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ZAHVALA

Mojemu očetu, ki nikoli ni nehal verjeti vame.

POVZETEK
V diplomskem delu smo raziskovali stopnjo in senzibilnost zaznave otrok s čustvenimi in
vedenjskimi težavami, metode, ki jih učitelji uporabljajo, ko se srečujejo z otroki s
čustvenimi in vedenjskimi težavami, strokovne kompetence učitelja razrednega pouka pri
delu z otroki s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter ugotavljali, ali dobijo učenci s
čustvenimi in vedenjskimi težavami pravočasno in učinkovito pomoč. Ugotavljamo, da
učitelji dovolj zgodaj opazijo čustvene ali vedenjske težave otrok, ampak niso dovolj
usposobljeni, da bi se sami soočali s problematiko. Diplomsko delo tako izpostavlja
dejstvo, da kontinuum pomoči otrokom s čustveni in vedenjskimi težavami ni dovolj
funkcionalen, saj šolske svetovalne službe niso dovolj usposobljene, da bi učiteljem,
otrokom in staršem nudile dovolj potrebne strokovne podpore

pri soočanju s

problematiko. Tako pomoč ni pravočasna in učinkovita.

Ključne besede: čustvene in vedenjske težave, šola, učitelj, kompetence, metodika,
sodelovanje strokovnih služb.
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ABSTRACT
In the diploma thesis we studied the level of perception and sensitivity in the perception of
children with emotional and behavioural problems, the applied methods of teachers who
work with such children and the expert competences of teachers dealing with emotionally
and behaviourally troubled children in the first triad of primary school. We also tried to
establish whether professional help to children with emotional and behavioural problems is
provided in time. Based on these studies we determined that teachers notice and detect
children with emotional and behavioural problems soon enough, but they are lacking
expert knowledge and experience to deal with the problem. The diploma thesis revealed
that the amount of help these children receive is insufficient, since the school counsellors
are not qualified to offer expert help and support to teachers, troubled children and their
parents or to deal with this issue. Our findings prove that children with emotional and
behavioural problems usually receive help to late or that the help they are provided with is
not effective.

Key words: emotional and behavioural problems, school, teacher, competencies,
methodology, cooperation of specialist services.
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UVOD

Šola zahteva od otrok visoko stopnjo storilnosti, ki je vsi ne zmorejo, saj imajo v njej
(pre)veliko vlogo kognitivna komponenta, tekmovalnost in disciplina, medtem ko se vedno
manj pozornosti namenja moralno-etičnim vrednotam in vzgojnemu delu. Pri uveljavljanju
socialne vključenosti kot vrednote ima šola zelo pomembno vlogo, saj mora šola graditi
kvalitetne odnose (Brus 2010, 47), ki temeljijo na zaupanju in profesionalnosti, ki se kaže
skozi pedagoški eros in etos. Šola bi morala krepiti tiste kompetence pri otroku, ki naj bi
mu omogočale konstruktivno spoprijemanje z obremenjujočimi razvojnimi in vsakdanjimi
težavami ter konflikti.
Šola je torej tisti prostor, kjer se prve težave pokažejo ter se z njimi pojavljajo in nastanejo
nove. Vloga učitelja tako postaja preobremenjena, saj šola od njega zahteva vedno več
nalog in različnih vlog. Pri opravljanju nalog ostaja v razredu velikokrat sam, zato je pri
odkrivanju potencialnih težav otrok lahko premalo senzibilen, medtem ko je otrok, ki
imajo težave, vedno več.
Tako bomo v diplomski nalogi iskali odgovore na štiri ključna vprašanja, in sicer: Kakšna
je stopnja zaznave otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter kakšna je senzibilnost
učiteljev razrednega pouka za odkrivanje teh težav? Katere metode in načine dela učitelji
uporabljajo pri delu s čustvenimi in vedenjskimi težavami? Ali se učitelji razredne stopnje
čutijo kompetentne za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter katere
kompetence izpostavljajo? Ali dobijo učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami
pravočasno in učinkovito pomoč? Da bomo na raziskovalna vprašanja odgovorili, smo
diplomsko nalogo razdeli na štiri poglavja. Prvo poglavje je namenjeno ovrednotenju
konceptov in teoretičnemu osmišljanju. Pri konceptualizaciji nam bo v pomoč zakonski
vidik izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Analizirali bomo koncepta inkluzije ter
kdo so otroci s posebnimi potrebami in otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.
Podpoglavje bo zajemalo etiološke in fenomenološke klasifikacije čustvenih in vedenjskih
težav in pojavne oblike motenj vedenja in osebnosti pri pouku/v šoli. Prvo poglavje bo
prav tako zajemalo preventivo v šolskem prostoru, za katero menimo, da je zelo
pomembna, saj zgodnejše odkrivanje potencialnih težav in senzibilnost pri odkrivanju
otrok pripomore k hitrejši, boljši in učinkovitejši pomoči otrokom s čustvenimi in
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vedenjskimi težavami. V drugem poglavju bomo raziskali delovne naloge šolskih
strokovnih služb in njihovo sodelovanje z učitelji. V tretjem poglavju nas bodo zanimale
strokovne kompetence, ki naj bi bili učitelju razrednega pouka v pomoč pri delo z otroki z
vedenjskimi in čustvenimi težavami. Zadnje poglavje teoretičnega dela bo namenjeno
metodiki socialnopedagoškega dela v osnovni šoli. Poudarek bo na tem, kaj lahko učitelji
storijo v razredu.
V prvem delu diplomske naloge je tako opisan teoretični okvir, s katerim bomo lažje
razumeli proučevano tematiko. Teoretični okvir zajema ključna poglavja in podpoglavja
ter je namensko zastavljen obširno, saj v tem delu ne želimo biti restriktivni. Drugi del
diplomskega dela bo namenjen zbiranju empiričnega gradiva s polstrukturiranimi
intervjuji, saj bomo tako pridobili vpogled v problematiko zaznavanja in nudenja pomoči
otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami na razredni stopnji. Zajemal bo analize
intervjujev in interpretacijo ključnih tem izvedenih intervjujev. Diplomsko delo bomo
zaključili s smernicami za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi težavami, ki jih bomo
oblikovali na koncu celotne analize teoretičnega in empiričnega dela. Smernice bodo
namenjene učiteljem, da bodo lahko učinkoviteje prepoznavali težave otrok na razredni
stopnji in bili uspešnejši pri delu s čustveno in vedenjsko težavnimi otroki.
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KONCEPTUALNI OKVIR

Otroci in mladostniki se med seboj razlikujejo po starosti, spolu, po senzoričnih,
motoričnih in mentalnih sposobnostih ter osebnostnih lastnostih, telesnih karakteristikah,
po načinu življenja in dela, po načinu sporočanja in čustvenega odzivanja (Skalar 1995,
43). V šoli tako srečujemo učence, pri katerih prihaja do individualnih razlik glede na
njihov razvojni stadij, osebnostne značilnosti, predznanje in predizkušnje oz. ozadje
izkušenj, učne in delovne sposobnosti ter navade, motivacijo, učni stil, učni tempo,
zmožnost koncentracije, umetnostne sposobnosti, športne lastnosti, delovno držo, interese,
samostojnost, komunikacijske sposobnosti, socialno vedenje, socialni izvor. Priznanje
različnosti oz. individualnosti pa implicira diferenciran odnos (Krajnčan v 2011, 248, 250).
Zakon1 o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) jasno opredeljuje temeljno
konceptualno usmeritev, in sicer inkluzijo.

Skalar (2000, 39, 42; 2003, 11; Kavkler 2008a, 12) poudarja, da inkluzija oz. socialno
vključevanje pomeni vključitev posameznika v glavni tok ljudi različnih ras, kultur, religij,
nacionalnosti, narodnostnih manjšin in drugačnosti, ki izhajajo iz fizičnih, funkcionalnih,
mentalnih in emocionalnih okvar. Inkluzija prav tako preusmerja pozornost od otrok s
posebnimi potrebami k vsem izključenim otrokom. Vključenost pomeni sprejetost, varnost,
enakovrednost vrstnikom, le-ta pa pozitivno samovrednotenje in pozitivno samopodobo.
Pomeni pot k učni in socialni uspešnosti, učinkovito kriminalno prevencijo oz. socialno
patoloških pojavov in je prispevek k ugodnemu, demokratičnemu, sodelujočemu in
ustvarjalnemu socialnemu ozračju v razredu. Vključevanje (inkluzija) je proces, ki ne more
biti nikoli zaključen, vedno ga je mogoče izboljšati, okrepiti, dopolniti in prilagoditi
socialno-ekonomskim razmeram družbe.
Skalar (2000, 40–41) vidi med temeljnimi prvinami inkluzivne paradigme v šoli naslednje
pomembne prvine:
● o otrocih s posebnimi potrebami ne smemo razmišljati kot o tistih, ki so drugačni od
ostalih, izogibajmo se splošnim poimenovanjem, ne smemo si prizadevati za korekten,
strpen odnos do drugačnih, pač pa si prizadevati za kulturo odnosov med vsemi;
1

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1). (Ur.l. RS 58/2011). Dostopno prek:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201158&stevilka=2714.
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● vključujoča šola ne izhaja iz predpostavke, da imajo posebne potrebe le nekateri učenci,
ampak da imajo vsi učenci posebne potrebe;
● vključujoča paradigma daje pomoč vsem otrokom, tedaj ko jo potrebujejo, toliko kot je
potrebujejo in takšno kot jo potrebujejo2.
Med najpogostejše ovire 3 za inkluzivno izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
Kavklerjeva (2008a, 17) šteje:
● finančne možnosti države;
● slabo razvito inkluzivno gibanje v družbi;
● pretirano poudarjanje pomena izobraževalne uspešnosti;
● obsežen sistem specialnih ustanov, specialnih učiteljev in drugih virov v teh ustanovah;
● pomanjkljive razmere šolanja v rednih šolah;
● velikost razreda.
Med dejavnike, ki prispevajo k uspešni

4

socialni integraciji, štejemo: dejavnik

avtentičnosti, dejavnik skupnega sodelovanja strokovnjakov, dejavnik razvijanja
stabilnosti oziroma koncentracije pozornosti in vztrajnosti pri šolskih dejavnostih, dejavnik
organizacije prostega časa, dejavnik oziroma načelo kooperativnosti pri otroku in
dejavnik oziroma načelo odgovornosti pri otroku . Medtem ko med dejavnike, ki zavirajo
uspešnost socialne integracije, štejemo: dejavnik egocentrizma, dejavnik razumevanja
drugih, dejavnik prevelike zadržanosti strokovnjakov, dejavnik slabega sodelovanja med
šolami, vrtci in specialnimi šolami oz. zavodi ter dejavnik neustrezne izbire programa dela
(Lebarič in drugi 2006, 114–122).
Inkluzija je kot proces v sistemu vzgoje in izobraževanja pogojena z naslednjimi
dimenzijami življenja v šoli: kulturo, politiko in prakso. Te so med seboj tesno povezane
(Žunko Vogrinc 2004, 83–84). Kulturna dimenzija je povezana s kulturnimi vzorci na šoli.
S tem, ko šola sprejme vse učence, postane različnost učencev vrednota. Učenci in starši
so spoštovani. Tako si učenci med seboj pomagajo ter starši in učitelji medsebojno
sodelujejo. Politična dimenzija daje zagotovilo, da je inkluzija vključena v vsa področja
2

V praksi paradigma, ki naj bi nudila pomoč vsem otrokom, tedaj ko jo potrebujejo, toliko kot je potrebujejo
in takšno kot jo potrebujejo, pri otrocih s čustvenimi in vedenjskimi težavami ne drži.
3
Iz prakse ugotavlja, da so zgoraj navedene ovire velike in se s socialno-politično situacijo v državi še
poglabljajo.
4
Predvsem sodelovanje in dejavnik organizacije prostega časa v praksi nista zagotovljena. Tako npr. na
malih šolah ni velike izbire v interesnih dejavnostih.
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programiranja. Šola ima učinkovite načrte za zmanjšanje odsotnosti učencev, za
zmanjšanje disciplinskih prekrškov, načrte proti ustrahovanju in izsiljevanju učencev, ima
učinkovit uvajalni program za vse nove učence, priznava kulturne, jezikovne in starostne
razlike ter razlike v znanju in spretnosti med učenci. Praktična dimenzija pa odraža
inkluzivno kulturo in politiko. Inkluzivni pouk tako razvija razumevanje in spoštovanje
razlik. Pouk je programiran za vse učence, učence spodbuja k odgovornosti za svoje učenje
in k sodelovalnemu učenju. Strokovni delavci pozitivno reagirajo na težave učencev ter pri
poučevanju uporabljajo več učnih stilov in strategij.

Skalar (2000, 42) prioritetne naloge inkluzivne prakse vidi v:
● oblikovanju odnosne doktrine; pozitivna naravnanost in pozitivna pričakovanja do vseh
učencev, usmerjenost k dajanju pomoči in vrednotenje različnosti kot prioritete;
● izobraževanju in dodatnem izobraževanju učiteljev v duhu inkluzivne paradigme;
● oblikovanju programov metod in tehnik pomoči (suportov);
● oblikovanju strategij pomoči za učitelje in starše.
Kavkler (2008, 79) po Eatonu našteje strategije uvajanja inkluzije v šolsko prakso: splošne
strategije, timsko delo in poučevalne strategije. Poučevalna strategija je odvisna od:
ravnatelja, dobrih odnosov med zaposlenimi, dobre komunikacije, učiteljeve obravnave
vsakega otroka kot individuuma ter obvladovanja pestrih metod poučevanja. Dejavniki
(Kavkler 2010, 10–12) uspešne inkluzivne prakse pa so: vizija in podpora, sodelovanje,
sprememba načina diagnostičnega ocenjevanja, podpora strokovnih delavcev, učinkovito
vključevanje staršev, uvajanje učinkovitih programskih modelov, učinkovita inkluzivna
praksa ter financiranje vzgoje in izobraževanja.
V okviru učnega procesa otrokom oz. mladostnikom s posebnimi potrebami pomagamo z
individualizacijo ter notranjo diferenciacijo pouka, dopolnilnim in dodatnim poukom,
individualnimi oblikami pouka, individualnimi programi pomoči, fleksibilno diferenciacijo
in nivojskim poukom na predmetni stopnji osnovne šole (Brus 2010, 45). Med vzgojnoizobraževalnimi načeli

5

za učence s posebnimi potrebami bi izpostavila načelo

5

Integracije, zagotovitve ustreznih razmer, enakih možnosti, pravice do izbire, vključevanja staršev,
organiziranja izobraževanja, kontinuiranosti programov, pravočasne usmeritve, interdisciplinarnosti
(Kavkler 2008, 5–6).
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individualiziranega pristopa z diferenciranimi in individualiziranimi programi. Načelo
upošteva tako otrokove oz. mladostnikove sposobnosti kot primanjkljaje in možnosti za
doseganje standardov znanja (Kavkler 2008, 5–6). To je v bistvu proces pristopanja k
poučevanju in učenju učencev različnih možnosti v istem razredu, da bi s tem
maksimalizirali in optimizirali rast in uspešnost vsakega učenca (Pulec Lah 2008, 97).
Načelo individualizacije pomeni, da k vsakemu otroku ali mladostniku pristopamo
individualno in ustrezno njegovim individualnim značilnostim, sposobnostim in
zmožnostim prilagajamo zahteve, naloge, obremenitve, ugodnosti, omejitve, vloge itd.
(Vzgojni program 2004, 16). Krajnčan (2011, 247, 250) govori o individualizaciji in
diferenciaciji kot o vzajemnem procesu in pravi, da naj bo pouk sestavljen iz diferenciranih
učnih ponudb z individualnimi pristopi. Tako se naj ukrepi diferenciacije nanašajo na
šolske skupine, medtem ko se ukrepi individualizacije naj nanašajo na posamezne otroke.
V tem procesu je pomembno, da ne izpustimo nobenega učenca. Prav tako je pomembno,
da iščemo optimalne šolske pogoje za doseganje optimalnih uveljavitev sposobnosti
vsakega učenca.

Geppert in Preuss (Krajnčan 2011, 245, 246) v povezavi diferenciacije govorita o treh
skupinah diferenciacije:
 diferenciacija na temelju individualnih dispozicij (osebni: motivacija, koncentracija;
socialno razvojni: obzirnost, empatija; delovno metodičen stadij: delovne in učne metode
ter stadij celostnega razvoja: spretnosti, znanja, sposobnosti);
 diferenciacija kot aspiracija glede na cilje (razvijanje sposobnosti in interesov,
nadomestiti učne deficite, razvijanje samostojnosti, omogočiti samoizkušnje);
 diferenciacija kot podaljšek učitelja.
Strmčnik (Ministrstvo za šolstvo in šport 2011, 140, 141) pa učno individualizacijo
opredeljuje kot didaktično načelo. Le to zahteva od učitelja, da odkriva, spoštuje in razvija
individualne razlike med učenci. Učenje skuša prilagoditi individualnim vzgojnim in
učnim posebnostim, potrebam, željam ter mu omogočiti samostojno delo. Diferenciacijo pa
opredeljuje kot organizacijski ukrep za lažje izvajanje individualizacije. Razlikuje tri
sisteme učne diferenciacije: notranja (ohranja heterogene učne razrede, znotraj katerih
poskuša upoštevati individualne zmožnosti, potrebe in želje), fleksibilna (prepletajo se
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heterogene in homogene skupine, delna organizacijska, prostorska in časovna ločenost
učnih skupin) in zunanja učna diferenciacija (učenci so razdeljeni v homogene skupine ki
so stalno ločene glede na sposobnosti, tempo napredovanja in zanimanja). Bela knjiga
(Ministrstvo za šolstvo in šport 2011, 154) ponuja sistemske rešitve glede diferenciacije in
individualizacije. In sicer v prvem triletju, kar je pomembno za našo nalogo, predlagajo
samo notranjo diferenciacijo in individualizacijo. Tudi zakon6 o osnovni šoli (ZOsn-F) iz
leta 2006 v 40. členu določa, da se v prvem triletju pouk notranje diferencira.

Tako lahko oblike in aspekte notranje diferenciacije razdelimo tudi glede na faze pouka:
postavitev problema, reševanje problema, utrjevanje in uporaba. Notranja diferenciacija
zahteva različne učne pristope v vseh fazah. Ukrepi individualizacije oz. notranje
diferenciacije so razumljeni v smislu spodbujanja, potrpežljivosti, zaupanju, upoštevanje,
obzirnosti in varnosti (Krajnčan 2011, 244, 246–247). Iz tega lahko sklepamo, da je naloga
šole učence pripeljati do optimalne aktualizacije njihovih individualnih dosežkov.
V inkluzivni šoli

ima učitelj 7 najpomembnejšo vlogo. Samo on lahko poskrbi za

inkluzivno ozračje, predvsem s svojimi stališči, znanjem, sposobnostjo organizacije in
izvajanjem pomoči, upoštevanjem učenčevih posebnih potreb, sodelovanjem z učencem,
starši in vrstniki. Ker sta inkluzivna vzgoja in izobraževanje zahtevna in dolgotrajna
procesa, ki zahtevata spremembe v stališčih, socialnih odnosih, poučevalni praksi, je treba
učencem in učiteljem ponuditi ustrezno podporo in strokovno pomoč. Še posebej
pomembno vlogo ima njegova sposobnost spopadanja z razlikami med učenci v razredu,
predvsem na področju vedenja. Zato je reševanje vedenjskih in socialno-emocionalnih
problemov največji izziv inkluzivne prakse, saj imajo v vseh šolah v vseh državah s to
populacijo otrok največ težav (Kavkler 2008, 57, 59). Stališča učiteljev do vzgoje in
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami so osrednjega pomena za uspešno inkluzijo, saj
vplivajo na kakovost interakcij z učenci in na njihovo učenje. Enako pomembna sta tudi
visoka raven učiteljeve kompetentnosti in učiteljeva samopodoba (Pulec - Lah 2008, 104–
105).
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Zakon o osnovni šoli
(ZOsn-F). (Ur. l. RS 102/2007).
Dostopno prek: http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=2007102&stevilka=5073.
7
V diplomski nalogi uporabljam izraze zapisane v slovnični obliki moškega spola (učitelj, učenec), ampak so
uporabljeni tako za moški kot za ženski spol.
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Učitelj lahko diferencira in individualizira vzgojno-izobraževalni proces s prilagajanjem
štirih elementov kurikula (Pulec - Lah 2008, 106): vsebine, procesa, preverjanja in
ocenjevanja ter okolja. To zahteva od njega veliko mero fleksibilnosti. Za to pa je potrebno
poznavanje različnih aktivnih in sodobnih pristopov k poučevanju in učenju.
Zaključki raziskave Magajne (Ugotavljanje stanja na področju dela z učenci z učnimi
težavami v osnovni šoli od 2001 do 2002 in Učenci z učnimi težavami v osnovni šoli:
razvoj celovitega sistema učinkovite pomoči od 2003 do 2005) (Magajna 2008, 179) pa so
glede individualne in skupinske oblike pomoči pokazali, da so učiteljeve strategije dela
bolj splošne, kar kaže na skromnejše poznavanje posebnih potreb učencev. Večji je delež
individualnih oblik pomoči, kar pa ni inkluzivna usmeritev.
Med vsemi skupinami otrok na šoli, ki so delno ali v celoti oz. so v nevarnosti, da bi bili
socialno izključeni, so otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami (Skalar 2003, 9). Zato
nas v nalogi zanima prav ta posebna kategorija otrok.

2.1

Otroci s posebnimi potrebami

Za otroka s posebnimi potrebami pravimo, da ima nekatere posebne potrebe, ali pa ga
opredelimo kot osebo, ki se težje prilagaja na pričakovanja in zahteve okolja. Posameznike
iz teh skupin opredeljujemo tudi kot otroke s psihosocialnimi težavami. Ti pa imajo enake
potrebe, želje, pričakovanja in probleme kakor nekateri med nami, hkrati pa tudi takšne, ki
jih ima le eden med njimi (Kobolt 2011, 159). ZUOPP-1 opredeli otroke s posebnimi
potrebami v naslednje skupine: otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni
otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govornojezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s
primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s
čustvenimi in vedenjskimi motnjami8 . To so otroci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje
programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene oz.
posebne programe vzgoje in izobraževanja.
8

V nalogi bomo uporabljali termin čustvene in vedenjske težave, saj menimo, da ta besedna zveza zmanjša
možnost stigmatizacije. Izraz čustvene in vedenjske motnje bomo uporabili le pri navajanju in citranju drugih
avtorjev iz literature.
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Kontinuum pomoči9 učencem predvideva pet stopenj pomoči:
 pomoč učitelja pri pouku,
 pomoč šolske svetovalne službe,
 dodatno individualno in skupinsko pomoč,
 mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove,
 program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Peklaj 2012, 13).
Peta stopnja pomoči, ki je usmerjena v zgoraj omenjene programe, zajema Zakon o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011), ki omogoča izobraževanje v naslednjih
izobraževalnih programih: izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo, prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim standardom znanja,
prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobraževalnim standardom in posebni
vzgojno-izobraževalni program ter vzgojni program, v katerega so usmerjeni otroci z
izrazitimi čustvenimi in vedenjskimi težavami (Kavkler 2008, 75–76).

2.1.1

Otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami

Vsi otroci so kdaj nagajivi, kljubovalni, uporniški in impulzivni. Tako vedenje je sicer
normalno za odraščajoče bitje. Učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami pa imajo na
teh področjih več težav. Ti učenci se vedejo neprimerno v daljšem časovnem obdobju, tako
vedenje se vztrajno ponavlja in zaradi tega imajo velike težave s socialno integracijo.
Pogosto imajo slabe socialne odnose s svojimi vrstniki, so v stalnih konfliktih s starši in
učitelji, kršijo pravne norme in imajo težave v čustvovanju (Dimic 2010, 61). Čustvene in
vedenjske težave se pogosto kombinirajo ne le s psihološkimi in biološkimi težavami,
temveč tudi s socialnimi in učnimi, saj imajo čustvene in vedenjske težave najbolj pogosto
tudi učenci z učnimi težavami, učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
dolgotrajno bolni učenci, učenci, ki imajo težave s pozornostjo in spominom, ter učenci,
katerih vedenje je impulzivno, manj obvladano (Kobolt 2011, 160).

9

Je nefunkcionalen za otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami, saj učitelj in svetovalni delavec
največkrat nista dovolj usposobljena. Če bi otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami hoteli biti
enakopravni drugim otrokom, bi moral vsak svetovalni delavec na šoli in vsak učitelj biti usposobljen.
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Metljak, Kobolt in Potočnik (2010, 89, 90) menijo, da če neki način čustvovanja ali
vedenjskega odziva ne moti niti posameznikovega razvoja niti ni izredno moteč za okolico,
potem lahko rečemo, da gre za težavo. Če težava postane resna ovira za posameznika,
njegov psihosocialni in osebnostni razvoj ter je moteča tudi za okolje, govorimo o motnji.
Atkinson in Hornby (prav tam, 95) menita, da imajo otroci oz. mladostniki z vedenjskimi
in čustvenimi težavami naslednje značilnosti. Njihovo vedenje je letom neprimerno ali pa
je na kakršenkoli način socialno neprimerno. Vedenje pri učenju moti tako učenca kot tudi
njegove sošolce (klepetanje, odpor do dela). Prav tako je v vedenju prepoznati znake
čustvenega nemira (nepričakovan jok, umik iz socialnih dejavnosti) ter

težave pri

oblikovanju in vzdrževanju pozitivnega odnosa (umik od sošolcev, agresivnost).
Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami se večinoma usmerjajo v vzgojni program, ki
ga izvajajo zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Pri usmeritvah
v program redne osnovne šole pa otroci praviloma niso usmerjeni v skupino otrok s
čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Usmerjeni so v druge skupine otrok s posebnimi
potrebami (primanjkljaji na posameznih področjih učenja). Iz analize podatkov Zavoda za
šolstvo RS o usmerjanju je razvidno, da se otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami
redko usmerjajo v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo redne
osnovne šole (Ministrstvo za šolstvo in šport 2011, 283, 284). Letno poročilo v šolskem
letu 2009/2010 o številu učencev s posameznimi motnjami v osnovni šoli je pokazalo, da
je le 78 otrok usmerjenih v skupino motnje vedenja in osebnosti. Čeprav otroke, ki imajo
prehodne težave na področju čustvovanja in vedenja, ne usmerjamo, potrebujejo podporo
in pomoč. Predhodna pomoč je potrebna, da bi lahko preprečevali, omejevali oz. odpravili
nadaljnji razvoj njihovih težav (Peklaj 2012, 11).
Raziskava Magajne (»Ugotavljanje stanja na področju dela z učenci z učnimi težavami v
osnovni šoli od 2001 do 2002 in Učenci z učnimi težavami v osnovni šoli: razvoj celovitega
sistema učinkovite pomoči od 2003 do 2005«) je na področju opredelitev zastopanosti in
odkrivanja učencev z učnimi težavami ugotovila, da otroci s posebnimi potrebami
predstavljajo od 20 do 25 % populacije vseh učencev. Največ je otrok z učnimi težavami,
in sicer 20 % šolajoče populacije. Od tega učitelji menijo, da jih je na razredni stopnji od
6–9 % (Magajna in drugi 2008, 124, 129–130, 181–186, 245–248). Rezultati prav tako
kažejo, da presenetljivo malo strokovnih delavcev uvideva vpliv revščine na izobraževalno
uspešnost učencev z učnimi težavami. Približno 60 % učiteljev opaža povezavo med
10

učnimi in vedenjskimi težavami. Šolski strokovni delavci najhitreje odkrijejo učence, ki
imajo težave zaradi hiperaktivnega in nemirnega vedenja. Delo v razredu najbolj otežuje
hiperaktivnost. Vodilni delavci in razredni učitelji so zadovoljni z uveljavljenimi načini
odkrivanja. Analiza raziskave glede ocene uspešnosti različnih oblik pomoči je pokazala,
da so najbolj uspešni pri reševanju pomanjkljivih spodbud za šolsko delo (64 %), sledijo
čustvene težave, socialna (eksistenčna) ogroženost, pomanjkljive učne in delovne navade,
pomanjkljiva motivacija za šolsko delo, hiperaktivno, nemirno vedenje ter pomanjkljivo in
neustrezno poučevanje (46 %). Skoraj polovica jih meni, da so težave prehodne, polovica
pa, da se vlečejo skozi celo šolanje. Rezultati prav tako kažejo, da področje učnih težav ni
celovita in skupna skrb šole ter da se na področju učnih težav v OŠ pristopa premalo
celovito, sistematično in dolgoročno.
Analiza raziskave »Učitelji o vedenjskih reakcijah učencev s posebnimi potrebami v redni
osnovni šoli« (Lesar in dr. 2009, 335, 338–341, 348–350) kaže, da so z vidika učiteljev
učenci s posebnimi potrebami manj konstruktivno storilni, manj socialno gotovi, imajo
slabšo samopodobo in več vedenjskih težav kot običajni učenci. Primerjava med
posameznimi skupinami učencev s posebnimi potrebami pa je pokazala, da so z vidika
vedenja za učitelje najbolj problematični učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
čeprav kar dve tretjini učiteljev (77 % razrednih učiteljev) podpira koncept inkluzije. Prav
tako ugotavljajo, da bi le slaba polovica učiteljev sprejela v svoj razred učenca s
čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Skoraj polovica razrednih učiteljev (42 %) meni, da
ti niso sposobni dosegati učnega programa. Učitelji jim učne zahteve znižujejo,
odgovornost zanje pa prenašajo na specialne pedagoge. Vedeti moramo, da gre pri učencih
s čustvenimi in vedenjskimi motnjami za razvoj specifičnih z vidika družbe ne najbolj
spremenljivih, lahko celo ogrožajočih odzivov pri interakciji učenca z okoljem. Mcleanova
raziskava iz leta 2000, v kateri so opazovali za učitelja moteče učence, je tudi pokazala
jasno zvezo med vedenjem učenca in učiteljem (t. i. odnos). Ugotovitev je pomembna za
učence s posebnimi potrebami. Učence, ki potrebujejo največ pozornosti, učitelji
zanemarjajo oz. učitelji s svojimi odzivi pri nekaterih učencih spodbujajo neprimerne
oblike vedenja. Iz Pravilnika o usmerjanju (2003) in Pravilnika o organizaciji in načinu
dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste
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in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (2003)10 bi lahko
predvidevali, da se otroci, ki ne ustrezajo tovrstnim kriterijem, pa vendar kažejo disocialno
vedenje, usmerjajo v druge kategorije, predvsem v najbolj številčno, učenci s primanjkljaji
na posameznih področjih učenja. Iz analize še lahko sklepamo, da vedenjske značilnosti in
slabe delovne navade napeljujejo učitelje k nižjim pričakovanjem glede njihovih
sposobnosti pri doseganju učnega uspeha. Vedenjska in čustvena težavnost učenca se
vedno ne izražata navzven. Pogosto je obrnjena navznoter, je internalizirana. Kaže se kot
pasivnost,

nemotiviranost,

anaksioznost,

depresivnost,

umaknjenost,

neodzivnost,

nepripravljenost sodelovati, kaže se v manj pozitivnih reakcijah z odraslimi ali sošolci, kot
učna neuspešnost, kot učne težave, šibka socialna spretnost, kot slaba samopodoba. Ta
ugotovitev je predvsem pomembna pri spodbujanju pozornosti učiteljev tudi na
internalizirana vedenja. Če nanje nismo pozorni, še dodatno vodijo k slabšemu učnemu
uspehu, socialni izoliranosti, lahko tudi k nekontroliranemu nenadnem agresivnem
vedenju. Učenci (Dimic 2010, 61) s čustvenimi motnjami pogosto ostajajo spregledani in
se zaradi tega soočajo s še večjimi težavami. Poglavitna naloga učitelja je, da težave pri
učencu zazna, se nanje odzove in obvesti svetovalno službo. Pomembno je, da otroku
ponudimo pomoč in obravnavo, še preden težave prerastejo v motnje.

