 1 2 3 
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___________________________________________________________________

__________________________________________________________________.  

b) Ne. 

 

Priloga 2: Parametri opisne statistike za stališča članov timov o uresničevanju timskega 

pristopa  

TRDITEV  
ČLANI TIMOV 

 
N (število 

enot 

 
M (aritmetična 

sredina) 

 
SD (standardni 

odklon) 

1 Starši 7 2,71 0,488 

Razrednik – specialni 

pedagog 

2 3,00 0,000 

Učitelji 5 2,40 0,894 

SKUPAJ 14 2,64 0,633 

2 Starši 7 2,86 0,378 

Razrednik – specialni 

pedagog 

2 3,00 0,000 

Učitelji 5 2,40 0,548 

SKUPAJ 14 2,71 0,469 

3 Starši 7 2,86 0,378 

Razrednik – specialni 

pedagog 

2 2,50 0,707 

Učitelji 5 2,60 0,548 

SKUPAJ 14 2,71 0,469 

4 Starši 7 3,00 0,000 

Razrednik – specialni 

pedagog 

2 3,00 0,000 

Učitelji 5 3,00 0,000 

SKUPAJ 14 3,00 0,000 

5 Starši 7 2,14 0,690 

Razrednik – specialni 

pedagog 

2 2,00 1,414 

Učitelji 5 2,80 0,447 

SKUPAJ 14 2,36 0,745 

6 Starši 7 3,00 0,000 

Razrednik – specialni 

pedagog 

2 3,00 0,000 
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TRDITEV  
ČLANI TIMOV 

 
N (število 

enot 

 
M (aritmetična 

sredina) 

 
SD (standardni 

odklon) 

Učitelji 5 2,80 0,447 

SKUPAJ 14 2,93 0,267 

7 Starši 7 2,86 0,378 

Razrednik – specialni 

pedagog 

2 3,00 0,000 

Učitelji 5 2,60 0,548 

SKUPAJ 14 2,79 0,426 

8 Starši 7 2,43 0,535 

Razrednik – specialni 

pedagog 

2 3,00 0,000 

Učitelji 5 2,80 0,447 

SKUPAJ 14 2,64 0,497 

9 Starši 7 2,86 0,378 

Razrednik – specialni 

pedagog 

2 3,00 0,000 

Učitelji 5 2,60 0,548 

SKUPAJ 14 2,79 0,426 

10 Starši 7 2,57 0,787 

Razrednik – specialni 

pedagog 

2 3,00 0,000 

Učitelji 5 2,40 0,894 

SKUPAJ 14 2,57 0,756 

11 Starši 7 2,71 0,488 

Razrednik – specialni 

pedagog 

2 3,00 0,000 

Učitelji 5 2,60 0,548 

SKUPAJ 14 2,71 0,469 

12 Starši 7 2,43 0,535 

Razrednik – specialni 

pedagog 

2 3,00 0,000 

Učitelji 5 2,40 0,548 

SKUPAJ 14 2,50 0,519 

13 Starši 7 2,71 0,488 

Razrednik – specialni 

pedagog 

2 3,00 0,000 

Učitelji 5 2,20 0,447 
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TRDITEV  
ČLANI TIMOV 

 
N (število 

enot 

 
M (aritmetična 

sredina) 

 
SD (standardni 

odklon) 

SKUPAJ 14 2,57 0,514 

14 Starši 7 2,57 0,787 

Razrednik – specialni 

pedagog 

2 3,00 0,000 

Učitelji 5 2,00 1,000 

SKUPAJ 14 2,43 0,852 

15 Starši 7 2,57 0,787 

Razrednik – specialni 

pedagog 

2 3,00 0,000 

Učitelji 5 2,20 0,837 

SKUPAJ 14 2,50 0,760 

16 Starši 7 3,00 0,000 

Razrednik – specialni 

pedagog 

2 3,00 0,000 

Učitelji 5 2,60 0,548 

SKUPAJ 14 2,86 0,363 

17 Starši 7 2,57 0,535 

Razrednik – specialni 

pedagog 

2 3,00 0,000 

Učitelji 5 2,00 0,707 

SKUPAJ 14 2,43 0,646 

18 Starši 7 2,57 0,787 

Razrednik – specialni 

pedagog 

2 3,00 0,000 

Učitelji 5 1,60 0,548 

SKUPAJ 14 2,29 0,825 

19 Starši 7 2,00 0,816 

Razrednik – specialni 

pedagog 

2 3,00 0,000 

Učitelji 5 2,20 0,447 

SKUPAJ 14 2,21 0,699 

 


