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IZVLEČEK  

Inkluzija učencev z učnimi teţavami, ki počasneje usvajajo znanja, v redne osnovne šole je 

tema, ki vzbuja številne razprave in različna mnenja, tako zagovornikov kot nasprotnikov. 

Za uresničevanje inkluzije je potrebno sprejemanje učencev s posebnimi potrebami, 

poznavanje njihovih potreb, moţnosti prilagoditev, pripravljenost učitelja na delo z 

učencem, ki počasneje usvaja znanja, v razredu in pomoč učitelja pomočnika, največkrat je 

to specialni in rehabilitacijski pedagog. Učitelj in učitelj pomočnik morata med seboj 

sodelovati kot dober tim. Vse te teme predstavljajo teoretično izhodišče za timsko 

obravnavo učenke, ki počasneje usvaja znanja. Učiteljica in učiteljica pomočnica sta skupaj 

načrtovali izvajanje učnih ur, razvijali strategije, obravnavali učenko in ji nudili podporo za 

napredek. Njun način sodelovanja je v empiričnem delu predstavljen preko anekdotskega 

zapisa načrtovanja, izvajanja ur, evalvacije, dilem, pogovorov. Uspešnost sodelovanja je 

vrednotena s pomočjo učenkinega napredka, ki je ocenjen z matematičnimi nalogami 

objektivnega tipa, usklajenimi z minimalnimi standardi znanja pri matematiki. Učenkino 

matematično znanje ob koncu izvajanega treninga je primerjano z znanjem drugih dveh 

učencev brez učnih teţav. Uspešnost timskega dela učiteljice in učiteljice pomočnice 

opaţajo tudi starši in strokovni sodelavci, s katerimi sta sodelovali. Poleg izobraţevalnih 

doseţkov, je opaziti, da je učenka bolj samostojna pri delu, da upošteva navodila, izboljšale 

so se tudi njene socialne veščine. Učiteljica je sodelovanje z učiteljico pomočnico ocenila 

kot pozitivno, saj bi brez dodatne pomoči v razredu učenka manj napredovala, učiteljica bi 

porabila veliko več časa za pripravo na pouk in prilagajanje gradiv, teţko bi zagotovila 

ustrezne prilagoditve vsem učencem v razredu.  
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ABSTRACT 

The inclusion of slow learners in compulsory primary schools is a controversial topic. It 

arises numerous debates and different opinions among its defenders as well as opponents. 

Proper inclusion demands acceptance of children with special needs, knowledge of their 

needs, knowledge of suitable adjustments in class, teacher's readiness for work with such 

children and a teaching assistant (a special and rehabilitation pedagogue in particular). The 

class teacher and the teaching assistant have to cooperate and form a team. All the 

aforementioned issues present theoretical background to team consideration of a slow 

learner. Both, the teacher and the assistant planned the lessons, developed strategies, 

observed the pupil and offered support in her progress. The empirical part of the final work 

presents their cooperation by verbatim report of lesson realisations, evaluations, dilemmas, 

communications. Success in cooperation is evaluated on the basis of learner's progress, 

which is based on mathematics objective type exercises. These represent the minimum 

standard of knowledge in mathematics. The knowledge exhibited by the slow learner is 

compared to the knowledge of two learners without learning difficulties. The positive 

outcome of cooperation between the teacher and the teaching assistant is acknowledged by 

learner's parents and teachers' co-workers. The learner progressed in the field of education 

as well as exhibited more independence at learning, started to respect instructions and 

improved her social skills. The class teacher evaluated cooperation with the teaching 

assistant as positive for several reasons: the learner might progress significantly less without 

the help of teaching assistant; the class teacher would spend much more time on suitable 

materials and lesson preparation; the class teacher would encounter difficulties in ensuring 

proper adjustments for all learners in her class. 
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1 UVOD 

 

Ko vidiš, kako se začenja otrokova samopodoba izboljševati,  

boš videl pomemben napredek na področju dosežkov, 

toda še pomembneje: videl boš otroka, 

ki začenja bolj uživati življenje. 

                                               (Wayne Dyer) 

Misel Dyerja nas po besedah Kavklerjeve (2008) motivira za uresničevanje inkluzije v 

praksi. Uresničevanje inkluzije pa je zelo zahtevna, odgovorna in zapletena naloga. Vendar 

pa le-ta omogoča učencem s posebnimi potrebami moţnost vključevanja v druţbo svojih 

vrstnikov tudi v osnovni šoli, ne pa samo izven nje.  Menim pa, da takšno vključevanje ne 

more potekati brez dodatne pomoči strokovnih delavcev, največkrat specialnih pedagogov. 

Učitelj pomočnik v razredu razbremeni učitelja, saj učitelju ni potrebno v tolikšni meri 

skrbeti za učenca s posebnimi potrebami, ker mu učitelj pomočnik nudi dodatno razlago, 

prilagodi naloge zanj, ga spodbuja, seveda vse po predhodnem dogovoru z učiteljem. 

Uspešnost vključevanja učenca s posebnimi potrebami v osnovne šole je v veliki meri 

odvisna od pedagoških in drugih strokovnih delavcev, ki tega otroka obravnavajo. V svojem 

diplomskem delu se bom osredotočila na sodelovanje učiteljice in specialne pedagoginje kot 

učiteljice pomočnice.  

Število učencev s posebnimi potrebami v osnovni šoli raste, zato je zelo pomembno, da 

učitelji dobro poznajo njihove značilnosti in posebnosti. Tako učitelj kot specialni pedagog 

bi se morala dopolnjevati in zdruţiti moči, da bi kar najbolje pomagala učencu s posebnimi 

potrebami. Eno šolsko leto sem imela moţnost sodelovati z učiteljico v vlogi učiteljice 

pomočnice učenki z učnimi teţavami, ki počasneje usvaja znanja, v drugem razredu 

osnovne šole. Učenci, ki počasneje usvajajo znanja, lahko usvojijo osnovne učne veščine in 

znanja, vendar za to potrebujejo več časa in pomoči.  

Za učinkovito obravnavo učenke sva z učiteljico upoštevali značilnosti uspešnega timskega 

dela. To so: sposobnost prilagajanja in učinkovita komunikacija, reševanje konfliktov, 

osebnostne lastnosti posameznika, enakovredno razdeljevanje vlog itd. Tudi pomanjkanje 

časa in omejitve kurikuluma vplivajo na sodelovanje med učiteljem in učiteljem 

pomočnikom. Pomembno je, da sodelujeta pri vseh etapah vzgojno-izobraţevalnega dela in 

sicer pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji učnih ur.  
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Skušala sem poiskati uspešen način timskega sodelovanja učiteljice in učiteljice pomočnice. 

Iskala sem najbolj primerne načine načrtovanja, izvajanja učnih ur, kako se je na to odzivala 

učenka in ali je sodelovanje učiteljice in učiteljice pomočnice v razredu sploh prispevalo k 

napredku učenke.  

O delu učitelja pomočnika za učence z učnimi teţavami oz. učence s posebnimi potrebami, 

njegovih nalogah, značilnostih v slovenskem prostoru še ni veliko zapisanega, saj je to 

razmeroma nova delovna naloga. Tekom šolskega leta sem skušala čim bolj natančno 

zapisovati svoja opaţanja, naloge, odnose, vprašanja, način dela, teţave ter vse to predstaviti 

v diplomskem delu, da bi tako bodočim timom ponudila osnovo za način dela, ki se je nama 

z učiteljico izkazal za uspešen.  
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2 TEORETIČNI UVOD 

 

2.1 Inkluzivna vzgoja in izobraževanje 

 

Grossman (2003 v Kavkler, 2008) poudarja, da inkluzija sodi med temeljne vrednote in 

ideale, zato ni privilegij. Inkluzija pomeni pravico posameznika do socialnega, 

intelektualnega, kulturnega in osebnega vključevanja. Osnove socialnega vključevanja se 

začnejo razvijati v inkluzivni šoli, ki pripravlja učence na uresničevanje človekovih pravic v 

odrasli dobi. Zato je inkluzivna vzgoja in izobraţevanje neodtujljiva pravica učencev do 

ustreznega in učinkovitega izobraţevanja v vzgojno-izobraţevalnih ustanovah. Razvoj 

specialnega izobraţevanja je sestavni del vseh izobraţevalnih programov. Specialne šole so 

pomemben vir za razvoj inkluzije in obstajajo najprimernejša oblika izobraţevanja, vendar 

le za manjši deleţ (okrog 1 odstotek) učencev z izrazitimi in kompleksnimi posebnimi 

potrebami (Kavkler, 2008). 

Ustava Republike Slovenije (14. člen) zagotavlja uresničevanje človekovih pravic, ki so 

priznane od mednarodne skupnosti ali določene z ustavo in zakonom. Mednarodni akti, 

deklaracije in Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000), ki opredeljujejo 

pravico učencev s posebnimi potrebami do optimalnega vključevanja v redno okolje, so: 

- Konvencija o otrokovih pravicah (1989), 

- Sklepi Svetovne konference o posebnih potrebah otrok v Salamanci (1994), 

- Unescova deklaracija (1994) Vključevanje vseh otrok, 

- Deklaracija Svetovnega izobraţevalnega foruma (2000) Izobraţevanje za vse, 

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000), 

- Deklaracija OZN (2006) o pravicah invalidov (v Kavkler, 2003). 

V praksi se zelo počasi in z nezaupanjem lotevamo uresničevanja podpisanih mednarodnih 

listin in sprejetih zakonov, saj veliko strokovnih delavcev rednih osnovnih šol meni, da ne 

morejo sprejeti učenca z izrazitejšimi posebnimi potrebami v razred, ker ne znajo delati z 

njim in nimajo ustreznih učnih razmer, da bodo s tem prikrajšali vrstnike, da je zanje bolje, 

če se šolajo v specialnih ustanovah (Kavkler, 2008). Kljub negotovosti pa imajo učitelji 

rednih šol višja pričakovanja na področju vzgoje in izobraţevanja do učencev s posebnimi 

potrebami kot učitelji specialnih ustanov. Le-ti imajo ključno vlogo, saj samo oni lahko 

poskrbijo za inkluzivno ozračje, za ustrezne prilagoditve poučevanja in preverjanja znanja v 
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razredu. Vse to pa zmore le s pomočjo šolskega tima (ravnatelja, svetovalnih delavcev in 

drugih učiteljev). Šolski tim mora učitelja podpirati in ga okrepiti. Dajati mu mora 

strokovno podporo in pomoč pri reševanju teţav, svetovati na vseh stopnjah vključevanja 

učencev s posebnimi potrebami, razumeti stiske, s katerimi se srečuje, saj je pogosto treba 

strategije dela z učencem s posebnimi potrebami razvijati dalj časa in vztrajno (Kavkler, 

2008). Vrstniki, ki se šolajo z učenci s posebnimi potrebami, bolje razumejo različnost med 

učenci, saj se spoznajo s podobnostmi in razlikami med ljudmi, spoznajo močna in šibka 

področja posameznika, naučijo se strpnosti, naučijo se pomagati. 

Pridobitve inkluzivne vzgoje in izobraţevanja so podprte tudi z raziskovalnimi izsledki tako 

tujih kot slovenskih avtorjev. Viola (2006 v Kavkler, 2008) poudarja, da učenci s posebnimi 

potrebami na področju izobraţevanja in socialnega vključevanja z ustrezno organiziranim in 

izvajanim vključevanjem v redne šole dosegajo boljše izobraţevalne doseţke. Pomembno 

vlogo imajo pri tem učenje drug od drugega, inkluzivno ozračje, ustrezni viri pomoči in 

podpore. 

Slovenski avtorji, med njimi Rovšek (2010), so mnenja, da daje inkluzija učencev s 

posebnimi potrebami, še posebej učencev z motnjami v duševnem razvoju, največ 

pozitivnih učinkov, tako na učence z motnjami v duševnem razvoju kot tudi na učence z 

značilnim razvojem, kadar so le-ti v skupnih šolskih ali izvenšolskih aktivnostih. 

Medveš (2002 v Kavkler, 2008) prav tako poudarja, da inkluzivna šola terja vzpostavljanje 

učnega ozračja in kulture, za katero so pomembni dobra komunikacija, sodelovanje, 

sodelovalno poučevanje, moţnost, da se učenci učijo drug od drugega, in moţnosti za 

dokazovanje močnih področij pri vsakem učencu, da je vsak učenec lahko na nekem 

področju uspešen.  

 

2.1.1 Ovire za inkluzijo 

 

Ovire za inkluzivno izobraţevanje učencev s posebnimi potrebami (Special Needs 

Education in Europe, 2003 v Kavkler, 2008) so: 

- Finančne zmoţnosti drţave. Te v slovenskem šolskem sistemu niso tako majhne, saj 

ţe obstajajo številni strokovni in materialni viri za učence, ki imajo učne teţave, in 

tudi za nadarjene učence. 
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- Slabo razvito inkluzivno gibanje v druţbi. To je ena izmed pomembnejših ovir v 

naši druţbi, saj kljub zagotovljenim zakonskim pravicam spremembe uvajamo zelo 

počasi. 

- Pretirano poudarjanje pomena izobraţevalne uspešnosti. Ta je še vedno zelo 

pomembna v našem šolskem sistemu. 

- Obseţen sistem specialnih ustanov, specialnih učiteljev in drugih virov v teh 

ustanovah. Zagotovo je to eden izmed ključnih dejavnikov, ki zavira razvoj 

inkluzivne prakse. 

- Pomanjkljive razmere šolanja v rednih šolah. Povezane so s pomanjkanjem znanj in 

strategij učiteljev za delo z učenci s posebnimi potrebami in s pomanjkanjem učnih 

pripomočkov za tovrstno delo. 

- Velikost razreda. V številnih drţavah je to ovira, vendar ne pri nas, saj je po letu 

2000 povprečno 20 učencev v razredu. 

Pogosto se kot eden izmed argumentov proti inkluziji navaja tudi to, da učenci s posebnimi 

potrebami nimajo veliko prijateljev med vrstniki. Socialni stiki z vrstniki so odvisni od 

socialnih veščin učenca s posebnimi potrebami in vrstnikov ter od modela in podpore 

odraslih. Pri vseh učencih je treba razvijati ustrezne socialne veščine.  

Kot eden izmed razlogov za oviro pri uvajanju inkluzije so tudi rezultati raziskave De 

Boera, Pijlb in Minnaerta (2009). V raziskavi o tem, kaj učitelji menijo o inkluziji učencev s 

posebnimi potrebami, avtorji ugotavljajo negativen oz. neodločen odnos učiteljev do 

inkluzivne vzgoje in izobraţevanja. Ne čutijo se dovolj sposobni in samozavestni pri 

poučevanju učencev s posebnimi potrebami. Število let poučevanja, izkušnje z inkluzijo in 

poznavanje posebnih potreb vplivajo na odnos učiteljev do inkluzije. Mlajši učitelji so bolj 

naklonjeni inkluzivni vzgoji in izobraţevanju. Prav tako so ji bolj naklonjeni učitelji, ki 

imajo izkušnje z inkluzijo. Na učiteljev odnos do inkluzije vpliva vrsta posebnih potreb 

učenca. Najbolj negativen odnos gojijo do učencev z učnimi teţavami, do učencev z motnjo 

pozornosti in drugimi vedenjskimi motnjami. Bolj pozitiven odnos je opaziti do učencev s 

telesnimi  in senzornimi primanjkljaji. 

Izsledki slovenske raziskave iz leta 2008 (Brenčič) kaţejo, da učitelji navajajo več 

pozitivnih izkušenj kot negativnih pri delu z učenci s posebnimi potrebami v osnovni šoli. 

Napredek učenca je pri učiteljih zelo pozitivno sprejet – predvsem učni – in vpliva na 

zadovoljstvo učenca s posebnimi potrebami in tudi učitelja, učenčevo samozavest in 

socialno integracijo. Socialni in čustveni vidik sta manj pozitivno sprejeta. Najpogostejše 
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negativne izkušnje, s katerimi se spoprijemajo učitelji pri delu z učenci s posebnimi 

potrebami, sta eksternalizirano, izstopajoče vedenje v razredu ter njihova pasivnost pri 

učnem procesu oz. nepripravljenost na šolsko delo. Pri tem poudarjajo svojo negotovost in 

nemoč. Pomisleke imajo o svojem znanju, usposobljenosti za delo z učenci s posebnimi 

potrebami. Naklonjenost učiteljev do učencev s senzornimi in gibalnimi okvarami je večja 

kot pri tistih z učnimi in vedenjskimi.  

 

2.1.2 Definiranje skupin oseb s posebnimi potrebami 

 

Zakon o osnovni šoli (1996) navaja, da morajo biti otrokom s posebnimi potrebami 

zagotovljeni ustrezni pogoji za njihovo vzgojo in izobraţevanje.  

Otroci s posebnimi potrebami so po tem zakonu (11. člen) otroci z motnjami v duševnem 

razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govornimi motnjami, 

gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci in otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki 

potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraţevalnih programov z dodatno strokovno pomočjo 

ali prilagojene izobraţevalne programe oziroma posebni program vzgoje in izobraţevanja 

ter učenci z učnimi teţavami in posebej nadarjeni učenci.  

 

2.1.3 Posebne potrebe 

 

Vsakdo ima potrebe, ljudje s posebnimi potrebami pa imajo izrazitejše potrebe na več 

področjih (Kavkler, 2008). 

Izraz »otroci s posebnimi potrebami» se je uveljavil v zadnji dveh desetletjih, ker naj bi bil 

za razliko od drugih izrazov (prizadeti otroci, moteni otroci, otroci z motnjami v razvoju …) 

manj stigmatizirajoč. Izraz ne izpostavlja otrokove oviranosti ali motnje, ampak poudarja, 

da tak otrok potrebuje predvsem nekatere prilagoditve in pomoč pri vzgoji in izobraţevanju. 

Upoštevana so močna področja otroka. 

Osebe s posebnimi potrebami so tiste osebe, ki odstopajo od pričakovanih značilnosti in 

zmoţnosti, definiranih v določenem okolju, in potrebujejo dodatno pozornost in skrb 

(http://sl.wikipedia.org/wiki/Osebe_s_posebnimi_potrebami). 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oseba&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zna%C4%8Dilnost&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zmo%C5%BEnost&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Okolje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Osebe_s_posebnimi_potrebami
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Osebe s posebnimi potrebami so osebe, ki imajo zaradi fizičnih, funkcionalnih in 

osebnostnih okvar ali primanjkljajev, zaradi razvojnih zaostankov ali neugodnih socialnih in 

materialnih pogojev za nemoten psihofizični razvoj teţave pri zaznavanju, pri razumevanju, 

pri odzivanju na draţljaje in pri gibanju, pri sporočanju in/ali komuniciranju s socialnim 

okoljem. Te osebe imajo lahko dodatne čustvene, osebnostne in vedenjske motnje. Te so 

posledica zmanjšanih storilnostnih doseţkov in/ali socialnih moţnosti v primerjavi z 

vrstniki brez posebnih potreb, posledica zmanjšanih moţnosti zadovoljevanja potreb in 

obvladovanja razvojnih nalog, posledica socialne izključenosti in socialne stigmatiziranosti 

(http://www.sodobna-

pedagogika.net/index.php?option=com_content&task=view&id=931&Itemid=24). 

Obstajajo različne klasifikacije posebnih potreb. V nadaljevanju predstavljam klasifikacijo, 

ki je zelo uporabno za pedagoško prakso. Učenci s posebnimi vzgojno izobraţevalnimi 

potrebami imajo posebne potrebe na štirih področjih, in sicer v povezavi z organizacijo, 

motoriko, socialno integracijo in izobraţevanjem (Lewis in Doorlag, 1986 v Kavkler, 2008). 

Nimajo vse skupine učencev s posebnimi potrebami enakih niti enako izrazitih posebnih 

potreb, ampak imajo različne skupine in posamezniki različne in različno izrazite posebne 

potrebe. S področji posebnih potreb pa je pomembno povezana motivacija učencev za 

učenje in čustvovanje.  

 Posebne potrebe, povezane z organizacijo, vključujejo: organizacijo okolja, lastno 

urejenost in slabšo mentalno organizacijo. 

 Posebne potrebe na področju motorike so povezane z grobo in fino motoriko. Na 

izobraţevalne uspehe ima pomemben vpliv finomotorika, ki vpliva na sposobnost 

avtomatizacije pisanja, uspešnost pri tehniki in risanju, uspešnost rabe učnih 

pripomočkov. Grobomotorične sposobnosti pa vplivajo na uspešnost pri športni 

vzgoji in na sposobnost sodelovanja pri različnih igrah. 

 Posebne potrebe pri socialni integraciji so opazne pri večini učencev s posebnimi 

potrebami, posebno izrazite so pri učencih z motnjo čustvovanja in vedenja, pri 

učencih z avtizmom, neverbalnih specifičnih učnih teţavah, učencih iz drugačnih 

sociokulturnih okolij itd. Pogosto imajo ti učenci manj prijateljev, druţijo se z 

odraslimi ali z mlajšimi učenci, ker so njihove socialne veščine primernejše za igro z 

mlajšimi kot pa s potrebami vrstnikov. 

 Posebne izobraţevalne potrebe so naslednji sklop posebnih potreb, ki jih ima večina 

učencev s posebnimi potrebami.  Učenec pa ni neuspešen pri vseh nalogah, v vseh 
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okoliščinah ves čas in tudi ne v vseh okoljih in z vsemi ljudmi. Šolsko znanje ima 

različne komponente; od dejstev, pojmov, postopkov reševanja problemov itd. 

Šolski neuspeh ni povezan z vsemi elementi znanja in je le ena izmed značilnosti, ki 

jih lahko ocenjujemo pri učencu (Kavkler, 2008).  
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2.2 Učne težave 

 

2.2.1 Opredelitev učnih težav 

 

Učenci z učnimi težavami so po Lernerjevi definiciji (1997) zelo raznolika skupina 

učencev z različnimi kognitivnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pri 

učenju večje teţave kot večina učencev njihove starosti. Učne teţave se razprostirajo na 

kontinuumu od laţjih in kratkotrajnih do izrazitih, ki trajajo celo ţivljenje (Kavkler, 2004). 

Pojem učne težave opredeljuje predvsem tiste teţave učencev v šoli, ki so povezane z večjo 

ali manjšo šolsko neuspešnostjo. Učne teţave so lahko splošne ali specifične, oboje se 

razprostirajo od laţjih do teţjih, od enostavnih do zapletenih in po trajanju od tistih, ki so 

vezana na krajša oziroma daljša obdobja šolanja, do teţav, ki trajajo vse ţivljenje. Nekateri 

učenci  imajo samo splošne učne teţave, nekateri le specifične, mnogi imajo učen teţave 

obeh vrst. Glede na stopnjo težavnosti učnih teţav se otroci določenih skupin težjih oblik 

učnih teţav lahko usmerijo v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo preko postopka usmerjanja, ki ga omogoča Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami. Za skupino učencev z lažjimi do zmernimi učnimi teţavami pa se predvideva 

oblikovanje izvirnega delovnega projekta pomoči in pomoč v okviru šole po Konceptu dela 

učne teţave v osnovni šoli (2008) (http://www.svet-center-mb.si/ucne-tezave.html). 

V skupino učencev z učnimi teţavami spadajo učenci, ki počasneje usvajajo znanja, učenci, 

katerih učne teţave so pogojene z večjezičnostjo in multikulturalnostjo, učenci, ki imajo 

učne teţave zaradi revščine, učenci, ki so deleţni pomanjkljivega ali neustreznega 

izobraţevanja, učenci z laţjimi in zmernimi specifičnimi učnimi teţavami, učenci s 

čustveno pogojenimi učnimi teţavami, učenci, katerih teţave so posledica pomanjkljive 

motivacije in samoregulacije ter drugi (Kavkler, 2004). 

 

2.2.2 Splošne učne težave 

 

Splošne učne teţave so značilne za zelo heterogeno skupino učencev, ki imajo pomembno 

večje teţave kot vrstniki pri usvajanju znanj in spretnosti pri enem ali več izobraţevalnih 

predmetih. Zaradi izrazitejših teţav so pri večini izobraţevalnih predmetov manj uspešni ali 
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celo neuspešni. Splošne učne teţave na primer pri matematiki imajo učenci, ki dosegajo 

niţje izobraţevalne doseţke pri matematiki in najpogosteje tudi pri mnogih drugih 

predmetih, ker na splošno počasneje usvajajo znanja ali pa imajo čustvene teţave.  

Splošne učne teţave so lahko posledica naslednjih notranjih in zunanjih dejavnikov: 

- motnje pozornosti in hiperaktivnosti (teţave zaradi motnje pozornosti in 

hiperaktivnosti),  

- podpovprečnih in mejnih intelektualnih sposobnosti (teţave zaradi splošno 

upočasnjenega razvoja),  

- ovir v socialno-emocionalnem prilagajanju (čustveno pogojene teţave pri učenju), 

- pomanjkanje motivacije (teţave zaradi pomanjkljive učne motivacije),  

- slabše razvitih samoregulacijskih sposobnosti (teţave zaradi slabše razvitih 

samoregulacijskih spretnosti),  

- drugojezičnosti (teţave zaradi drugojezičnosti),  

- socialno-kulturne drugačnosti (teţave zaradi socialno-kulturne drugačnosti) in  

- socialno-ekonomske oviranosti (teţave zaradi socialno-ekonomske oviranosti).  

Vsi našteti dejavniki se pri povzročanju učnih teţav lahko povezujejo tudi z neustreznim in 

neprilagojenim poučevanjem, ki je prepleteno še z ovirami prikritega kurikula (prikritim 

institucionalnim učenjem, učenčeve pasivnosti, odvisnosti, vdanosti v usodo, odtujenosti in 

nekritičnosti) (Magajna idr., 2008). 

 

2.2.3 Učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja 

 

Učenci z učnimi teţavami, ki počasneje usvajajo znanja, sodijo med učence s splošnimi 

učnimi teţavami (Magajna, 2004). Skupino učencev v našem prostoru poimenujemo tudi 

učenci, ki počasneje usvajajo znanja (Magajna idr., 2008) in učenci, ki se počasneje učijo 

(Kavkler in Magajna, 2008).  

Učenci, ki počasneje usvajajo znanja, so po DSM-IV (2000) in ICD-10 (1987 v Košir, 2011, 

v tisku) opredeljeni kot skupina učencev z mejnimi in podpovprečnimi intelektualnimi 

sposobnostmi in nimajo motenj v duševnem razvoju. Enako opredelitev uporabljajo tako 

slovenski kot tuji strokovnjaki (Brauchie, 2010; Kavkler, 2004; Kaznowski, 2004; Shaw, 

2008 v Košir, 2011, v tisku). Učenci, ki počasneje usvajajo znanja, lahko usvojijo osnovne 

učne veščine in znanja, vendar počasneje in ne tako poglobljeno kot njihovi vrstniki. 
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Potrebujejo več časa, ponavljanja in več pomoči, da so lahko uspešni (Shaw, 2008 v Košir, 

v tisku).  

Glede na glavni kriterij opredelitve te skupine učencev (mejne in podpovprečne 

intelektualne sposobnosti), to pomeni pribliţno 14% splošne populacije učencev, 

opredeljene s standardizirano, normalno porazdelitvijo IQ vrednosti (Kaznowski, 2004). V 

nekaterih virih zaradi različnih kriterijev najdemo raznolike ocene. Po informacijah več 

virov, ki se naslanjajo na kriterije DSM-IV (2000), naj bi bila v vsakem razredu dva ali trije 

učenci, po nekaterih tudi več, ki počasneje usvajajo znanja (Kavkler, 2004; Shaw, 2010, v 

Košir, 2011, v tisku).  

Učenci, ki počasneje usvajajo znanja, imajo teţave na področju usvajanja osnovnih 

šolskih veščin (branja, pisanja, računanja). Poleg tega  imajo slabše razvite jezikovne in 

komunikacijske veščine, večkrat imajo težave tudi s socialnim vključevanjem in teţave 

s pomanjkljivo in kratkotrajno pozornostjo. Zaradi  trajnih izkušenj z neuspehom imajo 

pogosto tudi pomanjkljivo motivacijo za učenje. Na njihovo učno uspešnost vplivajo tudi 

teţave z organizacijskimi veščinami in z delovnimi navadami  (Kavkler, 2004). Večkrat 

jih spremlja pomanjkanje samozaupanja, anksioznost in strah pred neuspehom ter 

slaba samopodoba (Karnes, 1970; Hardin, 1987, v Kaznowski, 2003). 

 

Pri učencih, ki počasneje usvajajo znanja, opaţamo nižjo splošno (psihosocialno) zrelost in 

pogostejše teţave na naslednjih področjih učenja in poučevanja: 

• razumevanje izobraţevalnih vsebin, predvsem abstraktnih, zapletenih pojmov; 

• prenos in posplošitev znanj; 

• reševanje večstopenjskih problemov; 

• razumevanje daljših navodil; 

• pomnjenje; 

• osredotočena pozornost (koncentracija); 

• jezikovne sposobnosti, ki so zelo pomemben dejavnik izobraţevalne uspešnosti; 

• ustno izraţanje (zaradi skromnega besedišča, zgradbe povedi, slovničnih zahtev itd.); 

• usvajanje osnovnih šolskih veščin (branja, pisanja, pravopisa, računanja); 

• metakognicija (sposobnost načrtovanja časa in dela, spremljanje in preverjanje 

lastnega dela in rezultatov itd.); 

• motivacija za učenje, ki je odvisna od doţivljanja uspehov, spodbud itd.; 

• socialno vključevanje (Kavkler, 2004). 
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Težave, s katerimi se soočajo učenci, ki počasneje usvajajo znanja 

Učence, ki počasneje usvajajo znanja, lahko vidimo kot nezrele in se teţko vključijo v 

skupino sošolcev. So zelo ranljivi in pogosto ustrahovani. Pogosto se preveč naveţejo na 

pomoč in podporo odrasle osebe. Povedali so, da zelo teţko sledijo učnemu načrtu kljub 

ustrezni pomoči in podpori.  Zaostanek v splošnem razvoju se kaţe kot niţji uspeh na večini 

področij učnega načrta.  