2.1.2 Etiološke in fenomenološke klasifikacije čustvenih in vedenjskih težav
Eden temeljnih pogojev za uspešno načrtovanje intervencij je poznavanje vzrokov in
okoliščin nastanka težav v socialni integraciji. Poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na
vedenjske in čustvene težave, pomaga pri uspešni obravnavi in preprečevanju teh težav pri
otrocih. Vsak posameznik je edinstven, enkraten in neponovljiv, zato posameznika ne
moremo uvrstiti v določene predalčke in slepo uporabljati klasifikacij. Te nam lahko
pomagajo le pri razumevanju otrokove problematike in pri ustreznejšemu izboru vzgojnega
načrta in oblike pomoči. Samo vedenje, ki se označuje kot odklonsko, v družini, šoli, ali
javnosti, ali vsaka kršitev pravne ureditve nikakor ne pomeni ogroženosti ali motnje v
osebnostnem razvoju. Simptomi sami po sebi ne dajejo navodil o vrsti in stopnji
neustreznega razvoja. Prav tako si je napačno predstavljati, da mora izvid vsebovati
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Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih
za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. Dostopno prek:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200354&stevilka=2703.
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vzročno dorečenost. Ustrezna strokovna pomoč tega ne zahteva (Krajnčan 2000, 177). Prav
tako Krajnčan (2006, 45, 47) poudarja, da so klasifikacije večinoma narejene o otrocih in
mladostnikih v vzgojnih zavodih, kar v celoti spremeni njihovo verodostojnost. Vedenjske
in čustvene težave so prav tako odvisne od časovno in kulturno pogojenih norm ter
pričakovanj odklonskega vedenja. Te nastanejo zaradi organskih motenj ali neprimernega
okolja, pogostosti in težav v razvoju, nedoseganj učnih in delovnih zahtev pa tudi zaradi
interakcijskega dogajanja v okolju. Težave so preobsežne, da bi jih otroci lahko
premagovali brez posebne pomoči. Po definiciji Skalarja (2003, 9; Žagar 2012, 55) so
otroci z vedenjskimi in čustvenimi težavami tisti, ki s svojim vedenjem ogrožajo sebe,
svoje življenje in zdravje, svojo osebnostno in socialno integriteto. Prav tako so to otroci,
katerih vedenje je ogrožajoče za socialno okolje, ki je uperjeno proti pravilom, vrednotam,
moralnim normam in zakonom. Do danes je bilo v rabi veliko izrazov za označevanje
čustvenih in vedenjskih motenj pri otrocih. Različna terminologija je posledica različnih
teoretičnih orientacij in imajo podoben, ne pa isti pomen. Kljub temu je bilo treba učence
na nek način opredeliti, da bi jih lahko identificirali in jim nudili ustrezno pomoč.

Vedeti moramo, da so si vedenjske in osebnostne motnje od vseh ostalih razvojnih motenj
najmanj podobne in enotne. Vsaka ima svoj specifični splet vzrokov za nastanek in
patogeni razvoj. Prav tako ni predvidljiva njihova verjetnost oz. intenzivnost pojavljanja,
saj je odvisna od otrokovega/mladostnikovega trenutnega psihofizičnega stanja, od
senzibilnosti trenutnega okolja za odklonsko vedenje ter interaktivnih spodbud. Vrednost
fenomenoloških klasifikacij je v tem, da nas teoretično usmerjajo na pot iskanja »praktične
resnice«. So koristna teoretična orientacija za razumevanje stvarnih motenj, praktičen
pomen pa dobijo šele, ko spoznamo tudi okoliščine nastanka in razvoja (Krajnčan 2000,
168–169). Klasifikacije so nam lahko v pomoč, da povečamo razvidnost pojavov. Po drugi
strani pa povečujejo nevarnost stigmatizacije (Kobolt 2011, 154). Zato Bečaj (1989, 15)
opozarja še na naslednjo nevarnost. Ne glede na to, kaj je motnjo povzročilo, se lahko
začne okolje nanjo odzivati tako, da jo vzdržuje ali celo krepi. Po mnenju Schradera (v
Krajnčan 2006, 37) so klasifikacije pomembne, saj se z njihovo pomočjo lažje vzpostavi
most med detekcijo in diagnostiko, triažo, potekom vzgoje oz. psihosocialne pomoči ter
socialno integracijo in inkluzijo kot ciljem pomoči. Škoflek (v Krajnčan 2006, 38) pa meni,
da je poznavanje vzrokov in okoliščin nastajanja motenj v socialni integraciji eden od
pogojev za uspešno vzgojno pomoč. Poznavanje vzrokov prispeva k razumevanju
individualne problematike, ustreznejšemu izboru vzgojnega načrta in pomoči, vzpostavitvi
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produktivnega odnosa ter uspešnejšemu odkrivanju in premagovanju negativnih transfernih
odnosov otroka s sveta odraslih. Klasifikacije (Metljak in drugi 2010, 100; Krajnčan 2006,
45) pa naj bi bile tudi pripomoček za orientacijo in sporazumevanje med strokami, ki so
mnogokrat zastopane v timskih obravnavah. Etiološke klasifikacije izhajajo iz vzrokov
vedenjskih motenj in predvsem praktikom ponujajo linearno povezavo vzrokov, diagnoze
in vzgojnih načrtov. Fenomenološke klasifikacije pa se omejujejo na pojavnost vedenjskih
in čustvenih težav. Empirične klasifikacije spojijo različne vedenjske motnje po določenih
značilnostih.

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami uporablja za kriterije opredelitev vrste in
stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami medicinski model,
zato bomo za namen diplomske naloge omenili v slovenskem prostoru najbolj znane
klasifikacije.
Bregant (1987, 8) deli etiološko klasifikacijo disocialnih motenj na pet skupin:
 Prvo skupino poimenuje situacijsko, to je reaktivno povzročena motnja kot posledica
izjemne obremenitve pri normalni osebnostni strukturi. Disocialno vedenje ni v skladu z
osebnostno strukturo in običajnim vedenjem. Otroci reagirajo disocialno v izjemnih
primerih zaradi neobičajnih in za njihovo stopnjo čezmernih obremenitev.
 Druga skupina so sekundarne peristatične motnje, kot posledica motenega čustvenega
razvoja (pri nevrotični in pri disocialni osebnostni strukturi).
 Tretja skupina so

primarno peristatične motnje kot posledica direktne miljejske

okvarjenosti in zavajanja. Skupina zajema otroke, ki so odraščali ob disocialnih starših ali
pa so ti živeli v okolju s subkulturnimi ali protikulturnimi značilnostmi. Ti otroci niso
čustveno, ampak socialno oškodovani.
 V četrto skupino spadajo primarno biološko pogojene motnje kot posledica okvar
centralnega živčnega sistema in psihoz.
 V zadnjo skupino spadajo razvojno ogroženi otroci brez disocialnih motenj.

Bregant (1987, 17–19)

svojo etiološko klasifikacijo dopolni s simptomatsko oz.

fenomenološko:
 motnje v odnosu do vrstnikov;
 motnje v odnosu do odraslih;
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 motnje pri delu;
 tatvine;
 pohajkovanje in beganje;
 nasilnost;
 nastopaštvo;
 seksualna neprilagojenost.
Bečajev (v Krajnčan 2000, 170) model govori o disocialnem vedenjskem sindromu.
Motnje vedenja in osebnosti so praviloma kombinacija bioloških, psiholoških in
socioloških dejavnikov. Bečaj dopolnjuje klasifikacijo disocialnega vedenjskega sindroma,
ki ga srečujemo pri motnjah vedenja in osebnosti, takole:
 nizko delovno učinkovitost (imajo visoke splošne sposobnosti vendar so običajno
neuspešni, ponavljajo razrede),
 pomanjkanje aktivnih interesov (prevladujejo pasivni interesi, kajenje, gledanje tv,
računalnika);
 pomanjkanje delovnih navad (ni dejavnosti, kjer bi posameznik kazal ustrezno
vztrajnost);
 pomanjkanje stikov z normalnimi vrstniki (med sošolci niso priljubljeni, družijo se s sebi
enakimi);
 izločenost iz socialnega okolja (ni vključen v noben klub ali organizacijo);
 pomanjkanje pozitivnega čustvenega stika z odraslimi (nimajo nobenega odraslega, ki bi
mu lahko zaupali, bili nanj navezani in doživljali sprejetost). Avtor našteva pojavne oblike
in jih poveže v sindrom.
Myschker (v Krajnčan in Škoflek 2000, 171–172) razvrsti vedenjske motnje v štiri
skupine:
 otroci in mladostniki z eksternaliziranim, agresivnim vedenjem (agresivno, hiperaktivno,
impulzivno, ekscesivno konfliktno, neubogljivo, uporno, nasilno vedenje, kršenje
neupoštevanje pravil, motnje pozornosti);
 otroci in mladostniki z internaliziranim, zaradi strahu oviranim vedenjem (bojazen, strah,
žalost,

nezainteresiranost,

nemotiviranost,

zadržanost,

odmaknjenost,

psihosomatske motnje, bolehnost, motnje spanja, občutek manjvrednosti);
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mračnost,

 otroci in mladostniki s socialno nezrelim vedenjem (starosti neprimerno vedenje, nagla
utrudljivost, slaba koncentracija, govorne motnje);
 otroci in mladostniki s socializiranim, delikventnim vedenjem (neodgovorno vedenje,
razdražljivost, agresivnost, nagla razburljivost, napadalnost, nemirnost, nizka frustracijska
toleranca, odsotnost kesanja, neupoštevanje norm, pripravljenost na tveganje, brez ovir in
zavor, motnje v odnosih, nesposobnost navezovanja kontaktov ipd.).
Shema simptomov otroških vedenjskih težav po Schraderju (v Krajnčan in Škoflek 2000,
174–176) je razdeljena na:
 funkcijske motnje (enureza, enkupreza, zaprtje, motnje prehranjevanja, splošen motorični
nemir, tiki, govorne motnje, motorična nespretnost, napačna drža in poškodbe, slabosti
čutil);
 motnje navad (sesanje palca, grizenje nohtov, puljenje las, škripanje z zobmi, ekscesivna
masturbacija);
 motnje občutkov jaza in temeljnega razpoloženja (obča bojazljivost, bojazen v določenih
situacijah, bolehanje, samopomilovanje, tečnarjenje, depresija, jok, poskus samomora,
evforičnost);
 socialne motnje (trma, kljubovalnost, neposlušnost, nasprotovanje avtoriteti, pretirano
ljubosumje, čustveno šibka navezanost na soljudi, govorne motnje, samotarstvo,
izostajanje iz šole, pobegi, potepanje, pretirana podrejenost, mehkost, nesamostojnost,
nesposobnost uveljavitve, prepirljivost, pretepanje, neznosno vedenje, brutalnost, mučenje,
trpinčenje ljudi in živali, zlobnost, zahrbtnost, škodoželjnost, nagnjenje k uničevanju,
zažiganje, požiganje, bojazen, strah pred določenimi ljudi, živalmi, stvarmi, mazohistični
vzgibi, potreba po kaznovalnosti, ekshibicionizem, klovnstvo, megalomanija, bahanje,
nastopaštvo, goljufanje, laganje, neiskrenost, neodkritost, tatvine);
 motnje na področju dela in storilnosti (motnje pri igri ali pomanjkanje interesa, šolsko
nazadovanje, neuspešnost, motnje zaznavanja, raztresenost, pozabljivost, motnje
koncentracije, igrivost, sanjarjenje, počasnost, pomanjkanje pobud, lenoba, odpor do dela,
prevelika pridnost, umazanost, netočnost, neurejenost, pretirana pedantnost, prevelika skrb
za čistočo, pretirana skrbnost).
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Biopsihološka interpretacija 11 motenj v otroštvu po P. L. M. van der Doefu (Metljak,
Kobolt in Potočnik 2010, 106) deli vedenjske in čustvene težave v štiri osnovne skupine
psihosocialnih motenj v otroštvu in adolescenci: avtizem, motnje pozornosti, čustvene
motnje in vedenjske motnje. Koboltova (2011, 165) interpretira vzročnost vedenjskih in
čustvenih težav s pojmom biološkega koncepta adaptacije in psihološkega koncepta
intencionalnosti. Vzrok (Krajnčan 2006, 42; Kobolt 2011, 165) težav je v njihovi
intencionalni in adaptacijski funkciji. Intencionalnost je psihološki koncept, ki zajema
kognitivne in emocionalne vsebine, adaptacija pa je biološki koncept, ki govori o
uravnoteženi izmenjavi informacij med otrokom in njegovim okoljem. Razdeljena je na
akomodacijo in asimilacijo. Po Piagetovi teoriji akomodacija opisuje odzive in prilagajanja
na zahteve okolja in njegovo naravnanost k spremembam. Medtem ko asimilacija pomeni
način vključevanja elementov iz zunanjega okolja v posameznikovo psihološko strukturo.
Asimilacija je proces, v katerem posameznik sprejema elemente iz zunanjega sveta v svojo
psihično strukturo ter jo glede na nove izkušnje in informacije iz okolja prilagaja in
spreminja. Metljak, Kobolt in Potočnik (2010, 107) dodajo, da so motnje v otroštvu
razložene s psihološko funkcijo intencionalnosti in z biološko funkcijo adaptacije. Oba
koncepta tako zajemata dve področji; intencionalnost, ki se deli na kognicijo in emocije,
adaptacija pa na asimilacijo in akomodacijo. Avtizem je povezan s kognicijo in asimilacijo.
Ti otroci imajo težave v raziskovanju in ponotranjenju novih elementov iz okolja.
Organizacija vedenja je toga in ritualna. Izrazite težave imajo na ravni akomodacije, saj se
ne odzivajo na zahteve okolja. Motnje pozornosti pomenijo nezmožnost otrok v spremembi
njihovega odgovora na zahteve okolja, saj ne zmorejo inhibirati impulzov in imajo
primanjkljaj v zadovoljivi količini kontinuirane selekcije pozornosti. Čustvene motnje se
kažejo pri otrocih, ki morajo živeti ločeno od staršev. Težave se kažejo pri asimilaciji v
novo okolje in se manifestirajo v čustvenih motnjah. Izražajo se v treh oblikah: v
separacijski anksioznosti, izrazitem umikanju pri stikih z drugimi ljudmi in pretirani
bojazljivosti. Vedenjske motnje se kažejo v kršenju pravil družbe (kraje, laži, pretepi,
uničevanje lastnine, begi od doma), čustveno nasprotovanje pravilom okolja,
egocentričnost in druge sprejemajo kot sredstvo za zadovoljevanje svojih potreb (Krajnčan
2006, 43).

11

Interpretacija motenj v otroštvu po P. L. M. van der Doefu je integrativen in interdisciplinaren pristop, ki je
sestavljen iz ključnih pojmov psihiatrije, psihologije, pedagogike in biologije (Metljak, Kobolt in Potočnik
2010, 106).
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2.1.3 Pojavne oblike čustvenih in vedenjskih težav pri pouku/v šoli
Škoflek (v Krajnčan v 2007 135, 136) meni, da so vedenjske in čustvene motnje izrazito
reaktiven pojav. Odvisne so od notranjih (razpoloženjskih) in zunanjih (sošolcev, učiteljev,
predmetov, razredne klime) spodbud. Nastanek in razvoj vedenjskih in čustvenih motenj
pri pouku je razdelil v štiri težavnostne stopnje. Občasno vedenje, ki ga učitelji lahko
prepoznajo ter razumejo. Hkrati ga znajo ali zmorejo sami reševati ali rešiti. Občasni
pojavi in težave, ki učitelje ovirajo, motijo ali dekoncentrirajo. Zaradi teh morajo učitelji
učni proces prekiniti, se za trenutek posvetiti motečemu učencu ali poklicati strokovno
pomoč. Pogosti pojavi, težave, motnje, ki učitelje motijo, ovirajo pri delu. Sami jih ne
znajo in ne zmorejo rešiti. Pojavi, težave, motnje, prekrški, ki jih ne znajo ali ne zmorejo
rešiti niti učitelji niti strokovne službe na šoli, ter je zato učenca treba napotiti na
zunajšolske, specializirane oblike pomoči ali pa ga začasno ločiti iz razreda.
Škoflek tako razdeli (Krajnčan v 2007, 136) motnje vedenja in osebnosti v tri pojavne
oblike:
 Prva oblika motenj vedenja in osebnosti se pojavlja v zvezi s poukom (klepetanje, igranje,
pozabljanje, zgubljanje šolskih potrebščin, zamujanje).
 Druge oblike se kažejo v odnosih do sošolcev in učiteljev (prepiranje, žaljenje,
pavlihovstvo, hvalisanje, agresivno vedenje, užaljeno umikanje, kajenje, uživanje alkohola,
eksperimentiranje z drogo).
 Slednje se pojavljajo v odnosu do lastne (ne)uspešnosti (izmikanje šolskim obveznostim,
odkrito odklanjanje učenja, učiteljev, apatičnost, neopravičeno izostajanje od pouka,
splošna učna neuspešnost).
Medtem ko Vahid in Harwood (v Kobolt 2011, 166-167) pri učencih, ki so vključeni v
redne šole ter kažejo čustvene in vedenjske težave, naštevata naslednje oblike vedenja:
odsotnost, raztresenost, brezdelje, nasprotovanje, iskanje pozornosti, ustrahovanje,
tiranstvo; kaotičnost, otročjost, nerodnost, defenzivnost, trmo, strah pred testi, čezmerno
kritičnost; probleme s pisanjem, hiperaktivnost, hipohondrijo, nezrelost, anksioznost,
zbijanje šal, probleme s spominom, nerazpoloženost, nervozo, obsesivno vedenje; pogoste
izpade, posttravmatične izbruhe, nenehno postavljanje vprašanj, socialni umik, nesramno
vedenje, probleme z branjem, samopoškodovanje, poškodbe senzoričnih čutil, neprimerno
seksualno vedenje, kratko koncentracijo, počasne odzive, govorne težave; težave s
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črkovanjem, jecljanjem, nenehno pripovedovanje laži in čezmerna utrujenost. Iz
pedagoškega vidika je zanimiva klasifikacija Smitha in Lassleta (v Žagar 2012, 55) glede
na vlogo, ki jo nekateri učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami najpogosteje igrajo v
razredu. Te vloge so: razredni duhovitež, učenec, ki izraža čustva drugih učencev,
nepriljubljen učenec (učenec žrtev) in saboter.

2.2

Preventiva v šolskem prostoru

Temeljni koncept vzgoje in izobraževanja bi moral biti preventivno delo, pri katerem je
veliko različnih pristopov in metod. Med temi je tako kot pri metodiki vzgojnega dela
težko izpostaviti tiste, ki so bolj ali manj uspešne. Schilling navaja, da ni dobrih ali slabih
metod, obstajajo samo bolj ali manj angažirani izvajalci. Za le te je treba priskrbeti dovolj
znanj in možnih izbir, da se lahko odločajo za tisto, ki jim je v povezavi z otrokovo
specifiko najbližja. Cilj prevencije je preprečiti, da nezaželeno vedenje sploh nastopi,
hkrati pa je treba otroku ponuditi dovolj virov podpore v pozitivnih oblikah vedenja.
Preventivne strategije temeljijo na spremembah ljudi, spremembah socialnih položajev in
spremembah situacij. Preventiva naj bo usmerjena v zgodnje prepoznavanje rizičnih
primerov, na ozaveščene kriterije selekcije, na pomen pedagoškega odnosa ter na pomen
dela s starši, da bi se izboljšalo počutje v razredih in na šoli, saj po mnenju Krajnčana
(2007 119, 121, 122, 125) predstavlja naveličanost pomemben dejavnik, v katerega je treba
usmerjati pozornost. V šolskem prostoru dajemo prednost preventivi. In če govorimo o
preventivi, je pomembno čim zgodnejše odkrivanje potencialnih težav in senzibilnost za
odrivanje potencialnih otrok. Zato ima učitelj tukaj zelo velik pomen.
Pšunderjeva (2004, 113–129) je primerjala poglede različnih avtorjev in strnila tri temeljna
področja preventivnega delovanja. Prvo, ki je za nalogo najbolj pomembno področje, se
nanaša na vzpostavljanje prijetne, sproščene in spodbudne razredne klime. Temelji na
pozitivnih medosebnih odnosih (med učiteljem in učencem, med vrstniki, med učitelji in
starši, v šolskem kolektivu).
prijaznost,

pozitivno

držo,

Med učiteljeve splošne medosebne spretnosti uvršča
sposobnost

poslušanja,

sposobnost

dajanja

iskrenih

komplimentov. Med dodatne spretnosti pri delu z učenci pa šteje redno namenjanje
pozornosti, stalno pripravljenost pomagati ter predstavljanje modela z dobrimi navadami.
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Tukaj je tudi izpostavila učenje socialnih spretnosti. Drugo področje je povezano z
učiteljevimi pripravami na pouk in na izvajanje pouka. Poudarila je pomen motivacije
učencev, upoštevanja psiholoških potreb učenca in upoštevanja učnih potreb vsakega
posameznika. Tretje področje se povezuje z dejavnostmi, ki se nanašajo na organizacijo,
vodenje in upravljanje razreda. Pomen daje aktivnemu sodelovanju učencev in
soodločanju pri oblikovanju pravil.
Preventiva pa je pomembna še iz enega vidika. Sodobni trendi kažejo, da ima pri
obvladovanju disciplinskih problemov pomembno vlogo preventivno delovanje. Namen
preventivne discipline je prispevanje k izognitvi potencialnih disciplinskih problemov. Z
učinkovitim preventivnim delovanjem ne dajemo priložnost, da bi ti prerasli v resne
probleme in postajali vedno težji za obvladovanje (Pšunder 2004, 106). Kounin (v Pšunder
2004, 107–108) je strnil spretnosti preventivne discipline, ki odlikujejo učinkovitega
učitelja in ga ločujejo od neučinkovitega v štiri velike skupine: ohranjanje tekočega poteka
ure, ohranjanje zanimanja učencev, ohranjanje občutka odgovornosti učencev za učenje
ter učencem dajati občutek, da so nadzorovani.
Preventivno delo ponuja široko paleto možnosti. Zato Krajnčan (2007, 125–136) oblikuje
metodo primerov dobre prakse, katere namen je prikazati možnosti na področju prevencije:
 razpoznavanje rizičnih primerov (senzibilizacija šolske naveličanosti in odklanjanja,
otroci, ki se vedejo drugače, so nezadovoljni, na aktiven ali pasiven način kažejo
nestrinjanje, se odvračajo od šolske kulture);
 sprememba kriterijev dosežkov ali misliti drugače pri pouku (šolske ocene in zahteve so
lahko indikator za močna področja, opravičeno in neopravičeno manjkanje in odsotnost so
lahko pomemben indikator, ki nas lahko opozori, da se z otrokom nekaj dogaja);
 odnosni načini in socialno vedenje (čim boljši je odnos z učiteljem, težje se bodo učenci
počutili nesprejeto in nerazumljeno);
 manjkajoča integracija (pomen opazovanja vedenja in težav integracije otrok v razredu,
saj s tem izgubljajo stik s šolo);
 pomoč posamezniku in razvojni načrti (učitelj mora imeti interes identificirati ter podati
iniciativo za oporo in pomoč otroku, pri tem je pomembno, da delujemo
nestigmatizirajoče);
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 izboljšanje razredne klime (šola naj bo prostor, kjer bodo otroci doživljani resno in
odgovorno, otrok naj začuti in ojača občutek lastne vrednosti in mi-občutek, spodbujati
razvoj socialne kompetence);
 delo s starši v kooperaciji s pomočjo mladim v šoli (najti dober in intenziven kontakt s
starši in ga negovati, starši so partnerji, pomembno je vključevanje v šolski vsakdan);
 pedagogika naj ne bo razumljena kot reševanje problemov;
 jasnost mehanizmov selekcije in uspeha;
konfrontativna pedagogika (učencem posreduje v vsakodnevnih interakcijah in pogovorih
vedno dogovorjen, miren standard skupnega bivanja, ki terja doslednost);
uspešno ponavljanje skozi kooperacijo (gre za koncept mreženja osnovne šole in
poklicnih šol, da je minimalno število ponavljalcev);
 pouk lahko motnje odpravi;
● reševanje motenj pri pouku (konflikti, agresija in nasilje v šoli);
 vzgojne težave – prevencija;
● ravnanje z motnjami, konflikti, stresom in nasiljem v šoli in pri pouku;
 spolno ozaveščena pedagogika in refleksivna koedukacija – element šolskega razvoja;
 nenasilna komunikacija po Marshallu Rosenbergu;
● mobbing učenk in učencev;
 mediacija v šoli;
 razgradnja stresa, razbremenitev in koncentracija zame in moj razred/skupino;
 komunikacijski treningi za učitelje in učiteljice, učenke in učence;
 trening socialnih veščin;
● strategije, koncepti in metode za šolo kot sistem;
 poravnava spora;
● impementacija pomoči, spremljanje, pooskrba;
 kolegialno svetovanje na primeru;
 kako postaviti meje.
Metljak (2010, 232-233) pa oblikuje šest področij strategij, ki bi jih šola z inkluzivnim
pristopom morala vključevati pri soočanju s čustvenimi in vedenjskimi težavami:
• strategije usmerjene v razredno skupnost (vodenje razreda- usmerjanje vedenja, razredna
disciplina; usmerjanja odnosov v razredu; razvijanje pozitivnega samovrednotenja v
razredu; pomen/razumevanje učitelja kot modela);
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•strategije usmerjene k posamezniku znotraj razreda (načrt usmerjanja vedenja;
opredelitev težav glede na nujnost spremembe; soočanje z agresivnim vedenjem znotraj
oddelčne skupnosti; pomen/razumevanje omejitev v posameznika usmerjenih intervencij);
• strategije usmerjene v posameznika zunaj razreda (skupinske in individualne oblike);
• podpora učitelju (neposredna in konzultacija s svetovalnimi delavci);
• podpora šoli ( konzultacije med sistemoma rednih in posebnih šol ter preko neodvisnih
svetovalnih institucij);
• podpora staršem.