Prav tako imajo teţave pri razumevanju splošnih konceptov, usvajanju strategij za branje, 

pisanje, računanje, pomanjkanje samozavesti za uporabo in razvijanje strategij, ki jih ţe 

imajo. Teţave imajo tudi pri logičnem razmišljanju in organizaciji. Za določen problem 

imajo malo različnih rešitev. Vizualni in slušni ter dolgoročen in kratkoročen spomin so 

slabše razviti. Moţni so zaostanki v razvoju govora in jezika ter čustvene in vedenjske 

teţave. Teţave se pojavljajo tudi pri senzornem zaznavanju in pomanjkanju socialnih 

spretnosti (Fox, 1998 v Kavkler, 2004). 

 

2.2.4 Učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, pri matematiki 

 

Mnogo večja pozornost kot učnim teţavami pri matematiki se pri nas in drugod po svetu 

posveča drugim teţavam, predvsem bralno – napisovalnim. Matematika ima v 

osnovnošolskem in srednješolskem izobraţevanju pomembno vlogo.  

Učne teţave pri matematiki se razprostirajo na kontinuumu od laţjih do zelo izrazitih 

(Garnett, 1998 v Kavkler, 2007), od kratkotrajnih do vseţivljenjskih, od tistih, ki so prisotne 

le na enem področju učenja matematike, do tistih, ki povzročajo splošno matematično 

neuspešnost. Učne teţave delimo na splošne in specifične. Nekateri učenci imajo samo 

splošne učne teţave, nekateri le specifične, mnogi pa imajo teţave obeh vrst. Vsak šolar ima 

občasno teţave pri usvajanju določenih matematičnih znanj. Učne teţave pa imajo tisti 

šolarji, pri katerih opaţamo v primerjavi z vrstniki v matematičnem znanju in strategijah 

večje in dolgotrajnejše odstopanje od povprečja. Nizki matematični doseţki so pogojeni s 

splošnimi učnimi teţavami.  
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Splošne učne teţave se odraţajo v niţjih matematičnih izobraţevalnih doseţkih pri učencih, 

ki: 

 počasneje usvajajo znanja zaradi mejnih in podpovprečnih intelektualnih 

sposobnosti in imajo teţave z usvajanjem pojmov, simbolov, veščin, reševanjem 

problemov, generalizacijo naučenih znanj in strategij itd.; 

 slabše obvladajo jezik, v katerem se šolajo, zato imajo teţave pri obvladovanju 

matematičnih terminov, teţje sledijo verbalnim navodilom, slabše razumejo 

besedilne matematične probleme itd.; 

 izhajajo iz revnih druţin in imajo zaradi manj priloţnosti pogosto skromnejše 

matematično predznanje (npr. strategijo štetja, sposobnost pozornega sledenja 

navodilom, slabše razvite grafomotorne sposobnosti itd.), teţave z usvajanjem 

matematičnih terminov, deleţni so manj spodbud in pomoči pri učenju doma; 

 so manj zbrani in niso dovolj usmerjeni na nalogo, ki jo rešujejo, zato spregledajo 

detajle (npr. računski znak), niso pozorni na navodila, netočno preberejo navodilo 

itd.; 

 imajo čustvene teţave pri učenju matematike ali psevdodiskalkulijo, pri kateri strah 

in anksioznost zelo zmanjšata njihovo učinkovitost pri reševanju matematičnih 

problemov; 

 imajo slabše razvite metakognitivne sposobnosti, zato so slabo organizirani ter 

slabše načrtujejo in kontrolirajo svoje delo (npr. ne delajo računskih preizkusov); 

 so slabše motivirani za učenje itd. (Kavkler, 2007).  

 

Učenci, ki počasneje usvajajo znanja, imajo teţave pri procesiranju informacij. Pogosto 

imajo teţave samo na enem področju. Učenec, ki je dober na umetnostnem področju, lahko 

ima teţave pri matematiki. Posebne strategije jim lahko pomagajo pri učenju matematike. 

1. Čas 

Učenci, ki počasneje usvajajo znanja, potrebujejo več časa za razumevanje osnovnih 

konceptov. Potrebujejo podrobnejšo razlago za razumevanje. Potrebujejo tudi več časa 

za izračun računov pri testu oziroma vaji. Če pričakujemo, da bo končal v istem času kot 

učenci brez teţav, zmanjšamo njegovo samozavest in še oteţimo učenje.  
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2. Usvajanje nove snovi  

Pri učenju novih snovi imajo učenci teţave, zato je pomembno, da nova snov temelji na 

ţe obravnavani snovi. Ta povezava jim spodbuja samozavest v novo snov in usvajanje 

novih strategij. Preden preidete na novo snov, se prepričajte, da so učenci razumeli 

ključne točke.  

3. Primeri iz vsakdanjega življenja  

Veliko učencev, ki počasneje usvajajo znanja, pri računanju uporablja prste, čeprav so 

učenci brez učnih teţav to ţe opustili, zato je pri obravnavanju seštevanja ali mnoţenja 

pomembno, da učitelj poda primere iz vsakdanjega ţivljenja in omogoči fizično 

predstavitev problema. Ker imajo ti učenci teţave pri imaginarnih problemih, jim fizični 

primer zagotovi varnost in strukturo. 

4. Ponavljanje  

Ker učenci, ki počasneje usvajajo znanja, potrebujejo več časa za zapomnitev novih 

pojmov, jim je pogosto ponavljanje v pomoč. Pogosto ponavljanje v kratkih intervalih 

skozi dan, 5 – 10 minut, lahko pospeši učni proces. Ponavljanje jim omogočimo tudi z 

domačimi nalogami, ki naj bodo kratke, a vsakodnevne. 

5. Nagrade  

Učenci, ki počasneje usvajajo znanja, imajo nizko samozavest. Vedo, da se počasneje 

učijo kot ostali in da jih zato učenci zbadajo. Nizka samozavest zmanjša sposobnost za 

učenje vsakomur, zato je pomembno, da nagradimo učenca za njegov uspeh. Nagrada za 

pravočasno ali dobro opravljeno delo bo ustvarila pozitivne asociacije v povezavi z 

matematiko (http://www.ehow.com/info_7905915_strategies-teaching-math-slow-

learners.html). 

6. Personalizacija  

Samozavest učencem povečamo z malimi uspehi in tako, da uro prilagodimo njegovim 

interesom. Predstavimo teme, ki so mu všeč in ki ga zanimajo, izmislimo si matematične 

probleme, v katerih nastopajo učenec in njegovi sošolci in zagotovimo aktivnosti, v 

katerih je lahko uspešen. Ugotovimo, kakšen način posredovanja informacij odgovarja 

posamezniku – verbalno, vizualno ali kinestetično in skušamo to omogočiti 

(http://www.ehow.co.uk/info_8120464_teaching-ideas-slow-learners.html). 

 

http://www.ehow.com/info_7905915_strategies-teaching-math-slow-learners.html
http://www.ehow.com/info_7905915_strategies-teaching-math-slow-learners.html
http://www.ehow.co.uk/info_8120464_teaching-ideas-slow-learners.html
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Težave učencev, ki počasneje usvajajo znanja, pri matematiki 

Orientacija 

Učenci, ki počasneje usvajajo znanja, imajo teţave pri razvrščanju predmetov glede na 

obliko, barvo, velikost. Teţje prepoznavajo vzorce in skupne lastnosti skupin. Pri 

primerjanju in uporabi pojmov velik/majhen ali višji/niţji so manj uspešni. Teţave se lahko 

prav tako pojavijo zaradi šibkih vizualno – spacialnih spretnosti. Učenci teţko organizirajo 

zapis na papirju. Prav tako teţje razumejo zapis na tabli ali v učbeniku 

(http://www.sdcepd.org/tag/learning-disability). 

Štejte 

Učenci, ki počasneje usvajajo znanja, lahko imajo teţave pri učenju pomena števil. 

Prepoznavanje števil in povezovanje števil s količino predstavlja teţavo za učence. Učenci 

slabše štejejo (štetje po 2 ali 5) in ne poznajo na uro  

(http://www.learningdifficulty.org/math-learning-disabilities/). 

V raziskavi (2004) avtorice (Kavkler, Magajna in Tancig) ugotavljajo, da so učenci z učnimi 

teţavami pri štetju manj točni kot uspešni vrstniki. Najbolj izrazite teţave se pojavljajo pri 

štetju v zaporedju. Ker je štetje osnova za razumevanje števil in aritmetičnih operacij, so 

učenci z učnimi teţavami močno odvisni od štetja pri začetnem računanju. Potrebujejo 

intenzivnejše učenje različnih vrst in strategij štetja. Če teh spoznanj ne upoštevamo v 

procesu poučevanja, se številni učenci le mehanično učijo postopke, ki jih ne razumejo. 

Računske operacije 

V nadaljevanju učenja matematike imajo učenci teţave pri reševanju matematičnih 

problemov z uporabo seštevanja, odštevanja, mnoţenja in deljenja. Le s teţavo si zapomnijo 

osnovna matematična dejstva in ne znajo uporabiti naučenega. Nenatančno dodajanje ali 

odvzemanje števil se zdi neprevidna napaka, ampak učenec misli, da pravilno rešuje 

problem. To se dogaja tako pri enostavnih problemih (2+2=5) in pri bolj kompleksnih 

problemih. Učenec z matematičnimi teţavami ima teţavi pri pomnjenju računskih znakov in 

številskih dejstev (npr. 5+5=20 ali 5x5=25). Učenci uporabljajo prste ali barvice za 

preštevanje, ker ne poznajo vseh zakonitosti uporabe računskih operacij. Za nekatere učence 

je to edina teţava. Če jim dovolimo uporabo ţepnega računala, jim omogočimo uspeh 

(http://www.helpguide.org/mental/learning_disabilities.htm). 

 

http://www.sdcepd.org/tag/learning-disability
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2.3 Pomoč učencem z učnimi težavami 

 

Pomoč učencem z učnimi teţavami, torej med njimi tudi učencem, ki počasneje usvajajo 

znanja, je sestavljena iz različnih splošnih priporočil in prilagoditev ter specifičnih strategij. 

Kolikšna je pomoč, pa je odvisno od kontinuuma posebnih potreb posameznika.   

 

Priporočila za poučevanje in pomoč učencem, ki počasneje usvajajo znanja, so naslednja: 

o Abstraktne vsebine moramo spremeniti v konkretne. Učenje teh učencev je 

uspešnejše v znanih in praktičnih situacijah, kar povečuje tudi sposobnost 

posploševanja. 

       Učenci zato potrebujejo: 

• določene prilagoditve in poenostavitve gradiv, da bolje razumejo osnovne 

pojme; 

• enoznačne in konkretne informacije; 

• ustrezno prilagojena izobraţevalna gradiva, kar jim omogoča hitrejše učenje; 

• besedila, povezana s konkretnimi vsebinami (npr. opis ţivljenjskih zgodb, 

ţivali, iger ipd., da se hitreje naučijo branja); 

• bolj konkretne in enostavne naloge, kar jim omogoča uspešnejše sodelovanje v 

skupini vrstnikov; 

• več učnih in tehničnih pripomočkov; 

• več časa za reševanje nalog. 

o Pomoč drugega naj bo sistematična. Ker ne posplošujejo navodil, strategij reševanja 

problemov samostojno, je zanje sistematična pomoč drugega (učitelja, staršev, vrstnika 

idr.) izrednega pomena. 

o Ti učenci naj čim bolj avtomatizirajo osnovna dejstva in strategije. Ker imajo 

slabše razvite strategije pomnjenja, potrebujejo od tri- do petkrat več ponavljanj kot 

njihovi vrstniki (Magajna idr., 2008). 
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V nadaljevanju predstavljam splošne prilagoditve za učence, ki počasneje usvajajo znanja. 

Učenci potrebujejo: 

 Prilagoditve okolja, ki vključujejo prostor za individualno organizacijo pomoči, delo v 

malih skupinah, parih, po kotičkih, tihih kotih za individualno delo učencev. Učenec naj 

sedi blizu učitelja ali blizu vrstnika, ki mu je model in mu je pripravljen pomagati. Naj 

ima stalen prostor za učne pripomočke. 

 Prilagoditve časa, ki so potrebne za avtomatizacijo veščin, za pridobivanje, utrjevanje 

in preverjanje znanja. Količina dodatnega časa je odvisna od posebnih vzgojno-

izobraţevalnih potreb učenca. 

 Prilagoditve učnih pripomočkov in gradiv, ki vključujejo različne ravni zahtevnosti 

gradiv, več slikovnega materiala, tridimenzionalne učne pripomočke, tabele s koraki, 

kot pomoč pri reševanju večstopenjskih problemov, avdio-vizualna sredstva, rabo 

računalnika. 

 Prilagoditve domačih nalog in drugih obveznosti, ki morajo biti tako diferencirane in 

individualizirane, da učenec lahko večino obveznosti samostojno opravi. 

 Prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, ki jih doseţemo z zmanjševanjem 

kompleksnosti nalog, načinom posredovanja vprašanj, dolţino časa izvajanja 

preizkusov, obliko gradiv, rabo učnih in tehničnih pripomočkov, prevladujočim ustnim 

preverjanjem znanja. 

 Prilagoditve učnih metod in pristopov z upoštevanjem učenčevih posebnih vzgojno-

izobraţevalnih potreb, kot so: 

- poudarjanje ključnih misli, idej, besed (verbalno, s podčrtavanjem, obkroţanjem, 

barvanjem itd.); 

- dejavnosti s  konkretnimi materiali (stopnja konkretnosti je odvisna od potreb 

učenca) in povezava novih znanj z izkušnjami; 

- reševanje praktičnih nalog (uspešnejši so pri reševanju nalog, povezanih z njihovimi 

ţivljenjskimi izkušnjami in interesi); 

- enostavnejše razlage (vsebinsko in jezikovno manj zahtevne) z večkratno 

ponovitvijo; 

- daljši čas za reševanje nalog; 

- učenje strategij korak za korakom; 

- poenostavljanje jezika (pogosto ti učenci bolje razumejo jezik vrstnikov kot učiteljev 

jezik, zato naj vrstniki pri ponavljanju snovi ponovno razloţijo osnovne pojme); 
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- uporaba različnih učnih pripomočkov, plakatov, ponazoritev ključnih informacij, 

dramatizacije problemskih situacij, gibalne dejavnosti; 

- učenje po modelu (dober model so srednje uspešni učenci); 

- pogoste povratne informacije (takoj po opravljeni nalogi); 

- veliko moţnosti za uspeh (določiti dnevne cilje z razdelitvijo materiala na manjše 

enote in zagotoviti, da učenec opazi vsakodnevne uspehe; če učenec zaostaja pri 

učenju, je pogosto nezadovoljen, kar ga oddaljuje od cilja. Učenci kaţejo več 

motiviranosti, če doseţejo uspehe, ki so posledica njihovega truda.) (Kavkler, 2004). 

 

Specifične strategije poučevanja učencev, ki počasneje usvajajo znanja: 

 Učencem moramo zagotoviti jasno, enoznačno strukturo, tako da organiziramo čas 

in materiale, kolikor je le mogoče. Tedenske, mesečne in dalj časa trajajoče 

aktivnosti zapišemo. Vse to naj bo obešeno na vidnem in vedno istem mestu v 

razredu.  

 Vsaka ura naj se začne s ponavljanjem znane vsebine, kar poveča uspešnost učenja 

nove snovi in generalizacijo.  

 Osnovne pojme je potrebno učenca učiti tako, da jih razume. Predstavimo jih čim 

bolj enostavno.  

 Več naj bo ustnega kot pisnega izraţanja. 

 Učinkovitejše je poučevanje, ki vključuje jasna navodila, rabo opor in kontrolo dela 

učencev. 

 Najbolj učinkoviti so, če ena naloga traja do 15 minut in ji sledi takojšnja povratna 

informacija in spodbuda.  

 Manj naj bo verbaliziranja, ampak naj učenje poteka po vseh senzornih poteh, ker je 

najuspešnejše. 

 Učenec naj ne tekmuje z vrstniki, ampak sam s sabo. Potrebuje manj tekmovalno 

okolje. Domače naloge naj bodo krajše in manj kompleksne. Potrebuje več odmorov.  

 Potrebujejo vodenje in dodatne informacije, da laţje prikličejo informacije.  

 Neustrezno vedenje učinkoviteje korigiramo, če ne govorimo veliko, ampak kratko 

in razumljivo povemo, kaj ţelimo, ter nagradimo socialno zaţelena vedenja.  

 Posebno pozornost moramo posvetiti razvoju pozitivne samopodobe. 
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 Učitelj pomočnik je lahko v veliko pomoč, saj lahko sproti daje učencu dodatne 

informacije, navodila, vaje praktičnih dejavnosti. Učencu pomaga doseči višje cilje, 

če so realistični (Kavkler, 2004). 

 

2.3.1 Kontinuum pomoči učencem z učnimi težavami 

 

Večina učencev z učnimi teţavami se šola v rednih osnovnih šolah. Ker so učenci z učnimi 

teţavami zelo heterogena skupina, za katero ni nekega splošno veljavnega pristopa, ne 

moremo učiteljem priporočati ene same splošne strategije, saj ni nobena učinkovita za vse 

učence z učnimi teţavami. Ko govorimo o učnih teţavah, moramo imeti v mislih tudi 

kontinuum posebnih potreb, ki segajo od laţjih do izrazitih, zato je potrebno organizirati 

tudi kontinuum oblik pomoči in podpore. Večina učencev s splošnimi učnimi teţavami 

potrebuje le dobro poučevalno prakso in manjše prilagoditve procesa poučevanja.  

Za učenca z učnimi teţavami se ne predvideva individualiziranega izobraţevalnega 

programa, v katerega bi bil usmerjen z odločbo, vendar pa to ne pomeni, da ni upravičen do 

ustreznih prilagoditev v procesu poučevanja in učenja (prilagajanju metod in oblik dela, 

dopolnilnega pouka ter drugih oblik individualne in skupinske pomoči) (Zakon o osnovni 

šoli, 1996, 12. člen). 

Strokovni svet RS za splošno izobraţevanje je 9. 10. 2007 sprejel Koncept dela učenci z 

učnimi teţavami v osnovni šoli, v katerem so postavljene strokovne osnove za razvoj 

učinkovitejših pristopov na področju obravnave učencev z učnimi teţavami. Eden od 

pogojev za uresničevanje zasnovanega koncepta je petstopenjski model nudenja učne 

pomoči učencem z učnimi teţavami. Petstopenjski model nudenja učne pomoči je zasnovan 

na kontinuumu učnih teţav, ki se razprostirajo od laţjih do izrazitih, od specifičnih do 

splošnih, od enostavnih do kompleksnih, od kratkotrajnih do vseţivljenjskih in od tistih, ki 

terjajo malo učne pomoči in podpore učencu, do tistih, ki terjajo veliko specifične učne 

pomoči in podpore učencu ter na zgodnji obravnavi učencev z učnimi teţavami (Magajna 

idr., 2008).  

Učna pomoč in podpora predvidena s petstopenjskim modelom se razprostira od manj do 

bolj intenzivnih oblik pomoči in podpore, in sicer od pomoči učitelja pri pouku; 

vključevanja šolske svetovalne sluţbe ali mobilnih specialnih pedagogov; organizacije 

individualne ali skupinske učne pomoči; pomoči zunanje specializirane ustanove; šele 
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potem je moţno učence z izrazitimi specifičnimi učnimi teţavami oziroma s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja usmeriti v izobraţevalni program s prilagojenim 

izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo. Število učencev s splošnimi in specifičnimi 

učnimi teţavami, ki potrebujejo učno pomoč in podporo, se z vsako naslednjo stopnjo 

modela zmanjšuje, če je pomoč kakovostna. Največji deleţ učencev z učnimi teţavami 

potrebuje le individualizacijo in diferenciacijo učitelja v osnovni šoli, le manjši deleţ 

učencev z učnimi teţavami, le učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, pa 

potrebuje intenzivnejše oblike pomoči in več prilagoditev. Učinkovitost izvedbe 

petstopenjskega modela nudenja učne pomoči učencem z učnimi teţavami je na vseh petih 

stopnjah odvisna od učiteljevega izvajanja strategij dobre poučevalne prakse in splošnih 

strategij inkluzivne vzgoje in izobraţevanja ter od intenzivnejših strategij in modelov 

pomoči učencem z učnimi teţavami, ki jih izvajajo strokovni delavci šole, ki obvladajo bolj 

specialne strategije pomoči in podpore (Magajna idr, 2008).  

Vzgojno-izobraţevalno neuspešnost učencev z učnimi teţavami pa lahko pomembno 

zmanjšamo z zgodnjo in učinkovito obravnavo. V drţavah, kot so na primer Finska, Danska, 

Norveška in Švedska, učitelji skupaj z učenci in starši pripravijo programe, s katerimi 

uspešno zmanjšujejo učne teţave. Učno pomoč vsem učencem z učnimi teţavami 

organizirajo: čim bolj zgodaj, da učne teţave ne postanejo izrazite in vseţivljenjske; čim 

bolj fleksibilno (npr. ne le po eno uro na teden, ampak pri nekaterih učencih po 10 minut na 

dan); čim manj opazno, da ne izpostavljajo učenca (dobi na pogled podobne naloge kot 

vrstniki, pomoč mu nudimo brez pretiranega poudarjanja drugačnosti itd.); čim bliže učencu 

(večina pomoči je organizirane v razredu) in čim krajši čas, a takrat intenzivno in 

učinkovito, namesto da učna pomoč traja leta ali ves čas šolanja (Magajna idr., 2008). 

 

2.3.2 Pomoč učencem z vzgojno-izobraževalnimi težavami v drugih državah 

 

Različne drţave po svetu se srečujejo z inkluzijo učencev z učnimi teţavami v osnovne šole. 

Načini nudenja pomoči se od drţave do drţave razlikujejo, vsem pa je skupna ţelja po kar 

se da najbolj kvalitetni, pravočasni pomoči učencem s posebnimi potrebami, da jim 

vzbudijo občutek pripadnosti, povečajo njihovo samozavest, ki je pomembna za njegovo 

učenje. V nadaljevanju bom predstavila, kako je v nekaterih drţavah organizirana pomoč 

učencem z učnimi teţavami. 
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Na Irskem je okoli 6000 učiteljev pomočnikov. Učitelj pomočnik pomaga učiteljem v šoli 

tako, da zagotavlja podporo učencem z učnimi, vedenjskimi, telesnimi teţavami. Učitelj 

pomočnik dela v redni šoli ali šoli s prilagojenim programom.  

Učitelj pomočnik dela pod nadzorom učitelja, pomaga učencem, da doseţejo izobraţevalne 

cilje. Ostale naloge učitelja pomočnika so odvisne od stopnje učnih teţav učencev, njihove 

starosti in zajemajo pomoč učencem za večjo samostojnost, podporo učencem pri socialnem 

vključevanju, pomoč učencem pri terapijah in pomoč učencem pri premagovanju telesnih 

ovir                                  

(http://www.teagasc.ie/advisory/alternatives/200001/pdfs_060626/44_Special_Needs_Assit

ant.pdf). 

 

V ameriškem sistemu učitelj pomočnik nudi pomoč učitelju, kar učitelju omogoča več časa 

za načrtovanje ure in samo poučevanje. Učitelj pomočnik nudi individualno pomoč 

učencem, nadzoruje učence v jedilnici, na dvorišču, hodnikih, pripravlja pripomočke, 

materiale. Učitelj pomočnik se imenuje tudi »teacher aides« ali »instructional aides«. 

Nekateri asistenti se naslavljajo tudi kot »paraprofessionals« ali »paraeducators«.  

Od leta 2006 zakon zahteva učitelja pomočnika z najmanj dvoletno višjo izobrazbo na 

šolah, kjer je veliko učencev iz revnih predelov.  

Največ izkušenj si pridobijo tekom dela. Srednje šole ponujajo različne certifikate in 

diplome za tiste, ki ţelijo postati učitelji pomočniki ali pa se ţelijo šolati naprej. Z akcijo No 

child left behind act (2011) je potrebna določena izobrazba za učitelja pomočnika 

(http://www.cde.ca.gov/nclb/).  

Nekateri ne poučujejo, ampak skrbijo za druge stvari, npr. so nadzorni na igrišču, v jedilnici. 

Vendar pa v večini opravljajo oboje. Z učenci delajo v manjših skupinah ali individualno. 

Na višji stopnji šolanja se večinoma specializirajo za en šolski predmet. Pogosto tudi 

nadzorujejo projekte, pripravljajo razstave, delajo v laboratorijih, pomagajo pri uporabi 

računalnikov.  

Učitelj pomočnik lahko tudi ocenjuje teste, pregleda domačo nalogo, tipka na računalnik, 

razmnoţuje naloge, skrbi za red v učilnici. Veliko učiteljev pomočnikov intenzivno dela z 

učenci s posebnimi potrebami. S povečanjem integracije in inkluzije je v razredih vedno več 

učencev s posebnimi potrebami, zato imajo učitelji pomočniki vedno več dela. Pomagajo 

http://www.teagasc.ie/advisory/alternatives/200001/pdfs_060626/44_Special_Needs_Assitant.pdf
http://www.teagasc.ie/advisory/alternatives/200001/pdfs_060626/44_Special_Needs_Assitant.pdf
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učencem s telesnimi teţavami, jih hranijo, če je potrebno, pomagajo pri voţnji z avtobusom, 

jih učijo navezovanja stikov.  

Učitelj pomočnik dela tudi z dojenčki in malčki, ki imajo zaostanke v razvoju 

(http://www.classroom-assistant.com/, http://www.bls.gov/oco/ocos153.htm). 

 

Na Finskem je v razredu v redni osnovni šoli poleg učitelja tudi učitelj za pomoč učencem z  

učnimi teţavami. V sodelovanju z rednim učiteljem, dela individualno z učencem ali v 

manjših skupinah z učenci, ki jim ni bila nudena ustrezna pomoč. Delno pomoč pa dobijo 

tisti učenci, ki imajo manjše teţave pri učenju.  

Cilj specifičnih oblik pomoči izobraţevanja je nuditi pomoč učencem na način, ki jim bo 

omogočil enake moţnosti za dokončanje obveznega šolanja v skladu z njihovimi 

sposobnostmi. Začetna točka je ocena močnih strani učenca ter njegovih individualnih učnih 

in razvojnih potreb. Odločitve glede posebnega izobraţevanja morajo vključevati  

problematiko okolja in časa poučevanja, pripomočke, alokacijo resursov za implementacijo 

teh odločitev. Prva alternativa za uresničevanje dejavnosti je vključitev učencev s posebnimi 

potrebami  v redne razrede in, kadar je to potrebno, jim omogočiti posebno poučevanje v 

majhnih skupinah. Šele v kolikor to ni izvedljivo, se preuči naslednjo alternativo: 

izobraţevanje v posebnih skupinah, razredih ali šolah. Izobraţevanje je omogočeno od 

predšolske do zgornje srednje stopnje izobraţevanja.  

Učenci, ki imajo manjše učne teţave, specifične učne teţave ali teţave pri prilagajanju dela, 

imajo pravico do prejemanja občasnega poučevanja v skladu s posebnimi potrebami, ki se 

odvija znotraj rednega pouka. Obstajajo različni načini za organiziranje časa: v okviru 

splošnega poučevanja, v majhnih skupinah ali individualno (http://www.european-

agency.org/country-information/finland). 

 

V Avstriji je inkluzivno izobraţevanje učencev s posebnimi izobraţevalnimi potrebami 

uvedeno v osnovni šoli in niţjih srednjih šolah. Uporabljajo tri modele skupnega 

izobraţevanja: 

 Inkluzivni razredi: učenci z in brez posebnih izobraţevalnih potreb so skupaj v 

razredu. Poučuje jih skupina učiteljev. 

 Razredi z učiteljem pomočnikom: splošni razredi, kjer učitelj pomočnik enemu ali 

dvema učencema nudi dodatno pomoč nekaj ur na teden. 

http://www.classroom-assistant.com/
http://www.bls.gov/oco/ocos153.htm
http://www.european-agency.org/country-information/finland
http://www.european-agency.org/country-information/finland
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 Sodelovalni razredi: posebni razredi so po organizaciji ločeni od ostalih razredov na 

šoli. Učitelji se dogovorijo o načrtu glede na to, kateri učenci bodo poučevani 

skupaj, bodisi nekaj časa ali pa ves čas (http://www.european-agency.org/country-

information/austria/national-overview/special-needs-education-within-the-education-

system). 

 

  

http://www.european-agency.org/country-information/austria/national-overview/special-needs-education-within-the-education-system
http://www.european-agency.org/country-information/austria/national-overview/special-needs-education-within-the-education-system
http://www.european-agency.org/country-information/austria/national-overview/special-needs-education-within-the-education-system
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2.4 Timsko poučevanje učencev 

 

V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika (2010) je kratka in enostavna definicija tima: »Tim 

je skupina ljudi, ki opravlja skupno delo; delovna skupina« (http://bos.zrc-

sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=tim&hs=1). 

»Timsko delo je tisto dogajanje, ko se dva ali več pedagoških delavcev z vzgojno-

izobraţevalnimi nameni (cilji) hkrati usmerjata ali usmerjajo na iste učence v okviru 

posamezne pedagoške dejavnosti, učnega predmeta ali kombinacije predmetov, znotraj ali 

zunaj učilnice« (Polak, 2007, str. 10). 

Inkluzivna šola za dosego ciljev zahteva timsko delo (Tancig, 2005), katerega osnovne 

značilnosti so predstavljene v nadaljevanju.  

Ruparjeva in sodelavci (1992) navajajo naslednje lastnosti timskega dela po Warwicku 

(1971): 

 Skupina je relativno trajna, kar pomeni, da osebe v njej časovno dalj časa skupaj 

opravljajo iste naloge. 

 V skupini se točno ve, kdo ima kakšne obveznosti. 

 Timsko delo je naporno in lahko povzroča napetosti. 

 Zahteva prilagajanje lastnih ţelja. 

 V skupini je zelo intenzivna in pogosta povratna informacija, kar pomeni, da se njeni 

člani dobro poznajo in direktno komunicirajo. 

 Če se člani med seboj ne strinjajo, je komunikacija obvezna. 

 Vodja tima je lahko preveč avtokratičen. 

 Zahteva stalno učenje in zavzemanje za nekaj. 

 Veliko je prigovarjanja in sodelovanja vseh članov. 

Za timsko delo so značilni realni in dosegljivi cilji, ker jih postavljajo člani sami. Kadar se 

znajdejo v teţavah, si člani med seboj pomagajo in dajejo drug drugemu oporo, saj si vsi 

ţelijo, da bi bil tim uspešen.  
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Pogoji za uspešno timsko delo po Kobolt (1994) so: 

- komunikacija med člani, dogovarjanje v diskusiji; 

- sodelovanje in usklajevanje vseh članov; 

- člani tima so pripravljeni dajati in sprejemati; 

- člani tima poslušajo drug drugega; 

- člani tima si zaupajo; 

- člani tima ovrednotijo vsak predlog. 

 

Etape timskega dela 

Uspešno timsko delo poteka po etapah, ki nam omogočijo kvalitetno pripravo na pouk. 

Etape timskega dela (načrtovanje, poučevanje, evalviranje, ponovno načrtovanje) so 

primerne za delo vsakega tima. Prav tako lahko uspešno načrtujeta svoje delo učitelj in 

učitelj pomočnik pri svojem delu z učencem s posebnimi potrebami.  

- Timsko načrtovanje 

- Timsko poučevanje 

- Timsko evalviranje 

- Ponovno načrtovanje 

 

Timsko načrtovanje 

Ena izmed učiteljevih obveznosti je tudi priprava na pouk. Ustrezati mora pedagoški, 

psihološki, didaktični in organizacijski ter instruktivni funkciji. Kvalitetna priprava 

pripomore k uspešnemu izpeljevanju učne ure. Učitelju omogoča, da se v razredu počuti 

sproščeno ter z uspehom opravlja zastavljene naloge.  

Timsko delo v šoli poteka v več oblikah. Delovanje razrednih in predmetnih aktivov 

učiteljev ene ali več šol ima pri nas ţe dolgo tradicijo. Brez timskega načrtovanja letnega 

delovnega načrta šole si dobre izpeljave ter dejavnosti sploh ne moremo predstavljati. 

Timsko delo učiteljev ali vzgojiteljev se je v preteklosti začelo pri zbiranju idej, načrtovanju 

pedagoškega dela, zbiranju in izdelavi učnih pripomočkov, ni pa se zrcalilo v timskem 

poučevanju kot naslednji fazi pedagoškega dela (Poljak, 1974). 
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Model timskega načrtovanja vsebuje: 

1. oblikovanje ciljev, 

2. zbiranje podatkov, 

3. oblikovanje alternativnih predlogov, 

4. načrtovanje postopkov, 

5. nadziranje, izvrševanje,  

6. zbiranje povratnih informacij in poročanje. 

Pri timskem načrtovanju sta poleg lastne iznajdljivosti pomembna posluh in čut za novosti 

ter pripravljenost podpreti kolege pri uresničevanju njihovih zamisli. Začrtane cilje lahko 

uresničujemo le s sproščeno komunikacijo, z analiziranjem sprotnih problemov in dobro 

usklajenim delom (Habermut, 2002). 

S timskim načrtovanjem pouka učitelji dobijo več idej, zato je načrtovanje laţje, časovno 

bolj racionalno, pouk pa bolj zanimiv, dinamičen in kvalitetnejši. V okviru pedagoškega 

tima si učitelji laţje zagotovijo več medsebojne podpore, čustvene sprejetosti, laţje 

izoblikujejo svojo poklicno identiteto (Polak, 1997). 

 

Timsko poučevanje 

To je tisto dogajanje v razredu, ko se dve osebi (tandem) ali več oseb (tim) s pedagoškimi 

nameni hkrati usmerjata na iste učence v okviru posameznega učnega predmeta ali 

predmetnega področja (Polak, 1998). Psihološki vidiki timskega dela in timskega 

poučevanja se prekrivajo, z didaktičnega vidika pa odpira timsko poučevanje več moţnosti 

za skupno strokovno rast članov tima. 

Timsko poučevanje na razredni stopnji osnovne šole je bilo v slovenskem pedagoškem 

prostoru prvič sistematično vpeljano v okviru projekta Drugače v drugačno šolo (1991-

1994). Do takrat je bilo ţal omejeno le na načrtovanje pouka v okviru razrednih ali 

predmetnih aktivov učiteljev in na pripravo ter izvedbo različnih športnih, naravoslovnih, 

kulturnih dnevov, dnevov odprtih vrat šole, ipd.  

 

Timska evalvacija 

Vrednotenje izpeljanih aktivnosti, ki naj bi sledilo vsakemu pedagoškemu delu, je bila stvar 

reflektivnosti posameznega učitelja in zunanjih kazalnikov pedagoškega dela (izdelki 
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učencev, šolski časopis, priznanja s tekmovanj, ipd.), potrebna je skupna kritična analiza 

dela, ki naj spremlja vse faze ter skupno iskanje odgovorov na odprta vprašanja in dileme v 

zvezi s poučevanjem ali učenci samimi. Preko povratne informacije si s timskim 

evalviranjem pridobimo znanje, izkušnje in samozavest. Ob tem osebnostno in strokovno 

rastemo, saj tak način dela lahko nudi veliko izkušenj in zadovoljstva.  

Pri timskem ovrednotenju evalvacije dela so pomembne skupne ugotovitve o realizaciji 

načrtovanih dejavnosti in vtisi ter odzivi učencev. Sprotna ustna evalvacija je povratna 

informacija za doseganje posameznih ciljev. Tudi pri učencih jo pogosto uporabljamo, saj 

nam lahko povedo, kaj jim je bilo všeč, kje so potrebovali pomoč, kako bi lahko delo še 

drugače opravili. Z evalvacijo celotnega pedagoškega dela si pridobivamo dodatno znanje, 

bogate izkušnje, samozavest ter osebnostno in strokovno rastemo.  

 

Timsko raziskovanje 

Timsko raziskovanje je ena od oblik timskega dela.  

Večina učiteljev potrebuje spodbujanje in vplivanje pri timskem raziskovanju. Vodenje 

raziskave, samostojno izvajanje vseh stopenj raziskovalnega procesa ni vedno preprosto 

delo. Zato je tudi pri pedagoškem raziskovanju smiselno uporabiti timski pristop. Ena od 

prednosti timskega raziskovanja je omogočanje številnih dokazov in idej za šolski razvoj, 

saj je timsko poučevanje močan spodbujevalec šolskih programov. Dejavnik, ki pomembno 

vpliva na uspešno timsko raziskovanje, je tudi nudenje pomoči in vzajemne podpore v 

različnih stopnjah raziskovanega procesa, prek vzponov in padcev.  

Čeprav je za učitelja vloga raziskovalca postranskega pomena, se z njegovo pomočjo 

povečuje učiteljeva profesionalnost in avtonomnost. Na razred usmerjene raziskave nudijo 

podatke za procese refleksije in vrednotenje poučevanja (Cencič, 1998). 

 

Komunikacija v timu 

Beseda komunikacija prihaja iz latinske besede communis in pomeni »skupen« ali »imamo 

nekaj skupnega«. V izvirnem pomenu torej ustvarjanje skupnega razumevanja, skupne 

izkušnje med ljudmi (Russell, 1992). 

Jovanova (1987) navaja pet pravil komunikacije po Watzlawicku (v Polak, 1994): 

 Ni moţno ne komunicirati, ker je izogibanje komunikaciji tudi komunikacija. 
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 Vsaka komunikacija ima vsebinski in odnosni vidik; ni nujno, da se komunicirajoča 

partnerja ujemata v obeh vidikih. 

 Razumevanje komunikacije s strani partnerja v komunikacijski situaciji določa naravo 

odnosov med komunicirajočimi. 

 Komunikacija med ljudmi ima vsebinski in odnosni vidik tudi glede prenašanja mnenj 

in stališč. 

 Tok medosebnih odnosov je lahko simetričen (teţnja po podobnosti) ali 

komplementaren (teţnja po dopolnjevanju različnosti). 

 

Komunikacija je lahko pozitivna ali negativna. To je odvisno od tega, s kakšnimi nameni se 

odvija, kakšna čustva jo spremljajo in kako je razumljena s strani osebe, ki ji je namenjena. 

Nekdo lahko zavestno komunicira pozitivno, njegova komunikacija pa je razumljena, 

doţiveta in sprejeta kot negativna (Polak, 1994).  

Timsko delo temelji na socialni interakciji, ki predpostavlja vzajemno spodbujanje 

(stimulacijo) in vzajemno spreminjanje (modifikacijo) vedenja članov tima. Komunikacija 

omogoča medsebojno socialno delovanje (interakcijo) znotraj tima, saj predstavlja odpiranje 

ene osebe nasproti drugi in daje informacije o tem, kdo je oseba, s katero komuniciramo ter 

kdo smo mi sami (Polak, 1994). 

Komunikacija je osnovni pogoj timskega dela, je nosilec vseh socialnih dogajanj. Preko 

komuniciranja tim analizira probleme, sklepa odločitve ter usklajuje delo posameznikov 

znotraj tima na poti do skupnega cilja. S komuniciranjem izmenjavamo znanje, informacije 

in izkušnje, se sporazumevamo, prepričujemo, spreobračamo ali nadzorujemo ljudi, s 

katerimi tako ali drugače sodelujemo. Pri sporočanju ali komuniciranju poteka proces 

vzpostavljanja stikov in oblikovanje razumevanja, kar je sestavni del izmenjevanja vsebine 

najmanj dveh oseb – tistega, ki pošilja sporočilo, in tistega, ki ga sprejema. Zato lahko 

rečemo, da je komuniciranje proces prenašanja informacij z medsebojnim sporazumevanjem 

(Lipičnik, 1993).  

Verbalna in neverbalna komunikacija predstavljata osnovno vez med člani pedagoškega 

tima. Posebnost pedagoškega tima pa je v večji sporočilni vrednosti neverbalne 

komunikacije; med timskim poučevanjem je učiteljeva verbalna komunikacija namreč 

namenjena predvsem učencem, zato so za sporazumevanje med člani pedagoškega tima 

primernejše neverbalne poti komunikacije (Polak, 1997).  



 

29 

 

Prednosti timskega dela 

Polakova (2007) v svojem delu navaja, da je za uspešno delo v timu temeljnega pomena 

sodelovalna naravnanost vseh članov tima. Pomembno je, da se posamezniki znajo 

prilagoditi, da doseţejo skupni cilj kot skupina. Na naravnanost k sodelovanju vplivajo: 

starost posameznikov skupine, socialno-ekonomski status, vzgoja v otroštvu, izobrazba, 

poklic in potovanja ter osebnostna naravnanost. 

Ruparjeva in sodelavci (1992) menijo, da timski pouk zagotavlja boljšo organizacijo učnega 

kolektiva, koordinacijo in integracijo njegove vzgojno-izobraţevalne dejavnosti in enotne 

kriterije pri vrednotenju učenčevega dela. V okviru timskega pouka se bolje izkoristijo 

posebne sposobnosti učiteljev. Do večje veljave prihajajo iniciative posameznikov in 

njihove ustvarjalne sposobnosti. Bolj se lahko izkoristi posameznikove dobre strani, tj. 

močna področja in zmanjša slabosti. Tak pouk omogoča skupno načrtovanje, izvajanje in 

objektivno vrednotenje učenčevega dela, kar se pozitivno kaţe v medsebojnih odnosih 

učiteljev in učencev ter učiteljev, povečana pa je tudi kvaliteta vzgojno-izobraţevalne 

dejavnosti. 

Neposredna prednost za učence se kaţe v tem, da izobraţevanje in vzgoja postaneta 

kompleksnejša, poveča se število raznovrstnih sredstev in virov pridobivanja znanja. 

Neposredna prednost za učitelje pa se kaţe v dvigu kvalitete njihovega dela med navajanjem 

na skupno delo ter povečanju profesionalne učinkovitosti.  

 

Slabosti timskega dela 

Polakova (1997) navaja naslednje teţave in ovire pri timskem delu: 

- organizacijske ovire, h katerim lahko štejemo prostorske, kadrovske in časovne 

pogoje timskega dela, strukturo šolske ure, razporeditev dela med člani tima ali med 

več pedagoškimi timi; 

- problem nejasno definiranih vlog, ki se navezujejo na zastavljene cilje tima, 

medosebno zaznavanje, »kdo je kdo« v timu, iz česar izhajajo tudi medosebna 

pričakovanja, zaupanje in občutki pripadnosti timu; 

- ovire v zvezi s statusom, ki jih prinaša nerealno doţivljanje statusa in strokovne 

kompetentnosti samega sebe ali drugih; 
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- komunikacijske ovire, ki se kaţejo v napačno razumljeni verbalni in neverbalni 

komunikaciji med člani tima, trenutni situaciji, neprilagojeni usmerjenosti 

komunikacije; 

- ovire interpersonalne narave, npr. nezaupanje med člani tima, osebnostna zaprtost 

posameznikov v timu, pomanjkanje empatije ter 

- zaznavanje bojazni, strahu in osebne ogroţenosti posameznih članov tima, kar deluje 

na tim predvsem destruktivno. 

 

2.4.1 Timsko poučevanje učencev s posebnimi potrebami 

 

Cilj vzgoje in izobraţevanja je optimalni razvoj otroka, ne glede na spol, starost, 

veroizpoved, socialno in kulturno poreklo, narodno pripadnost in telesno in duševno 

konstitucijo. Za doseganje tega cilja se moramo zavedati, da je najpomembnejše timsko delo 

in vključevanje strokovnjakov različnih profilov. Timsko delo na tem področju pomeni 

multidisciplinaren pristop. Čeprav se z mnogimi učenci s posebnimi potrebami sooča 

največkrat učitelj sam, je potrebno vključevati tudi druge strokovnjake. Največkrat 

sodelujeta učitelj in specialni pedagog 

(http://www2.gov.si/zak/Zak_vel.nsf/0/91f2fff825730b3dc125661f0031886c?OpenDocume

nt). 

Njuno sodelovanje je za optimalni razvoj učenca potrebno v vseh komponentah pomoči pri: 

- identificiranju učenčevih posebnih potreb, 

- izdelavi ocene učenčevega funkcioniranja in njegovih teţav, 

- načrtovanju dela: diferenciaciji pouka, oblikovanju individualiziranih učnih načrtov 

in programov, 

- izvajanju načrt dela, 

- evalviranju učenčevega napredka in realizaciji načrtovanega in  

- odločitvah o nadaljnjih oblikah pomoči (Lipec-Stopar, 1999). 

Učitelj ima ves čas največjo odgovornost za delo z učencem s posebnimi potrebami v 

razredu, specialni pedagog pa se na višjih stopnjah vključuje v neposredno delo z učencem, 

bodisi v razredu bodisi izven njega. Po potrebi k sodelovanju pritegne še ostale 

strokovnjake. 

 

http://www2.gov.si/zak/Zak_vel.nsf/0/91f2fff825730b3dc125661f0031886c?OpenDocument
http://www2.gov.si/zak/Zak_vel.nsf/0/91f2fff825730b3dc125661f0031886c?OpenDocument
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Sodelovanje med učiteljem in specialnim pedagogom vključuje tako formalne oblike (npr. 

pedagoške konference), kot tudi neformalne oblike sodelovanja. 

Formalne oblike sodelovanja so: 

- razgovor in svetovanja, 

- sodelovanje na pedagoških konferencah, 

- skupne govorilne ure, 

- sodelovanje na prireditvah za starše, 

- skupno izobraţevanje,  

- sodelovanje na timskih sestankih, 

- sodelovanje na roditeljskih sestankih. 

 

Neformalne oblike sodelovanja so: 

- »stik med vrati«, 

- elektronska pošta, 

- pogovori izven razreda, 

- izlet, 

- športni dnevi, 

- obisk prireditev, kina ... 

 

Naštete oblike formalnega sodelovanja so omenjene v raziskavi o sodelovanju med 

učiteljem in mobilnim specialnim pedagogom iz leta 2001 (Kverh, 2003). Ugotovljeno je 

bilo, da učitelji in specialni pedagogi najpogosteje sodelujejo na razgovorih in svetovanjih 

ter na pedagoških konferencah ter najmanj na prireditvah za starše. Tudi timski sestanki 

spadajo med manj uporabljene oblike sodelovanja. Upam, da se je od leta, ko je bila 

raziskava izvedena, povečalo sodelovanje učiteljev in specialnih pedagogov predvsem na 

timskih sestankih, saj so pomembni za kvalitetno načrtovanje. 

 

Predlogi za uspešno sodelovanje učitelja in specialnega pedagoga 

Ko učitelj pomočnik pride prvič v razred, je pomembno, da je primerno predstavljen in da z 

učiteljem natančno določita pravila in dolţnosti, ki se jih bosta tekom šolskega leta drţala. 

Pomembno je spoznati rutino razreda, da se laţje in uspešneje vključi v razred (Fox, 1998).  
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Nekaj predlogov, ki pripomorejo k uspešnemu sodelovanju: 

1. Predstavitev razredu 

Pomembno je, da je učitelj pomočnik razredu predstavljen na začetku šolskega leta. Učenci 

morajo dobiti pravilen vtis o njegovi vlogi v razredu.  

2. Delo z učenci 

Kljub temu da je največkrat zadolţen le za enega učenca, bodo ostali učenci radovedni. 

Učitelj pomočnik naj jim pove nekaj o sebi in nudi pomoč tudi ostalim učencem, ko so je 

potrebni.  

3. Dovoljenja 

Z učiteljem naj se dogovorita o podajanju različnih dovoljenj učencem (knjiţnica, stranišče). 

4. Pregledovanje zvezkov 

Naloge in zvezke običajno pregleduje učitelj. Učitelj pomočnik jih lahko pregleda v skladu 

z dogovorom z učiteljem ali kadar dela z manjšo skupino učencev. 

5. Mesto v razredu 

Kje v razredu naj sedi učitelj pomočnik, je odvisno od same dejavnosti. Pri nekaterih 

dejavnostih je potrebno, da sedi ob učencu, pri drugih je bolje da se umakne in omogoči 

učencu, da je čim bolj samostojen. 

6. Neprimerna vedenja 

Tudi glede neprimernega vedenja učencev in ravnanja v takšnih primerih se je vnaprej 

potrebno dogovoriti z učiteljem. Predvsem se je potrebno pogovoriti o postopku ravnanja v 

primeru neprimernega obnašanja. 

7. Postavljanje vprašanj 

Včasih učitelj pomočnik ţeli dodati svoj del k učni uri. Mogoče ţeli podati dodatno 

pojasnilo za učence. Vsekakor pa se mora izogibati temu, da bi postal le starejši učenec v 

razredu.  

8. Izkoristek časa 

Potrebno je določiti urnik, da se lahko pomoč učitelja pomočnika v razredu najbolje 

izkoristi (Fox, 1998). 
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Sodelovalno poučevanje 

Sodelovalno oziroma kooperativno poučevanje je model, primeren za učenje učencev z 

učnimi teţavami v najmanj omejujoči, enotni razredni postavitvi, v kateri si razredni in 

specialni učitelj delita odgovornost za organiziranje, reševanje in vrednotenje poučevanja za 

vse učence. Pri sodelovalnem poučevanju sodelujeta dve ali tudi več oseb, ki si delijo 

odgovornost za poučevanje nekaterih ali vseh učencev v razredu. Učitelji sodelujejo pri 

načrtovanju, poučevanju in vrednotenju učencev v razredu. Nekateri menijo, da je 

sodelovalno poučevanje ustvarjalen način, ki nam pomaga pri poučevanju, spet drugi so 

mnenja, da lahko s sodelovalnim poučevanjem ustvarimo bolj učinkovito delo v razredu. 

Glavna predpostavka sodelovalnega poučevanja je, da si morata učitelja, ki sodelujeta, 

zaupati ter deliti svoja opaţanja, uspehe in delo (Sileo in Garderen, 2010).  

 

Po mnenju Frienda (2005 v Sileo in Garderen, 2010) obstaja 6 struktur sodelovalnega 

poučevanja: 

- eden od učiteljev uči, drugi opazuje, 

- timsko poučevanje, 

- alternativno poučevanje, 

- vzporedno poučevanje, 

- poučevanje v skupinah ter 

- eden uči, drugi opazuje in pomaga. 

 

Vsaka od zgoraj naštetih stopenj sodelovalnega poučevanja se lahko spreminja in prilagaja 

glede na učni predmet in učenčeve potrebe (Cook in Friend, 1995 v Sileo in Garderen, 

2010). Sodelovalne strukture se lepo prepletajo z matematičnimi praksami poučevanja in so 

primerne za učence, ki se soočajo z učnimi teţavami pri matematiki (Sileo in Garderen, 

2010). 

1. Eden uči, drugi opazuje 

Pri tem načinu poučevanja eden od učiteljev poučuje celotno skupino učencev, drugi 

opazuje učence (Cook in Friend, 1995 v Sileo in Garderen, 2010). Učitelji, ki so izvajali ta 

program, so ugotovili, da je ta struktura najbolj primerna v prvih tednih pouka, da 

odkrivamo učence, ki potrebujejo dodatno spodbudo in podporo za sodelovanje v razrednem 

razgovoru. V nadaljevanju šolskega leta lahko metodo uporabimo za zbiranje opaţanj o 
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posameznih učencih in vrednotenje njihovih individualiziranih programov ter za pripravo na 

poročanje staršem in drugim učiteljem.  

2. Timsko poučevanje 

Timsko poučevanje nastopi, ko si učitelja delita načrtovanje in reševanje vseh komponent 

poučevanja. Pri takem poučevanju oba učitelja poučujeta ali pomagata učencem pri 

reševanju nalog. Timsko poučevanje je zelo primerno kadar učitelja uvedeta nov material, ki 

bo učencem pomagal pri učenju (Sileo in Garderen, 2010). 

3. Alternativno poučevanje 

Za to obliko poučevanja je značilno, da eden od učiteljev poučuje majhno skupino treh do 

osmih učencev, medtem ko drugi učitelj poučuje preostale učence razreda (Cook in Friend, 

1995 v Sileo in Garderen, 2010). Alternativno poučevanje je odličen način, da učencem 

zagotovimo več intenzivnega in individualnega dela v posebnem učnem okolju.  

4. Vzporedno poučevanje 

Pri vzporednem poučevanju učitelja načrtujeta sodelovalno in sočasno učenje enake učne 

vsebine za dve različni skupini učencev (Friend, 2005 v Sileo in Garderen, 2010). Pri tej 

obliki poučevanja je razred običajno razdeljen v dve enaki skupini, učitelji obe skupini 

poučujejo isto snov ob istem času. Avtorji predstavljajo še eno prednost takega dela, in sicer 

učitelji v manjših skupinah laţje delajo s konkretnim materialom. Konkreten prikaz 

problema in uporaba konkretnih pripomočkov je zelo pomembna za učence z učnimi 

teţavami. 

5. Poučevanje v skupinah 

Kot pravi Friend (2005 v Sileo in Garderen, 2010), poučevanje v skupinah nastopi takrat, ko 

si učitelja delita odgovornost za poučevanje učnih vsebin. Učitelja razdelita razred v skupine 

in nato vsaka skupina izvaja drugo aktivnost.  

6. Eden uči, drugi opazuje in pomaga 

Tak način poučevanja je podoben prvi strukturi sodelovalnega poučevanja. Eden od 

učiteljev poučuje snov, medtem ko drugi spremlja delo učencev. Učitelji se odločijo za tak 

način poučevanja, če ţelijo preverjati, kako učenci razumejo tekočo snov.  

Schmidtova (2001) navaja, da je model timskega poučevanja učitelja in specialnega 

pedagoga v razredu zelo uspešen način pomoči za učenca s posebnimi potrebami. Učitelja si 

v timu porazdelita odgovornosti za delo z učencem oz. s skupino učencev. Ta model 
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predpostavlja partnerski odnos med dvema strokovnjakoma, zdruţevanje njunega 

strokovnega znanja, spretnosti, skupnega napora in truda (Schmidt, 2001). Tudi Polakova 

(2007) ugotavlja, da je višja raven alternacije učiteljev hkratno poučevanje dveh učiteljev v 

razredu. Alternacija pomeni različne oblike izmenjevanja učiteljev v krajših ali daljših 

časovnih obdobjih pri delu z istimi učenci; s tem je pedagoško delo učinkovitejše.  

Bistvo timskega poučevanja je fleksibilno izmenjevanje vlog in odgovornosti učitelja in 

specialnega pedagoga ter izmenjevanje informacij. Schmidtova (2001) navaja, da je učitelju 

in specialnemu pedagogu preko timskega poučevanja omogočen vpogled v različne stile 

poučevanja, izkušnje in ideje. Ta oblika dela zahteva od obeh strokovnjakov stalno 

načrtovanje, izvajanje in vrednotenje ciljev in strategij poučevanja za učenca s posebnimi 

potrebami ter stalno prilagajanje in izboljševanje programa. 

Skupno poučevanje učitelja in specialnega pedagoga v razredu za oba strokovnjaka pomeni 

velik izziv. Tancigova (2005) navaja, da je učiteljski poklic ţe po svoji naravi bolj 

»samoten«. Schmidtova (2001) pa govori o profesionalnem individualizmu učitelja. Le-ta 

zavira sodelovanje s specialnim pedagogom, starši in drugimi pedagoškimi delavci šole. 

Problem, ki ga izpostavlja Schmidtova je tudi ta, da se učiteljem mnoga priporočila 

specialnega pedagoga zdijo nerealna, nepraktična in neizvedljiva v rednem razredu. Ker 

praksa potrjuje vse prednosti timskega poučevanja, je pomembno, da učitelj pomoč 

specialnega pedagoga v razredu sprejme in ta način dela vrednoti kot najboljšo pomoč za 

učence s posebnimi potrebami. 

Učitelj ima v razredu običajno vodilno vlogo, saj vodi učni proces s celotno skupino. 

Specialni pedagog je v razredu »podporni« učitelj, ki pomaga posameznikom pri učenju, 

npr. z vizualnimi in neverbalnimi vzpodbudami. Manjšim skupinam lahko pomaga z 

dodatnimi razlagami, glasno bere tekst. Specialni pedagog tako dopolnjuje poučevanje 

prvega učitelja.  

Timsko poučevanje je dobro za vse učence, učitelje in šolo. Če razred poučujeta dva 

učitelja, ki imata različen govor in drugačen stil poučevanja, je učna ura bolj pestra in 

učencem zanimivejša. Učenci dobijo bolj celosten pogled na neko temo, učijo se aktivno 

poslušati itd. Model skupnega poučevanja po ugotovitvah Schmidtove (2001) omogoča 

spoštovanje razlik med učenci, vzpodbujanje socialnih kontaktov ter odpravljanje 

etiketiranja učencev s posebnimi potrebami. Učitelji imajo s sodelovanjem v timu moţnost 

pridobiti pomoč stalnih članov tima; s sodelovanjem se delijo vloge in naloge učiteljev, kar 

lahko vpliva na kakovost pouka, uporabo različnih učnih pripomočkov itd. (Polak, 2007). 
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Specialni pedagog in njegova vloga pri delu z učenci s posebnimi potrebami 

Specialni pedagog v osnovni šoli obravnava učence s posebnimi potrebami. Pri tem je 

pomembno, da sodeluje z učiteljem. Njegova vloga pa ni vezana zgolj na obravnavo, ampak 

ima tudi številne druge naloge, ki jih povzema Schmidtova (Voltz, 1994 v Schmidt, 2001). 

Te naloge so: 

 oblikovanje individualiziranih programov; 

 priprava učnih pripomočkov, materialov za obravnavo v posebni sobi; 

 izmenjavanje informacij o napredku učenca; 

 informiranje učitelja o diagnostičnih in testnih doseţkih učenca; 

 identifikacija učencev s teţavami v razredu s pomočjo učitelja; 

 vodenje sestankov, na katerih sodelujejo tudi starši; 

 sodelovanje pri reševanju skupnih problemov; 

 opazovanje učencev s posebnimi potrebami v razredu; 

 oblikovanje ustreznih učnih pripomočkov in strategij za delo v razredu; 

 priprava posebnih pripomočkov pri učenju; 

 usmerjanje, vodenje manjših učnih skupin in nudenje individualne pomoči v rednem 

razredu; 

 oblikovanje intervencijskih programov, v katere so vključeni vrstniki; 

 oblikovanje programov, ki omogočajo učni transfer (povezava med rednim učnim 

programom in prilagojenim programom); 

 hospitacijska dejavnost; 

 pomoč učiteljem pri vodenju dokumentacije o učencih s posebnimi potrebami in 

interpretaciji diagnostičnih rezultatov; 

 uporaba »ček list« za odkrivanje učencev s teţavami ter 

 spremljanje in posredovanje literature z specialno-pedagoškega področja. 

 

Oblike obravnave učenca s posebnimi potrebami 

Specialni pedagog izvaja naslednje oblike obravnav: 

- individualno delo z učenci s posebnimi potrebami (UPP) izven razreda, 

- skupinsko delo z UPP, 

- neposredno delo z UPP v razredu. 
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Najpogostejša oblika dela je individualna in neposredna. V raziskavi, ki preverja, kakšno je 

sodelovanje učitelja in mobilnega specialnega pedagoga (Kverh, 2003), so učitelji 

individualni pristop poučevanja utemeljili s tem, da je to pristop, pri katerem se lahko 

specialni pedagog učencu s posebnimi potrebami bolj posveti, posveti se lahko njegovim 

šibkejšim področjem; pri takem načinu dela je učenec bolj umirjen ter laţje pokaţe svoje 

znanje. 

Skupinska obravnava in delo v razredu se izvajata manj pogosto. Skupinska obravnava je 

primerna, če gre za skupino učencev, ki imajo podobne teţave in so enake starosti. V 

skupino je običajno vključenih 3 do 5 učencev. Pri delu v skupini učencev s posebnimi 

potrebami razvija svojo ustvarjalnost, usmerja in utrjuje pozornost in koncentracijo, uri učne 

in delovne navade ter socialne veščine. Specialni pedagog lahko učenca opazuje v različnih 

poloţajih.  