2.2.1 Šola kot zaščitni in ogrožajoči dejavnik
Šolanje zajame mlade ljudi, ko so najbolj dovzetni za nove izkušnje ter hkrati najbolj
občutljivi in ranljivi. Intenzivno in dolgotrajno poseže v otrokovo življenje, in to v
razvojnem obdobju, ki je zelo pomembno za oblikovanje osebnosti. Šola lahko ustvarja
varno in podporno vzdušje. Lahko pa ustvarja vzdušje napetosti, nepredvidljivosti in
strahu. Otrokom lahko nudi možnosti in priložnosti za izražanje svojih čustev in stisk,
lahko pa je izrazito nerazumevajoča do otrokovih čustvenih odzivov (Kobolt in Pelc
Zupančić 2010, 79). Šola je kot vzgojno-izobraževalna ustanova in kot socialno okolje
izvor stresnih doživetij. Najpogostejša stresna dogajanja v šoli so: všolanje, strah pred
spraševanjem, učne težave, slabe ocene, konflikti z vrstniki in učiteljem, tekmovalno
vzdušje in storilnostna naravnanost itd. (Ogrin 1999, 158, 161).
Okoliščine povezane s šolo lahko soustvarjajo neprimerno vedenje. Pogosto se spregleda,
da je mnoga neprimerna vedenja v šoli mogoče povezati z ureditvijo in funkcioniranjem
šole, s tem pa tudi z načinom delovanja učiteljev. Z zahtevami po prilagajanju otrok
strukturi in funkcioniranju šole lahko šola soustvarja disciplinske probleme. Šola ne
zahteva le prilagajanja določenim vedenjskim vzorcem, postavlja tudi pričakovanja oz.
zahteve v zvezi z učno storilnostjo. S tem daje poudarek predvsem pridobivanju znanja,
manj časa pa ostane za razvijanje socialnih spretnosti, ki jih posameznik potrebuje za
vzpostavljanje medosebnih odnosov, konstruktivno reševanje konfliktov in uspešno
uveljavljanje v družbi. Intenziven tempo dela pa lahko učiteljem onemogoča, da bi se
posvetil posameznikom in njihovim individualnim potrebam (Pšunder 2004, 77–80).
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Šola pa lahko deluje tudi kot varovalni dejavnik. Varovalno delujejo predvsem dobra
psihosocialna klima šole, podpora in razumevanje ter dosledno ravnanje učitelja, podpora
šolske svetovalne službe ter sošolci ki otroka sprejmejo (Kobolt in Pelc Zupančić 2010,
79). Med varovalne dejavnike za mladostniško delinkventnost spada predvsem navezanost
na učitelje in na vrstnike, angažiranje pri nalogah šolskega tipa, pozitivna šolska izkušnja,
odsotnost deficitov v socialnih veščinah in odsotnost hiperaktivnosti in impulzivnosti
(Magajna 2008, 36–37). Varovalno lahko delujejo tudi učiteljeva osebnost, socialna in
organizacijska struktura šole, razredno ozračje, odnosi (skupina otrok, posamezen otrok,
učitelj, drugi ljudje na šoli), druga dogajanja na šoli, uspeh pri kakem predmetu, uspešnost
pri interesni dejavnosti, šolski uspeh (Mikuš Kos 1991, 21, 25). Učiteljeva osebnost in
odnos nas bosta zanimala v empiričnem delu naloge.
Med pomembne varovalne dejavnike spada tudi področje močnih področij in socialne
vključenosti. Na področju močnih področij in socialne vključenosti je raziskava Magajne
(2008, 144–147) pri učencih z učnimi težavami prišla do naslednjih zaključkov. Po mnenju
staršev in učencev z učnimi težavami, v primerjavi s popolnim nasprotjem strokovnih
delavcev, prevladuje v šoli usmerjenost na primanjkljaje. Manj je skupnega raziskovanja
njihovih virov moči in iskanja manj tipičnih poti do učenja in napredovanja, ki bi se opirale
na njihova močna področja, interese in učinkovite načine predelovanja informacij. Prav
tako je zaznati manjšo skladnost med učitelji, učenci in starši glede ocene podpore, ki jo
dobijo od svojih vrstnikov. Zato avtorica oblikuje naslednje predloge: prezrtim in
zavrnjenim učencem je treba posvetiti posebno pozornost, pri čemer imajo posebej
pomembno vlogo učitelji razredniki, ki morajo poskrbeti za kohezivnost učencev v
oddelku. Poznavanje močnih področij in poznavanje strategij, ki se opirajo na močna
področja omogoča razvoj pomembnih kompenzacijskih strategij. Zato je pomembno z
ustreznimi intervencijami in treningi pri učencih, starših in strokovnih delavcih povečati
zavedanje o načinih odkrivanja in učinkovite uporabe močnih področij v praksi. Učitelji
morda bolje poznajo nekatera močna področja otrok, vendar starši tega nikoli ne izvedo,
saj se o tem ne pogovarjajo. Zato pomeni skupno raziskovanje in odkrivanje močnih
področij pomemben del izvirnega delovnega projekta pomoči. V stalno strokovno
izpopolnjevanje učiteljev pa bi bilo treba vključevati tudi teme, ki zadevajo ocenjevanje
močnih področij, uporabo pri načrtovanju različnih intervencij ter veščine komunikacije in
samozagovorništva. Svetovalni delavci pa lahko pri svetovalnem delu z učitelji oblikujejo
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take dejavnosti v razredu, ki povečujejo socialno kompetentnost učencev, še posebej tistih
z učnimi težavami. Lahko jih izvajajo skupaj z učitelji, kar je bolj učinkovito.
Zorc - Maver (v Devjak 2007, 149) povzema iz raziskav na področju zmanjševanja
odklonskega vedenja v šoli naslednje ugotovitve: izboljšanje učne uspešnosti odpravi
dejavnik tveganja za nastanek odklonskega vedenja; treningi socialnih kompetenc se
nanašajo na spoprijemanje s šolskimi zahtevami in s tem krepijo odgovornost učenca, ti so
uspešnejši če so integrirani v pouk; izboljšanje socialne klime vodi v izboljšanje socialnih
odnosov ter v učenje ravnanja v konfliktnih situacijah; možnost sodelovanja pri šolskih
dogodkih povečuje identificiranje s šolo; prizadevanja da bi mlade potegnili iz
subkulturnih skupin in s tem zmanjšali nadaljnjo stigmatizacijo z rekonstrukcijo socialnih
mrež prav tako zmanjšuje možnost nastanka odklonskega vedenja.

2.3

Zakonski in vzgojni vidik izobraževanja učencev s posebnimi potrebami

V tem poglavju bomo pregledali zakonsko podlago za delo z otroki s posebnimi potrebami,
izluščili bomo tiste zakone, ki so pomembni za nalogo. Zanima nas, ali je dobro zasnovana
ter kakšni so smernice in koncepti glede dela z otroki s posebnimi potrebami. Obenem pa
se zavedamo, da ustrezna zakonodaja in pravična ureditev na sistemski ravni, ki spodbuja
inkluzivno naravnanost, še ne zagotavljata premikov na individualni ravni (Lesar 2010,
50). V podpoglavju spregovorimo tudi o šolskem kurikulumu – predvsem skritem in
vzgojnem načrtu šole, saj sta prav ta dva pomemben člen pri delu z otroki s posebnimi
potrebami.
V ZOsn-F zasledimo naslednje, za nalogo pomembne cilje vzgoje in izobraževanja:
vzpodbujanje skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja
posameznika; vzpodbujanje zavesti o integriteti posameznika, vzgajanje za medsebojno
strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanja z drugimi, spoštovanje človekovih pravic
in temeljnih svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratičnem svetu,
omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in
zakonitostmi razvoja. Prav tako je za nas pomemben 11. člen, ki govori o otrocih s
posebnimi potrebami. Pravi, da so med njimi tudi otroci z motnjami vedenja in osebnosti.
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Tem morajo biti zagotovljeni ustrezni pogoji za njihovo vzgojo in izobraževanje ter imajo
pravico do individualiziranih programov vzgoje in izobraževanja. OŠ mora zagotoviti
strokovne delavce za pripravo, izvedbo in evalvacijo individualiziranih programov. 12.
člen pravi, da mora šola za učence z učnimi težavami prilagoditi metode in oblike dela ter
omogočiti vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.
31. členu govori o letnem delovnem načrtu. V njem se določi delo svetovalne službe,
aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola
zagotavlja zdrav razvoj učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno izpolnjevanje
učiteljev, sodelovanje z vzgojnimi svetovalnicami in svetovalnimi centri. Sprejme ga svet
osnovne šole.

ZUOPP-1 podrobneje ureja usmerjanje otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi
potrebami, med njimi tudi otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Določa načine in
oblike vzgoje in izobraževanja za otroke, ki potrebujejo prilagojene oz. posebne programe
ali prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja. Pravilnik 12 o dodatni
strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (Ur. l. RS št.
25/2006) določa obseg, načine in pogoje za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami po odločbi o usmeritvi. 7. člen pravi, da se dodatna
strokovna pomoč za otroke z motnjami vedenja in osebnosti lahko izvaja tudi v obliki
vzgojnih, socialno integrativnih, preventivnih kompenzacijskih in korekcijskih programov,
ki so sestavni del vzgojnega programa.

2.3.1 Šolski kurikulum in vzgojni koncept šole
Vzgoja temelji na naslednjih načelih: oblikovanju optimalnega življenjskega, učnega in
vzgojnega okolja tako v fizičnem, psihološkem, socialnem kot v duhovnem smislu;
vključevanju, strpnosti in sodelovanju; skupnem reševanju težav, dogovarjanju; zavzetosti
za vsakega posameznika, iskanju odličnosti posameznikov in odnosov; zaupanju in
zagotavljanju varnosti (Vzgojni koncept šole, 2013).Vzgoja je kompleksen pojem.
Povezana je s prenašanjem skupnih vrednot, norm, navad in prepričanj. Ustrezna vzgojna

12

Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (Ur. l. RS
25/2006). Dostopno prek: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200625&stevilka=1024.
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ravnanja in odnos učiteljev do otrok sta pogoj za uspešno poučevanje in prenašanje znanja.
Je ena tistih ključnih dejavnosti, pri katerih vzgojno- izobraževalnemu sistemu ne sme
spodleteti. Dolžnost učiteljev je, da učence osebnostno formirajo, jim nudijo pomoč in
podporo, jih vzgajajo in izobražujejo, tako da bodo osvojili učne in delovne navade, jih
usmerjajo na njihovi poti v odraslost s ciljem doseganja avtonomnega, samostojnega in
odgovornega posameznika (Ministrstvo za šolstvo in šport 2011, 28).
Predvsem nas zanima šolski kurikulum, ki ga sestavljajo: predmetnik, učni načrt s cilji in
standardi znanja, letni delovni načrt, vzgojno-izobraževalne oblike in njene vsebine (redni
pouk, športni dnevi, šola v naravi, interesni programi itd.) ter načini izobraževanja (metode
in oblike) in organizacija dela v šoli. Znotraj kurikuluma nas zanima letni delovni načrt,
del katerega je tudi vzgojni načrt. Slednjega oblikujejo delavci šole v sodelovanju s starši,
učenci in sodelavci šole. Sprejme ga svet šole. Vzgojni načrt šole vsebuje: temeljne
vrednote in vzgojna načela, vzajemno sodelovalni odnos s starši, vzgojne dejavnosti šole,
vzgojne postopke in ukrepe. Sem spadajo tudi ustrezni prostori in oprema, didaktični
pripomočki, proces formalnega izobraževanja učiteljev in vzgojiteljev, dodatno stalno
strokovno izpopolnjevanje učiteljev in vzgojiteljev(Vzgojni koncept šole 2013; Kovač in
Strel 2002,7–10).
Vzgojni koncept šole temelji na naslednjih konceptualnih dokumentih: Bela knjiga o
vzgoji in izobraževanju13, Programske smernice za delo oddelčnega učiteljskega zbora in
oddelčne skupnosti14, Programske smernice za delo svetovalne službe v osnovni šoli15.
Vzgojni koncept se kaže v predstavljeni viziji, dnevih dejavnosti, izbirnih vsebinah,
razrednih urah, vključenosti šol v projekte, v hišnem redu, pravilih vedenja, vzgojnih
ukrepih, sodelovanju s starši, povezovanju z lokalno skupnostjo, povezovanju z zunanjimi
institucijami. Šole se ločijo po tem, kako načrtno, sistematično, sinhrono, deklarativno
izvajajo aktivnosti, ki se jim reče vzgojni koncept in se ločijo po procesu, kako je ta
koncept nastajal. Slednje je pravi pokazatelj dejanske moči in možnosti za učinkovito
13

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. 2011. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
Programske smernice za delo oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti v osnovnih in srednjih
šolah
ter
v
dijaških
domovih.
2005.
Dostopno
prek:
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_drugo/Progra
mske_smernice_za_delo_ouz_in_os.pdf.
15
Programske smernice. Svetovalna služba v osnovni šoli. 2008. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za
šolstvo.
14
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izvajanje konceptov (Kovšca 2007, 178). Vzgojne dejavnosti so proaktivne in preventivne
dejavnosti, svetovanje in usmerjanje ter druge dejavnosti (pohvale, priznanja, nagrade) in
postopki- restitucija, vzgojni ukrepi in vzgojne kazni za doseganje zgoraj omenjenih ciljev
iz 2. člena zakona o osnovni šoli (Gačeša 2007, 180).
Nas bo zanimal predvsem skriti kurikulum. Pod tem pojmom razumemo, da je to učiteljeva
osebnost, simbolna mreža pravil hišnega reda šole, prikrite vrednotne dimenzije, ki
izhajajo iz učne vsebine in metod poučevanja. Skriti kurikulum je posledica preprostega
dejstva, da izobraževalni in vzgojni učinki nastajajo kot rezultat aktivne interakcije med
učiteljem in učenci, učenci in simbolnimi okvirji njihovega bivanja v šoli ter mnogimi
zunanjimi elementi, ki vplivajo na organizacijo in izvedbo življenja v šoli (Kovač in Strel
2002,7–10).

2.3.2 Vzgojni program in učenci s posebnimi potrebami
Priporočila za delo z otroki z vedenjskimi in čustvenimi motnjami ponuja Vzgojni
program 16 . Ti programi so lahko: vzgojno-preventivni (zdravstvena oskrba, zdrava
prehrana, aktivnosti za prosti čas), kompenzacijski (zaostanki in vrzeli nastajajo v
kognitivnem razvoju, v socialnem razvoju ter v čustvenem razvoju), osebnostnointegrativni in socialno-integracijski ter kurativni (zdravstveni, psihoterapevtski postopki).
Priporočila in navodila za delo z otroki s posebnimi potrebami najdemo tudi v Navodilih17
za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo in v
Navodilih za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo za devetletno šolo (2003)18. Navodila za delo z učenci z motnjo v vedenju in
osebnosti so namenjena strokovnim delavcem, ki bodo poučevali otroke s posebnimi

16

Vzgojni
program.
2004.
Dostopno
prek:
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2012/programi/media/pdf/programi/Vzgojni_program.pdf.
17
Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo. Dostopno prek:
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/ministrstvo/Publikacije/Navodila_Primanjkljaji
_podrocja_ucenja.pdf.
18
Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za
devetletno
osnovno
šolo
(2003).
Dostopno
prek:
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:VXC1uPaAyYJ:www.zrss.si/doc/050911101018__pp_prilago
jeno_izvajanje_programa_os_maj.doc+&hl=sl&gl=si&pid=bl&srcid=ADGEEShat1keDWF2g52UyObq5xL
F5kFBf0nkSxHXyDrep9v7trDDcnu13zvVWb2GZPPKjJBOlqvzgSASskLXs09JMRsOhNsiCRvmReFkx3Xr
OuD0_SWNFK2sdKyo7WBx6Ez9HdHnb&sig=AHIEtbTwJ7ef7Y7DN60v61qPzqc7aRP8zg.
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potrebami, usmerjene v izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo.

3

DELOVNE NALOGE IN MEDSEBOJNO SODELOVANJE STROKOVNIH
SLUŽB ZA DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI

V skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o smeri izobrazbe
strokovnih delavcev v devetletni šoli 19 je lahko učitelj za dodatno strokovno pomoč za
premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj, kdor je končal univerzitetni študijski
program: specialne in rehabilitacijske pedagogike, defektologije, socialne pedagogike,
psihologije ali pedagogike. Učitelj za dodatno strokovno pomoč kot učno pomoč je lahko,
kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli in je opravil program
izpopolnjevanja za učitelje za dodatno strokovno pomoč (Ministrstvo za šolstvo in šport
2011, 299–300). V nadaljevanju se bomo osredotočili na delovne naloge oz. vloge
strokovnih služb, ki se na šoli srečujejo s temi učenci. Podrobneje bomo pogledali vlogo
socialnega pedagoga kot svetovalnega delavca. Izpostavili bomo tiste delovne vloge, ki se
nam zdijo pomembne za delo z otroki s posebnimi potrebami na razredni stopnji. Omenili
smo že, da je za učinkovito pomoč potrebno sodelovanje različnih strokovnih služb, zato
bomo v tem poglavju govorili tudi o tem. Zato je pomembno, da so vloge posameznikov
na šoli jasne, in prav zato morajo biti jasni tudi odnosi med posameznimi vlogami (Brus
2010, 53). Danes se od učiteljev zahtevajo drugačne spretnosti kot nekoč. Njihova vloga se
je spremenila. Težko je preseči stare vzorce, predvsem pa je to naloga, ki zahteva čas.
Spremembam, ki jih prinaša takšen način poučevanja in učenja, se morajo prilagoditi tudi
učenci, njihovi starši in nenazadnje tudi vodstvo šole.

19

Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni
šoli. Dostopno prek: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200772&stevilka=3932.
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3.1

Delovne naloge strokovnih služb

3.1.1 Učitelj razrednega pouka
Temeljni okvir za profesionalno učiteljevo delo so načela celostnega pristopa, načelo
razvojne usmerjenosti, načelo kakovostne organizacije življenja, načelo aktualnosti, načelo
povezovanja, strokovnega sodelovanja in interdisciplinarnosti, načelo evalvacije kakovosti
življenja v oddelčni skupnosti, načelo strokovnosti in strokovnega izpopolnjevanja
(Ministrstvo za šolstvo in šport 2005, 5–6). Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja20 (ZOFVI) (Ur.l. RS 12/1996) v 63. členu opredeljuje vlogo razrednika kot
tistega, ki vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate
oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s
starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v
skladu z zakonom. Torej je razrednik učenčev prvi učitelj, na katerega se ima pravico
obrniti in ga nagovoriti, ko gre za vprašanja njegovega počutja in vsakdanjega življenja v
razredu in na šoli. Razrednik za posameznega učenca in celotno oddelčno skupnost pomeni
most, prek katerega vstopa in se vključuje v širšo skupnost, ki jo predstavlja šola
(Ministrstvo za šolstvo in šport 2005, 5–6).
Programske smernice za delo učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti v osnovnih in
srednjih šolah ter dijaških domovih navajajo sedem temeljih vlog razrednika. Prva vloga je
povezovalna. Razrednik je vodja oddelčnega učiteljskega zbora ter povezovalec oddelčne
skupnosti z ostalimi sistemi na šoli in zunaj nje. Še posebno skrbi za povezanost šole kot
institucije z učenci in starši. Druga vloga je vzgojna. Omogoča situacije, v katerih učenci
prevzemajo soodgovornost za življenje v razredu ter za svoja ravnanja in odločitve. Vzgoja
spodbuja razvijanje temeljnih človeških vrednot in oblikovanje zrele ter samostojne
osebnosti. Tretja vloga je animatorska. Učitelj naj spodbuja, motivira in aktivira učence, da
lahko uveljavijo in razvijajo svoje sposobnosti in zamisli. Četrta vloga je načrtovalska.
Učitelj naj načrtuje in evalvira delo in življenje v razredu skupaj z ostalimi člani. Peta
vloga je posredovalna. Učitelj naj poskrbi, da proces reševanja konfliktov poteka
konstruktivno. Šesta vloga je informativna. Učitelj naj podaja in posreduje informacije
učencem, staršem in ostalim članom učiteljskega zbora. Sedma vloga je administrativna.
20

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) (Ur.l. RS 12/1996). Dostopno prek:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199612&stevilka=567.
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Učitelj mora skrbeti za zakonitost postopkov, zapisnike, evidence, piše spričevala ipd.
(Ministrstvo za šolstvo in šport 2005, 7). Medtem ko Kalinova (v Dobnikar 2002, 50–51)
vidi razrednikovo vlogo iz različnih vidikov: vzgojno-pedagoška vloga, administrativnoizvajalska vloga, vloga razsodnika in zagovornika, povezovalno-sodelovalna vloga, vloga
pomočnika in svetovalca učencem. Verbnik Dobnikar (2002, 50) vidi razrednika v
različnih vlogah. V vzgojno-pedagoški vlogi (rešuje osebna vprašanja učencev, vodi in
usmerja ga v nadaljnje življenje, spremlja napredek in razvoj, svetuje staršem, vzgaja in
oblikuje učence), v administrativno-izvajalski vlogi, vlogi razsodnika in zagovornika,
povezovalno-sodelovalni vlogi, animacijsko-opazovalni vlogi ter v vlogi pomočnika in
svetovalca. Erčulj in drugi po Foxu (v Erčulj in drugi 2005, 68) pojmujejo štiri učiteljeve
vloge: kot prenašalec znanja, kot oblikovalec ali izgrajevalec učenčevih sposobnosti in
spretnosti, kot mentor, moderator učenčevega samostojnega učenja in učitelj kot
spodbujevalec razvoja učenčevih potencialov, njegove celovite osebnostne rasti. Stronge (v
Beers 2007,76) pa predstavi spisek spretnosti učiteljev, ki vsebuje pet kategorij: učitelj kot
oseba, učitelj kot vodja razreda in organizator, organizacija pouka, izvedba pouka,
spremljanje napredka učencev in njihovega potenciala. Wells (v Novak 2005, 40–41) vidi
vlogo učitelja predvsem v stalnem spodbujanju/motivaciji ter v dajanju sprotnih povratnih
informacij. Učitelj naj bo učenčev pomočnik, ki naj usmerja njegovo zanimanje in ga
spodbuja pri nalogah, ki zahtevajo spoznavanje, urejanje in usvajanje vedno novih
spretnosti in informacij. Glavna naloga učitelja naj bi bila pomagati učencem preiti
omejitve mišljenja, usmeriti interes učencev in jih spodbuditi, da izboljšajo svoje
spretnosti, znanje in sposobnosti. Verbnik Dobnikarjeva (2002, 51) zaključi, da so te vloge
raznovrstne, zahtevajo od njega obvladovanje veliko različnih veščin, zanje ima premalo
znanja in od njega zahteva celo vrsto osebnostnih lastnosti in zmožnosti. V slovenski šoli
za vse te različne vloge nima niti strokovne niti materialne podpore.
Medtem so razredne aktivnosti usmerjene na naslednja področja. Razvijanje kulture in
klime, ki omogoča varno in strpno okolje za kakovostno sožitje vseh posameznikov.
Ustvarjanje optimalnih pogojev in spodbujanje osebnostnega razvoja posameznika (da
razvija oblikovanje pozitivne samopodobe ter sposobnost

kritičnega mišljenja in

presojanja) ter oblikovanje univerzalnih etičnih načel in vrednot. Razvoj preventivnih
dejavnosti (s poudarkom na prizadevanju za zdravo življenje, poklicno vzgojo),
spodbujanje učne učinkovitosti posameznikov in oddelka kot celote, obravnavanje in
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razreševanje aktualnih problemov posameznika in oddelka ter sodelovanje pri načrtovanju
življenja in dela v šoli (Ministrstvo za šolstvo in šport 2005, 9).
V Navodilih za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo za devetletno osnovno šolo (2003, 6) lahko zasledimo, da ima tudi učitelj v
oddelku podaljšanega bivanja veliko možnosti za uresničevanje ciljev otroka s posebnimi
potrebami. Delo v manjših skupinah, v skupinah po interesu otroku omogoča veliko
možnosti za uresničevanje ciljev, postavljenih v individualiziranem programu otroka. Še
posebej so pomembne številne življenjske priložnosti za urjenje socialnih veščin otrok ter
vključevanje v socialno sredino.

3.1.2 Svetovalni delavec
Temeljna naloga svetovalne službe je, da se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških,
psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela. To doseže s pomaganjem
in sodelovanjem z vsemi udeleženci in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.
Pomaga in sodeluje s svojim posebnim strokovnim znanjem. Naloge uresničuje prek
svetovalnega odnosa na strokovno avtonomni način (Zavod Republike Slovenije za šolstvo
2008a, 5). Programske smernice za delo šolske svetovalne službe 2008 (Zavod Republike
Slovenije za šolstvo 2008a, 14) opredeljujejo tri osnovne vrste dejavnosti: dejavnosti
pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije. Prek
teh treh dejavnosti svetovalna služba pomaga vsem možnim udeležencem v šoli: učencem,
učiteljem, staršem, vodstvu in sodeluje z njimi na naslednjih področjih vsakdanjega
življenja in dela: področju učenja in poučevanja21, področju šolske kulture, vzgoje, klime
in reda22, področju telesnega, osebno-spoznavnega ter čustvenega in socialnega razvoja23,
področju šolanja24 in poklicne orientacije 25 ter na področju socialno-ekonomskih stisk26 .

21

Svetovalno in posvetovalno delo zaradi izboljšanja kvalitete učenja in poučevanja (Zavod Republike
Slovenije za šolstvo 2008a, 14).
22
Svetovalno in posvetovalno delo v zvezi z dnevnim potekom vsakdanjega življenja in dela v šoli, z
dnevnim režimom šole in v tej zvezi z vzgojno in disciplinsko problematiko (Zavod Republike Slovenije za
šolstvo 2008a, 14).
23
Svetovalno in posvetovalno delo o splošnih značilnostih in o posebnostih (Zavod Republike Slovenije za
šolstvo 2008a, 14).
24
Svetovalno in posvetovalno delo o vprašanjih v zvezi s šolanjem (Zavod Republike Slovenije za šolstvo
2008a, 14).
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Pri vsakem prej navedenem področju delo obsega: delo z učenci, delo z učitelji, delo s
starši, delo z vodstvom ter delo z zunanjimi ustanovami.
Za potrebe diplomske naloge je opisano le sodelovanje z učitelji:
● Na področju učenja in poučevanja sodeluje tako, da pomaga pri načrtovanju in uvajanju
novih didaktičnih pristopov, kot so: sodelovalno učenje, učna diferenciacija, program za
dvig motivacije itd.
● Na področju sodelovanja pri oblikovanju individual(izira)nih učnih programov sodeluje
tako, da nudi neposredno pomoč pri uresničevanju teh programov na področju šolske
kulture, vzgoje, klime in reda. Tako med učitelji in svetovalnimi delavci potekajo
posvetovanja o vzgojno-izobraževalnih ravnanjih, posvetovanja o zagotavljanju osnovnih
pogojev za varno in spodbudno učno okolje in posvetovanja o zagotavljanju osnovne
varnosti in spodbudnega okolja tudi zunaj pouka (med odmori, v garderobi, na igrišču,v
jedilnici in na stranišču).
● Za uspešno opravljanje nalog pri oblikovanju šolske kulture, vzgoje, klime, reda je
potrebno sočasno razvojno-analitično delo, ki zajema kot prvo ugotavljanje potreb
učencev, kot drugo preučevanje značilnosti vzgojnega ravnanja učiteljev in šole ter
posledic vzgojnega ukrepanja ter kot zadnje preučevanje sprejemanja šolskih pravil pri
učencih in starših ter spremljanje njihovih potreb po spremembah.
● Na področju telesnega, osebnega in socialnega razvoja svetovalni delavci nudijo
učiteljem svetovalno in posvetovalno delo pri izdelavi individualnih programov dela. Pri
neposredni pomoči dela z otroki mu nudi pomoč pri načrtovanju, koordinaciji in evalvaciji
preventivnih programov. Pri organizaciji, koordinaciji ali izvedbi predavanj in delavnic pa
o značilnostih učencev s tovrstnimi težavami.
● Na področju socialno-ekonomske stiske nudijo učiteljem sodelovanje pri oblikovanju
programov pomoči, sodelujejo v projektih iskanja in nudenja čim večje podpore za
nadaljevane šolanja in sodelujejo pri načrtovanju programa za reševanje finančnih težav
(Zavod Republike Slovenije za šolstvo 2008a, 19–22, 26).

25

Delo z namenom pomagati pri izbiri in uresničevanju izobraževalne in poklicne poti (Zavod Republike
Slovenije za šolstvo 2008a, 14).
26
Šolska svetovalna služba se vključuje v iskanje in nudenje možnih oblik podpore in pomoči družinam,
kadar je zaradi njihovih socialno-ekonomskih stisk ogrožen učenčev telesni, osebni in socialni razvoj (Zavod
Republike Slovenije za šolstvo 2008a, 14).
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3.1.3 Socialni pedagog kot svetovalni delavec

Doktrina socialnopedagoškega dela temelji na preventivnih, podpornih, korekcijskih,
kompenzatornih in vzpodbujevalnih konceptih dela s posamezniki ali skupinami, ki so v
svojem razvoju ali družbeni poziciji odrinjeni, deprivirani, razvojno in socialno
integrativno ogroženi (Skalar 1996, 177–178). »Socialnopedagoška doktrina se nanaša na
vzpodbujanje, pomoč in oblikovanje takšnih razmer, da bodo omogočeni izobraževanje ter
vzgojna in osebnostna življenjska orientacija posameznika znotraj njegovega ožjega in
širšega življenjskega prostora« (Kobolt 1997, 178).
Hamburški model področja delovanja socialnega pedagoga kot svetovalnega delavca na
šoli deli na:
● individualno pomoč otroku in njegovim staršem;
● socialno pedagoško delo s skupinami;
● diskusijske skupine – srečanja in trening za starše;
● izobraževanje učiteljev s psihosocialnega področja (Šmit 1997, 67).
Medtem ko Muhlum (v Šmit 1997, 67–68) vidi socialno pedagoško delo kot:
● delo z vrstniškimi skupinami;
● preventivo;
● sooblikovanje ekološko psiholoških pogojev za življenjsko delo;
● socialnopedagoške intervencije;
● koordinacijo dela med učitelji, med starši in učitelji, med zunanjimi institucijami in šolo.
Šmitova (1997, 68–69) vidi naslednja področja dela socialnega pedagoga: delo z
vrstniškimi skupinami, vloga socialnega pedagoga v preventivi, sooblikovanje različnih
pogojev za življenje in delo, socialnopedagoške intervencije in usklajevanje med
različnimi udeleženci v šolskem prostoru. Podobnega mnenja je Ogrinova (1999, 178), ki
pravi, da se naj socialna pedagogika na šoli udejanja na naslednjih področjih dela:
preventivno usmerjeno delovanje, socialnopedagoške intervencije, socialni pedagog kot
koordinator šolskih dejavnosti in projektov zunanjih institucij (Ogrin 1999, 178).
Tuggener (v Šmit 1997, 69–70) vidi delo socialnega pedagoga v treh funkcijah:
● integracija;
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● preventiva,
● kompenzacija.
Napretova (1997, 47–55) vidi delo socialnega pedagoga na štirih področjih: na področju
dela z otroki in mladostniki (individualno delo, delo z otroki s posebnimi potrebami, delo s
skupino), na področju dela z učitelji (individualno svetovanje, sodelovanje, supervizija in
ostale suportivne metode, izobraževanja in delavnice), na področju šole in drugih institucij
(sodelovanje pri otrocih z odločbo o usmerjanju, iskanje podpore pri spreminjanju šolskega
okolja, sodelovanje s strokovnjaki pri pripravi različnih delavnic za šolo, projektih,
sodelovanje s prostovoljci), na področju dela

s starši (sodelovanje, individualno

svetovanje, organiziranje in vodenje srečanj, delavnic za starše z različno aktualno
tematiko) in na področju izobraževanja (skrb za razvijanje strokovnih kompetenc,
evalvacija dela, supervizija).
Zahteve in cilji sodobne šole so razen k znanju usmerjeni tudi v vzgojo za življenje tukaj in
sedaj. Šola naj uči učenja sobivanja, sprejemanja drugačnosti, strpnega dialoga, jim
omogoča čim boljše pogoje za uspešno socialno integracijo, ne da bi izgubili svojo
individualnost. Šola ni več samo svet znanosti in izobrazbe, temveč svet medčloveške
odnosnosti, učenju odgovornosti zase, za druge za okolje in svet (Ogrin 1999, 155, 157).
Socialni pedagog se lahko v dejavnosti vključuje kot organizator, mentor ali koordinator.
Delo socialnega pedagoga naj bi v največji meri bilo usmerjeno na delo s posameznimi
oddelki. Skupaj z učiteljem naj bi iskal nove načine poučevanja in z nasveti zmanjševal
socialne razlike v šoli ter skrbel, da se bo vsak otrok v šoli počutil varno in prijetno. Tako
naj bi na primer: pomagal učitelju pri delu z učno in vzgojno problematičnimi učenci,
predlagal in svetoval učitelju različne metode in načine dela za delo z učno in vzgojno
problematičnimi učenci, predlagal učitelju ustrezne metode in načine dela za
vzpostavljanje kakovostnih odnosov med njim in oddelkom, pomagal oblikovati pozitivno
razredno vzdušje in pozitivne odnose med učenci, nudil individualno pomoč posameznim
učencem, ki imajo težave v družini, nudil pomoč pri vključevanju novincev, pripravljal
razred na novega člana, odkrival pozitivne lastnosti posameznika in na njih gradil
posameznikovo samopodobo, prepričal učitelja, učence in tudi starše o vrednosti
posameznika za razred, organiziral delavnice in seminarje za starše ter učence o za zdravje
pomembnih temah, vodil različne razprave, izpostavljal za zdravje aktualne teme,
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odgovarjal na različna vprašanja, vodil učence v strpnejše medsebojne odnose, razvijal
odgovornost, pomagal pri sprejemanju odločitev in reševanju konfliktov, izvajal vaje za
komunikacijo ter vodene igre (Grünfeld 1997, 17).
Orož (2006, 31, 38–40, 86–90) meni, da socialni pedagog lahko s svojim znanjem
pripravlja učitelje, da uvidijo pomanjkljivosti otrok v senzoričnem in motoričnem pogledu.
Lahko jim pomaga, da z različnimi tehnikami in metodami izboljšajo odnos z otrokom
oziroma razrešijo konflikt, ki onemogoča na eni strani razvoj otroka, na drugi pa
produktivno delo učitelja. Za to so potrebni pogosti obiski v razredu, ki jih učitelj ne sme
doživljati kot vrsto kontrole njegovega dela, temveč kot sodelovanje in pomoč tako njemu
kot otroku pri razreševanju njegovih in skupnih težav. Pogosto naj bi sodeloval pri
konfliktih med učenci, med učenci in učitelji ter med samimi učitelji. Konflikte mora
spremljati, pomagati pri njihovem razreševanju, spodbujati in usmerjati. Konflikte mora
razpoznati, uvideti ter ustrezno ukrepati in usmerjati komunikacijo v konstruktivno,
pozitivno smer. Stiske in agresivno vedenje se največkrat pokažejo med odmori, zato je
zelo pomembno poseči in delovati tudi v razredu, med odmori, na izletih in ostalih
dogajanjih na šoli in zunaj nje. V svoji diplomski nalogi je prišla do ugotovitev, da učitelji
vidijo socialnega pedagoga kot strokovnega delavca v razredu, med učenci, pri
sodelovanju s starši in kot osebo, ki skrbi za klimo in vzdušje v razredu. Delo socialnega
pedagoga naj bi bilo usmerjeno v humanizacijo odnosov, prispeva naj k normalizaciji
razmer v razredu in šoli, usmerjen je naj v razred, v šolo in ne direktno v otroka, ki ima
težave, poiskati mora otrokova močna področja, poišče in odkrije naj vzrok težav in jih z
ustreznimi strategijami poskuša skupaj s sodelovanjem odpraviti, s primernimi tehnikami
in metodami poskuša neuspešne otroke motivirati za delo in učenje. Po njenem mnenju naj
bodo socialni pedagogi učencem in učiteljem svetovalci pri izbiri ukrepov socialnega
vključevanja oz. socialne integracije otrok s posebnimi potrebami pri ustvarjanju kulture
odnosov v razredu.
Poglavje bomo zaključili z Krajnčanom(2007, 137–138), ki je mnenja, da socialni pedagog
na šoli:
● mora prispevati k oživljanju zanemarjenih polj v šoli in razširjanju vloge šole
(oblikovanje šolskih popoldnevov, oživljanje prostega časa, pomoč pri domačih nalogah,
ponudba za skupinske dejavnosti, stiki s starši);
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● prav tako mora pomagati pri spreminjanju zavesti vseh udeležencev na šoli (poskuša
oslabiti nesmiselne površne sodbe o šoli, opozoriti javnost na socialno ozadje današnje
eksistence učenca, razbrati mehanizme izločanja ter o tem razpravljati z učitelji in
vodstvom);
● nenazadnje pa mora imeti voljo in biti mora sposoben, da skupaj z učiteljem sprejema
odločitve (pomembno je, da se na konferencah in kolegijih dejavno udeležujemo pri
pomembnih stvareh ali usodah učencev).

3.2

Sodelovanje učiteljev s strokovnimi službami, starši in zunanjimi ustanovami

Inkluzivno šolanje ni stvar in odgovornost samo učitelja, ampak vseh na šoli in v
skupnosti, ki ji pripada. Načelo interdisciplinarnosti zahteva, da v vzgoji in izobraževanju
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami sodelujejo različni strokovnjaki s področja
šolstva, zdravstva in socialnega varstva z namenom, da bodo otrokove oz. mladostnikove
potrebe celovito zaznane ter da bo spremljanje njegovega učenja in razvoja celostno
(Kavkler 2008, 6). Ob uvajanju sistemskih sprememb na področju šolstva se pojavi timsko
delo kot pomembna oblika sodelovanja med učitelji. Na razredni stopnji nastopi tandem
kot oblika poučevanja v prvem razredu devetletke ter timski pristop pri načrtovanju in
organizaciji učnih aktivnosti v prvem triletju. Pri srečanju z vedenjsko težavnim otrokom
je nujen timski pristop. Rezultati se pokažejo šele, ko začnejo sodelovati vsi, ki z otrokom
sodelujejo in živijo (Novak 2005, 43). Timsko delo je koristno, kadar se za uspešno
reševanje

kompleksnih

nalog/problemov

zahteva

sodelovanje

različnih

profilov

strokovnjakov. Posamezniki, ki vstopajo v tim, se med seboj razlikujejo, imajo različna
pedagoško-psihološka znanja, različne stopnje strokovne usposobljenosti, različne
sposobnosti in osebne lastnosti, različno motivacijo za delo v timu in tudi različne delovne
navade in želje po osebnostni in profesionalni rasti (Novak 2005, 43–44). Timskega dela se
je treba učiti. Razvijanje spretnosti timskega dela mora postati integralen del učiteljeve
strokovne

kompetentnosti.

Brez

usmerjanja

pedagoških

delavcev

k

aktivnemu

psihološkemu delu na sebi, zlasti na področju medosebnih odnosov ni mogoče uspešno
razvijati timskega dela v šoli (Novak 2005, 43). Vsi vključeni se morajo zavedati, da imajo
različna teoretična znanja, različne izkušnje in različne osebnostne lastnosti. Pomembno je
upoštevanje strokovnega mnenja in iskanje skupnih rešitev. Samo tako bodo našli
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najučinkovitejše oblike pomoči (Kavkler 2008, 9). Na področju obravnave učencev s
posebnimi potrebami v inkluzivni šoli so se razvili različni tipi timov, ki obsegajo različne
šolske dejavnosti (timi staršev, timi za poučevanje v razredu, strokovni timi idr.). Za
učinkovito timsko delo je pomembno tudi dobro poznavanje postopkov izgradnje tima,
področja skupinske dinamike in timskega učenja. Razvoj omenjenih področij je mogoč tudi
s timsko supervizijo. Timsko delo in učenje temeljita na ustreznih komunikacijskih
spretnostih. Pri prizadevanjih za uresničevanje inkluzivne šole se v praksi neredko dogaja,
da učitelji skupaj z ostalimi strokovnimi delavci in vodstvom šole vlagajo ogromno truda,
časa in energije v inkluzijo oz. v delo z učenci s posebnimi potrebami, rezultati pa so
sorazmeroma majhni, ker ne delujejo timsko (Tancig 2008, 97–98). Za uspešno
interdisciplinarno in usklajeno timsko delo pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji
programa sta pomembna izobraževanje in stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev in
strokovnih delavcev. Predvsem je pomembno pridobivanje in poglabljanje znanj, ki so
potrebna za konkretno delo, s področja uspešne komunikacije, timskega dela, problematike
otrok s posebnimi potrebami in dela s starši (Zavod Republike Slovenije za šolstvo 2008b,
8–9).
Analiza raziskave Magajne (2008) glede oblike podpore in pomoči pri pouku je pokazala,
da polovici učiteljem pri delu z otroki z učnimi težavami v razredu ne pomaga nihče.
Tistim, ki pa pomoč dobijo, pa jim pomagajo specialni pedagogi, manjkrat šolski
svetovalni delavci in najmanjkrat učitelji podaljšanega bivanja. Učenci navajajo kot
primarne vire pomoči v tem vrstnem redu: sebe, starše, učitelje in strokovnjake (Magajna
2008, 165-168, 232–238).

Zaključki analize glede mreže in individualnih projektov

pomoči kažejo, da po mnenju in izkušnjah strokovnih delavcev šole sodelovanje z
zunanjimi ustanovami najbolj potrebujejo na področju hiperaktivnega, nemirnega vedenja
in čustvenih težav učencev. To sta skupini, s katerimi se šole najmanj znajo in zmorejo
učinkovito spoprijeti same, in si najbolj želijo dodatno strokovno sodelovati ter si želijo
največ strokovne podpore od zunaj. Rezultati prav tako kažejo, da je 55 % učencev imelo
težave že na razredni stopnji. Po mnenju Magajne podatek utegne kazati, da pomoč staršev
in učiteljev ni dovolj učinkovita. Razlog vidi predvsem v tem, da pomoč ni zastavljena
tako, da bi zagotovila udeleženost učenca kot soustvarjalca pomoči zase.
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3.2.1 Otrokova participacija pri načrtu pomoči in samozagovorništvo
Eden

najpomembnejših pogojev za vključitev brez stigmatiziranja je pravica do

soodločanja, do participacije. Pomeni priznanje enakovrednosti in enakopravnosti. Daje
mu priložnost da prispeva k skupnosti in od nje sprejema, da doživlja spoštovanje in
priznanje (Resman 2003, 21).Tudi praksa kaže, da je za uspeh načrta pomoči pomembno,
da je učenec aktivni udeleženec tako učnega procesa kot procesa pomoči. Skalar (1995,
16–17) je že v okvirnem vzgojnem programu (1995, 16–17) govoril o tem, da ustanova
sklene z otrokom oz. mladostnikom pogodbo ter da vzgojitelj skupaj z otrokom oz.
mladostnikom pripravi individualni vzgojni načrt, v katerem so opredeljeni kratkoročni in
dolgoročni cilji. V vzgojnem programu (2004, 17–18) tako lahko zasledimo načelo aktivne
vloge in soodgovornosti otroka ali mladostnika v procesu lastnega razvoja. Aktivnost je
človekova temeljna potreba in gibalo njegovega osebnostnega in socialnega razvoja.
Temeljno in najbolj učinkovito človekovo socialno učenje so lastne izkušnje. Aktivni
morajo biti pri pripravi, izvajanju in preverjanju realizacije njihovega individualiziranega
vzgojnega načrta. Vedeti morajo, kaj se od njih pričakuje, česa so zmožni, koliko osebnega
truda in časa bo treba, da dosežejo zastavljeni cilj. Zastavljen cilj jim mora biti razumljiv in
za doseganje cilja morajo sprejeti osebno odgovornost.
Čačinovič Vogrinčič (2008, 42–46) meni, da moramo otroku dati pomembne izkušnje, da
proces uspešnega učenja začne s svojim razumevanjem oz. nerazumevanjem. Da zase, na
svoj način, odkrije način dela, ki mu prinese uspeh. Naše sporočilo otroku mora biti, da
sme ne razumeti, da potem skupaj raziščemo, kaj to zanj in za nas pomeni, in šele potem
iščemo skupno soustvarjeno pot, za katero so učitelji enako soodgovorni, kot je učenec. A
oboji se sodelovanja, soustvarjanja in soodgovornosti šele učimo. Pri tem je treba
poudariti, da za sodelovanje in soustvarjanje potrebujemo čas, za katerega pa se danes tudi
v šoli kot povsod v življenju zdi, da ga primanjkuje. Prav tako meni, da lahko inkluzijo
zagotovimo z naslednjimi koraki: pomoč, reševanje problema, soustvarjanje novih rešitev,
tako da mobiliziramo moč, ki jo ima učenec. V temelju gre vedno za projekt sodelovanja,
ki ga oblikujemo s sporazumevanjem, dogovarjanjem in s skupnim ustvarjanjem rešitev, da
bi udeleženci v problemu postali udeleženci pri rešitvi. Podobno meni Krajnčan (2011,
250), ki trdi, da mora otrok biti gospodar načrtov, ki ga zadevajo, in ne predmet tujih
odločitev, na katere ne more vplivati, niti jih predvideti, če naj si pridobi tolikšno mero
gotovosti, ki mu bo omogočala obvladovanje strahu pred neznanim. Načrti (Krajnčan
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2007, 127) se naj razvijajo skupaj z otrokom. Skupaj se naj določijo cilji in se doseže
konsenz. Določijo se naj koraki in otrok mora imeti vpogled, kdaj doseže kakšen etapni
cilj.
Vsak otrok mora biti tako soustvarjalec lastnega razvoja. To pa lahko dosežemo le, če mu
namenimo aktivno vlogo, primerno starosti in sposobnostim. Raziskava potrjuje pomen
aktivne udeležbe v vseh fazah postopka, od seznanitve z začetkom postopka usmerjanja do
vključevanja pri načrtovanju zastavljenih ciljev. Če otrok ve, kaj se dogaja in kaj se od
njega zahteva, ima veliko več možnosti, da začrtani cilji tudi doseže. Pri tem pa se čuti tudi
soodgovornega (Rogelj 2006, 162).
Spodbujanje samoodločanja je v osnovi spodbujanje razvoja posameznikove moči in
veščin za uveljavljanje njegove volje. Posamezniki, ki izražajo samoodločanje, se o
pomembnih stvareh odločajo sami oz. svojih odločitev ne prepuščajo drugim. Naučili so se
izražati avtonomno, prevzemajo odgovornost in ob tem znajo poiskati vir pomoči (Licardo
in Schmidt 2012, 38).
»Samoodločanje zajema kombinacijo veščin, znanj in prepričanj, ki posamezniku
omogočajo ciljno usmerjeno, samoregulacijsko in avtonomno vedenje. Ključnega pomena
za posameznika je razumevanje lastnih močnih področij in omejitev ter prepričanje v lastne
sposobnosti in učinkovitosti« (Licardo in Schmidt 2012, 41).
Konstrukt samoodločanja zajema (Licardo in Schmidt 2012, 42) :
● zavedanje lastnih interesov, močnih področij in omejitev;
●sposobnost: razlikovanja med željami in potrebami; izbire, ki temelji na interesih,
prioritetah, željah in potrebah; upoštevanja različnih možnosti in sprejemanja posledic
sprejetih odločitev; začeti in dokončati neko dejanje, ki je potrebno; evalvirati izide
prejšnjih odločitev in ponovno načrtovati za prihodnost; postavljanja in doseganja
ustreznih ciljev; regulacije vedenja; uporabe komunikacijskih veščin, kot so pogajanje,
prepričevanje, sklepanje kompromisov za dosego ciljev; prevzemati odgovornost za
dejanja in odločitve;
● veščine reševanja problemov;
● prizadevanje za neodvisnost;
● veščine samozagovorništva in samoevalvacije;
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● veščine neodvisnosti in prilagajanja;
● vztrajnost;
● samozaupanje;
● dostojanstvo;
● ustvarjalnost.
Pomemben dejavnik, nekakšen ključ, ki vpliva na uspeh, je tudi sposobnost
samozagovarjanja. Samozagovorništvo vodi do samospoznanja, samoodločanja in
pozitivne samopodobe, razvija vztrajnost in sodelovanje z drugimi, kar omogoča tudi
uspešno sobivanje. Samozagovorništvo podpira večje vključevanje v lasten proces vzgoje
in izobraževanja. Je spoznavanje samega sebe in svojih potreb. Je razvijanje specifičnih
sposobnosti, kot so: asertivna komunikacija, postavljanje lastnih ciljev, prevzemanje
odgovornosti in seznanjanje s svojimi pravicami, z izobraževalnim sistemom, z možnostmi
pomoči ter prilagoditev. To je proces, ki se v posamezniku razvija celo življenje. Učenci s
treningom samozagovorništva pridobivajo na samozavesti, komunikaciji, socialnih
veščinah. Pri spoznavanju sebe, svojih močnih in šibkih področij ter svojih primanjkljajev
potrebujejo podporo, vodenje, spodbude in povratne informacije. Veščine je treba vaditi in
vrednotiti. Samozagovornik je lahko učinkovit samo, če je dobro informiran in organiziran
(Žnidaršič 2006, 252–254).
Praksa na slovenskih šolah kaže, da so učenci s posebnimi potrebami največkrat izključeni
iz sodelovanja (v vseh stopnjah) pri oblikovanju individualiziranega programa. Pomen
aktivnega sodelovanja v procesu inkluzivne vzgoje in izobraževanja je neprecenljivega
pomena. Omogoča spodbujanje odgovornosti, samostojnosti, samokontrole, odločanja in
postavljanja ciljev (Licardo in Schmidt 2012, 44).
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4

STROKOVNE KOMPETENCE UČITELJA RAZREDNEGA POUKA ZA
DELO Z OTROKI Z VEDENJSKIMI IN ČUSTVENIMI TEŽAVAMI

V evropskem27 prostoru so oblikovali skupna evropska načela, po katerih naj bi države28
oblikovale svoje nacionalne strategije za izobraževanje učiteljev. Učiteljski poklic zahteva
visoko usposobljenost, to je poklic, ki zahteva vseživljenjsko izobraževanje učiteljev, je
mobilen poklic in je poklic, ki temelji na partnerstvu. Od učitelja se pričakuje, da bo
opremil učence s kompetencami, s katerimi bodo uresničili vse svoje potenciale, da bo
pomagal blažiti posledice hitrega družbenega razvoja, da bo deloval kot socialno
povezovalni dejavnik v družbi, da bo preprečeval in zmanjševal socialno izključenost
učencev ter nadomestil primanjkljaje v socialnem razvoju. Teh velikih pričakovanj učitelji
ne bodo mogli uresničiti, če ne bodo imeli kakovostnega sistema stalnega izobraževanja.
Za takšen sistem pa lahko poskrbijo le vsi udeleženci v tem procesu. To so visokošolske
organizacije, učitelji, starši, šole, drugi uporabniki ter država s svojimi institucijami in
ustreznimi sistemskimi rešitvami (Peklaj in drugi 2009, 13–14, 16).

Tudi kurikalna

prenova (Novak 2005, 40, 41; Razdevšek - Pučko 1991, 9–13) v Sloveniji s svojimi
smernicami zahteva spremenjen pogled na vlogo učitelja. Ta je predvsem v ustvarjanju
možnosti, da učenci izgrajujejo znanja in spretnosti za uspešno življenje in delo v sodobni
družbi. Za realizacijo nove vloge potrebujejo učitelji nova znanja in spretnosti, še
pomembneje pa je, da začnejo spreminjati svoja prepričanja. Zato mora učitelj poleg
strokovnega znanja imeti tudi dovolj znanja za spoznavanje učencev in njihovih
sposobnosti, za identifikacijo njihovih potreb, za prilagajanje tem potrebam in
posebnostim, za načrtovanje učnega procesa in odločanje, za metode dela v skladu s cilji,
potrebami in posebnostmi učencev. Imeti mora znanje o vodenju in komuniciranju, o
psiholoških procesih, ki sodelujejo v učenju in poučevanju, ter znanje o evalvaciji procesov
in dosežkov.

Kompetence predstavljajo znanje, spretnosti, sposobnosti, razumevanje in vrednote
(Tancing in Devjak 2006, 17). Marentič Požarnik (1987, 36) loči naslednje sestavine
27

Koster in Dengerink (v Cvetak 2005, 63–65) združita kompetence v pet skupin na evropski ravni:
kompetence, ki zadevajo vsebino, pedagoške kompetence, organizacijske kompetence, kompetence, ki se
nanašajo na skupinsko dinamiko in komuniciranje, kompetence, ki se nanašajo na razvoj in osebnostno rast.
28
Iz izobraževanja učiteljev na Škotskem naj bi v skladu s programom študenti do zaključka študija razvili
različne kompetence. Kompetence, ki se nanašajo na predmet in na vsebino poučevanja, kompetence, ki se
nanašajo na razred (komuniciranje, metodika, vodenje razreda, preverjanje in ocenjevanje znanja),
kompetence ki se nanašajo na šolo, kompetence, ki se nanašajo na profesionalnost (Cvetak 2005, 54–57).
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učiteljeve pedagoške kompetentnosti: stvarna (osnovna) – obvladovanje vsebin, ki jih
učitelj podaja; didaktična (metodična) – obvladovanje postopkov in metod, priprave,
podajanje in preverjanje znanja; ter za nalogo najbolj pomembni socialna29 – obvladovanje
socialnih spretnosti ter osebnostna.
Narava učiteljevega dela kot razrednika pa vključuje še bolj posebna znanja in spretnosti,
stališča, vrednote in prepričanja. Pri usposabljanju razrednika imata pomembno vlogo tako
strokovni kot osebnostni razvoj. Usposabljanje naj zajema naslednje kompetence: učitelj
naj se zaveda svoje odgovornosti za vzgojno-izobraževalno delo, ki vključuje aktivno skrb
za osebnostni in socialni razvoj učencev ter spoštovanje strokovnih načel; pozna naj
osnove osebnostne dinamike in razvojne značilnosti učencev in naj spremlja strokovno
literaturo s tega področja; pogosto naj analizira dogajanje v oddelčni skupnosti z
namenom ugotavljanja potreb oddelka kot celote in posameznikov v njem; pri načrtovanju
in izvajanju oddelčne skupnosti naj uporablja aktivne metode (izkustveno učenje,
diskusija); soustvarja naj razredno klimo, ki omogoča izdelan sistem spodbud in pohval ter
naravnih in logičnih posledic ob kršenju pravil; vzpostavlja naj pogoje za konstruktivni
dialog (poslušanje, posredovanje povratnih informacij, postavljanje vprašanj, svetovanje,
reševanje konfliktov, pogajanje) in pogoje za sodelovanje s starši; vodi naj strokovni tim,
ki se ukvarja z reševanjem problema; upošteva naj individualne razlike med učenci in
razume njihov vpliv na učenje in vedenje; prepoznava in se odziva na posebne potrebe
učencev in je sposoben evalvirati svoje delo (Zavod Republike Slovenije za šolstvo 2008a,
15).
Medtem ko so za kakovostno načrtovanje in izvedbo vzgojnih procesov v šoli potrebni
naslednji kriteriji: kriterij profesionalne odličnosti, ki zahteva globlji pomen ciljev vzgoje
(inkluzivnost, demokratičnost, pravičnost in solidarnost); kriterij etičnosti kot strokovna
osnova vzgojne argumentacije; kriterij spoštljivosti, ki pomeni osnovo pedagoškega odnosa
in kriterij osebne vpletenosti, ki pomeni jedro pedagoške odgovornosti (Kroflič 2007,
101–119).
Kavklerjeva (2008, 90–91) predstavi seznam različnih stopenj usposobljenosti učiteljev za
razvoj inkluzivne prakse: ozaveščanje, informativna raven, oseben stik, iskanje rešitev,

29

Opažamo pomanjkljivost socialne in osebnostne kompetence.
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posledice, sodelovanje, okrepitev. Inkluzija terja stalno spreminjanje prakse. To pa zmorejo
le strokovni delavci, ki imajo do vključevanja otrok s posebnimi potrebami pozitivna
stališča ter potrebna znanja in strategije za timsko delo in delo z otroki s posebnimi
potrebami.
V Navodilih (Ministrstvo za šolstvo in šport) za prilagojeno izvajanje programa osnovne
šole za učence z motnjami vedenja in osebnosti30 lahko zasledimo, katera so priporočljiva
dodatna znanja za učitelje:
● temeljna teoretična znanja o pojavnih oblikah, vzrokih in posledicah težav oz. motenj;
● znanja o tem, kako pristopiti k učencu, kako ga motivirati;
● poznavanje sprostitvenih oblik dela;
● za uspešno delo je izjemnega pomena poznavanje sebe, svojih lastnih sposobnosti in
zmožnosti;
● čustvena stabilnost (trajen pozitivni odnos do otroka tudi tedaj, ko je vedenjsko
naporen).
Analiza 31 kompetenc v izobraževanju učiteljev je pokazala, da je treba v ospredje
izobraževanja postaviti psihološka znanja, ki omogočajo spoznavanje učencev, njihovih
značilnosti in posebnosti za učinkovito motiviranje, prilagajanje in spodbujanje procesov
učenja. Nastala je drugačna32 vloga učitelja v razredu, ki zahteva več komunikacijskega in
organizacijskega znanja ter usposobljenost za timsko delo. V izobraževanju učiteljev bodo
morali več pozornosti posvetiti kompetencam, ki jih bodo usposobile za novosti, ki jih v
šole prinaša vključevanje otrok s posebnimi potrebami, interdisciplinarnost in s tem
povezano timsko delo ter vse vidike komuniciranja (Pučko 2006, 43). Največji
primanjkljaji33 pri izobraževanju razrednih učiteljev so se pokazali pri uporabi specialno
pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami. Prav tako vidijo slabo
30

Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole za učence z motnjami vedenja in osebnosti
http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/9letka/10.asp.htm.
31
Analiza kompetenc je bila narejena v okviru projekta Tuning v letu 2004.
32
Nove profesionalne podobe imajo naslednje skupne značilnosti: sodelovanje z uporabniki (posamezniki,
skupinami, skupnostmi), pomen komunikacije in empatije do uporabnikov, nov poudarek na celostnem
razumevanju situacij kot osnova za profesionalno prakso, samorefleksija kot sredstvo za preseganje
stereotipnih sodb in odzivov (Elliot v Cvetak 2005, 88).
33
Največje razlike med doseženo in zaželeno kompetenco (Dimec v Tancing in Devjak 2006, 112): uporaba
specialno didaktičnih znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami, ustvarjanje spodbudnega učnega vzdušja
in medsebojnih odnosov ter učinkovito reševanje disciplinskih problemov, prepoznavanje učnih težav
učencev in njihovih individualnih potreb ter razlik med učenci, prilagajanje učno-vzgojnih potreb glede na
individualno, socialno, jezikovno in kulturno različnost učencev, sodelovanje s starši, skrb za psihofizično
zdravje in zmanjševanje stresa v pedagoškem procesu in izven njega, dobri pa so v motiviranju učencev,
spodbujanju razvoja in oblikovanju samopodobe.
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usposobljenost pri prilagajanju učno-vzgojnih pristopov glede na individualno, socialno,
jezikovno in kulturno različnost učencev ter pri sodelovanju s starši (Skribe - Dimec 2006,
103–125).
Analiza raziskave Magajne (2008, 201–206, 238) je glede ovir in težav pri reševanju učnih
težav pokazala, da je z utečeno prakso na področju učnih težav zadovoljna tretjina
strokovnih delavcev. Bolj so zadovoljni s prakso na razredni stopnji. Pri delu najbolj
pogrešajo timski pristop in več strokovne podpore od zunanjih ustanov. Učitelji imajo tudi
velike težave z motiviranjem učencev. Največ dobrih izkušenj pomoči imajo pri
dopolnilnem pouku, urah individualne in skupinske pomoči, pri individualnem ali
skupinskem delu med poukom zunaj učilnice in pri dodatnih urah individualne in
skupinske pomoči. Najmanj dobrih izkušenj se nanaša na učiteljevo pomoč med poukom v
učilnici. Prav pri oblikah učiteljeve pomoči med poukom se izražata potreba po dodatnem
strokovnem izpolnjevanju ter potreba po več strokovne podpore na šoli in zunaj nje.
Najmanj strokovno usposobljeni se čutijo za delo s čustvenimi težavami ter pri delu s
hiperaktivnim, nemirnim vedenjem. Prav tako strokovni delavci menijo, da področje učnih
težav, povezanih s socialno ogroženostjo, ne spada v njihovo delovno področje. Z
obstoječo strokovno doktrino so najbolj seznanjeni svetovalni delavci, najmanj pa učitelji
podaljšanega bivanja. Rezultati kažejo na premalo delovno spodbuden in v učenje odprt
odnos med učencem in učiteljem oz. odraslim v šoli (ne upajo vprašati za pomoč). Analiza
je tudi pokazala, da učenci učitelja ne prepoznavajo kot prvega, ki bi jim lahko nudil
pomoč. Tudi starši razmišljajo podobno. To kaže na ovire in težave pri sodelovanju.
Strokovne delavce bi bilo treba ozaveščati in usposabljati za partnerski odnos sodelovanja
s starši, ki upošteva pravice staršev, zna sodelovati, je odprt in vzpostavlja sprejemajoč in
spoštljiv odnos s starši ter jih pojmuje kot enakovredne partnerje, s katerimi skupaj
načrtuje in izvaja pomoč učencem. Rezultati kažejo, da šola potrebuje širšo, bolj odprto,
učencem in staršem bolj dostopno šolsko mrežo pomoči.
Orož (2006, 41, 80, 89) v svoji nalogi prav tako ugotavlja, da učitelji prepoznavajo
simptome učencev z učnimi težavami zaradi vedenja, ki izstopa, zaradi neprilagojenosti in
neuspešnosti. Pri svojem delu uporabljajo različne vzgojne in učne metode, ki so jim tako
ali drugače v pomoč pri vsakdanjem delu v razredu. Zelo se trudijo ter imajo ob teh
učencih velike stiske in občutke neuspešnosti. Zavedajo se, da nekaterim nalogam niso
kos, in si zelo želijo ustrezno strokovno sodelovanje. Prav tako meni, da ima učitelj svoja
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stališča, ki vplivajo na zaznavanje, občutenje, doživljanje in ravnanje do učencev. Ta se
izražajo v verbalni in neverbalni komunikaciji. Vzpodbujanje, pohvale in vzpostavljanje
prijetnega odnosa med učencem in učiteljem so vse učiteljice navedle kot zelo pomembne
podporne tehnike pri vzpostavljanju motivacije za delo in učenje.
V diplomski nalogi bi radi izpostavili naslednje za nalogo pomembne kompetence učitelja
razrednega pouka, ki so po našem mnenju še posebej pomembne pri delu z otroki s
čustvenimi in vedenjskimi težavami.