Delo v paru v razredu ima tako dobre kot slabe strani. Slabša stran je, da se lahko sošolci 

počutijo prikrajšane, ker sami ne dobijo pomoči, učenec, ki ima teţave pri učenju pa se 

lahko počuti izpostavljenega. Dobra stran oblike dela v paru pa je ta, da lahko specialni 

pedagog v razredu »neopazno in mimogrede« pomaga tudi ostalim učencem, ki imajo 

teţave, jim pripravi učne liste ali druge pripomočke, učitelju pomaga pri vrednotenju 

doseţkov tudi drugih otrok ipd. Dobro je, da specialni pedagog nima stalnega mesta pri 

učencu s posebnimi potrebami, saj je pomembno, da le-ta razvija samostojnost v razredu. 

Pri tej obliki dela je zelo pomembno, kakšno je sodelovanje med specialnim pedagogom in 

učiteljem, saj je potrebno veliko prilagajanja in dogovarjanja. 

 

Učitelj pomočnik 

Kadar specialni pedagog sodeluje z učiteljem neposredno v razredu pri poučevanju učencev 

s posebnimi potrebami, opravlja delo kot učitelj pomočnik. V Sloveniji takšen način dela še 

ni zelo prisoten, vendar je ob uvajanju inkluzivne vzgoje in izobraţevanja nujno potreben. 

Učitelj pomočnik je v Angliji znan kot asistent (»teaching assistant«). Njune naloge so si 

med seboj zelo podobne, zato v nadaljevanju predstavljam naloge angleškega asistenta, saj 

je njihov sistem zelo dodelan in se nanj v veliki meri opiramo tudi v Sloveniji. 
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Vloga učitelja pomočnika 

Tako slovenski (Mirtič, 2011; Lipec-Stopar, 1999; Kavkler in Tancig, 2000) kot tuji avtorji 

(Fox, 1998) poudarjajo, da je učitelj pomočnik del ekipe, ki skrbi in nudi učno pomoč 

učencem. Delo te ekipe vodi koordinator. Učna pomoč se navadno nanaša na dodatno 

pomoč, kar učenci najbolj potrebujejo. Učitelj pomočnik ni formalno izobraţen in ne sme 

preseči svojih dolţnosti. Učitelj ima dolţnost učiti učence, ravnatelj pa skrbi za vse učence 

na šoli.  

Učitelj pomočnik nudi podporo učencem, učiteljem in šoli.  

Podpora učencem je ena izmed pomembnejših in zahtevnejših vlog učitelja pomočnika. 

Večino svojega časa učitelji pomočniki posvečajo učencem, ki imajo bistveno večje teţave 

pri učenju kot njihovi vrstniki, vključno z učenci s posebnimi potrebami. Učenci so veliko 

bolj produktivni in uspešni, kadar imajo dober odnos z učiteljem pomočnikom. Prav zato je 

bistvenega pomena, da zna vzpostaviti dober odnos z učenci. 

Učitelj pomočnik pogosto nadzira in vodi manjše skupine učencev v razredu ali zunaj njega. 

Cilje in aktivnosti določa in načrtuje učitelj, pri tem pa mu lahko pomaga tudi učitelj 

pomočnik. Prav aktivnosti v manjših skupinah najpogosteje pripomorejo k napredku 

učencev, ki imajo posebne potrebe.  

Zelo pomembno je, da učitelj pomočnik dobro pozna učence, s katerimi dela, saj mu le-to 

omogoča, da aktivnosti in zahteve prilagaja posameznikovim potrebam in sposobnostim. 

Pri vseh teh aktivnostih mora biti učitelj pomočnik zelo pozoren, da učencem ne le pomaga, 

ampak jih še vedno spodbuja k samostojnem učenju. Učencem mora pomagati pri 

razumevanju naloge in iskanju bistva naloge. Vedeti mora, kdaj se mora umakniti in pustiti 

učenca, da samostojno reši nalogo, v nasprotnem primeru lahko njegova pomoč zelo 

negativno vpliva na učenčevo samostojnost pri učenju.  

Ključna dejavnika pri napredovanju posameznika sta njegova samopodoba in motivacija. 

Učitelj pomočnik mora postaviti cilje, ki so zahtevni, vendar posamezniku dosegljivi. Ti 

cilji morajo biti tudi kratkoročni, saj lahko tako učitelj pomočnik podaja učencu redne 

povratne informacije o njegovem napredku, kar predstavlja zelo uspešno motivacijo.  

Zelo pomembno področje dela učitelja pomočnika je tudi razvoj učenčevih socialnih 

spretnosti. Pri tem se mora zavzemati za inkluzijo učencev, predvsem pa tistih, ki imajo 

teţave pri navezovanju socialnih stikov z vrstniki in okolico.  
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Učitelj pomočnik predstavlja pomemben element pri odpravljanju neprimernega vedenja ter 

spodbujanju zaţelenega vedenja, ki ga šola ţeli doseči pri posamezniku. 

Učitelj pomočnik je lahko v oporo učiteljem, saj prevzame določene naloge in tako učitelja 

nekoliko razbremeni. Učitelj lahko tako usmeri vso svojo pozornost na posamezne učence 

oz. skupine, ki to najbolj potrebujejo. 

Raziskava o prisotnosti učitelja pomočnika v razredu je pokazala, da njegova prisotnost 

pripomore k uspešnejšemu poučevanju učitelja, saj učenci takrat bolje usmerijo svojo 

pozornost k učitelju, se bolj aktivno odzivajo in se primerneje vedejo (The Role and Effects 

of Teaching Assistants in English Primary Schools, 2000-2003). 

Učitelj pomočnik pomaga učitelju tudi pri urejanju razreda in učnega okolja. Pri tem skrbi, 

da je v razredu potrebno učno gradivo, poroča o morebitnih okvarah pripomočkov, spodbuja 

učence k previdnemu in spoštljivemu ravnanju s šolsko opremo in pripomočki. Pomaga 

lahko tudi pri pripravi delovnih listov, jih fotokopira, razdeli učencem ter skrbi za pripravo 

računalniške opreme. Pomaga tudi pri vzdrţevanju dokumentacije v razredu in šoli. Gre za 

zapis različnih informacij, bodisi odsotnosti učencev od pouka, napredovanje posameznikov 

na določenem področju, dopolnjevanje individualiziranih programov itd., pri čemer mora 

biti vselej pod nadzorom učitelja. Učitelj pomočnik namreč veliko časa posveča opazovanju 

učencev in tako pridobi veliko pomembnih informacij o posameznikovih močnih in šibkih 

področjih, ovirah, s katerimi se srečujejo, strategijah, ki so pri njih uspešne, reakcijah na 

posamezne dejavnosti ipd. 

Učitelj pomočnik je lahko učiteljem v veliko pomoč tudi pri uvajanju novih strategij za 

nadzorovanje vedenja, odpravljanju emocionalnih teţav učencev ter sestavljanju in 

evalvaciji programov za učence s posebnimi potrebami. 

Učitelj pomočnik je predstavnik šole in mora biti dober zgled vsem učencem. Sam mora 

torej spoštovati pravila šole ter se zavzemati za vse cilje, ki si jih šola zada. Prav tako mora 

podpirati in spodbujati inkluzijo vseh učencev ter se zavzemati, da imajo vsi učenci enake 

moţnosti za razvoj in učenje.  

Vsak učitelj pomočnik je del širšega tima, uspešnost šole pa je odvisna od dobrega timskega 

dela. Biti mora komunikativen, dober poslušalec in predvsem odločen. Kritika je vedno 

dobrodošla, vendar na pozitiven, konstruktiven način. Sodelovanje v timu je zelo 

pomembno za medsebojno podporo in usmerjanje njenih članov. Učitelji pomočniki si lahko 

izmenjujejo literaturo, delovne liste, dobre in slabe izkušnje, si svetujejo in pomagajo. 
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Učitelj pomočnik mora razviti dober odnos s starši otrok, s katerimi dela. S tem omogoča 

staršem, da so redno obveščeni o dogajanju na šoli, napredovanju učenca in ovirah, s 

katerimi se le-ta sooča.  

Izvajanje izobraţevalnih programov zahteva čas, ki ga učitelji pomočniki potrebujejo tudi za 

opravljanje aktivnosti, kot so priprava učnih materialov, skrb za splošno dobrobit učencev in 

administrativne naloge (Hinds, 2002). 

 

Naloge učitelja pomočnika 

Naloge učitelja pomočnika se razlikujejo od šole do šole. Pomembno pa je, da so naloge 

učitelja pomočnika od vsega začetka vezane na različne učence. Tako Lipec-Stoparjeva 

(1999) kot Foxova (1998) navajata naslednje osnovne naloge: 

- identificiranje in ocenjevanje posebnih potreb učencev; 

- oblikovanje, spremljanje in ovrednotenje učnih izkušenj; 

- svetovanje učiteljem o najprimernejših učnih metodah in o najprimernejšem učnem 

okolju; 

- uvajanje postopkov za identificiranje, ocenjevanje in spremljanje učenčevih potreb 

in napredka znotraj šole; 

- odgovarjanje na zahteve staršev in drugih institucij po informacijah o učencih in 

njihovih učnih zmoţnosti; 

- poznavanje različnih institucij, ki se ukvarjajo z učenci s posebnimi potrebami in 

zlasti razumeti njihove funkcije; 

- zagotavljanje učinkovitega izmenjavanja informacij pri učenčevem prehodu iz ene 

skupine v drugo ali iz enega razreda v drugega ali iz ene šole v drugo; 

- dobro poznavanje zakonodaje s področja skrbi za učence s posebnimi potrebami, še 

posebno področja njihovih pravic in pravic njihovih staršev. 

 

Naloge segajo na različna področja: diagnostika, načrtovanje, svetovanje, oblikovanje 

pripomočkov in materialov za delo, neposredno delo z učencem, povezovalne vloge in 

informiranje kolegov (Lipec-Stopar, 1999). 

Poleg vseh nalog in vlog pa je zelo pomembna stalna naveza in sodelovanje z učiteljem. 
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Lastnosti učitelja pomočnika 

Foxova (1998) navaja, da so pomembne lastnosti učitelja pomočnika potrpljenje, skrb za 

učence, občutek za pravičnost, občutljivost. Imeti mora pozitiven odnos do učencev, biti 

mora prilagodljiv, prijazen, vsestranski, pri delu mu je v veliko pomoč smisel za humor. 

Veliko izkušenj in znanja lahko pridobi, če se zna učiti tudi iz svojih napak. Pri svojem delu 

se mora znati usklajevati z učiteljem in drugimi strokovnimi delavci. 

 

Učitelj in njegova vloga pri delu z učenci s posebnimi potrebami 

Obstaja pa še ena pomembna vloga učiteljev, pomoč učencem s posebnimi potrebami. 

Ministrstvo za šolstvo in šport je v sodelovanju s strokovnjaki izdalo koncept dela Učne 

težave v osnovni šoli (Magajna idr., 2008), kjer je jasno opredeljena vloga in odgovornost, 

ki jo ima učitelj pri delu z učenci s posebnimi potrebami. V tem programu je zapisano, da je 

učitelj, ki poučuje učenca z učnimi teţavami, prvi in najbolj odgovoren za to, da: 

 odkrije, prepozna učenčevo teţavo oziroma teţave; 

 vzpostavi z učencem občutljiv in odprt pogovor (dialog), v katerem ga sliši in podpre v 

tem, da govori, da je udeleţen in da tako skupaj z njim raziskuje njegove teţave pri 

učenju, ovire v njem in okolju ter mogoče rešitve; tako mu omogoča izkušnjo, da se ga 

jemlje resno; v takem odnosu učenec doţivi učiteljevo resnično skrb in interes zanj ter 

spoštljiv odnos do njegove resničnosti (teţav, sanj in hrepenenj, kot jih vidi in doţivlja 

on sam); 

 pri sebi (svojem delu) preveri upoštevanje kriterijev dobre poučevalne prakse; 

 oblikuje individualni delovni načrt pomoči, v katerem opredeli učenčev problem 

oziroma teţave, predvidi uresničljive učne cilje in prilagojene metode in oblike dela pri 

pouku (pri poučevanju, utrjevanju snovi in preverjanju znanja); 

 pri poučevanju oziroma nudenju pomoči ostaja v nenehnem dialogu z učencem, da bi 

od njega dobil povratno informacijo o učenju, razumevanju in sledenju njegovim 

navodilom in zahtevam; 

 piše kroniko ali dnevnik izvajanja pomoči učencu; 

 organizira in na primeren način učencu ponudi dopolnilni pouk, če skupaj z učencem 

pri delu v okviru rednega pouka presodita, da bi ga potreboval; 

 po potrebi sodeluje in ostaja v nenehnem dialogu tudi z drugimi učitelji, ki neposredno 

delajo z učencem in so v projektu pomoči pomembni z vidika teţav, ki jih ima učenec, 
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da bi tudi od njih dobil povratno informacijo o učenčevem napredovanju pri učenju, 

kakor tudi zato, da bi skupaj z njimi soustvarjal in izvajal dobre in učinkovite rešitve 

(oblike pomoči) za učenca; 

 na govorilne ure povabi starše učenca, ki ima učne teţave, bodisi da se z njimi 

posvetuje bodisi da skupaj z njimi in učencem vzpostavi odnos soustvarjanja dobrih in 

učinkovitih rešitev (oblik pomoči); 

 se obrne na šolsko svetovalno sluţbo, če potrebuje pomoč pri odkrivanju učnih teţav, 

močnih področij in talentov pri učencih, izdelavi individualnega delovnega načrta 

pomoči učencu z učnimi teţavami, pri iskanju in opredelitvi ustreznih prilagoditev 

metod in oblik dela, pri izdelavi sklepne evalvacijske ocene pomoči prve stopnje idr.; 

 če ugotovi, da so učne teţave pri učencu take vrste, tako stopnjevane ali pa tako 

zapletene, da njegovi ukrepi in strokovno znanje ne zadoščajo, pripravi sklepno 

evalvacijsko oceno prve stopnje pomoči, v kateri predlaga razširitev izvirnega 

delovnega projekta pomoči s pomočjo druge stopnje; 

 v primeru razširitve izvirnega delovnega projekta pomoči z novimi izvajalci in oblikami 

pomoči v skupini izvajalcev pomoči še naprej ostaja učenčev prvi pomočnik; 

 na rednih srečanjih oddelčnega učiteljskega zbora pozorno poroča o dobrih in 

učinkovitih oblikah dela pri posameznem učencu z učnimi teţavami ter spodbuja 

strokovno izmenjavo v zvezi z delom z učenci z učnimi teţavami; 

 v okviru poročanja o uspešnem delu z učencem z učnimi teţavami posebno pozornost 

nameni poročanju o uspešni vzpostavitvi odnosa soustvarjanja z učencem in podrobni 

predstavitvi učenčevega deleţa v projektu pomoč; 

 na srečanjih strokovnega aktiva spodbuja raziskovanje in razvijanje učinkovitih oblik 

dela z učenci z učnimi teţavami. 

 

Kako lahko učitelj podpira učitelja pomočnika? 

Učitelj ima pomembno vlogo pri vodenju dela učitelja pomočnika. Učitelji opredeljujejo 

naslednje vidike svojega dela: 

- zagotoviti, da je vloga učitelja pomočnika v razredu jasna; 

- zagotavljati priloţnosti za načrtovanje in diskusijo; 

- spodbujati delo učitelja pomočnika in mu dajati pozitivne spodbude; 

- ponuditi učitelju pomočniku informacije o posebnih potrebah učencev; 

- dati jasne in realne zahteve; 
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- ceniti učitelja pomočnika kot del ekipe (Fox, 1998). 

 

Dobra poučevalna praksa 

Nikakor ne moremo pričakovati, da bo učitelj obvladal specialne metode in pristope za delo 

z učenci z izrazitejšimi učnimi teţavami (npr. pri dispraksiji), saj so za to delo usposobljeni 

specialni pedagogi in drugi strokovni delavci na šoli ter v izvenšolskih ustanovah. Učitelj 

mora obvladati strategije dobre poučevalne prakse in splošne strategije poučevanja učencev 

s posebnimi potrebami. Pomembno je, da učitelj v razredu sistematično, eksplicitno in 

intenzivno uporablja širok spekter učinkovitih poučevalnih strategij, in sicer dan za dnem, 

minuto za minuto. Učitelj, ki dobro poučuje učence z učnimi teţavami, dobro poučuje vse 

učence, saj uporablja učinkovite poučevalne strategije (Mitchell, 2008).   

Tri načela, ki naj bi bila vodilo za oblikovanje dobre poučevalne prakse: 1. Zagotavljanje 

takšnih različnih učnih priloţnosti, ki optimalno izkoriščajo  in spodbujajo posameznikove 

potenciale ter 2. zagotavljajo zadovoljevanje posameznikovih potreb. 3. Pomeni tudi 

zmanjševanje oziroma odstranjevanje morebitnih ovir za učenje in ocenjevanje 

posameznikov ter skupin učencev (DfEE/QCA, 1999 v Pulec Lah, 2008). 

Vsi učenci z učnimi teţavami potrebujejo spodbudno učno okolje, prilagoditve v procesu 

poučevanja, individualno ali skupinsko učno pomoč, ki je osredotočena na delo v razredu, 

podporo učitelja in vrstnikov itd. 

 

  



 

44 

 

3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Cilji in hipoteze 

 

3.1.1 Raziskovalni problem 

 

Z uvajanjem inkluzije v slovenski šolski prostor se povečuje potreba po dodatni pomoči 

učitelju v razredu. To pomoč lahko izvaja učitelj pomočnik, ki je po izobrazbi največkrat 

specialni pedagog, da lahko ponudi dodatna specifična znanja učencem in podporo učitelju. 

Učenci s posebnimi vzgojno-izobraţevalnimi potrebami lahko ob pomoči specialnega 

pedagoga bolje napredujejo. Njihov uspeh pa je v veliki meri odvisen tudi od sodelovanja 

specialnega pedagoga kot učitelja pomočnika in učitelja.  

Učiteljica in učiteljica pomočnica tvorita tim. Pri tem je zelo pomembna komunikacija med 

njima. Uspešnost timskega sodelovanja z učiteljico bom predstavila skozi razčlenitev poteka 

najinega dela s pomočjo ocene napredka učenke, ki počasneje usvaja znanja, pri matematiki 

in z odgovori na vprašanja strokovnih delavcev in staršev.  

 

3.1.2 Cilji raziskovanja 

 

Ključni cilji raziskovanja so: 

- oceniti značilnosti in posebne potrebe učenke z učnimi teţavami, ki počasneje usvaja 

znanja, pri učenju matematike; 

- ugotoviti uspešnost treninga, v katerem je poudarjeno sodelovalno poučevanje 

učiteljice in učiteljice pomočnice. 

 

3.1.3 Raziskovalna vprašanja 

 

1. Katere so značilnosti in posebne potrebe učenke z učnimi teţavami, ki počasneje usvaja 

znanja, pri učenju matematike? 
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2. Kako učinkovit je trening obravnave učenke z učnimi teţavami, ki počasneje usvaja 

znanja, ki vključuje sodelovalno poučevanje učiteljice in učiteljice pomočnice? 

 

3.2 Metode raziskovanja 

 

Kot metodo raziskovanja sem uporabila študijo primera. Študija primera je poizvedovalna 

raziskava, katere namen je odkriti probleme, jih formulirati in postaviti preverljive hipoteze. 

Pri teh vrstah raziskav uporabljamo manj sistematične postopke zbiranja, analiziranja 

podatkov: kvalitativni opisi, več različnih načinov zbiranja podatkov in omejitev na manjše 

število primerov. Študija primera mi je omogočila, da sem podrobno in sistematično 

analizirala in predstavila sodelovanje med učiteljico pomočnico in učiteljico ter kako je 

njuno sodelovanje vplivalo na uspešnost učenke, ki počasneje usvaja znanja.  

 

3.2.1 Opis vzorca 

 

Vzorec v diplomskem delu je neslučajnosten in je namenski. V vzorec je bila vključena 

učenka osnovne šole, kjer sem opravlja delo učiteljice pomočnice v šolskem letu 2010/2011. 

Učenko, ki počasneje usvaja znanja, bom v nadaljevanju poimenovala z izmišljenim 

imenom Ana. 

Ana je stara osem let in obiskuje drugi razred osnovne šole. Ana je zgovorna, prijazna, v 

skupini rada prevzame vodilno vlogo. V šoli je obravnavana kot učenka z učnimi teţavami, 

ki počasneje usvaja znanja. Izhaja iz urejene druţine in je edini otrok v druţini. Z deklico se 

ukvarjata oba starša in ji nudita pomoč pri učenju. Ţe v predšolskem obdobju je bila deleţna 

intenzivne obravnave različnih strokovnjakov. V šoli ima organizirano logopedsko 

obravnavo enkrat na teden.  

 

3.2.2 Opis instrumentarija 

 

V empiričnem delu raziskave sem za zbiranje podatkov uporabila različne merske 

instrumente. 
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S pomočjo natančnega opazovanja sem štiri mesece beleţila način sodelovanja med 

učiteljico in menoj ter zbirala podatke o učenki, ki počasneje usvaja znanja. Pri opazovanju 

sem bila vedno pozorna na odziv učiteljice, moj odziv na potek učne ure, uporabljene 

materiale, odziv učenke, njeno počutje, samostojnost, primernost nalog in odziv celotnega 

razreda.    

O svojih opaţanjih sem pisala dnevnik, s pomočjo katerega sem nato podatke ovrednotila in 

predstavila. Dnevnik sem pisala vsak dan sproti, ko so bila opaţanja še sveţa in sem lahko 

zabeleţila tudi na videz manj pomembna opaţanja, ki pa so se kasneje lahko izkazala za 

zelo pomembna.  

Za preverjanje učenkinih računskih strategij sem uporabila test za individualno 

preverjanje uporabljenih računskih strategij (Sugerman, 1995). S testom preverjamo 

razvoj strategij, s katerimi rešujemo preproste račune do 100, ter vključuje preverjanje 

obvladovanja tako števnih kot računskih strategij.  

Test vsebuje račune, ki so razdeljeni na štiri področja oziroma preglednice: 

1. preglednica: preprosti računi seštevanja do 20 

2. preglednica: preprosti računi odštevanja do 20 

3. preglednica: večmestno seštevanje do 100 

4. preglednica: večmestno odštevanje do 100 

Preglednica 1 in 2 prikazujeta otrokove prve stopnje obvladovanja seštevanja in odštevanja 

števil, ki so manjša od 20. Za to raziskavo so bile pomembne le-te, zato sem uporabila le 

prvi dve preglednici. Test časovno ni omejen. 

Matematične naloge objektivnega tipa za preverjanje učenkinega znanja sem sestavila v 

skladu s cilji, ki naj bi jih učenka dosegla in sva si jih z učiteljico zastavili in so opredeljeni 

tudi v kurikulumu. Naloge so bile kratke in jasno zastavljene. Za vsak cilj, ki sem ga 

preverjala, je bila ena naloga. Enake naloge sem uporabila za preverjanje učenkinega znanja 

pred začetkom treninga in za preverjanje učenkinega znanja po končanem treningu.. Naloge 

sem ocenjevala s pomočjo tristopenjske lestvice, kjer je ocena 1 pomenila, da naloge ni 

znala rešiti, ocena 2 je pomenila samostojno reševanje s pomočjo pripomočka, ocena 3 pa 

samostojno reševanje naloge brez pripomočka. 

Z vprašalniki o sodelovanju učiteljice in učiteljice pomočnice za učiteljico, starše, 

logopedinjo in specialno pedagoginjo sem ţelela pridobiti mnenje o uspešnosti sodelovanja 

med učiteljico in učiteljico pomočnico. Vprašanja so bila vezana tako na najino delo z 
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učiteljico kot na odziv učenke na najine metode dela, ki so ga opazili vprašani. Vprašanja so 

bila vrednotena z lestvico od 0 do 5, ocena 5 je pomenila najvišjo oceno, ocena 0 pa 

najniţjo. Pri nekaterih vprašanjih so vprašani podali svoje mnenje opisno. 

 

3.2.3 Pridobivanje podatkov  

 

Ker so rezultati predstavljeni z deskriptivno metodo, sem podatke, ki sem jih zbirala štiri 

mesece, urejala, analizirala in pisala poročila, v katerih sem svoje izsledke predstavila. 

Podatke o sodelovanju z učiteljico sem dobila s sprotnim beleţenjem najinih pogovorov, 

razmišljanj, načrtovanj, izvajanj in evalvacij učnih ur. Pri sodelovanju sva se opirali na 

teoretične predpostavke, predstavljene v teoretičnem delu. Podatke o Ani sem pridobila pred 

začetkom šolskega leta v pogovoru z učiteljico in specialno pedagoginjo, ki je učenki nudila 

učno pomoč v prvem razredu pri matematiki. S pomočjo Sugermanovega testa sem 

pridobila podatke o učenkinih osvojenih strategijah pred začetkom treninga in na koncu. 

Podatke o učenkinem znanju pri začetnem in končnem testiranju sem pridobila tudi tako, da 

je učenka v kabinetu po mojih verbalnih navodilih reševala naloge, jaz pa sem si beleţila 

rezultate. Na enak način je potekalo zbiranje podatkov, s katerimi sem primerjala uspešnost 

Ane z dvema učencema, ki nimata učnih teţav pri matematiki. Vprašalnike za strokovne 

delavce in starše sem razdelila vprašanim na koncu treninga. 

 

3.2.4 Statistična obdelava podatkov 

 

Raziskava v diplomskem delu predstavlja študij primera, zato je kvalitativna. Podatki so 

kvalitativno analizirani ter tabelarno, grafično in opisno predstavljeni. 
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3.3 Rezultati in interpretacija začetne ocene 

 

3.3.1 Začetna ocena funkcioniranja učenke, ki počasneje usvaja znanja 

 

Ocena znanja Ane je rezultat sodelovanja učiteljice in učiteljice pomočnice. Pred začetkom 

mojega dela z učenko sem morala pridobiti vpogled v njeno dosedanje znanje, strategije, 

način dela. To sem pridobila s pomočjo globalne ocene funkcioniranja, ki sem jo sestavila s 

pomočjo natančnega opazovanja učenke in z nalogami objektivnega tipa. Na podlagi te 

ocene in minimalnih standardov znanja sva z učiteljico sestavili izvirni delovni projekt, iz 

katerega sva izhajali pri najinem delu. Z globalno oceno sem dobila splošen vpogled na vsa 

področja (komunikacija, uporaba šolskih veščin, socialne veščine …). Da bi pridobila 

natančen vpogled v znanje samo pri predmetu matematika, sem v skladu z izobraţevalnimi 

cilji sestavila niz nalog objektivnega tipa, s katerimi sem preverila učenkino znanje na 

začetku opazovalnega obdobja. Enake naloge sem uporabila tudi pri preverjanju njenega 

pridobljenega znanja na koncu štirimesečnega opazovalnega obdobja.  

 

Globalna ocena funkcioniranja učenke, ki počasneje usvaja znanja 

Komunikacija z odraslimi in vrstniki 

Odnos učenke s sošolci je dober. Tudi sošolci jo zelo lepo sprejemajo, predvsem nekatere 

deklice, ki jo povabijo v skupino, da se skupaj igrajo. Prav tako ji pri reševanju nalog 

ponudijo pomoč. Ana zelo rada sedi ob sošolki, vendar največkrat zahteva njeno popolno 

pozornost samo zase, zaradi česar pa sošolka potem ne more reševati svoje naloge. Sošolce, 

ki Ani ţelijo pomagati pri reševanju naloge, je potrebno usmerjati, na kakšen način ji 

najbolje pomagajo. Nekateri z Ano nimajo veliko stika. Včasih ne zna pravilno odreagirati, 

npr. kadar ne ţeli, da se sošolec igra z njo in ne pomisli, preden kaj naredi. Takrat se je 

potrebno z njo pogovoriti in ji pokazati pravilen model obnašanja. Pri takšnem pogovoru jo 

je potrebno spomniti, naj gleda v oči. Med odmorom se največkrat igra sama, ali pa poišče 

učiteljico pomočnico v razredu, da bi se igrala z njo. Kadar se ne igra, tava po razredu. V 

skupini se teţje igra, saj ţeli biti vodja, prav tako rabi pomoč pri upoštevanju pravil. 

Nekatere sošolke prosi za pomoč pri delu, saj ji one potem rešijo nalogo. Kadar se ji zgodi 

krivica, ne ve,  kako odreagirati ali pa je njena reakcija napačna. Sošolcem ţeli pomagati, 

kadar so v stiski, je zelo senzibilna in iskrena. Odrasle lepo pozdravlja in ima do njih 
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spoštljiv odnos, razen kadar ne ţeli izpolniti navodila odrasle osebe - v takšnih primerih 

pokaţe tudi jezik. Pri usmerjanju učenke je potrebna jasna in odločna beseda. Dobro se 

odziva tudi takrat, kadar ima na izbiro dve dejavnosti ali pa ji je obljubljena nagrada. 

Organizacijske spretnosti in znanja 

V šolskih prostorih in na šolskih hodnikih se Ana dobro znajde, kljub temu da smo 

zamenjali nadstropje in učilnico. V razredu ima svoj predalček, tako kot vsi ostali, in ga 

vsak dan uporablja. Ve, kje ima shranjene zvezke, kje so igrače, brisače … Običajno svoje 

potrebščine ureja sama, pri tem potrebuje več časa in občasne spodbude ali pomoč sošolcev. 

Rada uporablja šolske pripomočke svojih sošolcev, vendar jih za dovoljenje ne vpraša. Pred 

športno vzgojo se sama preobleče in lepo pospravi oblačila. Ne mara priganjanja. Tudi pri 

preoblačenju rada priskoči na pomoč ostalim sošolcem. V jedilnici pri malici in kosilu ve,  

kako ravnati. Večkrat se zgodi, da potrebuje več časa, da poje malico oz. kosilo. Za seboj 

samostojno pospravi. Pri skrbi za osebno higieno je samostojna. Spremstvo sošolke 

potrebuje le zato, da se po nepotrebnem ne zadrţuje v toaletnih prostorih. Pri organizaciji 

dela in učnih dejavnostih potrebuje verbalno usmerjanje in spodbudo, dokler naloge ne 

opravi do konca (orientacija na ploskvi, razdelitev naloge na posamezne dele, časovni okvir 

za reševanje naloge). Pri dejavnostih, kjer je potrebno veliko pripomočkov, na primer 

likovna vzgoja, potrebuje usmerjanje pri izbiri in uporabi le-teh. Pri pospravljanju potrebuje 

pomoč in vodenje učiteljice pomočnice, da to stori v času, ki je vnaprej določen, saj se 

potem začne naslednja učna ura.   

Zagotavljanje ustreznih prilagoditev 

Pri skupnem delu zelo rada sodeluje, še posebej, če je aktivno vključena v dejavnost. Rada 

nastopa pred sošolci, vodi manjše in večje skupine. Občasno se še umika na blazine, zlasti 

če gre za naloge poslušanja. S seboj rada vzame plišasto igračo ali knjigo. Sledi kratkim in 

konkretnim navodilom učiteljice, še posebno je aktivna pri individualnem delu, kjer pa hitro 

začne izkoriščati pomoč učiteljice pomočnice. Prav tako je potrebno prilagoditi količino in 

zahtevnost nalog. Tempo dela, priprava pripomočkov in menjava aktivnosti je odvisna od 

trenutne motivacije in dejavnosti. Dodatna motivacija so nagrade v obliki štampiljke, 

sličice, lutka, govorni nastopi, delitev delovnih listov, zvezkov, zvonjenje z zvončkom, igra 

z učiteljico … Pozornost in koncentracija sta največji sredi pouka. Pri aktivnosti vztraja, če 

jo zanima in je dovolj pestra. Zelo jo zmoti glasnost v razredu, nemir … Pri poslušanju so ji 

v veliko pomoč ilustracije, daljšim neilustriranim besedilom teţje sledi. V tem primeru 

potrebuje dodatno razlago učitelja ali sošolca. Izraţa se v kratkih povedih, za obnavljanje 
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dogodkov, zgodb potrebuje dodatno pomoč v obliki vprašanj ali slik.  Večkrat jo je treba 

opomniti na razločno in jasno govorjenje. Pri pisanju samostojno preslika besede ali krajše 

povedi, pri čemer so črke večinoma pravilno napisane. V veliko oporo ji je črta, ki ji 

omejuje prostor, kamor mora zapisati. Samostojni zapisi so nesmiselni, sicer pa rada “piše 

in bere” po svoji domišljiji. Posamezne črke prepozna, delno veţe črke v dvozloţnih 

besedah ali pa besedo prebere, če jo prepozna globalno. Pozna veliko pojmov za opisovanje 

okolja, ţivih bitij, neţive narave, manj jih pa uporablja. V okolju se znajde in skrbi sama 

zase. Ima velik čut za sočloveka. Z velikim veseljem sodeluje pri pouku angleščine, trudi se 

izgovarjati nove besede, globalno sledi vsebinam učne ure. Pri likovni vzgoji rabi natančna 

navodila in spodbude pri pripravi in uporabi pripomočkov. Dejavnosti rada izvaja, vendar se 

jih hitro naveliča, zato potrebuje dodatno motivacijo ali pa več različnih dejavnosti. Lepo 

dokončan izdelek ji je velika motivacija za naprej. Pri glasbenih dejavnostih najraje 

sodeluje pri gibalnih nalogah. Rada poje, pojavljajo se pa podobne teţave kot pri govoru. Pri 

športni vzgoji je aktivna, sodeluje, giba se brez pomoči, čeprav je njen tek manj 

koordiniran.  

 

Ocena začetnega znanja pri predmetu matematika 

Naloge 9.11.2010 

Položaj predmeta glede 

na sebe (nad, pod, levo, 

desno, spredaj, zadaj, 

zgoraj, spodaj) 

Pravilno postavi predmet nad, pod, pred, za, zgoraj in 

spodaj. Napačno postavi levo in desno. Pravilno pove, katera 

je njena desna roka. 

Orientacija na površini Pravilno »prebere« navodilo o potovanju po mreţi in nariše 

pravo pot. Pomoč: sledenje s prstom po navodilih, da se ne 

izgubi. 

Premikanje po navodilih 

po razredu  

 

Pravilno se premika po razredu. Pri navodilu, da se obrne na 

desno, se obrne na levo. Na kolena poklekne po 

demonstraciji. 

Risanje geometrijskih 

likov – trikotnik, 

kvadrat, krog, 

pravokotnik. Like riše 

prostoročno in s šablono 

Prepozna vse like, razen kvadrata. Kasneje mi reče 

štirikotnik, vendar ga s prosto roko nariše kot pokončen 

pravokotnik. Prav tako pri risanju s šablono nariše kvadrat 

kot pokončen pravokotnik. 
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Prepoznavanje 

geometrijskih teles 

(krogla, kocka, kvader, 

stožec, valj) 

Prepozna kocko, kroglo, valj, stoţec. Kvader poimenuje 

pravokotnik.  

Risanje črte ob ravnilu 

 

Ob ravnilu potegne ravno črto v eni potezi. Ravnilo najprej 

obrne pravilno, potem pa ga obrne na napačno stran in ob 

njem potegne črto.  

Ocena in primerjanje 

količine (najkrajši, 

najdaljši, najvišji, 

najnižji) 

Pri določanju najkrajše in najdaljše črte pravilno določi 

najkrajšo črto, kot najdaljšo črto imenuje srednje dolgo črto, 

najdaljšo črto imenuje kot veliko.  

Pravilno določi najvišji stolpec. Pri dveh najniţjih ugotovi, 

da sta enako visoka.  Pri ocenjevanju ugiba.  

Branje števil do 20 Pri branju števil zamenjuje števili 12 in 20. 

Pisanje števil do 20 Pri zapisu števil zamenjuje 12 in 20. 

Štetje do 20 naprej 

 

Pri štetju se ji v prvem poizkusu zatakne pri 17. Njeno štetje: 

17, 16, 17, 18, 19, 20. 

Štetje do 20 nazaj 

 

Brez opore ne zmore šteti nazaj. Prav tako ne šteje nazaj od 

10 do 0. Pomoč: številski trak; števila pravilno prebere 

nazaj.  

Primerjanje števil po 

velikosti: večje, manjše, 

enako 

Vsa števila ustno uspešno primerja med seboj po velikosti. 

Ne zmore zapisati znaka >. Tudi prepiše ga napačno. 

Urejanje števil po 

velikosti v množici 

naravnih števil do 20 

Števila od 1 do 5 pravilno uredi po velikosti od najmanjšega 

do največjega. Če se ji zatakne, potrebuje le oporo s prsti, 

katero število sledi. 

Seštevanje v množici 

naravnih števil do 10 

Sešteva brez teţav s pomočjo prstov. 

Odštevanje v množici 

naravnih števil do 10 

Uspešno odšteva s pomočjo prstov. 

Seštevanje v množici 

naravnih števil do 20 s 

prehodom in brez 

Sešteva s pomočjo vodenih vprašanj, ki ji povedo postopek 

in jo spodbujajo. Pri računanju uporablja jajčno škatlo in link 

kocke ali pa številski trak in ţabice, ki skačejo po številskem 

traku. Nima osvojene strategije za samostojno reševanje 

seštevanje števil do 20 s prehodom in brez. 
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Odštevanje v množici 

naravnih števil do 20 s 

prehodom 

Odštevanje največkrat odklanja. Računa prav tako s pomočjo 

jajčne škatle in link kock ter številskega traku in opornih 

vprašanj. Najbolj uspešno odšteva v obsegu do 20 s 

prehodom s pomočjo tabele 10x2, v kateri so sličice, ki jih 

prešteje in zapiše račun. 

Šteje, bere, zapiše in 

primerja naravna števila 

do 100 

Učenka ne šteje, bere, zapiše ali primerja naravnih števil do 

100, ker jih v šoli še niso obravnavali. 

Določanje predhodnika 

in naslednika 

Besede predhodnik in naslednik ne pozna.  

Pravilno pokaţe in pove število, če ji zastavim vprašanje: 

katero število je pred 10, katero število je za 10. Pomaga si s 

številskim trakom. 

Branje preglednice, 

prikaz s stolpci 

V preglednici se pravilno orientira s pomočjo podvprašanj.  

Tabela 1: Ocena začetnega matematičnega znanja učenke, ki počasneje usvaja znanja 

 

Ana je pred začetkom izvajanja treninga na številnih področjih potrebovala veliko količino 

pomoči, verbalne podpore, poenostavljenih navodil, odmorov. Pri matematičnih nalogah je 

bila velikokrat neuspešna, zato ni ţelela računati in se je izognila reševanju tako, da se je 

skrila pod mizo. Potrebovala je potrditev za vsak račun sproti in veliko nagrajevanja. 

Poznala je ţe nekaj strategij reševanja problemov, vendar njene strategije večinoma niso 

bile uspešne ali pa niso bile dovolj utrjene za samostojno uporabo.  
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Računske strategije učenke, ki počasneje usvaja znanja, na začetku treninga 

V pomoč pri sestavljanju izvirnega delovnega projekta nama je bila ocena uspešnosti 

računskih strategij pred začetkom treninga s pomočjo Sugermanovega testa (1995).  

 

Legenda tabela A: 

Pravilnost: 

0 – nepravilno 

1 – pravilno  

 

 

 

 

Uporabljena strategija: 

1 – šteje vse na prste 

2 – začne s prvim in prišteje 

3 – začne z večjim in prišteje 

4 – prikliče dejstvo 

5 – uporabi mestne vrednosti 

 

Račun: 5 + 7 

Pravilnost Uporabljena strategija 

1 2 

 

Račun: 7 + 8 

Pravilnost Uporabljena strategija 

1 2 

 

Račun: 8 + 13 

Pravilnost Uporabljena strategija 

0 2 

Račun: 10 + 8 

Pravilnost Uporabljena strategija 

1 2 

 

Račun: 6 + 9 

Pravilnost Uporabljena strategija 

0 2 

 

Račun: 15 + 6 

Pravilnost Uporabljena strategija 

0 2 

Tabela A: Preverjanje računskih strategij seštevanja pred treningom 

 

Pri učenki so vidne zasnove računskih strategij, vendar še niso popolnoma osvojene, zato je 

pri računanju veliko napak. Račune računa tako, da začne s prvim in potem drugega prišteje. 

Računa s pomočjo številskega traku. Pri štetju se velikokrat izgubi in preskoči kakšno 

število. Velikokrat odklanja pomoč, da bi popravila napačno izračunan rezultat.  
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Legenda tabela B: 

Pravilnost: 

0 – nepravilno 

1 – pravilno  

 

 

 

Uporabljena strategija: 

1 – prešteje in odšteje 

2 – šteje nazaj po enicah 

3 – šteje naprej po enicah 

4 – prikliče dejstvo 

5 – preoblikuje števila 

 

Račun: 7 - 6 

Pravilnost Uporabljena strategija 

1 1 

 

Račun: 9 - 7 

Pravilnost Uporabljena strategija 

0 1 

 

Račun: 10 - 4 

Pravilnost Uporabljena strategija 

1 1 

 

Račun: 15 - 11 

Pravilnost Uporabljena strategija 

0 2 

 

Račun: 17 - 9 

Pravilnost Uporabljena strategija 

0 2 

Tabela B: Preverjanje računskih strategij odštevanja pred treningom 

 

Učenka se pri odštevanju večkrat zmoti pri štetju, ali pa ţeli števili sešteti, zato strategija ni 

popolnoma osvojena in potrebuje še vaje in utrjevanja. Pri strategiji štetja nazaj po enicah 

uporablja pripomoček – številski trak. Tudi tukaj se zmoti pri štetju, predvsem pri večjih 

številih. Preskoči števila, ko šteje.  

Osnove strategije za obe računski operaciji so prisotne, tekom treninga bo potrebno 

strategije razvijati in utrjevati.   

Račun: 13 - 6 

Pravilnost Uporabljena strategija 

1 2 



 

55 

 

3.4 Trening obravnave učenke, ki počasneje usvaja znanja 

 

3.4.1 Splošne informacije o treningu 

 

Na osnovi začetne ocene Aninega znanja pri matematiki sva si z učiteljico zastavili cilje na 

podlagi kurikuluma, ki sva jih ţeleli doseči tekom šolskega leta. Sam trening obravnave Ane 

je potekal 4 mesece po dve šolski uri na dan od novembra 2010 do začetka marca 2011. 

Trening je temeljil na sodelovalnem poučevanju z učiteljico v razredu.  

Trening sva z učiteljico oblikovali skupaj glede na priporočene minimalne standarde znanja 

za matematiko. Potek aktivnosti sva z učiteljico zastavili skupaj v začetku tedna, ko sva 

načrtovali učne ure, pripomočke in materiale pa sem izdelala sama v skladu z učnim 

gradivom, ki smo ga obravnavali pri pouku. Trening sva izvajali skupaj v razredu z 

različnimi oblikami sodelovalnega poučevanja, učne ure sva evalvirali in skušali najine 

ugotovitve upoštevati pri naslednjih učnih urah.  

Kadar sva z Ano urili strategije v kabinetu, sem potek dejavnosti, pripomočke in materiale 

pripravila samostojno v skladu s temo učne ure, ki pa sva jo z učiteljico določili skupaj.   

 

3.4.2 Cilji treninga obravnave učenke, ki počasneje usvaja znanja 

 

Splošni cilji treninga: 

- učenka si samostojno pripravi pripomočke za pouk matematike; 

- učenka upošteva navodila učiteljice in učiteljice pomočnice; 

- učenka samostojno uporablja matematične pripomočke; 

- učenka ve, kakšen pripomoček uporablja za določeno nalogo; 

- učenka vztraja pri nalogi, dokler je ne reši do konca. Naloga je prilagojena; 

- učenka ob koncu treninga dosega minimalne standarde znanja pri matematiki; 

- učenka usvojene strategije za računanje samostojno uporablja čeprav učiteljice 

pomočnice ni v razredu. 

Za posamezne učne ure sva si z učiteljico zastavili tudi specifične cilje, ki naj bi jih učenka 

dosegla. Nekateri so navedeni pri opisu posameznih učnih ur.  
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3.4.3 Opis sodelovalnega poučevanja 

 

Trening obravnave učenke, ki počasneje usvaja znanja, je temeljil na sodelovalnem 

poučevanju Ane. Učenko sva skupaj poučevali učiteljica in jaz, kot učiteljica pomočnica. 

Sodelovalno poučevanje zahteva veliko prilagajanj, usklajevanj in medsebojnega 

poznavanja. V nadaljevanju je predstavljen način sodelovanja z učiteljico. Najino 

sodelovanje se je začelo ţe pred začetkom šolskega leta, da sva se spoznali in določili 

osnovne smernice sodelovanja. Vsako skupno delo je bilo skrbno načrtovano, izvajano in 

evalvirano in je temeljilo na odzivu Ane. Način najinega sodelovanja sva prilagajali uspehu 

učenke, njenim potrebam in ciljem, ki sva si jih zastavili, bodisi tistim, zastavljenim na 

začetku šolskega leta, bodisi tistim, ki sva si jih zastavili za posamezno šolsko uro. 

 

Uvodni dogovor med učiteljico in učiteljico pomočnico 

Ţe samo prvo srečanje z učiteljico je bilo zelo prijetno, čeprav sem imela sama na začetku 

malo treme, saj si nisem predstavljala, kako bo delo potekalo. Pogovor je hitro stekel, ker 

sva obe odprti in komunikativni osebi.  

Učiteljica mi je na kratko predstavila, kaj so počeli v prvem razredu in učence, predvsem pa 

sva se pogovarjali o Ani saj je bila moja pomoč namenjena predvsem njej. 

Pomembno je bilo, da sva se dogovorili tudi o mojih dolţnostih v razredu, pravilih, ki jih 

bova upoštevali in o načinu dela. Seveda sva se o dilemah sproti pogovarjali in usklajevali, 

kljub temu pa je bilo veliko pravil, o katerih sva se lahko vnaprej dogovorili. Na primer, 

kako je z odhajanjem v toaletne prostore med poukom, kdaj lahko gredo v knjiţnico, katera 

in kako bova reševali disciplinske probleme, ali lahko jaz pregledam domačo nalogo … 

Vodenje razreda, poučevanje, reševanje disciplinskih problemov je vloga učiteljice, vendar 

sva se dogovorili, da v primeru, če ona ne vidi neprimernega vedenja, lahko ob manjših 

kršitvah ukrepam jaz, prav tako sem lahko pregledala nalogo ali izračunane račune in o tem 

poročala učiteljici.  

Z učiteljico sva ţe prvi dan najinega srečanja vzpostavili dober, odkrit odnos. Obe sva 

ţeleli, da bi se pri svojem delu, kar se da, najbolje počutili in druga drugo podpirali. Vedeli 

sva, da je komunikacija ključnega pomena, zato na tem področju nisva imeli nobenih teţav.  

Sama sem se po študiju prvič srečala s takšnim načinom dela v praktični situaciji, zato sem 

bila na začetku še bolj negotova in previdna in na trenutke zmedena, saj so bila navodila za 
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način dela bolj široka. Pripravi na pouk sem posvečala veliko časa, tekom šolskega leta pa 

sem dobila nekaj prakse in sem bila bolj prepričana v svoje delo, zato je priprava stekla 

hitreje.  

Manjše teţave sva sproti reševali takoj, ko so se pojavile. Kot npr. če kakšna metoda ni bila 

učinkovita, če učenci niso razumeli nalog, ki sva jih pripravili, če Ana ni hotela sodelovati 

pri delu, če so se pojavile disciplinske teţave.  

Z veliko večjimi teţavami se na srečo nisva srečevali. Teţavo je sprva povzročala 

nedefiniranost mojega delovnega mesta, ampak sva se temu uspešno prilagajali zaradi 

najinih odprtih karakterjev in svobode, ki sva jo imeli pri najinem delu, ter predhodnih 

izkušenj učiteljice.  

 

Predstavitev razredu 

Ker me razred še ni poznal, je bilo pomembno, da sva natančno načrtovali moj prihod v 

razred, da bi učenci dobili pravilen vtis o moji vlogi. Odločili sva se, da pridem v razred 

prvi dan, kmalu po začetku pouka. Po mojem prihodu v razred me je učiteljica na kratko 

predstavila in povedala, da bom to šolsko leto z njimi v razredu in jim bom pomagala. Da bo 

moje delo pomoč učenki, ki počasneje usvaja znanja, nisva izrecno omenjali. Nato smo se 

po glasbi premikali po prostoru, se dotaknili drug drugega, se pogledali v oči in pozdravili. 

Učenci so se radi gibali po glasbi. Na začetku so bili srameţljivi do mene, vendar so ob moji 

spodbudi postajali bolj odprti in so se privajali na mojo prisotnost. Po glasbenem uvodnem 

delu smo se vsi skupaj usedli v krog. Igrali smo se igrico, kjer je vsak povedal, kaj je naredil 

s svojimi rokami med počitnicami. Za konec ure sem igrico »molekule« izpeljala jaz. 

Učenci so se prosto gibali po prostoru, na moj znak, ko je glasba utihnila, so se po dva ali 

več učencev, glede na moje navodilo, zdruţili skupaj.   

Učenci so me hitro sprejeli. Med odmori sem se trudila čim več druţiti z njimi, saj sem na 

takšen način lahko izvedela veliko informacij o njih, kaj imajo radi, kako se počutijo v 

razredu, ter jih tako navadila na mojo prisotnost. Vsem učencem sem namenjala enako 

količino pozornosti, da ne bi dobili občutka, da sem v razredu samo zaradi Ane in da so 

lahko videli, da me lahko tudi ostali prosijo za pomoč, če jo bodo potrebovali. 
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Potek načrtovanja skupnega dela v razredu 

Tekom prvega šolskega meseca sva se z učiteljico dogovorili, da bova Ano natančno 

opazovali in si beleţili svoja opaţanja, saj sva na koncu meseca sestavili izvirni delovni 

projekt pomoči, v katerega sva vključili svoja opaţanja in cilje, ki jih ţeliva doseči tekom 

šolskega leta, učenkino funkcioniranje, njena močna in šibka področja.  

Čeprav sta se moje delo v razredu in pomoč nanašala na vsa šolska področja, se bom v 

nadaljevanju osredotočila zgolj na predmet matematika, ker sem pri tem predmetu Ano 

podrobneje spremljala in je potrebovala največ moje pomoči in prilagoditev.  

Sprva sva z učiteljico šolske ure načrtovali za vsak dan sproti, ampak sva kasneje ugotovili, 

da je uspešnejši način načrtovanja, če se za temo, način izpeljave učne ure, materiale in 

prilagoditve dogovoriva na začetku tedna. Dogovorili sva se, da bova vsak ponedeljek po 

pouku načrtovali izvedbo dejavnosti ter prilagoditve in razdelili vloge za vse dni v tednu. 

Seveda se je kdaj zgodilo, da sva dejavnost potem en dan pred izvedbo spremenili. Takšno 

načrtovanje je bilo najbolj enostavno, saj sva si potem lahko vsaka zase delo porazdelili kot 

nama je ustrezalo.  

Najprej je učiteljica povedala, kakšno temo pri matematiki bi bilo določen teden potrebno 

obravnavati, nato sva pregledali zahtevane cilje in glede na cilje, ki bi jih učenci morali 

usvojiti, določili dejavnosti. Dejavnosti sva izbrali tako, da je vsaka podala svoje predloge, 

nato pa sva iz vseh predlogov izbrali najboljšega in najbolj zanimivega za učence. Pripravo 

materialov za določeno dejavnost sva si največkrat razdelili tako, da sem jaz pripravila 

prilagojene materiale (učne liste, besedila, sličice, predmete, pripomočke) za Ano in še za 

nekatere učence, ki so imeli več teţav, učiteljica pa je prevzela pripravo materialov za ostale 

učence. Običajno sva sestavili tudi osnutek delovnih listov, da so se čim bolj skladali po 

obliki, kadar je bilo to mogoče. Glede na obravnavano snov sva se dogovorili tudi glede 

tega, kdaj bi bilo za deklico bolje, da greva iz razreda in delava individualno. Največkrat sva 

se takšnega načina dela posluţevali takrat, kadar sva pri Ani opazili, da potrebuje pri 

določeni snovi več vaje ali pa dodatno/ponovno razlago. Pri tem sva bili pozorni tudi na to, 

da ostali učenci niso spoznavali nove snovi, kadar naju z učenko ni bilo v razredu. Na koncu 

sva tudi določili kdaj, naj kateri dan pridem v razred, da bi bilo najbolj primerno. Prihajala 

sem vsak dan za dve šolski uri.  

Poleg vsakodnevnega osebnega komuniciranja, sva se po potrebi dogovarjali tudi preko 

spletne pošte in si izmenjavali gradivo, predloge in druga pomembna sporočila. 
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Ob koncu dneva je bilo večkrat potrebno prilagoditi ali spremeniti dejavnosti za naslednji 

dan. To se je zgodilo v primeru, če tisti dan neke dejavnosti nismo pravočasno dokončali ali 

pa sva dobili občutek, da bi bilo potrebno določeno snov še utrditi.  

Zavedali sva se, da je komunikacija ključnega pomena, da najino skupno delo uspe. Druga 

drugi sva podajali predloge, mnenja, kritike, pohvale, se spodbujali.   

Pri načrtovanju se z večjimi teţavami nisva srečevali. Sva pa sprva naleteli na teţavo, kako 

naj načrtujeva skupne ure, kdaj jih naj načrtujeva, na kakšen način, koliko časa naj temu 

posvetiva, kako naj med samim poukom komunicirava, kdaj in kako naj izvedeva evalvacijo 

ure. Na začetku šolskega leta sva se pri tem še lovili in spreminjali način dela, a sva 

naposled le našli način, ki nama je ustrezal in je bil najbolj učinkovit.  

Učne ure sva načrtovali na začetku tedna, vendar se je velikokrat zgodilo, da sva morali 

učno uro sproti spreminjati in prilagajati. To je bilo potrebno zaradi nepredvidljivih situacij. 

Bodisi so bili to kakšni obiski, kulturni dnevi, prejšnji dan ni bila obravnavana učna snov v 

celoti, učiteljica je ugotovila, da učenci potrebujejo še dodatno utrjevanje snovi … 

Učiteljica je vedno našla način, kako spremeniti uro, o načinu izpeljave sva se hitro 

dogovorili in izpeljali uro. Svoje delo z Ano sem prav tako prilagodila drugačni vsebini 

učne ure ali pa sva z učenko nadaljevali svoje delo v kotičku razreda, ki sva si ga zagradili, 

da naju niso ostali motili.  

 

Oblike dela in izvajanje ur 

Z učiteljico sva glede na predhodno raziskovane učinkovite strategije preverili različne 

oblike dela. Preverili sva jih tako, da sva pripravili različne ure in pri vsaki uri uporabili 

različne oblike dela. Potem pa se tistih oblik dela, ki so se izkazale za učinkovite, 

posluţevali večkrat.  

Pri delu v timu je moţnih več različnih oblik dela. Učitelj vodi pouk, učitelj pomočnik mu 

nudi pomoč; vsak od učiteljev vodi svojo skupino učencev; učitelj ostane z učenci v razredu, 

učitelj pomočnik se  z učenko, ki počasneje usvaja znanja, umakne iz razreda; učitelj 

pomočnik vodi pouk, učitelj deluje kot pomočnik. Z učiteljico sva se posluţevali predvsem 

prvih treh oblik dela.  

Kadar je pouk vodila učiteljica, sem jaz sedela ob Ani, ji ponovila navodila, razloţila snov, 

jo spodbujala, skrbela, da je pozornost ohranila kar najdlje. Kadar je bila naloga primerna, 

da jo je lahko reševala sama, ali pa je snov ţe usvojila in jo je zgolj utrjevala, sem Ano 
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opazovala od daleč in jo občasno spodbudila ter usmerila nazaj k nalogi. Čas, ko se nisem 

posvečala samo učenki z učnimi teţavami, sem posvetila tudi drugim učencem, če so 

potrebovali mojo pomoč, ali pa sem popravila njihovo drţo pisala, sedenje, pregledala, če 

nalogo pravilno rešujejo, jih spodbujala ali pa sem učiteljici pomagala pri pripravi 

materialov, razdeljevanju delovnih listov, nastajanju tabelske slike, pritrjevanju na tablo. 

Včasih pa sem učence samo opazovala in kasneje učiteljici posredovala moja opaţanja.   

V primeru, da sva z učiteljico prevzeli vsaka svojo skupino učencev, sem jaz prevzela 

manjšo skupino učencev, saj sva skupini oblikovali tako, da so bili v eni skupini učenci, za 

katere sva vedeli, da imajo teţave pri matematiki, v drugi skupini pa učenci, ki so 

potrebovali manj pomoči. Seveda je bila v moji skupini tudi Ana. Učenci v moji skupini so 

prav tako potrebovali prilagojene in diferencirane naloge. Navodila, ki sem jim jih 

posredovala, so bila enostavna in konkretna. Pri razlagi sem uporabila konkretne materiale 

in navodila razloţila na primeru. Kljub temu so še vedno potrebovali pomoč ali pa vsaj 

potrditev, zato sem jim bila vedno na voljo pri reševanju nalog. Ana je pri skupinskem delu 

večkrat poudarila, da ne potrebuje moje pomoči, da zna sama, saj je opazovala druge 

učence. Kadar sem videla, da resnično ne potrebuje moje pomoči, sem pustila, da dela sama, 

vendar pa se je velikokrat izgubila in odtavala od naloge ali pa je nalogo prepisala, zato sem 

pristopila do nje in ji skušala pomagati. Večkrat je mojo pomoč odklonila ter ni več ţelela 

delati naloge. Takrat sem pustila, da preneha z nalogo in samo sedi ali pa sem ji ponudila 

drugo nalogo, ki sem jo imela pripravljeno zanjo. Ker sva z učiteljico Ano natančno 

opazovali, sva ugotovili, da je nalogo odklonila zaradi tega, ker je bila včasih zanjo 

preteţka, spet drugič pa zato, ker enostavno ni bila motivirana za delo.  

Enkrat do dvakrat na teden sva se z učenko umaknili iz razreda v kabinet. Umaknili sva se 

tisto uro, ko v razredu niso obravnavali nove snovi; največkrat v času, ko je bila na urniku 

matematika, saj nisva ţeleli, da bi bila učenka prikrajšana za usvajanje znanja pri drugih 

predmetih. Ana je bila vedno zelo vesela, kadar sva šli tja, saj za uspešno delo potrebuje 

tišino. V kabinetu se ni nikoli zgodilo, da bi odvrnila mojo pomoč, da ne bi ţelela delati. 

Tudi njena pozornost je bila daljša kot v razredu. V kabinetu sva si lahko uro razdelili na 

dele, vmes sva telovadili ali se za par minut igrali kakšno igrico; tako se je spočila in z 

veseljem nadaljevala z delom. V kabinetu sva utrjevali snov tekočega tedna, ponovili snov, 

ki jo je potrebovala pri usvajanju nove snovi, ali pa sem preverjala njeno znanje. Po uri v 

kabinetu sem naredila analizo najinega dela in o vsem poročala učiteljici.  
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V času svojega dela na osnovni šoli sem samo enkrat vodila del učne ure. Z učiteljico nama 

je ustrezal način dela, da sem bila njena pomočnica in sem pomagala učencem s teţavami. 

Kadar pa sem dobila občutek, da bi učenci bolje razumeli, če bi povedala z drugimi 

besedami, sem jim pojasnila še na svoj način. Ko sem jaz vodila učno uro, smo ponavljali. 