4.1

Pedagoški eros

Delo na pedagoškem erosu je pomembna sestavina profesionalizacije. Pedagoški eros je
preusmerjen materinski nagon. V bistvu je to pristen vzgojiteljev/učiteljev odnos do
nekoga, ki naj ga oblikuje v učenca. Poznamo tri ravni pedagoškega erosa: osebni (učenec
je pomemben, do njega smo čustveno opredeljeni), stvarni (vrednote, predstavlja odnos do
kulture) in pedagoški eros do oblikovanja (vzgajanje, izobraževanje). Osebni pedagoški
eros poglablja učiteljevo avtoriteto ter odpira globok in razumevajoč pogled na življenje
učencev. Pristna ljubeznivost pa spremeni čustvo napetosti v sproščenost in neposrednost.
Pedagoški eros je pogoj pristnega odnosa (Krajnčan in Bajželj 2008, 61, 56).

4.2

Učiteljeva osebna in strokovna moč

Med vzgojnimi dejavniki, ki jih uvrščamo v skriti kurikulum, sta najpomembnejša
učiteljeva osebnost in šolska skupnost. Pomembnost učiteljeve osebnosti v vzgojnoizobraževalnem procesu je splošno sprejeto načelo in se kaže v izreku, da dobra šola stoji
na dobrem učitelju. Vlogo učitelja kot osrednjega vzgojnega dejavnika Strmčnik predstavi
z dvema opredelitvama: učitelj kot vodja – usmerjevalec pedagoškega procesa in učitelj
kot zgled oziroma objekt identifikacije (Strmčnik 1994,458).
Paterson (2008, 3–4, 87) v svojem priročniku za učitelje govori o učiteljevi moči. Izvrstno
poučevanje je tesen preplet značajskih lastnosti in sloga poučevanja, kar se kaže v učnem
uspehu in osebni rasti tako učencev kot učiteljev. Učitelji ne morejo kazati strokovne moči,
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ne da bi poprej imeli osebno moč. Znotraj teh dveh kategorij, ki obsegata veliko oblik
moči, se lastnosti in strategije prekrivajo. Osebno moč lahko razložimo kot nadzor nad
samim seboj in nad odnosi z drugimi ter to, kakšna oseba se učitelj predstavlja učencem in
kakšna je njegova filozofija vzgoje in izobraževanja. Vidiki osebne moči so: skrb za druge
(vedrost, dejavno sočutje, vživljanje, strpnost, spoštovanje), notranja moč (odločnost,
samozavest, samospoštovanje, socialni čut, vztrajnost, mirnost), marljivost oz. predanost
(pozorno opazovanje, strokovna usposobljenost, aktivno učenje in strokovni razvoj,
zanesljivost, integriteta), skrb zase (vzdržljivost, modro je imeti mentorja, pogum za
spremembe, organiziranje prostora, organiziranje časa, organiziranje misli, organiziranje
skupine učencev). Strokovno34 moč pa lahko razumemo kot kakovost poučevanja, vodenja
in vplivanja. Vidimo jo v obvladovanju sposobnosti poučevanja ter v učinkoviti uporabi
metod, ki spodbujajo in podpirajo učenje.

4.3

Pedagoški odnos

Kvaliteten odnos med strokovnjakom in klientom je pogoj za uspešno pomoč. Odnos ima
veliko vzgojno moč. V manifestu odnosne pedagogike med drugim lahko preberemo, da
avtoriteta in vednost nista nekaj, kar posedujemo, ampak odnosa, ki zahtevata delovanje
drugih; da so odnosi kompleksni; da besede in dejanja vzpostavljajo pomen le v kontekstu
specifičnih odnosov; da je poučevanje v bistvu grajenje vzgojnih odnosov (Kroflič 2007,
114). Pedagoški učinek ne izhaja iz sistema veljavnih vrednot, temveč iz prvotnega
sebstva, s katero je naravnan na resničnega človeka. Odnos je jedro vzgojnega procesa.
Čim intenzivnejši je odnos, tem več bomo izvedeli o otroku. S tem bomo lahko vzpostavili
več varovalnih dejavnikov. Pomembni dejavniki, ki vplivajo na ustrezen odnos, so med
drugim pedagoška avtoriteta, vzgojni slog, toleranca ambigvitete, empatija in distanca

34

Vidiki strokovne moči: organiziranje, učne metode, sporazumevanje (nadzorovanje nebesednega
sporazumevanja, posredovanje jasnih navodil, uravnavanje časa in učnega tempa, tekoče glasno branje,
učinkovito delo s pomočniki in prostovoljci, odkrit pogovor s starši ali skrbniki), vodenje razreda (uporaba
nevsiljivih metod vodenja, izvajanje gladkih prehodov, pomoč učencem z učnimi težavami, umirja nje borbe
za prevlado, oblikovanje naključnih skupin), motivacija (vzpostavljanje dobrega odnosa, poučevanje s
smislom za humor, priprava učnih ur, ki motivirajo učence, večanje odgovornosti, uporaba igralskih prvin pri
pouku, vključitev učencev v glasbeno gledališče), vodenje pouka (negovanje ustvarjalnosti, izražanje
navdušenja, prilagajanje, predano poučevanje, skromnost), vodenje učencev (učinkovita pomoč pri učenju,
dober nadzor, učenje odgovornosti, premišljeno svetovanje, vodenje interesnih dejavnosti (Paterson 2008, 4,
87).
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vlog. Prav tako je pedagoški odnos najnaravnejša in najpopolnejša pot do discipline
(Krajnčan in Bajželj 2008, 56, 57, 58).
Kleinertova (v Krajnčan in Bajželj 2008, 58, 59) navaja naslednje značilnosti kot
pomembne sestavine pedagoškega odnosa:
 pristnost (skladnost, kongruenca – da smemo in moramo kazati svoja čustva, moramo
spontano reagirati na nekatere stvari in si priznati napake. Ne smemo se pretvarjati, otroci
nas hitro spregledajo);
 vživljanje (empatija – sposobnost zavzeti otrokov svet zaznavanja, da smo do njih
občutljivi, da jih poskušamo razumeti);
 sočutje (posredovati resničen občutek razumevanja, občutek, da nas iskreno skrbi zanj);
 sprejemanje (spoštovanje – da smo brez predsodkov, da sprejemamo otrokove pozitivne
in negativne stvari, ocenjen mora biti kot samostojen individuum, otroka sprejeti takšnega,
kot je).
Medtem so vzgojiteljeve spretnosti, ki so nujne za graditev dobrega pedagoškega odnosa,
naslednje (Krajnčan in Bajželj 2008, 59):
 aktivno poslušanje (usmerjeni smo na otroka, poskušamo brati med vrsticami, upoštevati
mimiko, gestikulacijo, zrcalimo vsebine in občutja. Obvladanje aktivnega poslušanja
samodejno prakticira razumevanje, vživljanje, empatijo);
 naravnanost na sposobnosti (nismo naravnani na problem, ne vidimo samo otrokovih
primanjkljajev, slabosti, napak in težav, ampak tudi sposobnosti in spretnosti. S tem začne
tudi otrok sebe drugače doživljati);
 sposobnost preinterpretacije (da stvari vidimo v drugi luči, s tem pa problem pogosto tudi
izgine).
Postopki, delovanje in učinki pedagoškega odnosa se lahko označijo kot: obojestranskost,
usmerjenost v samostojni razvoj, nevsiljenost, skupinski odnos, diferenciacija odnosa,
stopnja intenzivnosti in trajanje (Krajnčan in Bajželj 2008, 60). Na odnos vplivajo tudi:
klima v skupini, vpliv zunanjih dejavnikov, dejstvo, da se je komu zgodila krivica,
trenutno razpoloženje, duševna vitalnost oz. utrujenost.
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Krajnčan in Bajželj (2008, 57) govorita o šestih dimenzijah na katere moramo biti pozorni
v odnosu med strokovnjakom in klientom, a menimo da le te veljajo tudi za odnos med
učiteljem in učencem:
• usmerjenost na naloge in na osebo v odnosu
•simetrija in asimetrija odnosa
• fleksibilnost in doslednost
• prevzemanje in dajanje odgovornosti
• zadržanost in angažma
• razmerje med bližino in distanco.
Glasser (1994, 35) govori o šestih pogojih kvalitetnega šolskega dela, kjer pa na prvo
mesto postavlja razredno klimo. Ta mora biti spodbudna, topla. Prvi pogoj za takšno okolje
je po njegovem mnenju trden prijateljski odnos med učitelji in učenci, med učenci samimi
ter med učitelji in vodstvom. Osnovni pogoj takšnega odnosa je zaupanje. Verjeti morajo,
da je drug drugemu mar za njihov blagor. Osnova za topel in zaupljiv odnos je možnost, da
se pogovarjamo z drugimi, ki nam prisluhnejo.
Učitelj razreda, v katerega je integriran učenec z vedenjskimi in čustvenimi težavami,
mora, da bi uspešno opravljal svoje vzgojno-izobraževalno delo, izpolnjevati dva temeljna
pogoja: imeti mora osnovna znanja o pojavu vedenjskih in čustvenih težav ter imeti mora
ustrezen osebni odnos do otroka oz. problema, ki ga otrok predstavlja. Ustrezen odnos se
vzpostavi s tem, da ga zaznava kot osebnost, ga upošteva in sprejema/spoštuje takšnega,
kot je, je strpen do njegovih šibkih točk, se iskreno zavzema za njegove osebne uspehe in
nasploh za njegov osebni razvoj, napredek (Navodila za izobraževalne programe s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo 2003,
32). Prav tako se mora učitelj zavedati, da ni samo vsebina tista, ki določa komunikacijo,
temveč tudi odnos. Poleg besed so pomembni tudi nebesedni znaki. Komunikacija
razrednika s posamezniki mora izražati spoštovanje (izraža s pozornim poslušanjem, ga ne
prekinja in ne prepričuje, da mu postavlja odprta vprašanja, ne kritizira in ne presoja,
govori v preprostem jeziku, ki ga otrok razume), empatijo (s tem, ko poskuša povzeti
učenčeva občutke), uporablja naj jaz-sporočila (s tem, ko opazuje sebe, svoje interpretacije
razumevanja otrokovih sporočil, svoje občutke) ter se vede čim bolj spontano in pristno
(zna pokazati svoja čustva, besedna sporočila so usklajena z govorico telesa) (Marn 2006,
378).
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Učiteljev odnos do učenca s čustvenimi in vedenjskimi potrebami pa se mi zdi pomemben
še zaradi naslednjega vidika. Če hočemo spremeniti socialni položaj nesprejetih učencev v
razredu, je pomembno tudi učiteljevo vedenje oz. odnos do teh učencev. Raziskave namreč
kažejo, da zgolj izboljšanje učenčevih socialnih spretnosti ne zadostuje za njegovo
integracijo v skupino. Otrokovo neprimerno vedenje se z vedenjem sošolcev do tega
učenca nenehno krepi. Prav tako kažejo raziskave, da še posebej mlajšim učencem
učiteljevo vedenje do nekega učenca predstavlja model, na podlagi katerega oblikujejo
lastno vedenje do tega učenca. Pomembno je, da se učitelj zaveda vpliva svojega vedenja
do socialno nesprejetih učencev na oblikovanje predstav o teh učencih pri njihovih
sošolcih. Učiteljeva podpora je lahko pomemben dejavnik za izboljšanje socialne
sprejetosti učencev (Pečjak 2008, 84, 89–90).

4.4

Vodenje razreda

Razred je raznolika sestavljanka posameznikov, ki se razlikujejo po številnih lastnostih –
sposobnostih, znanju, starosti, spolu, etnični pripadnosti in osebnostni strukturi. Učenje in
vedenje v razredu sta v veliki meri odvisna od tega, kakšne so interakcije med učenci in
učitelji. Medosebni odnosi pogosto v veliki meri določajo učne in vedenjske značilnosti
razreda. Dejavniki, ki vplivajo na razredno dinamiko, so: skupine učencev, stališča in
pričakovanja učencev, prisotnost ali odsotnost posameznih učencev, učiteljeva stališča in
pričakovanja, značilnosti učencev (sposobnosti ind.), vključenost staršev v šolske in
razredne aktivnosti, ločevanje učencev po sposobnostih, razporejanje ali povezovanje
učencev, sedežni red, učiteljevo načrtovanje discipline (Ayers in Gray 2002, 13–15).
Vodenje razreda se nanaša na strategije, s katerimi učitelj vzpostavlja pozitivno,
produktivno, inkluzivno, podporno, skrbno in harmonično okolje. Takšno okolje
preprečuje motnje v učnem procesu, spodbuja učenje in učne dosežke učencev ter tudi
pridobivanje pozitivnih socialno-čustvenih izkušenj. Strategije so lahko: proaktivne,
preventivne in reaktivne. Preventivne in proaktivne strategije vodenja razreda so:
načrtovanje začetka šolskega leta, obvladanje fizičnega prostora (urejenost, sedežni red),
oblikovanje pravil in postopkov (značilnosti učinkovitih razrednih pravil, postopki so:
vstopanje v razred, pridobivanje pozornosti v razredu, dodeljevanje nalog in navodil,
razdeljevanje pripomočkov in drugih stvari, premiki v razredu, delo v skupinah, zaključek
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ure, oblikovanje posledic), vzpostavljanje dobrih odnosov med učiteljem in učenci, razvoj
sodelovalne oddelčne skupnosti (pomen postavljanja skupnih ciljev in spodbujanja procesa
reševanja problemov – mediacija, oblikovanje prijetne socialne klime in odnosov v
razredu, sodelovalno učenje), partnerstvo med domom in šolo (opredeli partnerstvo in
značilnosti učinkovitega partnerstva, pomen komunikacije, sodelovanje na področju
preventive, skupno reševanje disciplinskih problemov), načrtovanje in izvajanje pouka
(pomen motivacije, psihološke potrebe učencev, učne potrebe). Reaktivne strategije deli na
strategije za obravnavanje manjših problemov (neverbalni signali, uporaba bližine, uporaba
učenčevega imena, zasebno opozorilo, jaz sporočila, opominjanje na pravila, možnost
izbire za učenca, pohvala primernemu vedenju, preusmeritev učenčeve aktivnosti,
spodbuditev poteka aktivnosti, posredovanje dodatnih navodil, uporaba humorja) in na
strategije za obravnavanje vztrajnejšega neprimernega vedenja (uporaba vprašanj,
opozorilo in soočanje s posledicami, individualni pogovor učitelja in učenca, odvzem
privilegijev ali želenih aktivnosti, dodelitev dodatnih nalog, pridržanje, izolacija oz.
odstranitev učenca, napotitev v obravnavo zunaj razreda, vključitev drugih strokovnjakov,
uporaba posledic na ravni šole, uporaba strategij za reševanje problemov, oblikovanje
individualne pogodbe, sestanek s starši). Potrebo po širokem spektru znanj in kompetenc s
področja vodenja razreda potrjuje tudi dejstvo, da je učiteljem pri obvladovanju vzgojnodisciplinske problematike zaupana določena avtonomija, kar nedvomno od njih zahteva
strokovne in odgovorne odločitve (Pšunder 2011, 12, 19).

5

METODIKA SOCIALNOPEDAGOŠKEGA DELA V OSNOVNI ŠOLI

Učinkovite strategije poučevanja za učence s posebnimi potrebami so: upoštevanje
posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb, omogočanje razvoja otrokovega samonadzora oz.
otrokove lastne odgovornosti, razvoj učenčeve kompetentnosti na kognitivnem, čustvenomotivacijskem in socialnem področju (Zavod Republike Slovenije za šolstvo 2008b, 25–
26). V Navodilih za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo (2003, 31, 33, 25–26) zasledimo naslednje
prilagoditve za otroke z motnjami vedenja in osebnosti: organizacija pouka (sedežni red,
organizacija prostora – razni kotički), didaktični pripomočki in oprema, organizacija časa;
izvajanje pouka – poučevanje in učenje, preverjanje in ocenjevanje znanja. Medtem ko v
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Navodilih za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole za učence z motnjami vedenja
in osebnosti35 zasledimo naslednji predlog prilagoditev:
● osebni odnos (da učenca kličemo po imenu, ga spoštujemo, sprejemamo takšnega, kot je,
da smo strpni do njegovih šibkih točk, se iskreno zavzemamo za njegov osebnostni razvoj);
● metodično didaktične prilagoditve (učencu je treba omogočiti uspeh, sprostitvene
dejavnosti, odmor);
●skrb za učenčev socialno ugoden položaj v razredu (ustvarjamo strpen odnos do učenca,
poudarjamo njegove pozitivne lastnosti);
●skrb za učenčevo samopodobo (ga pohvalimo, dajemo samostojne, odgovorne naloge,
gradimo na njegovih močnih področjih, vključujemo v dejavnosti, ki ga zanimajo in v
katerih je uspešen);
●timski način
● spremljanje učenčevega razvoja.

5.1

Kaj lahko učitelj stori v razredu?

Peklaj (2012, 15–18) predlaga naslednja splošna načela ravnanja z otroki s posebnimi
potrebami: učitelj se mora naučiti otroke sprejemati kot otroke brez posebnih potreb in
tako tudi ravnati z njimi na vseh področjih, kjer so dejansko enaki; s svojim pozitivnim
odnosom in z vedenjem, v katerem se bo ta odnos odražal, bo dober model ostalim
učencem; soočiti se mora s svojimi stališči in morebitnimi odpori; natančno ugotoviti
stanje (ugotoviti težave – posebne vzgojno-izobraževalne potrebe) in otrokova močna
področja; sodelovati mora s starši, ugotovitve in opažanja naj uporabi pri poučevanju.
Zadnje načelo pa poudarja pomen izobraževanja. Učitelju predlaga naslednje korake pri
ravnanju v pedagoški praksi: natančno opazovanje, primerjava z običajnim načinom dela,
posvet s strokovnjakom. V četrtem koraku pa naj učitelj ukrepa ter pridobljena spoznanja
prenese v prakso (pozoren mora biti na vse ravni svojega dela: na vodenje oddelka, na
razlago snovi, na spodbujanje motivacije, na razvijanje ustrezne klime v razredu in
pozitivnih socialnih odnosov).

35

Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole za učence z motnjami vedenja in osebnosti.
Dostopno prek: http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/9letka/10.asp.htm.
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Ena od ključnih nalog učitelja razrednika je oblikovanje oddelka učencev kot kohezivne,
med seboj dobro povezane socialne skupine. Npr: oblikovanje skupnih ciljev učencev ter s
tem povečanje sodelovanja in zmanjšanje tekmovalnosti, razvijanje takih socialnih
odnosov, ki omogočajo vključevanje, učenje in modeliranje konstruktivnega reševanja
konfliktov, sociometrično grupiranje, učenje socialnih spretnosti36 v razredu, spodbujanje
in organiziranje medsebojne (učne) pomoči med učenci (Pečjak v Magajna 2008, 89).
Učiteljeva naloga je, da ustvariti pozitivno klimo, ki temelji na krepitvi virov moči in
vzajemne odgovornosti vseh posameznikov. Pušnikova v priročniku Vloga šole pri
zmanjševanju nasilja (2003) opredeli vlogo šole pri zmanjševanju nasilja. Navaja vsebinske
sklope, ki naj bi bili obvezni sestavni del preventivnega dela z učenci: čustva, medosebni
odnosi, samopodoba, senzibilizacija za nasilje, vrednote in spoštovanje pravil. Prav tako
učitelj ne sme zanemariti neformalnih oblik druženja, kot so: skupni izleti, kulturnozabavne urice ali večeri (Marn 2006, 381–382).
Učitelj preživi največ časa z otrokom s posebnimi potrebami in ima zato najbolj odgovorno
nalogo. Od njega se zahteva predvsem poznavanje otroka ter pozitiven odnos do njegovih
posebnih potreb. Za te učence je najpomembnejša dobra strokovna usposobljenost učitelja.
To so znanja in strategije, ki spadajo v sklop dobre poučevalne prakse, ter osnovna
specifična znanja o otrocih s posebnimi potrebami (Zavod Republike Slovenije za šolstvo
2008b, 9, 22).
Kot smo omenili, je dobra strokovna usposobljenost učitelja pomembna. V nadaljevanju
bomo na podlagi različnih avtorjev povzeli dobro poučevalno prakso, odnos med učiteljem
in učencem ter opredelili načine zmanjševanja disciplinskih težav.
Pulec - Lah (2008, 98–99, 107–108, 111) našteva, kakšno je poučevanje, prilagojeno
raznovrstnim potrebam učencem, ter našteva uporabne in koristne strategije poučevanja
oz. učenja: neposredno dvigovanje dosežkov in omogočanje dostopa do vsebin in gradiv;
spodbujanje in omogočanje aktivnega učenja; spodbujanje razvoja spretnosti, potrebnih za
sodelovanje, udeleženost in vključenost; nagovarjajo naj na različne učne stile in
36

Pri sistematičnem načrtovanju pomoči nesprejetim učencem zaradi njihovih slabše razvitih socialnih
spretnosti nam je lahko v pomoč klasifikacija petih dimenzij socialnih spretnosti: spretnosti v odnosih z
vrstniki, spretnosti samouravnavanja vedenja, učne (samoregulacijske) spretnosti, sodelovalne spretnosti,
asertivnost (Pečjak v Magajna 2008, 86).
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preference; omogočajo individualizirano podporo pri učenju znotraj razreda. Prav tako
oblikuje nekaj smernic za oblikovanje varnega učnega, socialnega in čustvenega okolja:
vsak dan vsakemu otroku namenimo nekaj osebne pozornosti; jasna organizacija in pravila
ter rutina v razredu; razvijamo samospoštovanje in pozitivno samovrednotenje;
spoštovanje različnosti; da so usmerjeni v pozitivne lastnosti drugih; ne poveličujmo in
dramatizirajmo pri storjenih napakah; naučimo jih spraševati, če česa ne razumejo;
spodbujajmo radovednost, aktivnost; pohvalimo trud, ne samo dosežkov.
Dimicova (2010, 62) predlaga naslednje strategije dobre

poučevalne prakse: dajanje

občutka odgovornosti; vključevanje v skupinsko delo z učenci, ki služijo kot pozitiven
zgled; čim večkrat se pogovarjajte o primernem vedenju; pouk naj bo strukturiran in
predvidljiv; učenec naj sedi čim dlje od motečih dejavnikov; dejavnosti izvajajte kratko in
hitro; zagotovite čim hitrejše povratne informacije; učenca pogosto pohvalite; pomagajte
graditi samopodobo in samozavest ob vsaki priložnosti; bodite objektivni in razumevajoči;
sporočite svoja pričakovanja do učenca in mu postavite konkretne meje; ko postavljate
pravila učenca vključite v pogovor; izvajajte dejavnosti kjer bo učenec lahko pokazal svoja
močna področja; postavite mu vprašanja na katera bo zagotovo poznal odgovor; učite ga
opazovanja lastnega vedenja ko je umirjen; izogibajte se situacijam kjer merita moči;
vzemite si čas za pogovor o neprimernem vedenju ko je umirjen; igrajte igre vlog, kjer so
situacije osnovane na neprimernem vedenju; učenca učite veščin neprimernega vedenja.
Dobra poučevalna praksa po Kavkler (2008, 84–85), ki je pomembna za našo nalogo,
vključuje: identifikacijo in razvoj močnih področij, multisenzorno učenje, prijazno
opozarjanje na napake, fizično bližino za dvig pozornosti, učenje socialnih veščin, pomoč
pri socialnem vključevanju v razred, organizacija vrstniške pomoči, partnerski odnos s
starši. Le ta je odvisna od: ravnatelja, dobrih odnosov med zaposlenimi, dobre
komunikacije, učiteljeve obravnave vsakega otroka kot individuuma, obvladovanja pestrih
metod poučevanja .

Orange (2002, 1–2) je iz prakse identificirala petindvajset kategorij napak in jih razvrstila v
šest poglavij, ki se ji zdijo pomembna za dobro vodenje razreda. Disciplina, odnosi med
učiteljem in učencem, razredna pravila in praksa, vodenje razreda in pouk, osebnost in
strokovnost, slog poučevanja in obnašanje. Medtem ko so za Cowley (2007, 3, 4)
pomembne naslednje kategorije: učitelj (jakost glasu, spodbudne besede, nebesedno
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sporočanje, učinkovita izraba prostora, umirjeno kaznovanje, obvladovanje stresa, dobri
odnosi, učinkovito obvladanje časa, breme popravljanja, obvladovanje čustvenih izzivov),
učenci (preusmerjanje jeze, razigranost, timsko delo in sodelovanje, samozavest, pritisk
vrstnikov, spodbudni odnosi v razredu, večja zbranost, dihalne vaje, preproste masažne
tehnike, obvladovanje hrupa), učilnica, šola, šolsko leto, načrtovanje in izvedba učnih ur.
Še posebej poudari, da se vselej moramo zavedati, da smo učencem vzgled za vzorno
vedenje ter da vedenje, ki ga pričakujemo od učencev, dosežemo prav s svojim vzgledom.
Učitelji so učencem vzor za dobre odnose. Morajo biti vzgled za vrline, kot so vljudnost,
spoštljivost, pripravljenost pomagati.
Uspešni načini učiteljevega dela se kažejo pri (Peklaj 2012, 20–23) vodenju razreda,
poučevanju in pomenu odnosne ravni.