Učiteljica je nudila pomoč Ani, ji podala dodatna navodila, jo spodbujala in pokazala, kako 

naj rešuje nalogo. Jaz sem ostalim učencem razloţila navodila in razdelila delovne liste. Pri 

oblikovanju delovnih listov sem bila še posebej pozorna na sposobnosti vsakega 

posameznika in jim prilagodila naloge. Med njihovim tihim delom sem skušala biti pozorna 

tudi na njihovo drţo telesa in pisala, pisanje števil, kje so se pojavile teţave, podajala sem 

dodatna navodila, tako Ani, kot ostalim učencem. Ura je potekala uspešno, razen nekaterih 

vmesnih trenutkov, ko je morala učiteljica učence umiriti zaradi disciplinskih teţav, saj so 

bile ob takšnih trenutkih njene metode, njeno poznavanje razreda in njen glas bolj uspešni.  

Najbolj uspešna oblika dela je bila individualna oblika dela izven razreda, saj je takrat 

učenka sodelovala celo uro, prilagodila sem se njenemu tempu, drugi učenci je niso motili s 

hrupom, vsa moja pozornost je bila namenjena njej. Ta oblika dela je bila uspešna predvsem 

zato, ker je bila vsa moja pozornost namenjena le njej in ker je bila v kabinetu popolna 

tišina. Ker pa je smisel inkluzije v tem, da je učenec s posebnimi potrebami, v tem primeru 

učenka, ki počasneje usvaja znanja, čim več časa z vrstniki v razredu, ni mogla biti ves pouk 

odsotna izven razreda. Ani je bil zato všeč tudi način dela, kjer je uvodni del ure sodelovala 

s celim razredom, v drugem delu ure pa sva se usedli tako, da sva se obrnili stran od ostalih 

učencev in sami nadaljevali delo. Njene naloge so se včasih razlikovale od nalog ostalih, 

včasih je bilo samo manj računov, pri delu pa je vedno uporabljala pripomoček (največkrat 

kroglice nanizane na vrvico).  

 

Evalvacija učnih ur 

Včasih sva z učiteljico evalvacijo izvedli takoj po uri, včasih sva jo zaradi časovne stiske 

prestavili na naslednji dan. Dolţina in kvaliteta evalvacije je bila odvisna od učne ure, 

poteka, intenzivnosti, vrste učne snovi, sodelovanja učencev, odziva deklice, ki počasneje 

usvaja znanja. Pri evalvaciji sva se dotaknili pozitivnih in negativnih točk. Evalvacija je 

potekala tako, da sva uspešnost učne ure najprej ocenili glede na predhodno zastavljene 

cilje, ali so bili doseţeni, ali so bili pravilno zastavljeni, ali so bili previsoki oz. prenizki. Če 

se je izkazalo, da cilji niso bili primerno zastavljeni, sva se pogovorili o tem, kako bi bilo 

potrebno cilje zastaviti, da bi bili dosegljivi in to skušali v prihodnje upoštevati. Nato sva 
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uspešnost učne ure ocenili glede na to, kako so se učenci odzivali. Ali so pri uvodnem delu 

sodelovali, ali so razumeli vsebino ure, ali so naloge reševali samostojno, ali so bile 

preteţke, ali so bile prilagoditve in diferenciacija primerne, kdo in zakaj je potreboval 

največ pomoči. Seveda sva posebej evalvirali uspešnost najinega dela in dela Ane. 

Spraševali sva se, če so bili materiali, ki sva jih uporabili, primerni, če je bila količina 

pomoči zadostna, če bi lahko bila Ana bolj samostojna, če so bili delovni listi primerno 

prilagojeni njenemu zanju in sposobnostim, koliko časa je sodelovala, kaj je odvrnilo njeno 

pozornost, ali so bile naloge preteţke, sva ji posvetili dovolj pozornosti, je bilo najino 

izraţanje primerno … Na začetku šolskega leta je kar nekaj časa trajalo, da sva izvedli 

evalvacijo, se o vsem pogovorili, določili, kaj je še potrebno utrditi, skušali sva ugotoviti, 

kakšne napake sva naredili tekom ure in seveda, kaj je bilo dobrega in bi lahko še kdaj 

ponovili. Kadar sva si ob načrtovanju ure zastavili še posebne cilje, npr. vzgojne, se je bilo 

potrebno pogovoriti tudi o tem ter vse zabeleţiti.  

 

Primer evalvacije učne ure 

Za izvajanje evalvacije učnih ur sva uporabili sistematiziran način, kjer sva v tabelo z ţe 

pripravljenimi kriteriji, ki sva jih določili v začetku najinega sodelovanja in jih tekom 

šolskega leta tudi dopolnjevali, vpisali najina opaţanja.   

 

Evalvacijski 

kriterij 
Da Ne Delno Opombe 

Doseţenost 

ciljev 
  X 

Učenci so usvojili vse cilje, Ana pa tri od štirih 

zastavljenih. 

Odziv učencev X   
Učenci so z zanimanjem sodelovali in bili 

veseli drugačnega načina dela. 

Ustreznost 

materialov 
X   

Z materiali sva dosegli zastavljene cilje, bili so 

zanimivi, pisani, skrbno pripravljeni. 

Uspešnost dela 

učenke, ki 

počasneje usvaja 

znanja 

  X 

Ana je dosegla večino zastavljenih ciljev, zato 

delo ocenjujeva kot uspešno. Naloge, pri 

katerih ni hotela sodelovati, so bile nove in ker 

ni takoj poznala načina dela, se je uprla. 

Takšno vrsto nalog je potrebno še preizkusiti. 
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Količina pomoči  X  

Ana je potrebovala veliko podpore in pomoči. 

Da bi količino zmanjšali, je potrebno dobro 

sestaviti naloge in jo spodbujati k 

samostojnemu delu. 

Samostojnost   X 

Da in ne. Pri seštevanju in odštevanju 

preprostih računov je bila samostojna, pri 

ostalih nalogah je potrebovala pomoč in 

spodbudo. 

Čas sodelovanja X   

Sodelovala je pri vseh dejavnostih, ki so jo 

zanimale in je bila nalogam kos. Pri teţjih 

nalogah ni ţelela sodelovati. Sama dolţina 

njenega sodelovanja je bila 30 minut, saj se je 

med menjavo naloge lahko sprehodila in 

potelovadila. 

Prilagojenost 

delovnih listov 
 X  

Naloga »na zvezdi« z računi je bila preveč 

zapletena, zato je Ana odvrnila pomoč. V 

nadaljevanju je potrebno sestaviti še krajše 

naloge in še bolj enostavne ter zanimivo 

predstavljene. 

Tabela 2: Primer evalvacije (matematična pravljica) 

 

3.4.4 Opis dela z učenko, ki počasneje usvaja znanja 

 

V sklopu mojega sodelovanja z učiteljico je bila tudi pomoč učenki, ki počasneje usvaja 

znanja, z različnimi strategijami, ki sva jih uporabili z učiteljico, da sva Ani olajšali učenje. 

Po prvem mesecu opazovanja Ane sva z učiteljico sestavili seznam strategij, s katerimi sva 

ji skušali pomagati, da se je najbolj uspešno vključila v pouk, ohranila pozornost, bila 

motivirana za delo, ali pa so bile strategije usmerjene v korigiranje vedenja. Strategije so 

nastale glede na učenkine primanjkljaje in teţave, ki so bili vidni in so izstopali. Ob 

sestavljanju seznama sva se opirali tudi na zapisane sugestije, ki sem jih omenila v 

teoretičnem delu. Strategije so se tekom šolskega leta spreminjale, nekatere so se 

uporabljale skozi celo leto, nekatere sva dodali kasneje. 
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V tabeli števila 3 navajam splošno uporabljene strategije ter strategije, ki sva jih uporabljali 

pri matematiki. Ob strategiji je zapisano, ali je bila strategija uspešna ali ne in zakaj ne. 

Veliko spodaj navedenih strategij je bilo uspešnih, vendar le ob dosledni uporabi, predhodni 

napovedi, preprosti razlagi in časovni omejitvi.  

 

Strategije Uspešnost  

Pohvala, kjer poudarim tisto stvar, ki jo je dobro 

naredila 
DA 

Dotik in stik z očmi (vztrajam, da me pogleda, usmeri 

pogled na določeno stvar) 
DA 

Razlaga navodil v kratkih korakih DA 

Slikovni material DA 

Ana sledi skupnemu uvodnemu delu, potem dela 

individualno prilagojene naloge 
DA 

Nizek, miren in odločen glas, kadar vztrajam, da mora 

nekaj narediti 

DA/NE (miren glas je 

pomagal, kadar se je Ana 

zmedla le za trenutek, ne pa 

takrat, kadar je njena 

motivacija popolnoma padla 

in se je umaknila v kotiček) 

Spodbudna  obrazna mimika DA 

Učiteljica ali jaz vodi izbiranje učencev za skupinsko 

delo ali delo v paru 
DA 

Razrezane naloge na manjše dele DA 

Sedi ob sošolki, h kateri lahko pogleda, če rabi manjšo 

pomoč 
DA 

Delo v manjših skupinah z vrstniki, v paru, ki so po 

učnem uspehu na pribliţno istem nivoju 

V skupinah DA, v paru NE 

(kadar je delala v paru z 

drugim sošolcem, je 

popolnoma odklanjala mojo 

pomoč in prisotnost) 

Prilagojen delovni list – zmanjšana zahtevnost DA 

Ani dati moţnost, da je pri dejavnosti za nekaj DA 
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odgovorna ali pa da je pomočnica, predvsem kadar ji 

pade pozornost 

V razredu zagotavljati ustvarjalno vzdušje in tišino DA 

Biti pozoren na Ano, da tudi ona pride na vrsto in 

odgovori na vprašanje 
DA 

Podaljšan čas reševanja delovnega lista, ali pa skrajšan 

čas, odvisno od razpoloţenja 
DA 

Podajanje informacij po različnih poteh (slušno, vidno, 

tipno, gibalno) 
DA 

Kadar dobro dela, jo pohvalim in nagradim njeno 

vedenje 
DA 

Povečan tisk delovnih listov, besedil, barvne sličice DA 

Zmanjšano število nalog DA 

Pri primerjanju, razvrščanju, uvrščanju ji damo manjše 

število elementov z bolj opaznimi razlikami 
DA 

Takojšnja povratna informacija ob dobrem delu DA 

Uporaba večjega tiska pri računih, barve, sličice, papir 

različnih barv 
DA 

Moja fizična bliţina za spodbudo in oporo, tudi če ne 

rabi pomoči 
DA 

Štampiljke kot nagrada DA 

Večja nagrada za zbrano število štampiljk DA 

Peščena ura, če je dejavnost potrebno končati pravi čas 

NE (Ana se ob peščeni uri ni 

mogla zbrati in je prosila, če 

jo lahko umaknem) 

Če s table prepisuje račune, jih napišem na list, ker 

laţe prepiše 
DA 

Oporna vprašanja (vprašanja, s katerimi jo vodim do 

odgovora) 
DA 

Z gesto, dotikom jo pritegnem k delu, poslušanju - 

neverbalno 

 

DA 

Ano prosim, naj ponovi navodilo učiteljice DA 
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Ponovim učiteljičino navodilo s svojimi besedami DA 

S črtami označim prostor, kamor naj zapiše naslov, saj 

se na praznem listu teţje znajde 
DA 

Z besedo jo opomnim na primerno drţo pisala, saj jo 

pozna, vendar pisalo včasih vseeno drţi napačno  
DA 

Z dotikom popravim njeno drţo/jo opomnim DA 

Pokrivanje delov nalog ali razrezan delovni list DA 

Vnaprej napovedana ura v kabinetu  DA (vedno se je veseli) 

Dejavnosti v kabinetu, ki si jih lahko po dobrem delu 

sama izbere 
DA 

Ano spodbujam, da mi opiše problem, kadar ga ne zna 

rešiti (Reče: »Pa tega jaz ne razumem.«) 
DA 

Konkreten material (jajčna škatla, številski trak, 

kroglice na vrvici, prsti, link kocke, listki s števili, 

abakus) 

DA 

Poudarjanje moje vloge v razredu, da z Ano razvijeva 

dober odnos, da me vidi kot učiteljico pomočnico, saj 

bo le tako lahko sledila mojim navodilom 

DA 

Novo snov ponoviva v kabinetu, da se prepričam, če je 

razumela 
DA 

Če odtava od naloge, ji jo poskušam še dodatno 

prilagoditi, ker je verjetno preteţka zanjo 
DA 

Natančna opredelitev trajanja dejavnosti predvsem 

med odmorom, da ve, kdaj se konča 
DA 

Verbalno vodenje pri računanju; rešuje sama in 

nastavlja material 
DA 

Menjavanje pripomočkov za reševanje računov (da se 

ne naveliča) 
DA 

Tabela 3: Uporabljene strategije pri matematiki in njihova uspešnost 
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Strategije za razvoj socialnih veščin 

Poleg strategij, ki so bile potrebne za učinkovito učenje matematike, je bilo za ustrezno delo 

potrebno določiti tudi nekatere strategije (tabela 2), ki so se nanašale na učenje socialnih 

strategij, saj Ana v določenih situacijah ni znala pravilno odreagirati ali pa je bila njena 

reakcija prehitra in pretirana.  

 

1,2,3 strategija, kadar nekaj ne ţeli narediti 

(leţi pod mizo, noče odloţiti igrače …) 
DA 

Samoocenjevanje 

NE (Ana ni zmogla razumeti, kako naj se 

oceni, kdaj je pravilno ravnala in kdaj ne. 

Vedno je menila, da je pravilno ravnala, 

zato te strategije nismo dolgo uporabljali. 

Največji učinek je imel pogovor takoj, ko je 

naredila napako.) 

Igramo se socialne igrice  DA 

Opominjanje na pravilno vedenje 

(dvigovanje roke, čakanje, da pride na 

vrsto, se opraviči) 

DA 

Dober zgled za odnos do učiteljice, 

sošolcev, drugih odraslih 
DA 

Pohvala, kadar v določeni situaciji pravilno 

odreagira 
DA 

Pogovor, kadar napačno reagira v socialni 

situaciji 
  DA 

Z dotikom opomniti na primerno vedenje   DA 

Listki, ki jih odda v škatlico za večji 

prekršek 

NE (Ana ni razumela, zakaj naj odda listek 

in jih je oddajala tudi, če sama ni naredila 

kaj narobe, a je videla druge učence, da 

napačno ravnajo in je zanje oddala listek) 

Tabela 4: Socialne strategije in njihova učinkovitost 
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Ana je za uspešno delo potrebovala predvsem natančna navodila in prilagojene naloge 

(barvne sličice, večji tisk, prilagojen material, manj računov, dodatna navodila, učne 

pripomočke – link kocke, kroglice na vrvici, abakus, fiţol …). Za samo učenje je bila zelo 

motivirana in je bila vesela svojih uspehov. V veliko pomoč pri uspešnem delu so bili tudi 

starši, saj so z učenko veliko delali in vadili doma. Z njimi smo sodelovali na mesečnih 

sestankih in z rednim obveščanjem preko elektronske pošte o Aninem delu v šoli, njenih 

uspehih in teţavah. Dali smo jim tudi navodila, kako naj vaje izvajajo doma. Po potrebi smo 

se srečevali tudi osebno med mesečnimi sestanki, da smo se dogovorili, kaj bi bilo še 

potrebno utrditi in kako.  

 

3.4.5 Predstavitev učnih ur kot ilustracija dela učiteljice in učiteljice pomočnice 

 

V nadaljevanju bom predstavila konkretne primere učnih ur, od začetnega načrtovanja do 

izpeljave ur ter evalvacijo uspešnosti materialov, pripomočkov, prilagoditev, metod dela. 

Opisala bom eno uro v razredu, kjer utrjujemo učno snov, eno učno uro z osvajanjem nove 

snovi ter eno učno uro v kabinetu, kjer sva bili z Ano sami (individualno delo). Namen te 

predstavitve učnih ur je pokazati, kako se sodelovanje učiteljice in učiteljice pomočnice 

razlikuje od ure do ure. 

 

Spoznavanje nove snovi 

 

TEMA: Spoznavanje mnoţenja 

CILJI:   

- učenec sešteje več seštevancev; 

- ugotovi, da lahko seštevanje zapišemo na krajši način. 

Ana: - s pomočjo učiteljice pomočnice spoznava enako snov počasneje, z manj primeri, 

slikovno prikazano. 

 

Načrtovanje ure 

Z učiteljico načrtujeva delo celotnega tedna v ponedeljek po pouku. Takrat določiva teme, 

ki ji bomo obravnavali čez teden, določiva dejavnosti, ki bi bile za učence najbolj zanimive, 

cilje, razdeliva naloge, vloge.  
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Načrtovanja se lotiva tako, da najprej določiva, kateri dve šolski uri bom prišla ob 

določenem dnevu. Nato glede na učni načrt učiteljica določi temo, ki bi jo bilo potrebno 

obravnavati in ki jo je določila v svoji tedenski pripravi.  

Največkrat narediva hitro nevihto moţganov, da tako pridobiva čim več idej za dejavnosti, 

med katerimi lahko potem izbirava. Idejo, ki jo izbereva, zapiševa, jo dodelava in določiva 

način, kako jo bova predstavili učencem. Ob tem določiva, katera bo prevzela določen del. 

Pri tokratni uri je uvodni del prevzela učiteljica. V začetku ure bo kratka ponovitev 

seštevanja v obliki tombole. Vsak učenec bo dobil list s šestimi računi, ki jih bo prečrtal, ko 

bo slišal pravilen rezultat in se presedel v drugo polovico razreda. V uvodnem delu ure bo 

učenka, ki počasneje usvaja znanja, sodelovala z ostalimi učenci. 

Nova snov bo predstavljena tako, da bo učiteljica na tablo narisala nazorno tabelsko sliko. 

Skupaj bomo rešili prvi primer. To bomo utrdili z nalogo, kjer bodo učenci iskali pare 

seštevanja in mnoţenja. Nato se bodo razdelili v pare. Učenci bodo dobili delovne liste z 

besedilnimi nalogami, ki bodo podobne nalogi na tabli. V parih bodo morali nalogo prebrati, 

narisati sliko in napisati račun. Pri tem bova pozorni na to, kateri učenci bodo znali sami 

poleg računa seštevanja zapisati tudi račun mnoţenja.  

Sama bom prevzela delo z Ano. Nalogo ji bom prilagodila tako, da bo namesto besedila 

imela samo sliko, s pomočjo katere bo v vnaprej pripravljen prostor zapisala račun z več 

seštevanci in ga izračunala. Pri tem ji bom ponudila konkreten material – link kocke, jajčne 

škatle, barvice, prste … Če bo nalogo rešila samostojno, jo bom nagradila s kartončki, na 

katerih bodo zapisani računi mnoţenja, ki jih bo potem priredila računom seštevanja ob 

sličici. Če bo tudi to nalogo hitro končala, bom imela pripravljeno še eno nalogo, v kateri bo 

iskala pare: račun seštevanja in račun mnoţenja. Dejavnosti bodo trajale dve šolski uri.  

 

Izvajanje 

Šolski uri sta potekali po načrtu, ki sva si ga z učiteljico zastavili.  

V uvodnem delu ure so se učenci igrali tombolo ter na tak način ponovili računanje. Vsak je 

dobil svoj list z različnimi računi, ki jih je moral izračunati. Med temi računi so bili tudi 

računi z več seštevanci in odštevanci. Ko so jih izračunali, je učiteljica klicala števila. Če je 

učenec imel klicano število, ga je prečrtal. Ko je imel vsa polja pokrita, je vstal in prekriţal 

roke, nato sem jaz preverila rezultate in dobil je štampiljko ter se usedel na tla.  
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Ana je takoj, ko je dobila list z računi, odklonila mojo pomoč, odklonila je prav tako ves 

material, ki bi ji pomagal pri računanju. Računati je ţelela sama. Takemu skupnemu delu 

zelo teţko sledi; takoj začuti, da ni dovolj hitra, zato postane slabe volje in še bolj odriva 

pomoč. Ko je izračunala vse račune, sem jih pregledala, ona pa je začela popravljati 

rezultate. Račune brez prehoda je izračunala pravilno, računi s prehodom pa so bili napačno 

rešeni. Ker je ta del ure potekal hitreje kot zmore, sem ji povedala pravilne rezultate, da je 

lahko sledila vsaj pri delu, kjer je morala črtati svoje rezultate. Pred tem sem jo opogumila 

in ji vlila voljo, saj sicer rada računa in je vesela deklica. 

Po končani tomboli smo prešli na novo snov. Moje mesto je bilo ob Ani. Kar je učiteljica 

učencem narisala na tablo, sem jaz z dodatnimi besedami in vprašanji razloţila še učenki. 

Pokazala je zanimanje za sliko na tabli in hitro ugotovila, kako pravilno nastaviti račun z 

več seštevanci. Račun je izračunala tako, da je preštela kocke na sliki. Pri naslednji nalogi 

so učenci povezovali pare seštevanja in mnoţenja na plakatu. Enako nalogo sva z Ano 

ponovili na manjšem formatu z manjšim številom primerov. Pare je pravilno poiskala tako, 

da je preštela seštevance. 

Medtem so učenci v parih reševali besedilne naloge, pri katerih je bil poudarek na tem, da 

sva z učiteljico preverili, kako so razumeli povezavo med mnoţenjem in seštevanjem ter s 

tem povezano sliko.  

Ana je besedilno nalogo reševala sama. Nalogo sem ji poenostavila tako, da sem ji narisala 

sličico in ji pod sličico pripravila račun s kvadratki, kamor je potem ona vpisala števila. 

Naloga ji ni povzročala teţav. K računom je pravilno priredila račun mnoţenja in tako 

ugotovila način, kako nastaviti račun mnoţenja. Kljub temu pa bo potrebno še veliko vaje, 

da bo pri nastavljanju popolnoma samostojna. Nalogo je potem predstavila učencem, kar ji 

je dalo še dodatno motivacijo pri reševanju naloge. Pri predstavitvi je povedala, da je seštela 

knjige 2+2+2=6 in da lahko to zapiše tudi kot 3 pika 2, saj se ni spomnila besede krat, ki sva 

jo prikazali kot vrtanje s prstom v dlan.  

Medtem ko so ostali predstavljali svoje besedilne naloge, je učenka nekaj časa sledila in 

poslušala, a je večkrat rekla, da jo boli glava, zato sem ji dovolila, da se spočije v kotičku, 

vendar se mora vrniti, ko jo pokličem. Po predstavitvi nalog so morali tabelsko sliko 

prepisati v zvezek. Ana je prišla k mizi, ko sem jo poklicala in se lotila dela. Sliko s table 

sem ji prepisala na list papirja, saj laţe prepiše, če ima list pri sebi. Preden je začela 

prepisovati, sem ji narisala pomoţne črte za naslov, da se je laţe znašla na listu. Prepisala je 

samostojno.   
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Evalvacija 

Po končani učni uri sva z učiteljico evalvirali najino delo. Pogovorili sva se o vplivu učne 

ure na celoten razred in še posebej na Ano. Ura je potekala, kot sva si zamislili. Učenci so 

bili navdušeni nad uvodno dejavnostjo. Vendar je pri takšnih dejavnostih v tem razredu 

potrebno biti pozoren na disciplino, saj se hitro razţivijo in zaidejo s prave poti, zato je 

potrebno drţati disciplino. Večina učencev se je drţala pravil, ki sva jih postavili, s tem sva 

ţeleli tudi preveriti, kako upoštevajo pravila. Seveda so vedno izjeme, ki se teh pravil ne 

drţijo.  

Ana je med reševanjem nalog večkrat spodvila noge na stolu in glavo poloţila na mizo. 

Učenka ve, da če se dotaknem njenih nog in glave, se mora zravnati in to takoj naredi.  

Ana je pri tej dejavnosti teţko sledila, saj so učenci veliko hitrejši pri reševanju računov kot 

ona, vendar je pomembno, da se trudi sodelovati po svojih najboljših močeh. Pri tem ji je v 

veliko pomoč moja podpora, saj ji snov še enkrat razloţim. Laţe bi bilo, če bi bili vsi računi 

brez prehoda, vendar je pomembno, da se tudi pri tej učenki naloge stopnjujejo in s tem 

preverjamo, če kaj napreduje in kaj je še potrebno vaditi in utrjevati.  

Veliko bolje je sodelovala pri dejavnosti, ki je potekala ena na ena. Potrebuje veliko 

vodenja, podvprašanj, spodbujanja, fizičnega dotika, da se jo usmerja in sprotnih 

prilagoditev.  

Mislim, da bi Ana zmogla nalogo rešiti tudi brez ţe vnaprej nastavljenega računa pod sliko. 

Pri reševanju računov s prehodom pa bo potrebno še veliko vaje in spodbujanja za uporabo 

konkretnih materialov, s katerimi bo ozavestila desetico.  

 

Primer učenkinega izdelka: 

 

Slika 1: Primer besedilne naloge 
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Utrjevanje učne snovi 

 

TEMA: Utrjevanje osnovnih računskih operacij 

CILJI:  

- učenec sešteva in odšteva v obsegu do 20; 

- učenec rešuje preproste enačbe; 

- učenec samostojno reši besedilno nalogo. 

Ana:  

- samostojno sešteva in odšteva do 10; 

- reši enostavno besedilno nalogo in nariše preprosto sliko; 

- reši preproste enačbe z manj primeri in s pripomočkom. 

Naslednja ura, ki jo bom predstavila, je utrjevanje učne snovi. Z opisom te ure bom 

predstavila razliko v  mojem sodelovanju z učiteljico in mojem delu z Ano kadar učenci 

spoznavajo novo učno snov in kadar utrjujejo učno snov.  

 

Načrtovanje učne ure 

Načrtovanje učne ure poteka na enak način, kot načrtovanje nove učne snovi. Z učiteljico 

uro načrtujeva na začetku tedna. Ker smo novo učno snov obravnavali cel prejšnji teden, 

smo jo na začetku novega tedna utrjevali. Tako sva imeli temo ţe določeno: seštevanje in 

odštevanje do 20, besedilne naloge in preproste enačbe. Za učence sva ţeleli pripraviti 

drugačen in zanimiv način utrjevanja snovi. Uvodni del ure bomo začeli s kratkim 

ponavljanjem. Učenci bodo šteli, urejali števila po velikosti, seštevali na pamet, rezultate pa 

kazali s kartončki. V glavnem delu ure sva se odločili, da bodo rdeča nit vseh nalog boţični 

prazniki. Učence sva ţeleli umiriti. Ker se vedno izkaţe za pozitivno zgodbica, sva se 

dogovorili, da jo uporabiva tudi tokrat. Zgodbica bo govorila o fantku Matevţu, ki je z 

vlakom potoval k dedku. A na vsaki postaji bo moral rešiti nalogo, da se bo lahko odpeljal 

naprej. Naloge so bile naslednje: »zvezda« z računi, besedilne naloge in preproste enačbe s 

sestavljanko. Pripravo nalog sva si z učiteljico razdelili. Jaz sem pripravila besedilne naloge 

za niţji nivo, učiteljica pa za ostale učence. »Zvezde« je pripravila učiteljica. Na »zvezde« 

sva napisali imena učencev, saj so bili računi prilagojeni za vsakega posebej. Preproste 

enačbe s sestavljanko sva jim pripravili v pisemske ovojnice, da so dobili manjše 

presenečenje in da sva teţavnost računov in količino laţe prilagodili. Učenci bodo imeli 
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naloge nastavljene v škatlah pred tablo, da si bodo lahko naslednjo nalogo vzeli sami, ko 

bodo prejšnjo končali. Ker gre za utrjevanje učne snovi, ne bom z Ano sedela ves čas, 

vendar ji bom nalogo razloţila, skupaj bova rešili en primer, nato pa se bom umaknila, da 

bova z učiteljico lahko opazovali njeno znanje. Naloge zanjo so bile prilagojene tako, da je 

bilo manj primerov računanja ter seštevanje in odštevanje do 10. Naloge je lahko reševala s 

pomočjo pripomočka.  

 

Izvajanje učne ure 

Učno uro smo začeli v krogu. Začetek učne ure se je malo razlikoval od načrtovanega 

začetka, vendar sva se z učiteljico pred samim začetkom dogovorili, da bo bolje, če takoj 

začneva z zgodbico. Učiteljica je začela s pripovedovanjem in učence »začarala«. Ţe 

uvodno ponavljanje sva speljali skozi zgodbico. Učenci so z zanimanjem poslušali in 

sodelovali. Prav tako je dobro sodelovala Ana. Upoštevala je navodila in bila zelo vodljiva 

in je samostojno odgovarjala na vprašanja. Ker smo na tleh sedeli skoraj 20 minut, se je 

učenka ulegla v moje naročje, vendar se je lepo usedla, ko sem jo na to opomnila. Učiteljica 

je opazila, da ji je padla pozornost, zato jo je takoj zaposlila za asistentko, da je razdelila 

naslednje naloge. Pri učni uri ponavljanja Ani pustim večjo samostojnost in jo le opazujem 

od daleč ali pa zgolj sedim ob njej, da jo usmerim v pravo smer, če zaide s poti. Pri prvi 

nalogi je imela Ana račune, ki so dali rezultat na sredini »zvezde«, ţe napisane na nalepkah, 

vendar so se mednje pomešali napačni računi. Vse račune je pravilno izračunala samostojno, 

a nato ni ţelela več slediti mojim nadaljnjim navodilom, da naj na »zvezdo« prilepi samo 

račune s pravilnim rezultatom. Prilepila je vse račune in vzela novo nalogo. Ko je videla, da 

je naslednja naloga besedilna, je takoj začela iskati mojo pomoč, stokati, da je to preteţko in 

da noče več reševati. Skrila se je tudi pod mizo v kotičku. Ker po nekajkratnih opozorilih ni 

ţelela priti nazaj na svoje mesto, sem uporabila strategijo 1,2,3. Po štetju do 3 se je Ana 

takoj vrnila na svoje mesto. Tam sem jo čakala z novo zanimivo nalogo. Ponudila sem ji 

razrezano sliko s preprostimi enačbami, kjer s pravilnimi rezultati nastane slika. Sliko je 

ţelela prej pobarvati, vendar je upoštevala moje navodilo, da mora najprej izračunati račune. 

Računanje preprostih enačb ji ni povzročalo teţav. Pri računanju je uporabila številski trak, 

kjer je računala tako, da je označila prvo število in nato kot ţabica skakala do pravilnega 

rezultata. Sprva se je zmotila pri računskem znaku, a je napako popravila, ko sem jo na to 

opozorila. Računala je samostojno, jaz sem zgolj sedela ob njej in opazovala njeno strategijo 
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računanja ter jo po potrebi opozorila na napako. Ob uspešno rešeni nalogi je bila zadovoljna 

in je upoštevala moja navodila.  

                                                                                                                                                                                                                               

Evalvacija 

Ana je potrebovala veliko več podpore kot sva z učiteljico sprva načrtovali in predvidevali. 

Ţeleli sva, da bi Ana samostojno s pomočjo prstov izračunala račune, ki jih je bilo manj in 

so bili samo do 10, vendar jih ni ţelela reševati, zato sem ji pomagala z dodatnimi navodili, 

skupaj sva rešili primer, skozi naloge sem jo vodila z verbalno oporo. Naloge so bile 

zastavljene primerno in zelo zanimivo. Bile so prilagojene sposobnostim vsakega 

posameznika. Vsi ostali učenci so bili nad njimi navdušeni in so lepo delali. Večkrat jih je 

bilo vmes potrebno opozoriti na primerno glasnost, saj so se med seboj pogovarjali in 

preverjali naloge. Učenci so bili za delo zainteresirani, saj je potekalo drugače kot ponavadi. 

Sami so si lahko vzeli novo nalogo, ko so prejšnjo končali. Prav tako niso bili obremenjeni s 

količino nalog, ki jih morajo rešiti, saj je bila vsaka naloga na svojem listu.  

Pri reševanju nalog sem Ani skušala podajati kratka, jasna navodila. Navodila sem dodatno 

ponovila z drugimi besedami, če sem imela občutek, da ni razumela. Prav tako sem pri delu 

uporabila strategije, ki sva si jih z učiteljico zastavili na začetku leta (1,2,3 strategija, dotik, 

da pritegnem pozornost, z roko usmerim pozornost nazaj na nalogo, z dotikom popravim 

njeno drţo).  

Dokler je Ana nalogo samostojno reševala, sem svojo pomoč ponudila tudi nekaterim 

ostalim učencem, ki potrebujejo pomoč. Nekateri so potrebovali dodatna navodila za 

reševanje naloge, drugi so ţeleli potrditev, da so pravilno rešili, nekatere pa je bilo potrebno 

spodbuditi, da so nalogo sploh začeli reševati. Ko je Ana rešila svojo nalogo (računi s sliko), 

je dvignila roko in sem prišla k njej, da sva nalogo pregledali. Za nagrado je dobila sličice, 

ki jih je nalepila na pravilen rezultat. 

Učenci so z nalogami usvojili cilje, ki sva si jih z učiteljico zastavili ob načrtovanju učne 

ure. Učenka, ki počasneje usvaja znanja, je osvojila tri cilje – seštevanje in odštevanje do 10 

in reševanje preprostih enačb. Reševanje besedilne naloge je odklonila, kar se je večkrat 

zgodilo. Reševati jih je začela šele takrat, ko se je naučila risati sliko (preprosta risba, ki 

ponazarja besedilno nalogo).  



 

75 

 

Menim, da bi Ana naloge veliko bolje in bolj samostojno reševala, če bi uro izvajala 

individualno v kabinetu, kjer ne bi bilo motečih faktorjev (hrup, drugi učenci) za učenko, ki 

počasneje usvaja znanja.  

 

Primer učenkinega izdelka:  

 

8 +    = 10 3 +     = 6

8 -      = 3 9 -       = 1

              

Slika 2: Primer naloge – preproste enačbe do 10 

 

Učna ura v kabinetu (individualno delo) 

 

TEMA: Utrjevanje osnovnih računskih spretnosti 

CILJI:  Ana: 

- samostojno sešteva in odšteva v obsegu do 10  s pomočjo prstov; 

- s pomočjo pripomočka (številski trak) sešteva in odšteva v obsegu do 20; 

- v besedilni nalogi prepozna računsko operacijo in zapiše račun; 

- pokaţe razumevanje simetrije. 

 

Načrtovanje učne ure 

Tokratna učna ura je potekala v kabinetu. Ker z učiteljico v ponedeljek načrtujeva za cel 

teden naprej, sva se tudi za to uro dogovorili ţe na začetku tedna. Določili sva temo ure in 

okvir, kaj naj z učenko utrjujeva. Utrjevali sva osnovne spretnosti: računanje do 10 in do 20, 

besedilne naloge in simetrijo. Naloge sem potem sama sestavila doma tako, da so bile 

prilagojene glede na učenkine učne sposobnosti in usvojena znanja pri matematiki. Pri 
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nalogah sem uporabila veliko barv, sličic. Prav tako sem jih razrezala na posamezne dele, 

ker je Ana tako bolj motivirana za reševanje nalog in je bolj vztrajna. Ko sem razmišljala o 

nalogah, sem imela v mislih predvsem dva cilja: da Ana naloge reši čim bolj samostojno in 

da pokaţe svoje znanje.  

 

Izvajanje učne ure 

Ko sem jo v razredu povabila, da gre z mano v kabinet, je bila zelo vesela in je hitro vzela 

svoje stvari in šla. Vedno je ona odklenila kabinet, priţgala luč in si pripravila velik stol, ki 

ji je pomagal pri reševanju. Učenka je bila zelo vodljiva, motivirana, upoštevala je navodila 

za delo. Bila je motivirana za naloge, kjer so bili računi, sličice ob računih, barvanje, branje 

tabel. Pri besedilnih nalogah ali nalogah, pri katerih je ţe s pogledom ocenila, da se ji zdijo 

preteţke, jih ni ţelela reševati in se je začela igrati s predmeti na mizi. Njena povprečna 

koncentracija v kabinetu je trajala kar 30 minut, nato sva se kaj pogovarjali, telovadili in še 

malo nadaljevali z delom.  

Prva naloga: seštevanje in odštevanje do 10 

Ana ţeli sama rešiti nalogo, vendar potrebuje navodilo in demonstracijo, kako pravilno 

nastaviti prste, da bo izračun pravilen. Kadar je prvi seštevanec ali odštevanec večji kot 5, 

nima teţav s pravilnim nastavljanjem prstov. Kadar pa je število manjše kot 5, potem prvi 

seštevanec nastavi na eni roki, drugega pa na drugi, zato je potem rezultat napačen. Ob 

napačnem nastavljanju prstov jo popravim, ji pokaţem pravilen način, ona ponovi. Pri 

reševanju naloge govori na glas in si narekuje.  

Druga naloga: seštevanje in odštevanje do 20 

Pri reševanju računov s prehodom je negotova. Prosi, če lahko dobi pripomoček – številski 

trak. S številskim trakom računa samostojno tako, da določi prvo število in potem skače kot 

ţabica do rezultata. Opomniti jo je potrebno zgolj na računski znak pri prvem računu, pri 

naslednjih je bolj pozorna in izračuna pravilno. Pohvala in kljukica, če je račun pravilen, sta 

jih zelo velika spodbuda. 

Tretja naloga: besedilna naloga 

Ker Ana še ne bere tako dobro, da bi prebrano lahko tudi razumela, ji jaz preberem 

besedilno nalogo. Iz besedilne naloge takoj razbere, da gre za odštevanje. Ustavi se pri 

risanju naloge, saj ne zna narisati jagod, vendar takoj vpraša, če lahko nariše kroge namesto 
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jagod. Nadaljevanje naloge reši sama in pravilno. Besedilo za odgovor ima ţe napisano, 

vstavi samo rezultat.  

Po tretji nalogi ji je koncentracija padla, zato sva uro prekinili in na kratko potelovadili, 

odprli okno, se pogovarjali, opazovali učence na igrišču. Po petih minutah sem jo zopet 

povabila k reševanju nalog. Zaradi prejšnjega uspeha, je bila takoj pripravljena delati.  

Četrta naloga: simetrija v mreţi 

Za četrto nalogo sem pripravila dve različni zahtevnosti naloge. Najprej sem ji ponudila 

laţjo nalogo. Pojavile so se teţave, saj se je Ana izgubila v mreţi in ni zmogla preslikati 

lika. Začela se je umikati, igrati, zato sva nalogo rešili na drugačen način. Jaz sem risala lik 

po njenih navodilih. Vodila me je z besedami gor, dol, tja. Takšnih nalog, ko potuje po 

navodilih po mreţi, je vajena, jih rada rešuje ter jih reši pravilno z opornimi verbalnimi 

navodili, spodbudami. Bolj zahtevne naloge nisva reševali.  

Peta naloga: simetrija barvanja 

Pri zadnji nalogi je morala pobarvati drugo polovico lika enako, kot je bila pobarvana prva 

polovica. Pri tej nalogi ni imela nobenih teţav. Rešila jo je hitro, barvala je zelo natančno, 

ne glede na zahtevnost naloge. 

 

Evalvacija 

Individualna učna ura je potekala mirno in z Anino ţeljo po delu in uspehu. Takšne so bile 

večinoma vse ure v kabinetu. Včasih je koncentracija trajala dlje časa, včasih je bila bolj 

vodljiva, spet drugič je ţelela nalogo rešiti po svoje. Ker je bila uspešna, je na kartonček, 

kamor zbira štampiljke, dobila dve štampiljki.  

Skozi naloge sem lahko ugotovila, da Ana pri računanju na prste do 10 potrebuje le začetno 

spodbudo, da pravilno nastavi prste. Veliko kombinacij računov pozna ţe na pamet. Pri 

računanju do 20 je uspešna s pomočjo številskega traku. Potrebuje še veliko spodbude, vaj, 

demonstracije, da bo osvojila računanje na prste. Besedilno nalogo je tokrat rešila brez teţav 

in pravilno, čeprav jo je prejšnje ure odklanjala. Kadar gre za orientacijo v prostoru, 

potrebuje verbalno oporo, da se znajde, in preprosta navodila. Prav tako ima teţave pri 

orientaciji na ploskvi pri pisanju v zvezek.  
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Ana kaţe napredek pri seštevanju in odštevanju do 20. Samostojno uporablja številski trak, 

vendar jo je potrebno navajati tudi na uporabo drugih pripomočkov, na uporabo prstov in 

izoblikovanje predstave o prehodu čez desetico. 

O poteku učne ure sem poročala tudi učiteljici. Pogovorili sva se o materialih, ki sem jih 

uporabila tekom ure, tipu nalog, o ciljih, ki sva si jih zastavili in katere je Ana dosegla. 

Ugotovili sva, da Ana kaţe napredek na vseh področjih in da bo do konca šolskega leta 

marsikateri vnaprej zastavljeni cilj presegla, zato z učiteljico redno preverjava izvirni 

delovni projekt pomoči, ki sva ga zastavili v začetku šolskega leta in v skladu z 

ugotovljenim prilagajava cilje.  

 

Primer učenkinega izdelka: 

  

Slika 3: Računanje s prehodom                                       Slika 4: Besedilna naloga 
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3.5 Končni rezultati in interpretacija 

 

3.5.1 Končni rezultati in interpretacija zaključnega testiranja 

 

Naloge 22.3.2011 

Položaj predmeta glede na 

sebe (nad, pod, levo, desno, 

spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj) 

Predmet pravilno postavi nad, pod, spredaj, zadaj, 

zgoraj, spodaj. Napačno ga postavi levo in desno. 

Pravilno pove, katera je njena desna roka.  

Orientacija na površini Pri orientaciji na listu potrebuje črte za dodatno oporo. 

Pri branju sledi s prstom. Pri orientaciji v mreţi se 

samostojno premakne za tri korake, pri več korakih 

potrebuje pomoč (kazanje s prstom). 

Premikanje po navodilih po 

razredu  

Pravilno se premika po razredu po verbalnih navodilih.  

Risanje geometrijskih likov – 

trikotnik, kvadrat, krog, 

pravokotnik. Like riše 

prostoročno in s šablono 

S prosto roko pravilno nariše vse like. Prav tako s 

šablono. Pravokotnik nariše pravilno, a ga poimenuje 

kot piramida. Pri kvadratu vpraša, če je to štirikotnik. 

Prepoznavanje geometrijskih 

teles (krogla, kocka, kvader, 

stožec, valj) 

Pravilno prepozna vsa geometrijska telesa.  

Risanje črte ob ravnilu 

 

Črto ob ravnilu potegne v eni potezi. Črta je ravna. 

Ravnilo drţi primerno močno, da se ne premakne.  

Ocena in primerjanje količine 

(najkrajši, najdaljši, najvišji, 

najnižji) 

Uspešno primerja najvišji in najniţji stolp. Prav tako 

uspešno primerja dve različno dolgi črti. Pri treh črtah 

prepozna najkrajšo, srednjo črto poimenuje najdaljša, 

najdaljšo črto pa dolga. Pri ocenjevanju ugiba. 

Branje števil do 20 Pri branju zamenja števili 12 in 20. 

Pisanje števil do 20 Pravilno zapiše števila do 20. 

Štetje do 20 naprej Samostojno pravilno prešteje do 20.  

Štetje do 20 nazaj Nazaj šteje samostojno s pomočjo listkov s števili.  

Primerjanje števil po velikosti: Števila uspešno primerja med seboj. Pravilno zapiše 
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večje, manjše, enako znake >, <, =.  

Urejanje števil po velikosti v 

množici naravnih števil do 20 

Samostojno uredi po vrsti do tri števila do 20, ki si 

sledijo po vrsti (npr.  9, 10, 11). Pri tem si pomaga z 

glasnim štetjem. Pri večji količini števil potrebuje 

oporo (verbalno, številski trak). Če števila niso po 

vrsti, ni uspešna (npr. 12, 14, 17). 

Seštevanje v množici naravnih 

števil do 10 

Sešteva pravilno in samostojno s pomočjo prstov. 

Nekatere rezultate izračuna na pamet, brez pomoči. 

Odštevanje v množici 

naravnih števil do 10 

Računa s pomočjo prstov, vendar je bolj sigurna in 

računa hitreje.  

Seštevanje v množici naravnih 

števil do 20 s prehodom in 

brez 

Seštevati ţeli na prste, vendar je njena strategija 

neuspešna. S pomočjo pripomočkov (link kocke, 

jajčna škatla, kroglice nanizane na vrvici) izračuna 

samostojno in pravilno. 

Odštevanje v množici 

naravnih števil do 20 s 

prehodom 

Odšteva na enak način kot sešteva. S pomočjo 

pripomočkov je uspešna in samostojna. 

Šteje, bere, zapiše in primerja 

naravna števila do 100 

Učenka šteje števila v obsegu do 100 s pomočjo 

pripomočka (stotični kvadrat). Števila prebere in 

zapiše v napačnem vrstnem redu, vendar jih zna 

pravilno popraviti, ko jo opozorim na napako. Števil 

med seboj ne primerja. 

Določanje predhodnika in 

naslednika 

Predhodnik in naslednik določi s pomočjo vprašanja, 

katero število je za ena manjše/večje kot določeno 

število. 

Branje preglednice, prikaz s 

stolpci 

V preglednici se znajde samostojno. Pravilno reši 

naloge vezane na preglednico. 

Tabela 5: Ocena znanja učenke, ki počasneje usvaja znanja, ob koncu opazovalnega obdobja 

 

Zaključno preverjanje Aninega znanja je potekalo sredi marca 2011, po zaključku treninga. 

Potekalo je na enak način kot začetno preverjanje učenkinega znanja. Znanje sem preverjala 

z nizom matematičnih nalog objektivnega tipa. V tabeli 5 so predstavljene naloge in kako 

jih je Ana reševala.  
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Učenci, ki počasneje usvajajo znanja, lahko usvojijo osnovne učne veščine in znanja, vendar 

počasneje in ne tako poglobljeno kot njihovi vrstniki. Potrebujejo več časa, ponavljanja in 

več pomoči, da so lahko uspešni (Shaw, 2008 v Košir, v tisku). Tudi ta učenka je ob koncu 

treninga napredovala. Potrebovala je veliko vaje, ponavljanja in mojo pomoč, da je lahko 

bila uspešna. Osvojila je strategije, ki jih potrebuje za seštevanje in odštevanje in uporablja 

ustrezne pripomočke (abakus, kroglice na vrvici). Štetje do 20 je utrdila, pri štetju nazaj pa 

potrebuje napisana števila, da jih prebere. Števila, ki jih pri štetju še zamenjuje, popravi, ko 

je na to opozorjena. Pri nekaterih nalogah bo še potrebovala vaje, prilagoditve, urjenje 

strategij. Glede na rezultate, je Ani sodelovalno poučevanje koristilo. Za utrditev 

samostojnosti in samozavesti je potrebovala več vaje in večjo mero pozornosti učiteljice in 

učiteljice pomočnice ter majhne nagrade v obliki štampiljk in nalepk.  

 

3.5.2 Primerjava učenkinega znanja pred in po opazovalnem obdobju 

 

S pomočjo grafičnega prikaza (graf 1 in 2) je prikazana primerjava učenkinega znanja pred 

in po izvedenem treningu matematičnih veščin. V grafičnem prikazu številka 1 so naloge iz 

geometrije. V grafičnem prikazu številka 2 pa so naloge iz aritmetike. Pri vrednotenju 

napredka sem uporabila tristopenjsko lestvico, kjer je ocena 1 pomenila, da učenka naloge 

ni znala rešiti, ocena 2 je pomenila, da jo je rešila s pomočjo pripomočka, ocena 3 pa, da jo 

je rešila samostojno brez pripomočka.  

Iz obeh grafov je mogoče razbrati napredek učenke. Pri večini nalog opazimo, da je dosegla 

višjo stopnjo. To pomeni, da je nalogo rešila samostojno, če jo je prej reševala s pomočjo 

pripomočka, ali pa da jo je rešila s pomočjo pripomočka, če je prej ni znala rešiti. Pri 

nalogah, pri katerih iz grafa ni mogoče razbrati napredka, pa je Ana veliko bolj samostojna, 

pri nalogi vztraja dalj časa, nalogo reši hitreje, zna uporabljati pripomoček in ga ne 

odklanja.  

Ana je poloţaj predmeta ţe pred treningom opredelila pravilno, skozi trening si je pridobila 

samozavest in je bila bolj prepričana v rezultat. Hitreje je izvajala moja verbalna navodila. 

Pri orientaciji na površini je potrebovala pred in po izvedbi treninga potrebovala črto, ki ji je 

omejevala prostor, kamor naj piše. V času treninga se je navadila na takšno oporo, zato 

dodatna navodila in demonstracija niso bila več potrebna. Premikanje po navodilih je imela 

ustrezno osvojeno ţe pred začetkom treninga. Geometrijske like in telesa je tekom treninga 
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utrdila in je na koncu treninga vse pravilno prepoznala. Ravnilo zna pravilno uporabljati ţe 

na začetku treninga, drţi ga primerno trdo. Predmete je med seboj na začetku treninga 

primerjala glede na eno lastnost. Ob koncu treninga je primerjanje bolj odločno in je 

prepričana v pravilnost rezultata, ne ugiba. Pri ocenjevanju količine še vedno ugiba. Na 

začetku treninga ni poznala pojmov predhodnik in naslednik, prav tako ni znala naloge rešiti 

z verbalno oporo učiteljice pomočnice. Ob koncu treninga je utrdila števila in razumela 

vprašanja, s katerimi je določila predhodnik in naslednik. Pri branju preglednice na začetku 

treninga potrebuje podvprašanja. Tekom treninga utrdi razumevanje branja preglednic in je 

samostojna pri reševanju nalog s preglednicami. 

Pri aritmetičnih nalogah je iz grafa mogoče razbrati manjši napredek, vendar je napredek 

opaziti drugje. Pri branju števil do 20 še vedno zamenja števili 12 in 20, vendar je branje 

števil hitrejše in bolj tekoče. Ana je na začetku treninga pri zapisu števil do 20 zamenjala 

števili 12 in 20, kar se ob koncu treninga zaradi utrjevanja in vaje ni več dogajalo. Pri štetju 

se je na začetku treninga zmedla pri številih od 15 naprej. Na koncu treninga je štela hitro, 

prepričana je bila v pravilnost štetja. Brez pripomočka (števila na listkih) je štejte nazaj 

neuspešno. V času treninga se je naučila sama uporabljati liste, števila izgovarja hitro in 

pravilno. Števila je po velikosti ustno uspešno primerjala ţe pred začetkom treninga, vendar 

ni zmogla zapisati znakov. Sedaj jih uspešno zapiše s pomočjo opornih pik, ki jih nariše 

sama.  V primerjavi z obdobjem pred treningom se je pri urejanju števil po velikosti povečal 

obseg. Prej je uspešno uredila števila od 1 do 5 s pomočjo opore prstov, sedaj uspešno uredi 

s pomočjo številskega traka vse števila do 20, v obsegu do treh števil. V obsegu do 10 

samostojno sešteva tako pred kot po treningu s pomočjo prstov, vendar je sedaj njena 

strategija uspešnejša, pravilnejša in hitrejša. Takšen napredek je opaziti tudi pri odštevanju v 

obsegu do 10. Pred treningom je imela neosvojeno strategija za seštevanje in odštevanje v 

obsegu do 20. V času treninga je strategijo reševanja s pomočjo kroglic nanizanih na vrvico 

ali številskega traku ponotranjila in osvojila. Pripomoček pravilno uporablja in naloge rešuje 

samostojno. Proti koncu treninga so učenci spoznavali števila v obsegu do 100. Ana števila 

bere in zapiše, vendar so največkrat napačna. Ko je na napako opozorjena, jo zna popraviti. 

Šteje s pomočjo stotičnega kvadrata. Števil med seboj še ne primerja. 

Ana je na dobri poti k uspehu. Potrebovala pa bo še nekaj časa in vaj, da bo do sedaj 

osvojeno znanje popolnoma osvojila in ponotranjila.  



 

83 

 

 

Graf 1: Primerjava Aninega znanja pred in po opazovalnem obdobju – 1. del 

 

 

Graf 2: Primerjava Aninega znanja pred in po opazovalnem obdobju – 2. del 
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3.5.3 Primerjava učenke, ki počasneje usvaja znanja, z dvema učencema brez učnih 

težav 

 

Kot dodatno potrditev napredka Ane, sem na koncu opazovalnega obdobja poleg učenke, ki 

počasneje usvaja znanja, preverila še znanje drugih dveh učencev z istimi nalogami in jih 

primerjala med seboj. Skupaj z učiteljico sva določili dva učenca, ki nimata učnih teţav pri 

matematiki. Njuno znanje je glede na rezultate preverjanja znanja celega razreda, 

povprečno. Iz spodnjih grafov (graf št. 3 in 4) je mogoče razbrati, da Ana kljub učnim 

teţavam na več področjih, dosega enak nivo znanja kot učenca brez učnih teţav. Na 

matematičnih področjih, kjer je njeno znanje šibkejše od znanja učencev brez teţav, pa 

teţave uspešno premosti z uporabo učnega pripomočka, ali zgolj z minimalno verbalno 

podporo učiteljice pomočnice. 

 

 

Graf 3: Primerjava uspešnosti med učencem 1, učencem 2 in Ano, marec 2011 – 1. del 
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Graf 4: Primerjava uspešnosti med učencem 1, učencem 2 in Ano, marec 2011 – 2. del 
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dokazan s pomočjo matematičnih nalog objektivnega tipa in primerjavo učenkinega znanja z 

učencema brez učnih teţav, je rezultat dobro pripravljenega dela učiteljice in učiteljice 

pomočnice. Lipec-Stoparjeva (1999) poudarja, da morata učitelj in učitelj pomočnik 

sodelovati v vseh komponentah pomoči: pri identificiranju učenčevih posebnih potreb, 

izdelavi ocene učenčevega funkcioniranja, načrtovanju dela, izvajanj, evalviranju in 

odločitvah o nadaljnjih oblikah pomoči. Z učiteljico sva se pri najinem delu opirali na njena 

priporočila. Najino sodelovanje se je začelo pri opazovanju učenke in izdelavi ocene 

učenkinega funkcioniranja. Delo sva načrtovali skupaj vsak ponedeljek po pouku, kjer je 

vsaka predstavila svoje ideje, potem pa sva najboljše razvili do konca, sestavili potek ure in 

naloge, ki sem jih prilagodila za Ano. Pri izvajanju načrtovanega dela sva uporabljali 

različne oblike dela. Friend (2005 v Sileo in Garderen, 2010) predlaga 6 različnih struktur 

sodelovalnega poučevanja, ki se lepo prepletajo z matematičnimi praksami poučevanja in so 

primerne za učence z učnimi teţavami pri matematiki: eden od učiteljev uči, drug opazuje; 

timsko poučevanje; alternativno poučevanje; vzporedno poučevanje; poučevanje v skupinah 

ter eden uči, drugi opazuje in pomaga. Obliko sodelovanja sva izbrali glede na temo učne 

snovi, ki smo jo obravnavali. Ker se je Ana najbolje odzivala na obliko sodelovanja, kjer je 

učiteljica učila, jaz pa sem opazovala in pomagala učenki, sva to obliko poučevanja 

največkrat uporabljali. Ana je potrebovala stalno podporo, pomoč, spodbudo in navodila. Po 

izvajani učni uri sva potek dela evalvirali. Evalvirali sva doseţenost ciljev, uspešnost Ane, 

ustreznost pripomočkov, materialov in prilagojenost delovnih listov. Na podlagi evalvacije 

sva se odločili, kaj bi bilo potrebno spremeniti, obdrţati, katero snov bi bilo potrebno še 

utrjevati.  

Napredek Ane ni opazen sami pri številu pravilnih rezultatov računov, ampak predvsem pri 

samozavesti ob reševanju nalog, pripravljenosti za delo, samostojnosti, koncentraciji, 

upoštevanju navodil, trudu, ki ga vloţi v delo, času, v katerem vztraja pri nalogi in 

zadovoljstvu ob uspehu. Področja, na katerih še lahko opazimo teţave, je potrebno uriti, 

utrjevati, nekatera se razvijajo sproti, skupaj z drugimi veščinami in glede na razvojni potek 

(npr. ločevanje leve in desne). Učenka je na začetku šolskega leta je pogosto odklanjala 

mojo pomoč, odšla v kotiček in se ni ţelela vrniti. Tekom šolskega leta sva se dobro 

spoznali, vem, katere naloge so ji všeč, kako jo privabiti k delu, najbolj pomembno pa je, da 

ne odklanja več moje pomoči, vendar velikokrat sama prosi zanjo. Tudi sama je dobila 

občutek, da ji moja pomoč pomaga in da sem zato tam. Pri tem je potrebno biti pozoren na 

to, da ne izkorišča pomoči in se ne naveţe preveč na to. Naloge, za katere ve, da jih zna, 

samostojno rešuje s pomočjo pripomočka (kroglice na vrvici, številski trak …), vendar hitro 
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odtava od naloge k svojim mislim, zato jo je potrebno spominjati na delo ali pa zgolj sedeti 

zraven nje in jo občasno spodbuditi. 

Učenka, ki počasneje usvaja znanja, dosega minimalne standarde znanja. To je razvidno 

tako iz tabelarnega prikaza napredka Ane kot iz grafičnega. Minimalni standardi znanja: 

1. Učenec opredeli položaj predmeta glede na sebe, po navodilih se premika po 

prostoru: učenka pri opredeljevanju predmeta glede na sebe potrebuje verbalno 

podporo. Po prostoru se premika po navodilih samostojno in uspešno.  

2. Pozna in opiše osnovne geometrijske oblike. Riše s šablono in z ravnilom: Prepozna 

osnovna geometrijska telesa in like. Opiše njihove glavne lastnosti. Like tudi nariše 

prostoročno in s šablono. 

3. Oceni in meri dolžino z nestandardno enoto: predmete meri z nestandardno enoto. 

Pri oceni predmetov ima več teţav.   

4. Šteje, napiše in bere števila do 20: števila pravilno našteje, prebere in zapiše. 

Zamenjuje števili 12 in 20.  

5. Uredi po velikosti množico naravnih števil do 20: števila uspešno uredi po 

velikosti. 

6. Določi predhodnik in naslednik števila: predhodnik in naslednik določi s pomočjo 

verbalne opore. 

7. Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 20: sešteva in odšteva samostojno s 

pomočjo pripomočka. 

8. Razvršča predmete glede na eno lastnost: predmete razvrsti samostojno.  

9. Šteje, bere, zapiše in primerja naravna števila do 100: števila do 100 bere, zapiše 

samostojno, vendar število večkrat prebere v obratnem vrstnem redu. Šteje s 

pomočjo stotičnega kvadrata. Števil ne primerja med seboj. 

10. Razporedi predmete in bere preglednice: preglednice prebere uspešno. 
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Računske strategije učenke, ki počasneje usvaja znanja, ob koncu treninga 

Ana je tekom šolskega leta s pomočjo učiteljice in učiteljice pomočnice usvajala 

računske strategije, jih utrjevala in uporabljala. S pomočjo Sugermanovega testa (1995) 

sem preverila osvojene strategije.   

 

Legenda tabela C: 

Pravilnost: 

0 – nepravilno 

1 – pravilno  

 

 

Uporabljena strategija: 

1 – šteje vse na prste 

2 – začne s prvim in prišteje 

3 – začne z večjim in prišteje 

4 – prikliče dejstvo 

5 – uporabi mestne vrednosti 

 

Račun: 5 + 7 

Pravilnost Uporabljena strategija 

1 2 

 

Račun: 7 + 8 

Pravilnost Uporabljena strategija 

1 2 

 

Račun: 8 + 13 

Pravilnost Uporabljena strategija 

1 2 

 

Račun: 10 + 8 

Pravilnost Uporabljena strategija 

1 2 

 

Račun: 15 + 6 

Pravilnost Uporabljena strategija 

0 2 

 

Račun: 6 + 9 

Pravilnost Uporabljena strategija 

1 2 

Tabela C: Anine računske strategije seštevanja ob koncu treninga 

 

Rezultati v tabeli C nam kaţejo, da je učenka vse račune razen enega rešila pravilno. 