Poučevanje naj bo veččutno in naj omogoča

interakcije, urjenje proceduralnih znanj, veščin, nauči naj uporabe strategij uspešnega
učenja, vključuje naj sprotno povratno informacijo. Pomen odnosne ravni se kaže pri
odnosih med učenci ter odnosom med učiteljem in učencem. Dimenzije, ki opredeljujejo
dober odnos, so učiteljevo zanimanje za učenca, razumevanje, spoštovanje učencev,
sprejemanje, toplina v odnosu, učiteljevo zaupanje, da učenec napreduje. V raziskavi
Magajne in sodelavcev iz leta 2008 so učenci z učnimi težavami svojim učiteljem želeli
sporočiti, naj pri svojem delu spremenijo ravno odnosni vidik. Želijo si, da bi jih učitelji
razumeli, spoštovali, vzeli takšne, kot so, da bi jih večkrat pohvalili. Ravno na tem
področju je v Sloveniji treba še veliko narediti. Učitelj se mora opremiti z veliko
potrpežljivosti in vztrajnosti, zavedati se mora, da bo učenec napredoval v zelo majhnih
korakih.
Pšunderjeva (2011, 111–116) oblikuje naslednje predloge, ki lahko učitelju pripomorejo k
vzpostavljanju dobrih medosebnih odnosov z učenci. Po njenem mnenju so koristni koraki
pri vzpostavljanju vezi pogosto tesno prepleteni. Učitelj poskrbi za dobre odnose tako, da:
se zaveda razsežnosti pomena medosebnih odnosov; je spoštljiv, prijazen in pozitivno
usmerjen do učencev; se resnično zanima za učence in jim je pripravljen pomagati; je
pravičen; deluje preventivno in proaktivno; izraža pozitivna pričakovanja; se izogiba
nekonstruktivni kritiki in pri učencih išče dobro; se izogiba nadvladi z namenom pokazati
svojo moč; skrb namenja oblikovanju varne, sodelovalne in demokratične oddelčne
skupnosti in predstavlja dober zgled.
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Viola (2008, 153–165) govori o korakih za zadovoljevanje socialnih in čustvenih potreb
učencev s posebnimi potrebami v inkluzivnem okolju. Ti koraki so: ustvarite zaupanje,
razumite proces sprejemanja tega, da imajo ti otroci posebne potrebe, uporabite metode za
povečanje samospoštovanja, zmanjšajte strah, spodbujajte, povečajte zanimanje, učite
strategije za zmanjševanje stresa (razvijte sproščeno razredno okolje, zagotovite humor kot
sredstvo izražanja, pomen pozitivnega razmišljanja, vzpodbujajte razpravljanje o svojih
težavah, učence naučite tehnike sproščanja, določite kotiček za sprostitev) učite
odgovornosti, učite socialne spretnosti (področja spretnosti: spretnosti preživetja v razredu,
spretnosti sklepanja prijateljstva, spretnosti obvladovanja čustev, alternativne spretnosti za
obvladovanje agresivnosti, spretnosti za obvladovanje stresa), učiti spretnosti vzpostavitve
odnosov, učite samozagovorništva.
Mednarodna raziskava PISA 2009 (OECD, 2010) je pokazala, da je v naših šolah bistveno
več disciplinskih problemov kot v povprečju v drugih državah članicah OECD. Ustrezna
disciplina pri delu v razredu je pomembna za vse učence, še posebej za tiste, ki jih nered
zelo hitro zmoti in imajo težave s koncentracijo (Peklaj 2012, 20).
Mikuš-Kos (1991, 118) govori o naslednjih možnih načinih zmanjševanja disciplinskih
težav v šoli: ustvarjanje čim ugodnejših fizikalno-ekoloških in socialno- ekoloških razmer
za življenje in delo v šoli, kakovost učiteljevanja, dober odnos med otrokom in učiteljem,
čim manj pravil, kaznovanje kršitev samo pomembnih pravil, pomembna pravila morajo
biti jasna, odziv učitelja na kršitev pa mora biti stanoviten, učitelj mora negativno označiti
dejanje, ne pa otroka.
Najbolj učinkoviti pristopi za preprečevanje bolj izrazitih in kompleksnih vedenjskih težav
so preventivno delovanje, pravočasno prepoznavanje in zgodnja obravnava, katere namen
je ugotoviti funkcijo manj primernega vedenja ter na osnovi ugotovitev bolj ciljno in
sistematično načrtovati pristop za izzvenevanje tega vedenja oz. nadomeščanje manj
primernega vedenja s socialno bolj spremenljivim in učinkovitim. Lahko jo uporabljajo oz.
izvajajo tudi učitelji (Pulec Lah in Janjušević 2011, 57).
Izmed vedenjskih tehnik za spreminjanje motečega vedenja učencev lahko učitelj uporabi:
nagrajevanje (notranje nagrade, občutek uspešnosti in napredovanja, pohvala in
odobravanje s strani drugih, želene aktivnosti, simbolne nagrade, konkretne nagrade),
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kaznovanje, spodbujanje vedenj, ki imajo enako funkcijo, načrtno ignoriranje, začasna
izločitev učenca, (o)cena odgovora oziroma vedenja, popravljanje škode (Žagar 2012, 72–
77).
V pomoč pa so lahko tudi koraki intervencije v življenjskem prostoru: osredotočite se na
dogodek, pogovor, ki ga potrebujejo učenci v krizi, poiščite glavno težavo in izberite
terapevtski cilj, poiščite rešitev, ki temelji na vrednotah, pripravite načrt za uspeh,
pripravite se na ponovno aktivnost. Terapevtski cilji (Žagar 2012, 78, 80) so: organizacija
realnosti, soočenje z nespremenljivim vedenjem, razvijanje vrednot za okrepitev
samokontrole, učenje novih socialnih spretnosti, izpostavitev izkoriščanja.
Nasploh pa se naj nenasilna naravnanost implicira skozi učenje univerzalnih vrednot,
učenja sposobnosti zaznavanja konfliktnih situacij, učenja sposobnosti za ravnanje z
lastnimi občutki, učenja sposobnosti za prepoznavanje svojih potreb, učenja sposobnosti za
razumevanje svoje perspektive, učenja sposobnosti za spremembo perspektive in učenja
sposobnosti razumevanja lastne udeleženosti (Marn 2006, 381).
Napotki učiteljem za ravnanje z učenci s čustvenimi in z vedenjskimi težavami (Skalar
2003, 11-12):
● izkoristite vsako priložnost in pohvalite vse, kar je mogoče pohvaliti;
● pomembno je učenca spodbujati in nagraditi;
● iščite rešitve za neustrezno vedenje in ne zgubljajte časa z iskanjem vzrokov;
● spreminjajte le tisto vedenje, ki ga je mogoče spremeniti;
● spodbujajte prevzemanje odgovornosti za vedenje (npr. da mu damo odgovoren položaj
v razredu);
● poskušajte ga ozavestiti da njegovo neustrezno vedenje moteče vpliva na sošolce
(psihodrama, igra vlog);
● večinoma je treba otroka šele naučiti ločevati med ustreznim in neustreznim vedenjem
● skušajte ugotoviti v katerih okoliščinah postane učenec težaven in moteč ter ga naučite in
spodbujajte naj se le tem izogiba;
● bodite kritični do vedenja, ne pa do osebnosti;
● povejte mu kaj čutite in kaj si mislite o njegovem motečem vedenju;
● ne poskušajte odpraviti vse kar vas moti, postavite si le en cilj;
● poiščite močna področja in mu omogočite da se izkaže;
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● učiteljev odnos do motečega učenca je model odnosa za večino učencev v razredu.

Nekaj nadaljnih smernic in sugestij (Skalar 2003, 12-14):
● vedenje učiteljev do izključenih učencev ( več komunikacije, več povratnih informacij,
večja količina pozornosti, zahtevnost kot do drugih, predvsem pa pozitivna pričakovanja);
● pozitivna pričakovanja in pozitivna naravnanost učitelja. K temu pripomore učiteljeva
strokovna kompetentnost, informiranost o otroku in njegovi družini, količina neposrednih
izkušenj z otrokom, uvid v osebno čustveno funkcioniranje v odpore predsodke;
● dajanje pomoči. Pomoč potrebuje na področjih, ki so vplivala na nastanek ali utrjevanje
problema. Pomoč potrebujejo vsi otroci, le ta ne sme biti vsiljiva, netaktna. Slabo se bo
počutil, če bo pomoč samo sprejemal, ampak jo mora tudi dajati;
● stigmatizacija. Izogibati se moramo vsemu, kar bi otroka lahko stigmatiziralo (besede in
ukrepi);
● nadzorovanje pri preprečevanju motečega vedenja oz. disocialnosti. Prednost daje
pedagoškemu delu pred poukom, po pouku, med odmori.
Med vsemi otroci s posebnimi potrebami so otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami v
najslabšem položaju. Šolski sistem in praksa vsebujeta nekatere usmeritve in posebnosti,
ki otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami niso naklonjeni. Niso naklonjeni
paradigmi vključevanja, hkrati pa učiteljev in ravnateljev ne spodbujajo da bi prisluhnili
smernicam in predlogom kako ravnati s socialno izključenim (Skalar 2003, 14).
Poglavje bomo zaključili z napotki, kako poučevati in nuditi pomoč učencem, ki imajo
učne težave zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti, zaradi slabše razvitih
samoregulacijskih sredstev, zaradi depresivnosti, anaksioznosti, zaradi socialno-kulturne
drugačnosti in zaradi socialno-ekonomskih oviranosti oz. revščine.

Otroci z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti potrebujejo strukturo, vodenje in disciplino.
Učitelj mora prilagoditi svoje vedenje. Ugotovi naj čas vztrajanja pozornosti, prilagodi
naloge in jih po potrebi razdeli na manjše dele. Tak učenec naj sedi v bližini mirnega
učenca, učno okolje mora biti jasno organizirano, z jasnimi pravili. Učitelj naj intervenira
pri delu, tako da je v bližini učenca. Pri dajanje navodil naj pritegne učenčevo pozornost s
tem, da vzpostavi očesni stik. V razredu naj organizira miren učni kotiček, kamor se lahko
umakne. Poskrbeti mora, da bo v razredu čim manj motečih dražljajev in čim več
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aktivnosti, ki učencu omogoči fizično gibanje (dramatiziranje, igre vlog, različne naloge –
razdeli listke). Prav tako je pomembno preprečevanje učenčevih vedenjskih težav (Peklaj
2012, 66–69).
Pri poučevanju in pomoči učencem zaradi depresivnosti in soočanju z njegovo nemočjo in
odporom se naj učitelj opremi z veliko mero potrpežljivosti in vztrajnosti. Zastaviti si
mora zelo majhne cilje in zavedati se mora, da bo učenec napredoval v zelo majhnih
korakih. Povečanje aktivnosti zelo spremeni doživljanje učencev in najbolj pripomore k
spremembi razpoloženja. Drugi del učiteljevega dela je lahko usmerjen na spreminjanje
učenčevih napačnih pojmovanj. Za to je potreben dober odnos med učiteljem in učencem,
saj mu slednji mora zaupati. Pomaga lahko tudi sistematično usmerjanje na pozitivne stvari
(npr. na koncu dneva naj napiše vse lepe stvari, ki so se mu zgodile čez dan). Zanj so
pomembne tudi pozitivne povratne informacije in pohvale. Pozoren mora biti tudi na to,
kako izreče kritiko in kako jo učenec doživi (Peklaj 2012, 86, 87).
Pri poučevanju in pomoči učencem zaradi anksioznosti (Peklaj 2012, 90, 91) je
najpomembneje, da takšnemu učencu učitelj omogoči varno in sprejemajoče učno okolje.
Da ne stopnjuje napetosti po nepotrebnem takrat, ko so za učenca že tako ali tako
obremenjujoče. Pomaga, da je učna situacija dobro strukturirana, jasna, da pozna učiteljeva
pričakovanja in zahteve, da je učna snov dobro utrjena (da je v stresni situaciji manj
spominskih težav in blokad), da ima vnaprej jasne kriterije preverjanja znanja, da so naloge
bolj strukturirane, da imajo dovolj časa za reševanje nalog, dodatna vprašanja pri ustnem
spraševanju, učiteljeve spodbude za vključevanje v različne socialne aktivnosti, da učitelj
ne spodbuja njegovega perfekcionizma, temveč pomaga razvijati realistična pričakovanja,
pomaga najti ustrezne načine, s katerimi se bo učenec naučil sprostiti napetost in se umiriti,
pazljiv mora biti pri izražanju pohvale, ki jo lahko učenec zazna kot kazen in ne kot
nagrado.
Poučevanje in pomoč učencem zaradi drugojezičnosti ali socialno-kulturne drugačnosti
(Peklaj 2012, 93–94). Tak učenec potrebuje poleg intenzivnega učenja slovenskega jezika
veliko podpore učitelja in sošolcev glede vključevanja v drugo kulturno okolje. V razredu
ali znotraj šole lahko učencu najdejo vrstnika tutorja, ki mu bo pomagal pri učenju. Pri
pouku mora učitelj omogočiti učencu, da razume, kolikor je le mogoče. Učitelj naj pokaže
spoštovanje do njegove kulture in jezika. Pomembno je tudi vzpostavljanje pozitivnega
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odnosa s starši ter spodbujanje njihovega aktivnega spremljanja učenčevega napredka v
šoli. Učitelj staršem ne sme nalagati nalog, ki jih ti ne morejo narediti.
Poučevanje in pomoč učencem zaradi socialno-ekonomske oviranosti. K težavam je treba
pristopiti z veliko mero občutljivosti do učencev, staršev in situacije, v kateri so se znašli.
Izhajati je treba iz njegovih močnih področij, ugotoviti, kaj mu preprečuje učinkovito
vključevanje v razred, ne smemo ga spravljati v stisko s poudarjanjem njegovega stanja,
potrebna so učiteljeva visoka pričakovanja in spodbude, pomembne so stalne povratne
informacije o napredku, spodbuja naj povezovanje, pozoren mora biti na njegovo
vključenost v razred, s svojim vedenjem mora biti model vrednot, zelo pomembno je
spodbujanje staršev, da se vključijo v izobraževanje otroka, če je treba mora šola prevzeti
odgovornost za otrokovo učenje in opravljanje šolskih obveznosti, pomagati in omogočiti
učencu najnujnejše materialne pogoje (Peklaj 2012, 97–98). Otroci, ki izhajajo iz manj
spodbudnega okolja zaradi revščine, pogosteje izražajo čustvene in vedenjske težave, tako
rabijo pomoč pri izobraževanju, pri razvoju socialnih spretnosti in socialnem vključevanju
(Košak Babuder 2008, 189–192).

6

6.1

EMPIRIČNI DEL

Opredelitev raziskovalnega problema

Šola ni samo prostor posredovanja in sprejemanja znanja. Proces učenja ni le spoznavni
proces, ampak se v tem procesu neločljivo prepletajo spoznavni, čustveni in socialni vidiki.
Dejstvo je, da se šola nikoli ni mogla odtrgati od svoje oblikovalne vloge in moči ter se
učitelj tej vlogi ne more izogniti, saj tudi skriti kurikulum vpliva na učenca in njegov
razvoj. Učenec v šoli osebnostno oblikuje in zadovoljuje svoje številne socializacijske
potrebe. S tem se v šoli odvija tudi socializacija otrok. Gotovo je odvisno od učitelja
samega, od njegovih subjektivnih stališč in pogledov na njegovo vlogo v šoli, razredu in
med učenci, koliko se bo prepoznal v tej nalogi. Učitelj je oseba, ki zlasti mlajšim učencem
predstavlja pomemben model za odnos do izobraževanja in učenja. Je oseba, ki veliko ve,
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jih vodi in usmerja, zna odgovoriti na njihova vprašanja, ter oseba, ki ji lahko zaupajo.
Mlajši učenci prav tako vrednotijo svojo uspešnost in ustvarjajo svoj položaj v razredu na
osnovi učiteljevih pohval in naklonjenosti. Učitelja sprejmejo kot tisto pomembno figuro,
ki jim omogoča izražanje njihovih sposobnosti in zamisli, potrjevanje lastne vrednosti ter
razvijanje novih znanj in veščin. Pri učitelju želijo biti priljubljeni, zato se trudijo, da s
svojim vedenjem sledijo njegovim zahtevam in navodilom (Peklaj in drugi 2009, 24;
Dimic 2010, 48). Učitelji v razredih zaznavajo vse več učencev z vedenjskimi in
čustvenimi težavami. Ti s svojim vedenjem povzročajo težave tako učiteljem kot staršem.
Prav zato je velik del vzgojno- izobraževalnega procesa namenjen reševanju vedenjskim
problemom. Učni proces otrokom z vedenjskimi in čustvenimi težavami pomaga z
individualizacijo, notranjo diferenciacijo pouka, dodatnim in dopolnilnim poukom,
individualnimi oblikami pouka, z individualnimi programi pomoči

ter s fleksibilno

diferenciacijo (Ministrstvo za šolstvo in šport 2011, 140). V nadaljevanju nas bo zanimal
skriti kurikulum (učiteljeva osebnost, odnos, itd.) ter praktični vidik oblik pomoči otrokom
s čustvenimi in vedenjskimi težavami.

6.2

Cilj in nameni raziskave

Cilj diplomske naloge je raziskati in predstaviti potrebne kompetence za delo s čustveno in
vedenjsko populacijo na razredni stopnji osnovne šole. Raziskali bomo dejavnike, ki
vplivajo na pojavne oblike vedenjskih težav, ter raziskali, s katerimi čustvenimi in
vedenjskimi pojavnimi oblikami se učitelji srečujejo v razredu ter kako se soočajo z njimi.
Ne nazadnje nas je zanimalo, s kakšnimi težavami se srečujejo pri delu z otroki s
čustvenimi in vedenjskimi težavami (ČVT)37.
Namen diplomske naloge je podati smernice, da bi učitelji učinkoviteje prepoznavali
težave otrok na razredni stopnji in bili uspešnejši pri delu z otroki s čustvenimi in
vedenjskimi težavami.

37

Zaradi pogoste uporabe termina v nadaljevanju uporabljamo kratico.
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6.3

Raziskovalna vprašanja

R1: Kakšna je stopnja zaznave otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter kakšna je
senzibilnost učiteljev razrednega pouka za odkrivanje teh težav?
R2: Katere metode in načine dela uporabljajo učitelji pri delu s čustvenimi in vedenjskimi
težavami?
R3: Ali se učitelji razredne stopnje čutijo kompetentne za delo z otroki s čustvenimi in
vedenjskimi težavami ter katere kompetence izpostavljajo kot pomembne?
R4: Ali dobijo učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami pravočasno in učinkovito
pomoč?

6.4

Raziskovalna metodologija

V prvem delu diplomske naloge smo uporabili metodo analize primarnih in sekundarnih
virov. V empiričnem delu pa bomo uporabili kvalitativni pristop, ki nam bo omogočil, da
bomo prišli do celovitega, vsebinsko bogatega razumevanja problema. Kvalitativnega
raziskovanja ne moremo opisati kot togega zaporedja faz, ampak kot iterativen proces, v
katerem se pri vsakem naslednjem koraku vrnemo in pregledamo vse prejšnje ugotovitve.
Poudarili bi, da je v raziskavi edino trdno zaporedje, zaporedje periodičnih pregledov
celotnega gradiva in ponovne interpretacije (sekvenčna analiza). Kvalitativna raziskava bo
tako poteka po naslednjih fazah: formuliranje problema, pojasnitev teoretičnega okvirja,
izbor enot raziskovanja in zbiranje empiričnega gradiva, urejanje gradiva, kvalitativna
analiza in interpretacija, poročanje ter povratno sporočilo in konsenzualna validacija
(Mesec 1998, 47, 53–57).
Naša raziskava bo potekala po zgoraj navedenih fazah. Formuliranje problema je razvidno
iz namena raziskave in zastavljenih raziskovalnih vprašanj diplomske naloge. Teoretični
okvir zavzema potrebne definicije, teoretične usmeritve, zakonsko podlago in analizo
podobnih raziskav naše raziskovalne tematike. Izbor enot temelji na vzorcu štirih učiteljic
razrednega pouka z dolgoletno prakso na osnovnih šolah v Prekmurju. Dve učiteljici
izhajata iz šol v urbanem okolju, dve pa iz šol v ruralnem okolju. Za takšen vzorec smo se
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odločili zaradi večje transparentnosti podatkov. Podatke smo zbrali z delno
polstrukturiranim intervjujem38. Za zbiranje podatkov smo uporabili vprašalnik, ki sem ga
izdelala sama. Z dovoljenjem sogovornikov smo intervjuje posneli z diktafonom in pozneje
transkribirali. Opravili smo primerjave pristopov in postopkov dela z otroki z vedenjskimi
in čustvenimi težavami ter primerjali razlike in podobnosti pri delu z njimi v urbanem in
ruralnem okolju. Podatki so bili zbrani in obdelani za znanstvenoraziskovalne namene ter
predstavljeni v obliki, pri kateri nikakor ni mogoča identifikacija intervjuvancev ali
identifikacija šol, na katerih so zaposleni. Pri intervjujih smo upoštevali določila Zakona o
varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) (Ur.l. RS, št. 94/2007) 39 . Interpretacijo oz.
analizo smo opravili po naslednjih fazah: intervjuje smo zapisali v transkribirani obliki, jih
razčlenili na sklope in znotraj njih določili teme, ki so se nanašale na raziskovalna
vprašanja. Na koncu smo rezultate predstavili z ugotovitvami in sklepi ter podali smernice,
da bi učitelji razrednega pouka učinkoviteje prepoznavali čustvene in vedenjske težave
otrok na razredni stopnji. Intervjuji so potekali v slovenskem knjižnem jeziku zaradi
specifičnega dialekta v Prekmurju, ki ga je težko zapisati v transkribni obliki, in zaradi
lažjega razumevanja.

Legenda
R – raziskovalno vprašanje
I – intervju
Zaporedne številke, ki sledijo črki R in I, označujejo zaporedno številko raziskovalnega
vprašanja oz. intervjuvanca.

6.5

Interpretacija intervjujev

Iz delovnih vprašanj intervjujev smo zasnovali pet sklopov, ki so se ponavljali v
intervjujih. Iz njih smo izluščili teme, ki so se pokazale kot pomembne pri vseh intervjujih.
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Polstrukturiran intervju od intervjuvanca zahteva, da si določi širšo temo in v sklopu te zastavi le ključna
vprašanja. Glavno vlogo imata intervjuvančeva fleksibilnost ter interakcija med intervjuvancem in
izpraševalcem. Čeprav polstrukturirani intervjuji zavzemajo specifične teme, imajo intervjuvanci veliko
svobodo pri odgovorih, ki so lahko poljubne dolžine in globine (Miller in Brewer 2003,167–168).
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Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) (Ur.l. RS, št. 94/2007). Dostopno prek:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4690.
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Sklopi sovpadajo z zastavljenimi raziskovalnimi vprašanji zaradi lažje interpretacije in
jasne prepoznave odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja. Prvi sklop zavzema
vprašanja glede stopnje zaznave ČVT. Znotraj sklopa sta se pokazali kot pomembni dve
temi. Prva tema se nanaša na podporo er druga na težave in probleme. Drugi sklop se
nanaša na metodiko dela. Izstopala je tema o vzrokih za nastanek ČVT. Tretji sklop se
nanaša na učiteljeve kompetence. Pojavile so se teme o odnosu, osebnostnih lastnostih in
izobraževanju. Četrti sklop zajema sodelovanje pri načrtu pomoči otroku. Znotraj sklopa je
izstopala tema težave in problemi pri sodelovanju. Zadnji peti sklop se nanaša na sistemske
težave pri načrtu pomoči. Pojavile so se teme: starši, vodstvo šole in sistemske rešitve.
R1: Kakšna je stopnja zaznave otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter kakšna je
senzibilnost učiteljev razrednega pouka za odkrivanje teh težav?
Vsi intervjuvanci se strinjajo, da je za hitrejšo, boljšo in učinkovitejšo pomoč pomembno
zgodnje odkrivanje ČVT. »Da ukrepaš, preden se težave razplamtijo, se mi zdi zelo
pomembno,« meni I4. I1 pa doda: » ... ker drugače se to vleče skozi leta, težave se le
stopnjujejo, namesto da bi izzvenele.«
Trije intervjuvanci so si enotni v odgovorih, da učitelji na splošno dovolj zgodaj zaznavajo
težave. To potrjuje dejstvo, da so vsi povedali: »Takoj na začetku šolskega leta že vidim,
kateri od otrok bo imel težave.« Dva intervjuvanca sta povedala, da je zgodnje zaznavanje
težav odvisno od učiteljeve senzibilnosti. I1 meni: »Kakšni učitelji so zelo senzibilni in že
zelo hitro odkrivajo te težave.« I4 pravi, da so odstopanja od učitelja do učitelja.
Vsak od intervjuvancev izpostavi svoj vidik, zakaj pride do težav pri zaznavanju. I1
izpostavi: »… zaznavanje učiteljem predstavlja dodatno delo in nekaterim učiteljem to ni v
redu in se temu izogibajo in ne bodo nič naredili na tem področju.« I2 pri učiteljih opaža,
da želijo biti všečni staršem, tudi otrokom, zato težave zavijejo v celofan. Prav tako omeni,
da zaradi vpisa in všečnosti težave tolerirajo, nič konkretnega pa se ne napravi. I3 vidi
težavo, da birokracija predolgo traja in da veliko govorimo, ne napravimo pa konkretno
nič.

I4 pa meni, da nekateri učitelji čakajo, da težave izzvenijo, ampak težave se

stopnjujejo. Prav tako I1 ugotavlja: »Kljub hitremu zaznavanju težav se mi zdi, da nisem
slišana. Mogoče sem slišana, vendar se ne odreagira.« I1 izpostavi še en vidik, zakaj
učitelji ne povejo o svojih težavah v razredu: »Bojiš se povedati, da česa ne obvladaš, da
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česa ne veš, ker potem nisi dober učitelj in si prvi na čakalni listi. Ne smeš se zameriti
ravnatelju, ne smeš povedati, da imaš probleme v razredu, ker postaneš učitelj, ki ne
obvladuje razreda in ni dorasel svoji vlogi.«
Prav tako se vsi strinjajo, da čeprav zaznajo otroke s ČVT v nadaljnje nimajo strokovne
podpore. I1 tako pove: »Vprašanje, kakšno podporo imaš od socialne službe in od
strokovnih delavcev ter od ravnatelja. Ali ostaneš osamljen ali pa te svetovalna služba in
ravnatelj poslušata. Koliko imaš sploh možnost povedati in biti slišan ti kot učitelj, ki to
zaznaš kot težavo, ali pa to ostane zgolj na poročilih ob konferencah. To se nekje zapiše,
kaj konkretnega pa se ne stori.« Glavni problem nepodpore strokovne službe pa I3 vidi v
tem, da niso dovolj kompententne za delo z otroki s ČVT. Za pomoč in podporo se lahko
obrnejo le na socialno delavko, ki pa ima polno drugih obveznosti, pa tudi usposobljena ni
za to.
R2: Katere metode in načine dela učitelji uporabljajo pri delu s čustvenimi in
vedenjskimi težavami?
I1: »Pogosto uporabljam mediacijo, razreševanje konfliktov, skušam naprej predvideti
konfliktne situacije, večkrat vključujem socialne igre, igre vlog, da se znajo vživljati v
druge, vizualizacijo, pogovor. Učence s ČVT zamotim s tem, da poiščem pri učencih močne
točke, da lažje delaš s tem učencem, si ga lažje pridobiš, ga zamotiš, s tem kompenziraš
negativne stvari, počuti se pomembnega.« I1 se zdi pomembno tudi, da dobi otrok občutek,
da mu zaupamo.