Njena strategija reševanja je uspešna. Uporablja strategijo, kjer začne s prvim 

seštevancem in prišteje drugega. Pri preverjanju računskih strategij je računala s 

pomočjo pripomočka – številski trak. Pri učnih urah je večkrat uporabljala kroglice 

nanizane na vrvico.   
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Legenda tabela Č: 

Pravilnost: 

0 – nepravilno 

1 – pravilno  

 

 

 

Uporabljena strategija: 

1 – prešteje in odšteje 

2 – šteje nazaj po enicah 

3 – šteje naprej po enicah 

4 – prikliče dejstvo 

5 – preoblikuje števila 

 

Račun: 7 - 6 

Pravilnost Uporabljena strategija 

1 1 

 

Račun: 9 - 7 

Pravilnost Uporabljena strategija 

1 1 

 

Račun: 10 - 4 

Pravilnost Uporabljena strategija 

1 1 

 

Račun: 15 - 11 

Pravilnost Uporabljena strategija 

1 2 

 

Račun: 17 - 9 

Pravilnost Uporabljena strategija 

1 2 

 

Tabela Č: Anine računske strategije odštevanja ob koncu treninga 

 

V tabeli Č lahko vidimo, da je učenka prav tako vse račune pravilno rešila. Za prve tri 

račune je uporabila strategijo preštevanja večjega števila in nato odštevanje manjšega. 

Števila je preštela na prste. Za ostale račune je uporabila številski trak. Učenka je vedela 

razliko med seštevanjem in odštevanjem in pripomoček pravilno uporabila. Uporabila je 

strategijo štetja nazaj po enicah.  

 

3.5.5 Dobrobit za ves razred 

 

S poučevanjem učiteljice in učiteljice pomočnice v razredu veliko pridobijo vsi otroci, prav 

tako tudi učiteljici. Učenci so me v razredu hitro sprejeli za svojo. Obračali so se name s 

svojimi vprašanji, teţavami in me prosili za pomoč pri delu. Z učiteljico sva se na začetku 

leta dogovorili, katere so moje naloge in dolţnosti. Največkrat se je moja pomoč ostalim 

učencem nanašala na dodatno razlago navodil, pojasnjevanje naloge, pregledovanje 

Račun: 13 - 6 

Pravilnost Uporabljena strategija 

1 2 
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pravilnih rezultatov, opozarjanje na pravilno sedenje in drţo pisala, med odmori pa 

spuščanje učencev v knjiţnico ali na WC.  

Z učiteljico sva lahko zaradi sodelovanja pripravili več različnega in kvalitetnejšega 

didaktičnega materiala, kar je bilo za učence bolj zanimivo. Ker sva bili v razredu dve, sva 

lahko preizkusili različne oblike dela in metode, ki jih učiteljica, če bi bila sama v razredu, 

ne bi mogla izvesti. O učencih sva se veliko pogovarjali in si izmenjavali opaţanja, ki so 

bila raznolika in bolj kvalitetna, ker več oči več vidi in si vsakdo po svoje razlaga situacije. 

Zaradi moje prisotnosti v razredu, je učiteljica laţe organizirala dejavnosti v razredu in 

izven. Tako sem z eno skupino lahko jaz izvajala nalogo izven razreda, ona pa s skupino 

otrok v razredu. Prav tako sva si delo razdelili na igrišču, ali pa sem bila prisotna zgolj kot 

varstvo učencev.  

Predvsem so vsi učenci v razredu z mojo prisotnostjo pridobil pri količini pomoči, saj je 

potekala hitreje, ker sva lahko pomagali dve. Pouk je lahko nemoteno potekal tudi, če je 

učiteljica morala za kratek čas iz razreda, če je bilo med poukom potrebno fotokopirati 

delovne liste ali pa je nekdo od učencev rabil le dotik, da je spet poslušal ali odloţil delo, saj 

sem ga lahko neopazno opozorila jaz, učiteljica pa je nadaljevala z razlago. Vendar pa je 

bila ta količina pomoči omejena na tiste učne ure, pri katerih Ana ni potrebovala, da sedim 

ob njej in jo spodbujam ali pa kadar je učiteljica razlagala novo snov in so morali vsi 

poslušat. Kadar pa je učenka potrebovala mojo popolno pozornost, da sem sedela ob njej, ji 

razlagala snov, jo spodbujala in so ostali učenci kljub temu hodili k meni po pomoč, takrat 

sem morala odreči svojo pomoč njim in se posvetiti Ani, kateri je bila moja prisotnost v 

razredu namenjena.  

 

3.5.6 Primerjava mnenj o uspešnosti sodelovanja učitelja in učitelja pomočnika 

 

Da bi svoje ugotovitve o učinkovitosti svojega dela še dodatno utemeljila, sem sestavila 

vprašalnik, ki sem ga ponudila ljudem, s katerimi sem med raziskavo za diplomsko delo 

najbolj sodelovala. To so: učiteljica, logopedinja, specialna pedagoginja in Anini starši. 

Vprašanja, ki sem jim jih ponudila, so bila ovrednotena s petstopenjsko lestvico, kjer je 5 

pomenilo oceno odlično, 1 pa slabo. Nekatera vprašanja so zahtevala dodatno pojasnilo. 

Vprašalniki so se vezali na to, kako vidijo moje delo učiteljice pomočnice v razredu in kako 

ocenjujejo najino sodelovanje z učiteljico. Vprašalniki so se razlikovali glede na način 
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sodelovanja in na njihovo vlogo pri izobraţevanju učenke, ki počasneje usvaja znanja. V 

prilogi dodajam primer vprašalnika. 

 

Trditve Starši Učiteljica Logopedinja 
Specialna 

pedagoginja 

1. Zadovoljstvo z delom 4 5 4 5 

2. Odnos do učenke 5 4 5 5 

3. Poročanje o delu z 

učenko, pogostost 

informacij 

3 4 5 5 

4. Ţeleni drugi načini 

sodelovanja 

Več 

pogovorov 

v ţivo 

/ / / 

5. Uspešnost sodelovanja 

z učiteljico 
5 5 4 5 

6. Ustreznost nalog za 

učenko, ki počasneje 

usvaja znanja 

5 5 4 5 

7. Vpliv prisotnosti 

učitelja pomočnika na 

učenko 

5 5 5 5 

8. Manjša obremenjenost 

učenke 
5 / / / 

9. Vpliv prisotnosti 

učiteljice in učiteljice 

pomočnice na učenko 

5 / / / 

10. Prilagojenost delovnih 

listov 
/ 5 4 4 

11.  Pripravljenost 

učiteljice pomočnice na 

pouk 

/ 5 5 5 

12.  Zgradba učne ure / 4 4 4 
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13.  Sodelovanje z drugimi 

strokovnimi sodelavci 
/ 4 4 5 

14.  Pritisk zaradi 

prisotnosti učiteljice 

pomočnice 

/ 4 / / 

15.  Način komuniciranja / 5 5 5 

16.  Primernost vprašanj, 

navodil za učenko 
/ 5 3 5 

17.  Razlika v poučevanju / / 
4 (timsko 

delo) 
4 (timsko delo) 

Tabela 6: Primerjava odgovorov 

 

S primerjalno tabelo številka 6 sem primerjala rezultate vprašanih med seboj. Vprašanja sem 

strnila v tabelo, kamor sem vpisala rezultate njihovih odgovorov. Zaradi razlikovanja 

vprašalnikov v vprašanjih, sem pri vprašanjih, ki niso bila vključena v določen vprašalnik, 

naredila črtico, saj vprašani ni odgovarjal na to vprašanje. 

Iz rezultatov je mogoče razbrati, da so bili nasploh z mojim delom zadovoljni. Predvsem 

dobro ocenjujejo moj odnos do Ane in s tem tudi vpliv moje prisotnosti nanjo. Ko se je Ana 

navadila na mojo prisotnost v razredu, da ji nudim pomoč, se je dobro odzivala na moja 

navodila in je tudi sama prosila za pomoč. Starši bi si ţeleli več poročanja o mojem delu z 

učenko, ostali, s katerimi smo se srečevali na šoli, so bili s poročanjem zadovoljni, saj smo 

si pogosto izmenjavali informacije. Starši so informacije o mojem delu dobivali na 

mesečnih sestankih in prek učiteljičine elektronske pošte na vsakih štirinajst dni.  Da bi bilo 

sodelovanje še bolj učinkovito, smo si izmenjali telefonske številke, da se lahko o 

pomembnih informacijah in dogodkih pogovorimo hitro in še isti dan, saj jih je takrat 

mogoče najbolj učinkovito rešiti. Ker sva z učiteljico skušali upoštevati vse teoretične 

napotke iz literature in se trudili, da sva veliko sodelovali in komunicirali, so rezultat 

najinega dela opazili tudi drugi, kar je razvidno iz tabele.  

Vprašalnik vsakega vprašanega sem še dodatno analizirala in dobljene rezultate opisala v 

sledečih vrsticah. 

Vprašalnik za učiteljico je bil sestavljen iz 13 vprašanj. Pri vprašanjih za učiteljico sem se 

osredotočila predvsem na najino sodelovanje in kako se je to odraţalo na učenki. Z najinim 
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delom je bila zadovoljna. V izziv ji je bilo sodelovati z učiteljico pomočnico v razredu. 

Seveda je to pomenilo zanjo dodatno obremenitev, saj je morala biti pripravljena za cel 

teden ţe v ponedeljek, ker je na tak način potekalo najino načrtovanje, izbor materialov, 

načina poteka ure, vrste prilagoditev. Zelo velika pozitivna lastnost sodelovanja je bila 

komunikacija, saj je potekala sproščeno, odkrito, sproti. Z mojim delom nasploh je bila 

zadovoljna, saj sem upoštevala njene predloge, izkušnje, ji poročala o svojem delu, se 

skrbno pripravila na pouk, postorila tudi ostale naloge, ki so se pokazale kot potrebne. 

Količina in kvaliteta pomoči, ki jo je dobila Ana ji je omogočila maksimalen napredek.  

Vprašalnik za logopedinjo je vseboval 13 vprašanj, ki so se nanašala na najino sodelovanje, 

njeno hospitiranje v razredu, kjer je lahko opazovala moje delo in sodelovanje z učiteljico. 

Logopedinja je z mojim delom zadovoljna. Meni, da se je kvaliteta mojega dela tekom 

šolskega leta izboljšala. Prav tako meni, da sem ji dovolj redno poročala o svojih doseţkih, 

ciljih pri delu z Ano. Prav tako je ona meni redno poročala o svojem delu, saj sta z učenko 

enkrat tedensko izvajali logopedske vaje. Svetovala mi je, naj pozornost posvetim 

oblikovanju vprašanj in navodil za učenko. Največja sprememba, ki jo opaţa pri delu 

učiteljice, je timsko delo.  

S specialno pedagoginjo sva imeli največ stika prek skupnih mesečnih sestankov in 

srečevanja na hodnikih, kjer sva si izmenjali novice, se pogovorili o napredku Ane, teţavah, 

na katere sem naletela. Dala mi je tudi marsikateri nasvet ţe na začetku šolskega leta, saj je 

ţe sodelovala z učiteljico in z Ano v prvem razredu. Meni, da sem o svojem delu redno, 

jasno in razumljivo poročala na skupnih sestankih. Kot rezultat mojega sodelovanja z 

učiteljico opaţa bolj timsko poučevanje, ki je pozitivno vplivalo tako nanjo kot na učence. 

V kolikor je imela moţnost opazovati moje delo z Ano, meni, da svoje delo dobro načrtujem 

in potem tudi izvedem.  

Starši so dobili vprašalnik z 10 vprašanji. Anini starši opaţajo hitrejši napredek pri učenju, 

odkar je učenka deleţna moje pomoči v razredu. Menijo, da je prisotnost dveh učiteljic v 

razredu zelo pozitivno vplivala na Ano. Zadovoljni so z mojim odnosom do njihove hčerke 

ter menijo, da je iz šole zaradi dodatne pomoči prihajala manj obremenjena. Ţeleli bi si le 

več informacij o mojem delu z učenko, bolj pogosto srečevanje. Da bi bili starši z mojim 

delom še bolj zadovoljni, sem se odločila, da bom bolj pozorna na posredovanje informacij. 

Strinjali smo se, da jim informacije v prihodnje posredujem pogosteje in prek telefona, saj je 

to zaradi obveznosti staršev najbolj ugodna moţnost.  
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3.6 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

 

1. Katere so značilnosti in posebne potrebe učenke z učnimi težavami, ki počasneje 

usvaja znanja, pri učenju matematike? 

 

Pri poučevanju oseb s posebnimi potrebami je pomembno, da poznamo in upoštevamo 

njihove značilnosti in posebne potrebe. Z učiteljico sva za učenko, ki počasneje usvaja 

znanja, na začetku šolskega leta sestavili globalno oceno funkcioniranja učenke in jo 

natančno opazovali pri matematiki.  

Pri učencih, ki počasneje usvajajo znanja, opaţamo niţjo splošno (psihosocialno) zrelost in 

teţave na naslednjih področjih učenja in izobraţevanja: socialna vključenost, razumevanje 

daljših navodil, osredotočena pozornost, motivacija za učenje, ustno izraţanje (Kavkler, 

2004). Pri učenki sva z učiteljico opazili teţave na vseh naštetih področjih. Ana je 

senzibilna, prijazna do vseh; odraslih in sošolcev. Pri pouku zelo rada sodeluje pri 

skupinskih aktivnosti, vendar ţeli velikokrat prevzeti vlogo učiteljice. Pri izraţanju jo je 

potrebno opomniti na pravilno izraţanje, razločno govorjenje in uporabo celih povedi. Za 

pripravo na delo in pospravljanje pripomočkov potrebuje kratka navodila učiteljice 

pomočnice in dovolj časa, da se pripravi in pospravi. Pripravljenost za delo je največja sredi 

pouka in kadar delava individualno v kabinetu. Pomoč učiteljice pomočnice lepo sprejme, 

vendar se velikokrat zanaša na pomoč in reče, da ne zna. V razredu jo zelo zmoti glasnost in 

hrup drugih učencev. Med odmori se največkrat igra sama ali z eno sošolko.   

Pri pouku matematike se učenci, ki počasneje usvajajo znanja, srečujejo s teţavami ţe pri 

osnovah. Pri matematike potrebuje veliko pripomočkov, konkreten material, prilagojene 

naloge, zmanjšano količino nalog, razrezane naloge in sprotna navodila ter demonstracijo. 

Ker učenci teţko organizirajo zapis na papirju, Ani pri prepisu s table označim prostor, 

kamor naj zapiše. Prav tako ji zapis na tabli prepišem na list papirja, da ima boljšo predstavo 

(http://www.sdcepd.org/tag/learning-disability). Eno snov utrjuje dlje časa in naredi več vaj 

kot ostali sošolci. Pri branju in pisanju števil do 20 zamenjuje števili 12 in 20. Uspešno šteje 

do 10, pri štetju do 20 števila med seboj večkrat zamenja. Pri štetju nazaj nima uspešne 

strategije, uporablja pa pripomoček (števila na listkih). Učenci imajo teţave pri reševanju 

matematičnih problemov z uporabo seštevanja, odštevanja, mnoţenja in deljenja. Le s 

teţavo si zapomnijo osnovna matematična dejstva in ne znajo uporabiti naučenega 

http://www.sdcepd.org/tag/learning-disability
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(http://www.helpguide.org/mental/learning_disabilities.htm). Tudi Ana ima pri računskih 

operacijah največ teţav. Pri računanju do 10 uspešno uporablja prste, pri računanju do 20 pa 

se uči uporabe pripomočka (kroglice nanizane na vrvici, jajčna škatla). Pri preštevanju 

kroglic se večkrat zmoti, ne ve pri katerem številu je ostala in pozabi do koliko mora šteti. 

Ker je štetje osnova za razumevanje števil in aritmetičnih operacij, so učenci z učnimi 

teţavami močno odvisni od štetja pri začetnem računanju. Potrebujejo intenzivnejše učenje 

različnih vrst in strategij štetja (Kavkler, Magajna, Tancig, 2004). Uspešnejša je pri nalogah 

iz geometrije in branju tabel. Pripomočke za računanje pogosto odklanja, zato morajo biti 

zanimivi in jih je potrebno menjavati. Besedilne naloge je odklanjala, dokler se ni naučila 

risati preprostih skic za nalogo.  

 

  

http://www.helpguide.org/mental/learning_disabilities.htm
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2. Kako učinkovit je trening obravnave učenke z učnimi težavami, ki počasneje 

usvaja znanja, ki vključuje sodelovalno poučevanje učiteljice in učiteljice 

pomočnice? 

 

Učinkovitost treninga obravnave učenke z učnimi teţavami, ki počasneje usvaja znanja, sem 

preverjala z uspešnostjo Ane pri reševanju matematičnih nalog in s primerjavo mnenj o 

uspešnosti sodelovanja učiteljice in učiteljice pomočnice.  

Ana je tekom treninga zelo napredovala. Napredek je opazen v grafičnih prikazih številka 1 

in 2. Čeprav je iz grafov razbrati, da pri nekaterih nalogah ni napredka, je pri tistih nalogah 

napredovala v tem smislu, da je pri reševanju nalog s pomočjo pripomočka bolj samostojna, 

prepričana v znanje in ne potrebuje potrditve s strani učiteljice pomočnice za vsak račun.  

Učenka je tekom treninga dosegla vse zastavljene cilje treninga. Ko ji povem, da je na vrsti 

matematika, se sama pripravi na pouk. Pri delu upošteva navodila učiteljice in učiteljice 

pomočnice, kadar so dosledno, natančno in kratko podana. Pri računanju do 20 samostojno 

uporablja pripomoček. Računi so izračunani pravilno. Pri nalogi je veliko bolj vztrajna, saj 

ve, da zna in da je pomembno, da naloge reši do konca. Učiteljica poudarja, da učenka 

samostojno uporablja pripomoček za računanje tudi takrat, kadar mene ni v razredu.  

Glede na naloge, ki jih je ponovno rešila ob koncu treninga in glede na minimalne standarde 

znanja pri matematiki, je učenka večino le-teh dosegla. Seveda za doseganje standardov 

potrebuje prilagoditve in različne strategije poučevanja. Med najbolj pomembne specifične 

strategije spadajo: zagotavljanje jasnih, enoznačnih struktur, ponavljanje znane snovi na 

začetku učne ure, ustno reševanje nalog, kjer je to mogoče, učitelj pomočnik sproti daje 

učencu dodatne informacije, navodila in vaje praktičnih dejavnosti (Kavkler, 2004). Te 

strategije in strategije, ki sva jih pripravili skupaj z učiteljico posebej za Ano, so pripomogle 

k učinkovitosti treninga obravnave učenke, ki počasneje usvaja znanja. 

Na socialnem področju je bila zelo učinkovita strategija 1, 2, 3, kadar se je učenka skrila 

pod mizo ali pa ni ţelela upoštevati navodil. Po njenem napačnem ravnanju smo se z 

učiteljico in Ano vedno pogovorile in po večkratnem pogovoru si je zapomnila, da tako ne 

sme ravnati. Tekom šolskega leta se je učenka z mojo pomočjo večkrat vključila v igro 

svojih sošolk, oz. so jo one sprejele medse.  

Polakova (2007) navaja, da je za uspešno delo v timu temeljnega pomena sodelovalna 

naravnanost vseh članov tima. Pomembno je, da se posamezniki znajo prilagoditi, da 
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doseţejo skupni cilj kot skupina. Učiteljica in jaz kot učiteljica pomočnica sva mnenja, da je 

bilo najino sodelovanje uspešno. Učiteljica je dodala, da ji je poučevanje učenke s 

posebnimi potrebami izziv in ji je bila moja vsestranskost v veliko pomoč. Starši, 

logopedinja, specialna pedagoginja so mnenje o uspešnosti sodelovanja učiteljice in 

učiteljice pomočnice izrazili prek vprašalnika. Sodelovanje vrednotijo kot uspešno, saj so 

vsi opazili napredek pri Ani. Starši opaţajo, da učenka prihaja domov manj utrujena in 

obremenjena. Ana hitreje usvaja znanja z mojo pomočjo. Glede mojega sodelovanja 

poudarjajo dobro timsko delo z učiteljico.  
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4 ZAKLJUČEK  

 

Vsak otrok v sebi skriva zaklad, ki ga je potrebno odkriti in razvijati naprej. Posebno pomoč 

pri tem potrebujejo učenci s posebnimi potrebami. Vključitev v redno osnovno šolo jim 

omogoča preţivljanje čim več časa z vrstniki, dodatno motivacijo in nestigmatizacijo. Za 

uspešno delo učenke, ki počasneje usvaja znanja, je pomembno, da ji je zagotovljena 

dodatna pomoč. Ta učenka je dobila pomoč po vzoru angleških šol, kjer dodatno pomoč 

učencem s posebnimi potrebami nudi asistent, pri nas imenovan kot učitelj pomočnik. 

Učitelj pomočnik nudi s svojim delom podporo učencem, učitelju in šoli. Podpora učenca je 

njegova najpomembnejša vloga. Zelo pomemben je njegov dober odnos z učencem s 

posebnimi potrebami. Pri nas se takšen način dela še razvija, saj tudi inkluzija še ni prisotna 

v vseh šolah. Na osnovni šoli, kjer sem opravljala delo učiteljice pomočnice, so do nje zelo 

odprti.  

Kot učiteljica pomočnica sem pomoč nudila učenki, ki počasneje usvaja znanja, Ani. S tem 

načinom dela sem se soočila prvič in za delo so mi bili dani ohlapni nasveti. Veliko dobrih 

nasvetov sem pridobila s preučevanjem tuje literature in jih skušala pri svojem delu 

upoštevati. Delo je bilo v veliki meri olajšano zaradi dobrega in odprtega odnosa z učiteljico 

v razredu, kjer sem delala kot učiteljica pomočnica. Z njo sva se posvetovali o vseh 

dilemah, ki sem jih imela, upoštevali sva mnenje druga druge in iskali najboljše moţne 

načine dela. Kot je predstavljeno v empiričnem delu diplomske naloge, sva našli uspešen 

način. Pri delu naju je obe vodilo srce, enakovredna naklonjenost vsem učencem, ţelja po 

njihovem znanju in zadovoljstvo. Seveda je bilo poleg tega veliko predhodnih pogovorov, 

načrtovanj, prilagajanj, spreminjanj. Takšen način dela v tem določenem razredu se je 

izkazal kot uspešen.  

Učitelj in učitelj pomočnik lahko pomembno prispevata vsak s svojim znanjem na svojem 

področju. Učitelj pomočnik, kadar je to specialni pedagog, lahko predlaga mnogo specialno-

pedagoških strategij, prilagoditev, pripomočkov, ki lahko omogočijo uspešno in laţje delo. 

Učitelj pa prav tako obvlada mnogo področij, ki jih specialni pedagog ne pozna v tolikšni 

meri. Z učiteljico sva skupno delo načrtovali na začetku tedna tako, da je učiteljica določila 

temo, ki jo je potrebno obravnavati, potem pa sva obe predlagali različne dejavnosti. Izbrali 

sva najbolj primerne in pripravili tudi prilagoditve za učenko, ki počasneje usvaja znanja. 

Spoznali sva jo z globalno oceno funkcioniranja, znanje pa preverili s pomočjo 
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matematičnih nalog. Na podlagi dobljenih rezultatov sva sestavili cilje v skladu z vzgojno-

izobraţevalnimi cilji pri matematiki.  

Z učiteljico opaţava, da je učenka napredovala ob najini pomoči. Za napredek je 

potrebovala večjo mero pozornosti, dodatna navodila, ki so bila konkretna in kratka in 

prilagajanje dejavnosti ter delovnih listov. Strategije je usvojila s pomočjo veliko vaje, 

demonstracije uporabe pripomočka, verbalnih navodil, kako rešiti nalogo, spodbudnih besed 

in nagrade v obliki štampiljk ali nalepk. Pri delu v kabinetu je bila zelo motivirana ţe zaradi 

same tišine, v razredu pa so jo motivirale zanimive naloge in obljubljene nagrade. Moja 

prisotnost v razredu je učiteljici omogočila, da je lahko snov obravnavala v tempu večine 

razreda, jaz pa sem Ani s pomočjo enostavnih primerov, konkretnega materiala in 

demonstracije še enkrat razloţila obravnavano snov. Z Ano sva snov utrjevali dlje časa kot 

ostali učenci in naredili več primerov vaj.  

Dosegla je minimalne standarde znanja pri matematiki in osvojila strategija za računanje s 

pomočjo pripomočka. Kadar ţeli prehitro rešiti nalogo, se še zmoti pri štetju, ampak ob 

opozorilu popravi napako. Učenka je veliko nalog po izvedenem treningu rešila bolje kot 

pred treningom. Bodisi jih je rešila samostojno brez pripomočka bodisi je bila pri uporabi 

pripomočka bolj samozavestna, prepričana vase in hitreje reši nalogo.  

Napredek učenke ni opazen samo na matematičnem področju v pravilnosti rezultatov in 

pravilnejši uporabi strategij za računanje, ampak tudi na socialnem področju. Učenka se 

manj umika v kotiček, manj odklanja pomoč in uporabo pripomočkov, med odmorom 

poišče druţbo sošolk in upošteva dosledno podana navodila. Ob neprimernem vedenju 

(kazanje jezika, neupoštevanje navodil, neustrezen odnos do sošolcev in odraslih) Ana 

razume svoje napačno vedenje in se opraviči.  

Ana je mojo pomoč zelo dobro sprejemala. Vesela je bila, kadar sem prišla v razred in me je 

vedno objela. Kadar je učiteljica pričela dajati navodila za nalogo, je Ana vedno vprašala, če 

ji bom pomagala. Pri tem se morala biti pozorna na to, da moje pomoči ni izkoriščala za to, 

da bi ona manj delala, saj je veliko nalog, za katere je prosila za pomoč, znala rešiti sama. 

Ko sem ji navodila ponovila še enkrat in je naredila prvi primer, moje pomoči dostikrat ni 

več potrebovala. Velikokrat je bilo dovolj, da sem sedela ob njej in jo opazovala pri delu. 

Tudi starši so opazili pozitiven odziv Ane. Z mojim delom in odnosom do učenke so bili 

zadovoljni. Učenka je rada hodila v šolo in me sprejemala kot nekoga, na katerega se lahko 

zanese, kadar potrebuje pomoč. 
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Načinov sodelovanja učitelja in učitelja pomočnika je še veliko. Med delom na šoli in  

pisanjem diplomskega dela so se mi porajala še številna vprašanja, o katerih bi bilo 

zanimivo razmišljati in raziskovati. Zanimivo bi bilo raziskati sodelovanje v paru moški-

ţenska, saj je še vedno večji del učiteljskega zbora ţenski. Ali je zaradi razlike v spolu teţje 

tvoriti dober tim, si zaupati in enakovredno razdeliti vloge v razredu? Ostalo mi je odprto 

tudi vprašanje, kaj naj tim stori v primeru, da njun odnos ni tako dober, da ne zaupata drug 

drugemu, saj je bila moja izkušnja zelo pozitivna. Menim, da lahko razred, predvsem pa tudi 

učenec s posebnimi potrebami, hitro začuti, da nekaj ni prav. Tim mora znati uskladiti 

mnenja, rešiti teţave, se o tem pogovoriti in začeti znova. Veliko se lahko reši z odkritostjo, 

ne pa da govorita o drug drugem za hrbtom, med poukom pa ne vesta, kako naj bi ura 

potekala, katere strategije naj uporabita. Teţko je sproti prilagajati potek učne ure in se 

sporazumevati z mimiko. Najti je potrebno način, kako premagati to oviro in misliti le na 

dobrobit učenca.  

Ţelim si, da bi s pomočjo mojih rezultatov in predstavljene izkušnje lahko tudi drugi bodoči 

timi učitelja in učitelja pomočnika oblikovali uspešen način sodelovanja in dosegli 

maksimalen napredek učencev s posebnimi potrebami v osnovnih šolah.   
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6 PRILOGA 

 

6.1 Vprašalnik 

 

Pozdravljeni. Sem Špela Balaban, študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike. Za 

zaključek svojega študija pišem diplomsko nalogo na temo sodelovanja učitelja pomočnika 

in učitelja v drugem razredu osnovne šole. Pri opredeljevanju uspešnosti tega sodelovanja bi 

mi bili v veliko pomoč Vaši odgovori na dana vprašanja. 

Za pomoč se vam iskreno zahvaljujem! 

 

Legenda: 5 – odlično 

                 4 – zelo dobro 

                 3 – dobro 

                 2 – slabo 

                 1 – zelo slabo 

 

1. Kako ste zadovoljni z mojim delom učiteljice pomočnice v razredu? 

             

2. Ali mislite, da so bili delovni listi za učenko z izrazitimi učnimi teţavami primerno 

prilagojeni? 

 

 

 

3. Ali je bil moj odnos do učencev v razredu primeren? 
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4. Sem vam redno poročala o svojem delu, uspehih učenke, ciljih, ki jih ţelim doseči? 

 

 

5. Menite, da sem se na pouk pripravljala primerno? 

 

 

 

6. Ali sem imela pripravljenega dovolj materiala za celo učno uro?  

 

 

 

7. Ali je bila ura primerno zgrajena (uvod, jedro, zaključek, razlaga snovi, utrjevanje, 

ponavljanje)? 

 

 

8. Sem učenko vodila s primerno oblikovanimi vprašanji, jasnimi navodili, kretnjami, 

gestami? 

 

 

9. Menite, da je bilo moje sodelovanje z učiteljico uspešno? 

 

 

10. Sem uspešno sodelovala z drugimi strokovnimi delavci na šoli? 

 

 

11. Opazite kakšno razliko v poučevanju učiteljice, odkar sem v razredu kot učiteljica 

pomočnica? Kakšno? 
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12. Menite, da je bila komunikacija z učiteljico uspešna glede na delo in rezultate dela v 

razredu? 

 

 

 

 

13. Bi mi ţeleli kaj sporočiti, komentirati, predlagati, kritično pripomniti? 

 

 

 

 

                                                                                                Ţelim Vam prijeten dan! 