Tretji intervjuvanec uporablja sodelovalno učenje, delo v parih,

individualno delo, skupna pravila večkrat med letom ponovi, dramatizacija, igre vlog,
sprostitvene dejavnosti. Doda, da pri disciplinski prekrških največkrat uporablja pogovor,
mediacijo, pokliče starše. I2 pa pravi: »Učinkovitih metod ni.« Zadnji trdi, da veliko časa
porabi za umirjanje z raznimi sprostitvenimi tehnikami, za disciplinske prekrške pa
uporablja predvsem zgled – konkretno dejanje, ki je spremenljivo, pohvale, opominjanje,
pogovor, ponavljanje navodil, pravil, razreševanje konfliktov, razne socialne igre, igre
vlog, poskuša najti močne točke pri otroku in kazen, ki je pri tem otroku učinkovita.
Kot vzrok za pojavne oblike ČVT vsi intervjuvanci vidijo v domači vzgoji. I1 pravi, da se
težava pojavi predvsem pri otrocih, ki doma nimajo vzpostavljenih pravil in meja. I3 nam
tako jasno opiše problematiko: »Vzgoja od doma. Preveč popuščanja. Starši želijo biti
preveč demokratični, dobri, prijazni. Ne zavedajo se, da je od njih odvisno, kje bodo
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postavili meje. Če doma nima mej, tudi v šoli težko razume meje. Starši v tej želji, da bi bili
dobri starši, delajo velike napake. Zagovarjajo jih. Npr. on ni tako mislil. Moramo mu dati
vedeti, da je njegovo dejanje narobe. Da je to v družbi nespremenljivo, da je nekoga
prizadel. Doma mu je to dovoljeno, doma nima vzorca in res ne ve, da je kaj narobe. Ne
morejo mu vsi ugajati, se podrediti njemu, izsiljevati s trmastim brcanjem. Ker ga
učiteljica ni vprašala, ko je držal roko, on odide iz razreda – v petem razredu. Otroci so
preveč razvajeni. Tudi starši so razvajeni. Vedno govorijo, da toliko delajo doma za šolo, v
resnici pa zelo malo delajo. Za vse drugo imajo čas – za televizijo, računalnik, trgovino, za
šolo jim pa potem zmanjka časa. Ne zavedajo se, kakšno škodo delajo otrokom. To otroci
čutijo. Kakšen odnos imajo starši do šole. Če je za starša šolsko delo preveč, je potem tudi
za otroka naporno in preveč.« Z I3 se strinja tudi I4, ki vzrok vidi v tem, da otroci ne
pridobijo nekaterih vedenj, ki bi jih v predšolskem obdobju morali. Kultura prehranjevanja,
komunikacijske spretnosti, socialne spretnosti, osebna higiena, poslušanje, bonton, pravila.
To so veščine, ki so pogoj, da otrok ob vstopu v šolo začne osvajati šolske veščine, ki bi jih
naj osvojil v prvem šolskem letu, da se lahko integrira. Pravi: »Polovica mojih otrok tega
ni osvojila. Zato vidim vrtec kot en dejavnik. Kot drug dejavnik pa vidim družinsko vzgojo.
To so veščine, ki jih, razen socialnih interakcij, lahko osvojijo doma. Otroci poslušajo,
ampak ne slišijo. Razvajeni so.«
Skozi razgovore smo ugotovili, da učitelji na razredni stopnji veliko časa v razredu
namenijo vzgojnemu konceptu in da veliko preveč časa namenijo vzgojni problematiki. Iz
tega sklepamo, da vzgojna komponenta ni zapostavljena, recimo I3 nameni približno 30 do
40 % časa za to. Iz odgovorov prav tako sklepamo, da učitelje najbolj moti agresivno
vedenje otrok, medtem ko druge pojavne oblike sprejemajo z razumevanjem in vedo, da so
manifestacija ČVT.
V tem sklopu nas je zanimalo tudi, kaj se jim zdi najtežje pri delu z otroki s ČVT.
Odgovori so bili različni. I1 se najtežje zdi, če ji niso v pomoč starši. I2 se zdi težko, kako
otroka pritegniti za delo. I3 meni, da je to strokovna nepomanjkljivost, I4 pa, da so odsotni,
ne poslušajo, ni rezultatov.
I3 v navezavi z uspešno metodiko dela izpostavi vzročno povezavo, da večinoma težav
izhaja iz neurejenih družinskih odnosov. Pravi: »Ampak mi smo tu nemočni. Mi nimamo
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pravice posegati na to področje. Ne smemo povedati, kaj nam otrok zaupa, ker bi posegali
v njihovo zasebnost.«
R3: Ali se učitelji razredne stopnje čutijo kompetentni za delo z otroki s čustvenimi in
vedenjskimi težavami ter katere kompetence izpostavljajo?
Vsi intervjuvanci razen I1, ki ima socialnopedagoško dokvalifikacijo, menijo, da niso
usposobljeni za delo z otroki s ČVT.
Izpostavili so naslednje pomembne kompetence za delo s ČVT. I1 pravi, da so to:
senzibilnost, empatija, pravičen, pošten, dosleden, strokovno podkovan, nenehno
izobražuje, komunikativen, sodelujoč, brez predsodkov. I3 omeni posebna znanja o teh
otrocih, tega izobraževanja je premalo zaradi denarja. Finance so problem. I4 prav tako
izpostavi znanja s tega področja.
Vsi intervjuvanci so izpostavili, da ima odnos med učiteljem in otrokom s ČVT zelo
pomembno vlogo. I4 pove, da je odnos zelo pomemben, predvsem zaupanje. I1 doda, da je
pomembno, da se s vsakim otrokom razume, ker potem je delo lažje, če imam dobre
odnose.
Osebnostne lastnosti, ki se jim zdijo še posebej pomembne pri delu z otroki s ČVT, so: v
prvi vrsti moraš imeti rad sebe in otroke. Da rad delaš z ljudmi. Ne moreš biti individualist.
Zelo moraš biti empatičen. To je pomembno. Moraš biti dober poslušalec. Absolutno
moraš biti brez stereotipov in predsodkov, znati moraš sprejemati drugačnost. I2 pravi:
»Pri delu je pravičen do vseh enak. In doslednost, pa poštenost. Vrednote mora imeti
visoke: znanje, poštenost, enakost, spoštovanje, pa tudi tolerantnost do drugačnosti, da ga
sprejmeš, ampak to ne pomeni, da lahko s svojo drugačnostjo moti druge. Brez predsodkov
in stereotipov. Delavnost, pridnost.« I3 izpostavi: »Do teh otrok moraš biti dejansko zelo
strpen. Dajati učencu občutek, da ga razumeš, da mu verjameš. Da on dobi občutek, da ti
lahko zaupa. Toleranca, da toleriraš njegove odklone in stvari, ki jih pri drugih ne
toleriraš. Ampak za to morajo biti jasna pravila, s katerimi je seznanjen cel razred in tudi
starši. Empatija, sprejemanje drugačnosti. Sočutje.« I4 našteje: »Potrpežljivost,
razumevanje, empatičnost, da si človek, ne samo učitelj.«
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Dve učiteljici sta izpostavili, da si ne želita posebnega znanja o ČVT. I2 je tako jasno
povedala: »Ne želim si več posebnega znanja, naj se svetovalna služba ukvarja z njimi in
starši. Šolala sem se za poučevanje povprečne populacije. Ne želim se več ukvarjati z
njimi. Razdajati, to me preveč izčrpa. Nočem jih prevzgajati.« Po drugi strani pa I1 meni,
da bi vsak učitelj moral delati na tem, da si to znanje pridobi, da je boljši. To je stremljenje
k uspešnejšemu delu. Če ti vidiš oz. če ti sam pri sebi ugotoviš, kaj so tvoje
pomanjkljivosti, kje si ti slab, če se hočeš izpolnjevati. Doda še: »Če učitelj vidi, da ima
tukaj težave in je neuspešen, bi se lahko tudi sam izobraževal. To so tudi naša naloga in
dolžnosti. To pa je odvisno od njega, koliko je sam pripravljen, ali ga takšne stvari
motijo.«
R4: Ali dobijo učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami pravočasno in učinkovito
pomoč?
I1 pravi: »Jaz se vsekakor trudim, da jo od mene dobijo, če pa me sprašuješ na splošno, pa
mislim, da ne. Za to v šoli ni časa. Učitelj je preveč osredotočen na to, kaj vse mora
napraviti v enem dnevu. Vezan je na učni načrt in ga mora izpeljati in mu zmanjka časa.
Čas bi si morali vzeti, ne pa pometati pod preprogo oz. prelagati ali pozabiti. Poleg časa
pa to od njega zahteva tudi drugačen pristop kot pri učenju.« I2 meni: »Učno pomoč
dobijo takoj. Ti učenci ne rabijo nobene (učne) pomoči. Starši bi jih morali drugače
vzgojiti. Starši imajo preveliko moč odločanja, včasih ne dovolijo ponavljanja. Potem se
zgodi, da v šestem razredu ne znajo niti dobro pisati in brati, računati, poštevanke, dobijo
podarjene dvojke.« Po izkušnjah I3: »… je zelo učinkovita, predvsem če najde otrok pravi
stik s socialnim pedagogom in seveda če vsi sodelujemo, ampak le v primeru, da dobi
strokovno pomoč.«
Intervjuvanci menijo, da pomoč ni pravočasna zaradi predolge birokracije in prevelike
moči staršev pri odločanju.
Da bi bila pomoč otrokom s ČVT uspešnejša in učinkovitejša I1 predlaga bolj fleksibilen
šolski sistem, sistematično obravnavanje, več sodelovanja, da bi vsi učitelji in vodstvo šole
imeli te kompetence. Drugače ne morejo razumeti ne učenca ne učitelja. I2 vidi
neučinkovitost pomoči zaradi sistema, ki ti ne dovoli učinka. Mi samo govorimo, ni pa
sankcij oz. kazni, ki bi te učence postavila na realna tla. Nekdo jim mora povedati stop.
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Staršem se morajo jasno postaviti pravila, otrokom pa dati čim več zadolžitev. Doda še:
»Lahko bi se zgledovali po Ameriki. Šola je privilegij. Tam otroke izključijo. Mogoče bi se
potem starši prej zganili. Totalno zgrešen je sistem, da jim nudimo pomoč, ker jim to tako
ali tako nič ne pomaga. S tem jih samo še bolj stigmatiziramo. Po mojem je rešitev v tem,
da prilagodimo sistem posamezniku – eni potrebujejo več časa, da osvojijo snov, drugi
manj.« I3 meni: »Problem pa je, da specialni pedagogi in psihologi prihajajo takrat, ko
imajo čas, ne pa takrat, ko jih otrok potrebuje, npr. določene ure, ni dovolj fleksibilnosti.
Pogrešam večjo dostopnost teh služb. Tu se mi zdi, da so učenci zelo prikrajšani, predvsem
ti, ki imajo težave na čustvenem in vedenjskem področju.« I4 prav tako meni, da pomoč ni
uspešna in predlaga naslednje sistemske rešitve: »Trdim, da bi se te težave lahko že omilile
v vrtcu. Z vstopom v šolo se težave stopnjujejo. Da bi ti testi (psihološki testi) na
sistematskih pregledih bili sita za vstop v šolo«.
Največji razlog, zakaj pomoč učencem s ČVT ni pravočasna in učinkovita, intervjuvanci
vidijo v nekonstruktivnem sodelovanju s starši.
I1 meni: »Starši igrajo ključno vlogo. Večina staršev ni pripravljena na sodelovanje oz. se
ne držijo dogovorov, niso dosledni in tam ni rezultatov. Moje izkušnje so, da je večina
staršev gluha za to problematiko in njihov odgovor je, da si naj sami napravimo red v
razredu in šoli. Ključen problem se mi zdi, da ni tega sodelovanja, kot ga ves čas
poudarjamo. Ni sodelovanja med učencem, starši, učiteljem oz. za učiteljem bi naj stalo
vodstvo. To ne funkcionira tako, kot bi moralo«. Kot razlog, zakaj sodelovanje ni
funkcionalno navede: »Ali starši niso pripravljeni, ali vodstvo, včasih pa tudi učitelj ni
pripravljen. Učitelji nimajo časa, to jim je naporno, zraven tega pa nimajo znanja in
veščin za to delo. Situacije in konflikte moraš znati rešiti. Znati moraš odreagirati v danih
situacijah.« Prav tako meni: »Učenec mora biti vsepovsod zraven. Pri načrtovanju pomoči
mora sooblikovati, sicer ne bo sodeloval. Da bo sploh motiviran in pove svoje želje,
interese, pove, kje ima težave.« I2 prav tako meni: »Starši ne sodelujejo, zdi se jim
zabavno, učitelji pretiravajo, doma otrok ni takšen, pravijo. Problem nastane, ko so stvari
že neobvladljive tudi doma – po navadi v višjih razredih. Starši začnejo sodelovati, ko je
prepozno. Naenkrat so te težave resne, prej pa niso bile.« Predlaga: »Večje sankcije, npr. z
izključitvijo. Šola je dar, izključitev je kazen, si stigmatiziran. Pri nas pa bi bila to
nagrada.« I3 vidi problem sodelovanja pri šibkih otrocih. Sami jim pa po navadi ne znajo
nuditi pomoč. Vzporedno bi bilo treba tudi izobraževati in usmerjati starše. Saj oni
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sodelujejo in pravijo, da se bodo držali tega, kar se zmenimo, vendar največkrat ostane pri
obljubah. Rešitve vidi: »Da bi tudi starši imeli kakšne delavnice, podporo, da bi jih nekdo
vodil. Bolj strokovna svetovalna služba, specialni ali pa socialni pedagogi. Lahko bi bile
tudi šolske službe, če bi bili dovolj usposobljeni. Najbolj pa pogrešam, da bi prišel kdo v
družino na dom. Pred leti je bila prek javnih del organizirana učna pomoč na domu. Tisto
je bilo dokaj uspešno, videla sem napredek in rezultate. Čeprav to niso bili strokovnjaki, je
že dejstvo, da je prišel nekdo v družino in so starši to začutili in so bili prisiljeni malo bolj
spremljati. Pokazalo se je za zelo pozitivno in smo bili dejansko razočarani, ker tega zdaj
več ni. Tisto, kar se izkaže za dobro, ukinjamo. Staršem je treba sproti pokazati, kako
reševati težave in pomagati otroku.« I4 pravi: »V tistih primerih, kjer so starši sodelovali,
kjer so razumeli, kaj pričakujem od njih, je bila takšna pomoč učinkovita. V drugi polovici
teh otrok pa starši niso sposobni prvič zaznati, drugič sprejeti, tretjič pa sploh korekcije
izpeljati.« Meni, da je sodelovanje zelo pomembno za uspeh. Nadaljuje: »Vsi starši se
odzovejo na vabilo in na zunaj sodelujejo. Eni vidijo, da tako dalje res več ne gre, in je to
sodelovanje konstruktivno. Takrat jim svetujem, ponudim literaturo, internetne povezave,
predavanja. Večina staršev pa ni sposobnih izpeljati dogovorov. So socialno šibki. Mogoče
se trudijo, pa ne znajo, kako. Rabili bi podporo. Tudi starši imajo napačno privzgojene
vzorce.« Rešitev vidi v podpori staršem ter doda: »To je pa področje, na katerega mi
učitelji ne smemo posegati niti nismo usposobljeni. Za to so pristojne druge strokovne
službe. Npr. vi. Edino rešitev vidim v službi, ki hodi domov. To je edina rešitev. Konkretno
jim pomagati tam, kjer težave so. «
Glede inkluzije I1 pravi: »O inkluziji ne moremo govoriti, čeprav se jaz zelo trudim, da bi
to funkcioniralo kot inkluzija. Na splošno nismo naravnani k inkluziji, ljudje, niti starši,
učitelji, učenci, vodstvo sama družba sploh v zadnjem času.« I2 je podobnega mnenja, saj
trdi: »To ni inkluzija. Socialna vključenost pomeni, da se počutijo sprejete, ljubljene, sebi
enake, da lahko med seboj tekmujejo.« Doda še: »V naših javnih šolah takšni učenci skoraj
nimajo možnosti, da bi uspeli. V drugačnih šolah pa jo imajo, saj je sistem drugačen in jim
omogoča, da so lahko drugačni. V tistih šolah je lahko vsak drugačen, v naši pa moraš biti
nekako ukalupljen. Namesto da bi sistem vzpodbujal enakost, vzpodbuja drugačnost.« I3 je
drugačnega mnenja in meni; da so na šoli zelo inkluzivno naravnani. Glede uspešnosti
inkluzije pravi, da je ni uspešna za vse učence. Učenec ne zmore, nikjer ne napreduje ali pa
celo nazaduje, ker starši ne pristanejo. Ne omogočimo mu boljše obravnave. Tega pa ne
odobravam. Tudi birokracija je prevelika. Kot da ne bi zaupali učitelju. I4 pravi: »Do neke
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mere jih lahko vključimo. Ko pa gre za resne težave oz. motnje, pa rabijo drugačno šolo,
kjer bi ta znanja osvojili. Kasneje bi se zopet lahko vključili v redno šolo.«

6.6

Interpretacija rezultatov

Ugotavljamo, da intervjuvanci dovolj zgodaj zaznavajo otroke s ČVT, vendar se vsi ne
soočajo

enako z njihovim pojavom. Prav tako menijo, da je za hitrejšo, boljšo in

učinkovitejšo pomoč pomembno zgodnje odkrivanje ČVT. Vendar pa je zgodnje
zaznavanje otrok s ČVT odvisno od učiteljeve senzibilnosti. Zakaj pride do odstopanj v
zaznavanju, ima vsak svoj pogled. Enim se zdi, da to je to za učitelje dodatno delo, in se
nočejo ukvarjati s to problematiko. Drugim se zdi, da se stvari preveč tolerirajo, pometajo
pod preprogo ter se zavijajo v celofan, ker želijo biti všečni otrokom in staršem. Vodstvo
pa tolerira oz. ne odreagira na težave zaradi večjega vpisa. Tretji meni, da se nekateri
bojijo povedati, da imajo težave, ker potem v očeh kolektiva in ravnatelja niso dobri
učitelji in so prvi na čakalni listi. Nočejo se zameriti ravnatelju in postati učitelji, ki ne
obvladujejo razreda in niso dorasli svoji vlogi. Največkrat pa se čaka, da težave izzvenijo.
Opažamo tudi da, veliko učiteljev ne reagira takoj, ker je birokracija predolga. Velikokrat
se samo veliko govori, ne naredi pa se nič konkretnega. Ker učitelji nimajo strokovne
podpore vodstva in strokovnih delavcev, imajo občutek, da tudi če izpostavijo
problematiko, ne dobijo podpore. Pri delu z otroki s ČVT se jim zdi najtežje, da kljub trudu
in vlaganju ogromno energije ne vidijo napredka. Tako velikokrat obupajo in izgorevajo na
delovnem mestu.
Intervjuvanci se pri uporabi in izbiri metod in načinov dela zelo trudijo ter veliko časa
namenijo vzgojnemu konceptu in vzgojni problematiki. Pri načinu delu uporabljajo
naslednje metode in strategije dela: sodelovalno učenje, delo v parih, sprostitvene tehnike,
individualno delo, razreševanje konfliktov, socialne igre, igre vlog, opominjanje, pohvale,
ponavljanje navodil, ponavljanje pravil, kazen, mediacija, pokličejo starše, poskušajo najti
močne točke pri otroku in predvideti konfliktne situacije. Dva intervjuvanca sta izpostavila
problem, da je za uspešnost metodike potrebno poznavanje vzrokov ČVT ter iskanje
močnih točk pri otroku. Vsi so povedali, da vzroke vidijo v družinski vzgoji. Tukaj je
učitelj brez sodelovanja staršev nemočen. Težavo vidijo tudi v tem, da učitelji ne smejo
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posegati v družinsko dinamiko. Kot najbolj moteče vedenje v razredu vsi izpostavijo
fizično in verbalno vedenje otrok, medtem ko druge pojavne oblike sprejemajo z
razumevanjem ter vedo, da so manifestacija ČVT. Pomembno se nam zdi, da so vsi
izpostavili odnos – zaupanje med učiteljem in otrokom kot ključen za uspeh.
Vsi intervjuvanci razen enega, ki ima socialnopedagoško dokvalifikacijo, menijo, da niso
usposobljeni za delo s ČVT. Izpostavljajo naslednje pomembne kompetence: strokovna
podkovanost, sistematično izobraževanje, senzibilnost, empatija, pravičnost, poštenost,
doslednost, komunikativnost, sprejemanje drugačnosti in sodelovalnost. Kompetence
sovpadajo z osebnostnimi lastnostmi, kot so: empatičnost, spoštovanje, dober poslušalec,
da si brez stereotipov in predsodkov, da znaš sprejemati drugačnost, da si pravičen,
dosleden, pošten, toleranten, potrpežljiv in razumljiv. En intervjuvanec je izpostavil
dejstvo, da moraš v prvi vrsti imeti rad sebe in otroke, da rad delaš z ljudmi. Dva
intervjuvanca sta izpostavila problem financ pri izobraževanju. Prav tako se je pokazalo, da
se učiteljem ne zdi pomembno izobraževanje na tem področju, saj menijo, da je njihovo
delo le učenje.
Vsi intervjuvanci menijo, da otroci s ČVT ne dobijo pravočasne in učinkovite pomoči. Ko
pa jo dobijo, pa je učinkovita. Težava je v tem, da je pomoč zelo nefleksibilna in
nesistematična. Strokovnjak prihaja takrat, ko ima čas, ne pa takrat, ko ga potrebuje učitelj
ali učenec. Otroci s ČVT rabijo pomoč vsak dan, morali bi jo imeti na razpolago, ko so v
stiski.
Glavni vzrok za neučinkovito pomoč vidijo v nekonstruktivnem sodelovanju staršev, ki
jim ne znajo pomagati. Zato predlagajo vzporedno pomoč staršem na domu. Razlog za
nepravočasno pomoč vidijo v tem, da starši ne zaznavajo ali ne sprejmejo dejstva, da otrok
potrebuje pomoč in da ima težave. Zato se postopki vlečejo, težave pa le stopnjujejo, otrok
pa je še v večji stiski. Tukaj menijo, da imajo starši preveliko moč odločanja, da bi morali
bolj zaupati učiteljem in drugim strokovnjakom. Drugi razlog, zakaj ne dobijo pravočasne
pomoči, vidijo v predolgi birokraciji oz. da se samo govori in nič ne naredi. To smo
razumeli kot nekompetentnost svetovalnih delavcev. Saj so ti prvi v kontinuumu pomoči,
ki bi jo naj nudili tako učencu, staršem in učiteljem. V tej prvi fazi pomoči do postopka
usmerjanja ni pravih orodij, ki bi pomagali učencu.
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Opravili smo primerjave pristopov in postopkov dela z otroki z vedenjskimi in čustvenimi
težavami ter primerjali razlike in podobnosti pri delu z njimi v urbanem in ruralnem
okolju. Ugotovili smo, da med intervjuvanci v mestnem in ruralnem okolju ne zaznamo
nobenih pomembnih razlik. Opazili smo samo razlike pri osebni in strokovni angažiranosti
intervjuvancev. Izpostavili pa bi dejstvo, da je inkluzivna naravnanost zelo odvisna od
tega, kakšnega ravnatelja ima šola.

7

ZAKLJUČEK

Danes imamo občutek, da je šola vedno bolj storilnostno naravnana. Učitelji pa pravijo, da
je ravno obratno, da se zahteva manj, vendar so otroci navajeni, da jim vse nudimo na
pladnju, da so razvajeni v smislu, da jim vsako delo predstavlja obremenitev, vse jim je
težko. Potrebujemo prijazno šolo, ki bo prav zato tudi storilnostna v smislu oblikovanja
razmišljujočih, angažiranih, odgovornih, samozavestnih ljudi, ki bodo kos izzivom
prihodnosti. Vprašanje je, ali bomo mi kos izzivom prihodnosti.
Za konec diplomske naloge bomo podali zaključke in ovrednotili, kakšen prispevek imajo
raziskovane ugotovitve za socialno pedagogiko in kako lahko te ugotovitve uporabimo v
praksi.
Analiza teoretičnega in empiričnega dela je dala šest ključnih ugotovitev.
Prvič, izpostavljamo dejstvo, da je v razredih vedno več otrok, ki imajo težave ter da je v
naših šolah bistveno več disciplinskih problemov kot v povprečju v drugih državah.
Intervjuvanci so povedali, da v vsakem razredu zaznavajo od 2 do 3 učence, ki imajo
čustvene in vedenjske težave. Ugotovili smo, da se učenci s čustvenimi in vedenjskimi
težavami usmerjajo v druge programe pomoči, zato je pomoč neučinkovita. Učitelji so
nagnjeni k inkluziji ter se zavedajo soodvisnosti med čustvenimi, vedenjskimi in učnimi
težavami. Prav tako se zavedajo pomena vključevanja otroka v načrt pomoči. V razredu
ostajajo prepuščeni sami sebi in nemočni. Najbolj pomembna se nam zdi ugotovitev, da
kot najbolj moteče vedenje v razredih izpostavijo fizično in verbalno nasilje otrok. Druge
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pojavne oblike sprejemajo z razumevanjem, ker so manifestacija čustvenih in vedenjskih
težav.
Drugič, izpostavljamo hamburški model, ki govori o področjih delovanja socialnega
pedagoga kot svetovalnega delavca na šoli. Izpostavili bi diskusijske skupine – srečanje in
treninge za starše in izobraževanje učiteljev s psihosocialnega področja, saj opažamo, da je
v praksi prav teh dveh področij delovanja premalo oz. jih ni. Tudi Muhlum izpostavi
pomembnost dela z vrstniškimi skupinami in preventivo. Razlog vidimo predvsem v tem,
da na šolah ni zaposlenih veliko socialnih pedagogov. V nalogi smo prišli do ugotovitev,
da svetovalni delavci največkrat nudijo individualno pomoč otrokom in njihovim staršem.
Za delo v skupini pa niso dovolj usposobljeni, saj nimajo znanj o skupinski dinamiki.
Zavedamo se, da je preventivnih dejavnosti na šolah premalo, in menimo, da je preventiva
ključna za zgodnje odkrivanje in pomoč. Prav v pomanjkanju preventivnih dejavnostih
vidimo razlog za neučinkovito pomoč ter porast čustvenih in vedenjskih težav, saj
preventivne dejavnosti temeljijo na spremembah ljudi, spremembah socialnih položajev in
spremembah situacij. Tukaj bi opozorili tudi na vlogo učitelja podaljšanega bivanja na
katerega se na šolah pozablja. Le ta ima veliko možnosti za preventivne dejavnosti, za
uresničevanje ciljev postavljenih v individualiziranem programu otroka. Še posebej pa so
pomembne številne življenjske priložnosti za urjenje socialnih veščin otrok ter
vključevanje v socialno sredino. Na žalost pa je za takšno delo od vseh zaposlenih na šoli
najmanj usposobljen.
Tretjič, izpostavljamo učiteljeve vloge pri poučevanju. Vloga učitelja se je spremenila, saj
prav inkluzivna praksa od njega zahteva drugačne vloge. Med drugim se od učitelja
pričakuje, da bo preprečeval in zmanjševal socialno izključenost učencev ter nadomestil
primanjkljaje v socialnem razvoju. Prav tako se od učitelja zahteva celo vrsto osebnostnih
lastnosti in zmožnosti. Te vloge so raznovrstne, zahtevajo od njega obvladovanje različnih
veščin ter jih je vedno več, zato je preobremenjen. Žal pa je res, da se veliko učiteljev ne
prepozna v vseh teh vlogah. Dejstvo pa je tudi, da v slovenski šoli za vse te različne vloge
nima niti strokovne, niti materialne podpore.
Četrtič, izpostavljamo kompetence, ki bi jih predvsem učitelj razrednega pouka in tudi
svetovalni delavec na šoli morala imeti, če želita kvalitetno pomagati otroku, ki ima težave.
V prvi vrsti so to osnovna znanja o naravi čustvenih in vedenjskih težavah. Imeti morajo
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tudi dovolj znanja za spoznavanje učencev in njihovih sposobnosti, za identifikacijo
njihovih potreb, za prilagajanje tem potrebam in posebnostim, za načrtovanje učnega
procesa in odločanje za metode dela v skladu s cilji, potrebami in posebnostmi učencev,
znanje o vodenju in komuniciranju. Prav tako morajo imeti dobro poznavanje postopkov
izgradnje tima, področja skupinske dinamike in timskega učenja. Pomembno pa se nam
tudi zdi, da je potrebno usmerjanje pedagoških delavcev k aktivnemu psihološkemu delu
na sebi, zlasti na področju medosebnih odnosov. Med najbolj pomembne kompetence pa
štejemo učiteljevo osebnost, pedagoški odnos in vodenje razreda. Izpostavili bi pristnost,
empatijo, sočutje, sprejemanje, aktivno poslušanje in naravnanost na sposobnosti. Menimo,
da so kompetence pomembni del učiteljevega poučevanja, predvsem pri zaznavi in delu z
otroki s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Pri raziskavi smo opazili, da se intervjuvanci
zavedajo odnosa in osebnostnih lastnosti kot pomembnih kompetenc, hkrati pa
ugotavljamo, da veliko učiteljev nima potrebne socialne in osebnostne kompetence.
Petič, izpostavljamo metodiko. Pri metodiki in strategijah poučevanja učencev s posebnimi
potrebami bi izpostavili spodbujanje, opogumljanje, prepoznavanje in podporo pri stiskah,
da se znamo otroku približati, mu prisluhniti, da opazimo vsak uspešen korak, da
odkrivamo, spodbujamo in poudarjamo močna področja ter smo strpni, potrpežljivi in
razumevajoči. Intervjuvanci so se zavedali in poudarili, da je izbira metod in načinov dela
pomembna pri problematiki s čustvenimi in vedenjskimi težavami, vendar pa v razredu
ostaja premalo časa za njihovo realizacijo. Prav tako so izpostavili, da je uspešnost
metodike povezana s prepoznavanjem vzrokov čustvenih in vedenjskih težav ter z
iskanjem močnih točk pri otroku, kar pa je težko brez sodelovanja staršev zato so tukaj
dostikrat nemočni.
Za konec bi izpostavili inkluzijo oz. socialno vključevanje posameznika. Vključujoča
paradigma daje pomoč vsem otrokom, tedaj ko jo potrebujejo, toliko kot je potrebujejo in
takšno kot jo potrebujejo. Med prioritetnimi nalogami inkluzivne prakse so tudi:
izobraževanje in dodatno izobraževanje učiteljev v duhu inkluzivne paradigme,
oblikovanje programov metod in tehnik pomoči ter oblikovane strategije pomoči za
učitelje in starše. Med dejavnike uspešne inkluzije pa štejemo sodelovanje, vizijo in
podporo, podporo strokovnih delavcev, učinkovito vključevanje staršev, učinkovito
inkluzivno prakso ter financiranje vzgoje in izobraževanja. Menimo, da nam prav na teh
področjih v praksi najbolj škriplje. Najprej bi izpostavili izobraževanje in dodatno
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izobraževanje učiteljev, saj menimo, da jima ni posvečena zadostna pozornost. Menimo, da
sta inkluzivna vzgoja in izobraževanje zahtevna in dolgotrajna procesa, ki zahtevata
spremembe v stališčih, socialnih odnosih in poučevalni praksi. Zato je treba učencem in
učiteljem ponuditi ustrezno podporo in strokovno pomoč. Problem zaznamo pri
financiranju, nekontinuiranem izobraževanju in učiteljevem zavedanju, da je potrebno tudi
samoizobraževanje. Naša empirična raziskava je te probleme osvetlila in podala
zaskrbljujoče dejstvo, da se nekateri učitelji ne želijo izobraževati na tem področju.
Medtem ko bi pri sodelovanju poudarili sodelovanje s starši in strokovnimi službami ter
sodelovanje med strokovnimi službami. Skozi intervjuje smo ugotovili, da je sodelovanje
med strokovnimi službami konstruktivno, medtem ko je sodelovanje s starši in strokovnimi
službami največkrat nekonstruktivno. Zato intervjuvanci menijo, da starši potrebujejo
kontinuirano pomoč. Prav tako smo prišli do ugotovitev, da predvsem za otroke s
čustvenimi in vedenjskimi težavami inkluzija ni uspešna. Razlog pa vidimo v prevelikih
zgoraj omenjenih ovirah.

Na podlagi raziskovanja, tako skozi teorijo kot skozi intervjuje, smo oblikovali smernice,
ki bodo pomagale učiteljem pri prepoznavanju čustvenih in vedenjskih težav pri otrocih na
razredni stopnji ter bodo v pomoč pri uspešnejšem delu z otroki s čustvenimi in
vedenjskimi težavami:
● za učinkovitejšo prepoznavanje in pomoč bi učitelji morali imeti vsaj osnovno znanje o
naravi čustvenih in vedenjskih težav;
● učitelji morajo imeti kakovosten sistem stalnega izobraževanja (pridobivanje in
poglabljanje znanja ki so potrebna za konkretno delo, s področja uspešne komunikacije,
timskega dela, problematike otrok s posebnimi potrebami, delo s starši, delo na sebi…);
● izoblikovati je treba nabor orodij za pomoč otrokom, preden so usmerjeni v programe
pomoči;
● oblikovati je potrebno programe metod in tehnik pomoči ter oblikovati strategije pomoči
za učitelje in starše;
● postopek usmerjanja otrok v programe pomoči mora biti hitrejši;
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● idealno bi bilo, da bi na vsaki šoli bil zaposlen socialni pedagog. Svetovalni delavec pa
mora imeti socialnopedagoško dokvalifikacijo;
● šole potrebujejo širšo, bolj odprto, učencem in staršem bolj dostopno šolsko mrežo
pomoči;
● pomoč otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami mora biti bolj fleksibilna in
sistematična, strokovnjaki pa bolj dostopni;
● učitelji bi morali imeti večje kompetence pri poseganju v družinsko dinamiko;
● starši imajo preveliko moč odločanja, strokovnjakom bi se moralo bolj zaupati;
● staršem in otrokom je potrebno nuditi vzporedno pomoč tudi na domu;
● učitelja podaljšanega bivanja je treba bolj uporabiti;
● izkoristi naj se tutorska pomoč vrstnikov;
● že v vrtcu naj se nameni več pozornosti vedenjsko in čustveno težavnim otrokom;
● nekateri učitelji se bojijo povedati, da imajo težave, ker potem za kolektiv in ravnatelja
niso dobri učitelji in so prvi na čakalni listi.

Še vedno, ali pa še bolj kot pred petnajstimi leti, zahteva inkluzivna šola od otrok visoko
stopnjo storilnosti, saj imajo v njej preveliko vlogo kognitivna komponenta, tekmovalnost
in disciplina, medtem ko se vedno manj pozornosti namenja moralno-etičnim vrednotam in
vzgojnemu delu. Po petnajstih letih še vedno ni prišlo do premikov in se še vedno
srečujemo z isto problematiko, razlog pa je najverjetneje v tem, da se razmišljanje o tem ni
spremenilo. Rešitev pa vidim le v vseživljenjskem izobraževanju in kontinuiranem
strokovnem izpopolnjevanju. Žal pa današnja politična in finančna situacija nista
naklonjeni temu. V tem nepredvidljivem času so učitelji vsak dan bolj obremenjeni,
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brezvoljni, v stresu, ali bodo obdržali službo ali ne. V takšni situaciji pa pridejo vse težave
in problemi še bolj do izraza. Najbolj prikrajšani so v tej situaciji otroci, ki so naše največje
bogastvo in naša prihodnost. Kako bodo oni drugače ravnali z nami, če mi tako ravnamo z
njimi? Šola ne bi smela biti loterija, ali ima dobrega ravnatelja in ali je učenec dobil
dobrega učitelja. Zato se mi zdi pomembna še ena komponenta. Za učiteljski poklic se
moraš v prvi vrsti odločiti zato, ker imaš otroke rad, ne pa zato ker nisi bil sprejet na drugo
fakulteto ali zato ker ti ta služba nudi finančno varnost ali pa zato ker ima ta služba lep
delovni čas. Zanj se moraš odločiti iz ljubezni do tega poklica ne pa iz praktičnih razlogov.
Hvaležna sem, da sem na svoji poti srečala učitelje, ki ta poklic opravljajo z dušo in
telesom ter se vsak dan znova razdajajo.
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PRILOGE
PRILOGA 1 – Delovni vprašalnik za učitelje razrednega pouka
Se vam zdi, da je učencev, ki imajo težave (učne, čustvene, vedenjske) v razredu vedno
več? Kakšen je po vašem mnenju ta odstotek?
Kje vidite največkrat vzrok za pojavne oblike motenj vedenja in osebnosti (klepetanje,
pozabljanje šolskih potrebščin)?
Kako visoka je po vašem mnenju povezanost med učnimi, čustvenimi oz. vedenjskimi
težavami ter socialno izključenostjo?
Ali šola (tudi učitelj, sošolci) vpliva na pojav ČVT in ali je šola lahko tudi varovalni
dejavnik?

Kako pomembna se vam zdi vzgojna komponenta v razredu?
Koliko časa v razredu porabite (%) za vzgojno delo, oz. vzgojno problematiko? Se vam zdi
pomembno da si za le-to vzamete čas?
Ali lahko že na začetku šolskega leta predvidite, kdo bo imel težave?
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Ali se vam zdi pomembno za hitrejšo, boljšo in učinkovitejšo pomoč, da te otroke čim prej
opazimo?
Menite, da otroke, ki imajo težave dovolj zgodaj zaznamo in ali smo za njihove težave
dovolj senzibilni?
Ali imate občutek, da dobijo učenci, ki imajo težave pravočasno in učinkovito pomoč ter
kakšno pomoč dobijo?
Na kakšen način bi lahko učinkoviteje zaznavali težave? Kaj vas ovira pri tem, kaj bi vam
pomagalo? Kako vas sistem ovira?
Katere težave najprej opazite - čustvene ali vedenjske?
Katero vedenje je za vas najbolj moteče v razredu?
Katere strategije, metode, oblike dela uporabljate za zmanjšanje motečega vedenja v
razredu?
Katere od teh metod so po vašem mnenju najbolj uspešne?
Kako in na kakšen način skušate zmanjšati oz. obvladati učenca, ki je vedenjsko
problematičen?
Kaj se vam zdi najtežje pri delu z otroci s ČVT?
Kaj se vam zdi najbolj pomembno pri delu z otroci s ČVT?
Kako pomembno vlogo igra za vas učitelj kot osebnost pri delu s ČVT?
Katere osebnostne lastnosti (stališča, odnos, sprejemanje, pravičnost, zaupanje…) učitelja
se vam zdijo pomembne pri delu z otroci s ČVT?
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Kakšno vlogo igra odnos učitelj-otrok pri delu s ČVT? Kako pomemben se vam zdi ta
odnos za uspešno pomoč?
Katere učiteljeve kompetence (znanja, spretnosti, sposobnosti, značilnosti, navade) se vam
zdijo pomembne za delo s ČVT?

Se vam zdi, da imate potrebne kompetence?
Kako pomembno se vam zdi izobraževanje na tem področju?
Kaj bi vam pomagalo, da bi bili pri delu z otroci s ČVT uspešnejši (zakonodaja, metodika,
didaktika, organizacija dela, strokovna podpora…)?
Kaj je po vašem mnenju ustrezna rešitev za preprečevanje oz. zmanjševanje ČVT učencev
na šoli?
Na koga se obrnete ko potrebuješ pomoč?
Ali se vam zdi sodelovanje s starši in drugimi strokovnimi delavci na šoli pomembno?
Ali tudi učenec sodeluje pri načrtu pomoči?
Se vam zdi sistem za delo z učenci s ČVT funkcionalen?
Je inkluzija uspešna?

PRILOGA 2
Intervju 1 (mestno okolje)
Spol učitelja: ženski
Starost: 43
Izobrazba: profesor razrednega pouka, socialno pedagoška dokvalifikacija
Koliko časa ste zaposleni v šolstvu: 20 let
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Se vam zdi, da je učencev, ki imajo težave (učne, čustvene, vedenjske) v razredu
vedno več? Kakšen je po vašem mnenju ta odstotek?
Za obdobje zadnjih deset let ne, se mi zdi da jih je enako. Kakšnih tretjina približno.
To je dosti, ne?
To se mi zdi nekje normalno, ravno tako kot je tretjina zelo pridnih in zelo socializiranih
učencev.
Ali šola (tudi učitelj, sošolci) vpliva na pojav ČVT in ali je šola lahko tudi varovalni
dejavnik?
Ti otroci verjetno pridejo že s kakšno težavo, vendar se mi zdi da se to v šoli potem nekako
razplamti. Na kakšno njegovo eno težavo se potem nalepijo še druge. Zato, ker v šoli
nekako ne reagiramo takoj. Včasih si mislimo ali pa si zatiskamo oči, pa si mislimo da bo
minilo, pa da ima otrok slab dan. Tako postane slab dan slab teden, pa slab mesec pa leto
in dve in iz tega nastane cel kaos. Kakšni učitelji so zelo senzibilni pa že zelo hitro
odkrivajo te težave. S tem da je zopet vprašanje kakšno podporo imaš od socialne službe
in od strokovnih delavcev ter od ravnatelja. Ali ostaneš osamljen ali pa te svetovalna
služba in ravnatelj poslušata. Koliko imaš sploh možnost povedati in biti slišan ti kot
učitelj kateri to zaznaš kot težavo ali pa to ostane zgolj na poročilih ob konferencah. To se
nekje zapiše, kaj konkretnega pa se ne stori. Razen ko se res zgodi kaj konkretnega in
hudega npr, fizični napadi. Potem se pa hitro odreagira. Takrat se hitro navežemo na
kakšne druge institucijo, pa starše bi obvestili takoj.
Na koga se obrneš, ko potrebuješ pomoč? Se ti zdi da učitelji pravočasno prosijo za
pomoč?
Zase lahko povem, da hitro opozarjam na težave, vendar se mi zdi da nisem slišana.
Mogoče sem slišana, vendar se ne odreagira. V razredu si sam zase pa se moraš pač znajti.
Odgovori so pač da se ne da nič narediti, da otroci takšni so in jih moramo imeti.
Imaš takšen občutek s strani strokovnih služb ali tudi vodstva?
Obojih. Razen ko se kaj zgodi- če pa že pride šolska služba, recimo pedagoginja pa se mi
tudi zdi da ne vejo delati s temi otroci. Ne vejo kaj bi delali z njimi, malo se pogovorijo.
Meni se zdi, da ni dovolj, da otrok gre k njej na nek razgovor, da se ga obravnava
individualno. Saj ko se vrne v razred je isti in težave se ne rešijo.
Se pravi, da se problematične učence največkrat pošlje k svetovalni službi, one pa
redko pridejo v razred?
V razred pride samo če jo razrednik povabi, pa izvede kakšno uro v okviru razrednih ur. Ni
to neko sistematično načrtno delo, ki bi se redno izvajalo.
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Na koga se obrneš, ko rabiš pomoč glede vzgojnih dilem?
Glede vzgojnih dilem pa se največkrat posvetujem s sodelavci. Če pa se zgodi kaj hudega
pa obvestim svetovalno službo, le ta pa ravnateljico.
Ali imaš občutek, da dobijo učenci, ki imajo težave pravočasno in učinkovito pomoč
ter kakšno pomoč dobijo?
Jaz se vsekakor trudim, da jo od mene dobijo, če pa me sprašuješ nasplošno pa ne. Za to v
šoli ni časa. Učitelj je preveč osredotočen na to, kaj vse mora napraviti v enem dnevu.
Vezan je na učni načrt in ga mora izpeljati in mu zmanjka časa. Čas bi si morali vzeti, ne
pa pometati pod preprogo oz. prelagati ali pozabiti. Poleg časa pa to od njega zahteva tudi
drugačen pristop kot pri učenju.
Ali se ti zdi pomembno za hitrejšo, boljšo in učinkovitejšo pomoč, da te otroke čim
prej opazimo?
Definitivno. Ker drugače se to vleče skozi leta, težave se le stopnjujejo namesto da bi
izzvenele. V višjih razredih pa nam vse uide iz vajeti in imamo totalne problematike. Meni
se zdi tudi ključno, da se mi vprašamo kaj in ali smo zadosti napravili , kje pa smo mi bili
npr. šest let da je zdaj naenkrat posameznik takšen problem. Manjka neko sistematično
obravnavanje.
Ali otroke, ki imajo težave dovolj zgodaj zaznamo, ali smo na njihove težave dovolj
senzibilni?
Mislim da ne, da je tega na šolah premalo. Meni osebno se zdi, da to učiteljem predstavlja
dodatno delo.
Na kakšen način bi lahko učinkoviteje zaznavali težave?
Da bi bili učitelji seznanjeni s problematiko. Učitelj ne ve zakaj tako učenec reagira.
Nimajo teh znanj in veščin. To se mi zdi ključnega pomena. Ali pa niso zainteresirani.
Ampak vidim da ne vejo kaj bi z njim delali, niti svetovalni delavci ne. Njihovo vedenje ne
razumejo in si ga narobe razlagajo ( nagaja mi, me zafrkava, zanalašč…).
Kaj te ovira pri tem, kaj bi ti pomagalo? Kako te sistem ovira?
Glede na današnjo situacijo v šolstvu ni denarja za nič, kaj šele za izobraževanje. Udeležiti
se morajo tistih izobraževanj, ki so zastonj, ali pa glede na svoje predmetno področje. Da
bi bilo izobraževanje načrtno in sistematično. Da bi se šola namerno odločila za
izobraževanja na tem področju, ne pa za vse drugo porabila denar. Predvsem če znamo da
imamo takšne otroke. Po mojem mnenju tretjina ni zanemarljivo.
Kakšno vlogo igra tukaj vodstvo?
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Absolutno grejo vse stvari od vodstva navzdol kot piramida. Bolj je ravnatelj senzibilen in
dovzeten to pričakuje tudi od svojih sodelavcev in jih pošilja oz. organizira izobraževanja s
tega področja. Še bolj pomembno pa se mi zdi, da je svetovalni delavec usposobljen za
takšno delo, kar po mojih izkušnjah niso. Ne vejo, kaj bi delali z njimi.
Kaj bi ti pomagalo da bi bila pri delu z otroci ČVT uspešnejša; je to zakonodaja,
metodika, didaktika, organizacija dela, podpora…?
Šolski sistem, sistematično obravnavanje, več sodelovanja, da bi vsi učitelji in vodstvo šole
imeli te kompetence. Drugače le-ti ne morejoi razumeti ne učenca ne učitelja.
Ali se ti zdi sodelovanje s starši in drugimi strokovnimi delavci na šoli pomembno?
Starši igrajo ključno vlogo. Večina staršev ni pripravljena na sodelovanje, oz. se ne držijo
dogovorov, niso dosledni in tam ni rezultatov. Moje izkušnje so, da je večina staršev gluha
za to problematiko in njihov odgovor je, da si naj sami napravimo red v razredu in šoli.
Potem pa še zraven staršev tudi vodstvo in strokovni delavci nimajo posluha. Tako ostaneš
osamljen v razredu in se moraš znajti. Ključen problem se mi zdi da ni tega sodelovanja,
kot ga ves čas poudarjamo. Ni sodelovanja med učencem, starši, učiteljem, oz. za učiteljem
bi naj stalo vodstvo. To ne funkcionira tako kot bi moglo.
Zakaj misliš da je tako?
Ali starši niso pripravljeni, ali vodstvo, včasih pa tudi učitelj ni pripravljen. Učitelji nimajo
časa, to jim je naporno, zraven tega pa nimajo znanja in veščin za to delo. Situacije in
konflikte moraš znati rešiti. Znati moraš odreagirati v danih situacijah. Če učitelj vidi da
ima tukaj težave in je neuspešen bi se lahko tudi sam izobraževal. To je tudi naša naloga in
dolžnosti. To pa je odvisno od njega koliko je sam pripravljen, ali ga takšne stvari motijo.
Ali tudi učenec sodeluje pri načrtu pomoči?
Zelo pomembno se mi zdi da sodeluje. Vsepovsod mora biti zraven. Pri načrtovanju
pomoči mora sooblikovati, če ne, ne bo sodeloval. Da bo sploh motiviran in pove svoje
želje, interese, pove kje ima težave.
Kako pomembna se ti zdi (ne samo znanje) ampak tudi vzgoja v razredu?
Meni osebno se zdi zelo pomemben. Ta vzgojni moment je na tej razredni stopnji bolj
izpostavljen oz. ob vstopu v šolo se mi zdi še bolj pomemben kot učni. Samo je pa šola
zelo storilnostno naravnana. Zato nam ostane zelo malo časa, da bi mi lahko tudi vzgajali.
To nekako vseeno prelagamo na starše. Starši so zato da vzgajajo, mi pa smo zato da
izobražujemo. Čeprav jaz osebno veliko delam na vzgojnem momemntu. Pa tudi od otroka
je odvisno kako pripravljen pride v šolo, kako je vzgojen, kakšne odnose imajo doma, kako
ga doma vzgajajo. V razredu se mešajo učenci z različnimi vzgojnimi stili. Meni se zdi tudi
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pomembno to, kako se otroci znajo vključiti, sprejemati, sodelovati, opazujem jih pri igri,
kakšno interakcijo imajo z drugimi, kakšne interakcije potekajo v razredu. To opazovanje
mi tudi pove, kako naj delam s posamezniki.
Koliko časa v razredu porabiš % za vzgojno delo, oz. vzgojno problematiko? Se ti zdi
pomembno da si vzameš čas?
Meni se zdi zelo pomembno da si za to vzamem čas ne glede na karkoli. Nič ne
zavlačujem, sproti rešujem, rešim to na licu mesta. Jaz si vzamem čas, ne glede na to kaj
delamo. Težave je treba rešiti, ne pa pomesti pod preprogo. Ker drugače to odide. In se
nabira. Ko pa učiteljici prekipi, pa jo otroci ne jemljejo resno so zmedeni (mislijo si kaj se
ta dere do zdaj smo to lahko delali). Poleg tega pa otroci to vejo in če tega nebi naredila to
od mene pričakujejo, do vseh hočem biti enaka. Zato na začetku šolskega leta skupaj
oblikujemo pravila. Ta vzgojna komponenta se mi zdi pomembna tudi zato, ker jaz lažje
delam v razredu. Pa tudi otroci lažje delajo in se boljše počutijo, funkcionirajo. To sicer
zahteva od mene ogromno energije, pa tudi traja nekaj časa da se vzpostavi- kar nekaj
mesecev, vendar je to naložba za prihodnost. To je temeljno pravilo, da smo z njimi vsi
seznanjeni, pa da se jih vsi držimo tudi jaz in vsi otroci, ne samo nekateri. Zato nimam
toliko disciplinskih prekrškov kot v drugih razredih in se stvari ne stopnjujejo čez leto.
Kaj je največkrat vzrok za pojavne oblike motenj vedenja in osebnosti (klepetanje,
pozabljanje šolskih potrebščin…)?
To se mi zdi, da se pojavi predvsem pri otrocih, ki doma nimajo vzpostavljenih pravil in
meja.
Ali lahko kdaj na začetku šolskega leta predvidiš, kdo bo imel težave?
Takoj na začetku šolskega leta že vidim, kateri od otrok bo imel težave. Včasih se hecamo
da učitelji to že iz helikopterja vidijo. Otroka, ki je konflikten ga vidiš že po dveh dnevih,
ali pa tistega ki išče pozornost.
Kako visoka je povezanost med učnimi težavami, čustvenimi oz. vedenjskimi
težavami ter socialno izključenostjo?
Na začetku se pojavijo ali ene ali druge, čez čas pa se ena na drugo navežejo, če ne
odreagiramo pravočasno. Če so otroci slabi na enem področju to poskušajo kompenzirati
na drugih področjih- ponavadi negativno z neprimernim vedenjem.
Kaj je za tebe najbolj moteče vedenje v razredu, kaj te najbolj moti?
Agresivnost, fizično obračunavanje mi je najbolj moteče. Če ne znajo rešiti konfliktov. Vse
drugo se nekako da zmeniti.
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Kako in na kakšen način skušaš zmanjšati oz. obvladati učenca ki je vedenjsko
problematičen?
Da jih zamotim, s tem da poiščem pri učencih močne točke - da lažje delaš s tem učencem
si ga lažje pridobiš, ga zamotiš, s tem kompenziraš negativne stvari, počuti se
pomembnega. Otrokom je pomembno. da je v tvojih očeh v redu, vsaj po mojih izkušnjah
si vsak želi biti všečen učitelju, da bi si učitelj dobro mislil o njem, da mu zaupamo. Včasih
je težko najti močno področje, moraš biti vztrajen, v pomoč so nam lahko starši.
Katere strategije, metode, oblike dela uporabljaš za zmanjšanje motečega vedenja v
razredu?
Pri fizičnih obračunih se mi zdi najbolj pomembno da oba povesta svojo zgodbo, da sta
oba slišana in da oba slišita drug drugega, da imajo priložnost povedati. Ko slišimo sami
sebe stvari preokvirimo. Dosti uporabljam mediacijo, razreševanje konfliktov, skušam
naprej predviditi konfliktne situacije, večkrat vključujem socialne igre, igre vlog- da se
znajo vživljati v druge, vizualizacijo, pogovor.
Katere so po tvojem najbolj uspešne?
Ne vem, to je čisto odvisno od otroka.
Kaj se ti zdi najtežje pri delu z otroci s ČVT?
Če nisem slišana, pa mi niso v pomoč starši. Nimam se na koga obrniti. Otroci to vejo in
čutijo, pa imajo še večjo moč, potem je še težje delati z njim. Dosti lažje je če otrok zna da
informacije tečejo da se pogovarjamo s straši in drugimi sodelavci, da to ne ostane med
štirimi stenami. Pa če je otrok nezainteresiran, da ga ne moreš motivirati. Najti vzvod kako
zaustaviti njegovo vedenje, da lahko funkcionira z njimi.
Kako pomembno vlogo igra učiteljeva osebnost pri delu s ČVT?
Zdi se mi zelo pomembno. Če si ti sam dovzeten, senzibilen, empatičen. Če vidiš da si na
tem področju neuk, boš sam nekaj naredil za to. Enim učiteljem to ni fajn in se temu
izogibajo in ne bodo nič naredili na tem področju. Težave in problem prelagajo na druge.
To ni moje delo in konec. Jaz sem učiteljica. S tem nimam nič. Otrok je pri uri nemiren, ne
sodeluje, klepeta, moti druge - napravite nekaj z njim. To ni moj problem.
Katere osebne lastnosti (stališča, odnos, sprejemanje, pravičnost, zaupanje…) učitelja
se ti zdijo pomembne pri delu z otroci ČVT?
V prvi vrsti moraš imeti rad sebe in otroke. Da rad delaš z ljudmi. Ne moreš biti
individualist. Zelo moraš biti empatičen. To se mi zdi ključnega pomena. Moraš biti dober
poslušalec. Absolutno moraš biti brez stereotipov in predsodkov, znati moraš sprejemati
drugačnost. Najbolj se začudim, ko se mojim sodelavcem zdi čudno da je nekdo drugačen.
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Kakšno vlogo igra odnos učitelj-otrok pri delu s ČVT? Kako pomemben se ti zdi?
Ja, zelo se mi zdi to pomembno. Meni je pomembno da imajo učenci občutek da si do vseh
enak in pošten. Da se ne čutijo drugačne oz. izpostavljene. Da so lahko drugačni, saj
imamo vsi pravico da smo drugačni. Da pa v eni skupnosti v kateri živimo moramo
spoštovati ena temeljna pravila, pustimo pa si drugačnost. Ključnega pomena se mi zdi da
jih naučim da imamo vsi svoje meje in jih moramo spoštovati. Tako pri meni kot pri vseh
drugih. To osebnostno mejo moramo spoštovati. Tudi jaz spoštujem njihove. Učenci nas
posnemajo. Takšni kot smo mi, takšni si želijo biti oni. Vzgajamo jih s svojim vzgledom.
Če imam jaz pozitiven odnos do njega, imajo tudi drugi učenci.
Pomembno mi je, da se z vsakim otrokom razumem, ker potem je moje delo lažje če imam
dobre odnose – zato mora osebno dorasti in moraš biti tako naravnani ,odpreti kot človek.
Katere kompetence (znanja, spretnosti, sposobnosti, značilnosti, navade) potrebuje
učitelj za delo s ČVT?
Senzibilnost, empatija, pravičen, pošten, dosleden, strokovno podkovan, nenehno
izobražuje, komunikativen, sodelujoč, brez predsodkov.
Ali se ti zdi sistem za delo z učenci s ČVT funkcionalen? Je inkluzija uspešna?
Ne. O inkluziji ne moremo govoriti, čeprav se jaz zelo trudim, da bi to funkcioniralo kot
inkluzija. Nasplošno nismo naravnani k inkluziji, ljudje, niti starši, učitelji, učenci, vodstvo
sama družba sploh v zadnjem času.
Bojiš se povedati, da kaj ne obvladaš, da kaj ne veš, ker potem nisi dober učitelj in si prvi
na čakalni listi. Ne smeš se zameriti ravnatelju, ne smeš povedati da imaš probleme v
razredu, ker postaneš učitelj ki ne obvladuje razred in nisi dorasel svoji vlogi. To je pa
povezano z osebnostjo. Če ti nekaj ne veš to ni tvoj osebnostni manjko, temveč bi moral
delati na tem da si to znanje pridobiš, da boš boljši. To je stremljenje k uspešnejšemu delu.
Če ti vidiš oz. če ti sam pri sebi ugotoviš kaj so tvoji manjki, kje si ti slab, če se hočeš
izpolnjevati. Toda iz knjig se lahko izobražujemo in se izpopolnjujemo, če imamo že
osnovno znanje, zato mene teh otrok ni strah, mojih sodelavcev pa je.

PRILOGA 3
Intervju 2 (mestno okolje)
Spol učitelja: ženski
Starost: 41
Izobrazba: profesor razrednega pouka
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Koliko let ste zaposleni v šolstvu: 17 let
Se ti zdi, da je učencev, ki imajo težave (učne, čustvene, vedenjske) v razredu vedno
več? Po tvojem mnenju, kaj misliš kakšen je odstotek teh učencev?
Več. Vsak bi naj imel že težave, saj jih preveč poudarjamo, zato jih je več. V vsakem
razredu jih je 2-3 z vedenjskimi težavami.
Zakaj misliš, da je teh težav vedno več?
Ker jih starši doma ne znajo vzgojiti. Starši niso dorasli vlogi starša. Otrokom hočejo biti
prijatelji. Ne postavljajo jim mej. Otroci jih ne spoštujejo. Razvajeni so. Niso jim
privzgojili vrednot. Tudi učitelji so že zmedeni glede teh vlog. Ponavadi imajo na šoli
takšni otroci celo privilegije. Lahko zamujajo. Dopuščajo in spregledajo se jim stvari, ki se
drugim otrokom ne. Sistem bi moral biti za vse enak. Tudi oni bi morali imeti sankcije.
Toleriramo stvari, ker so pač drugačni. Celo več pravic in privilegijev imajo kot drugi,
dolžnosti pa nobene, mu ni treba ker je drugačen. Še druge otroke smo naučili, da je to
nekaj samo po sebi umevnega. Sistem jih dela invalidne - nesamostojne, vse naredimo
namesto njih, omogača jim vse ugodnosti ali pa starši izsilijo.
Zakaj misliš da je tako?
Zato ker smo v naš šolski sistem zrivali tudi učence ki ne zmorejo. Zaradi tega, ker ne
zmorejo se ne čutijo sprejete in se pojavijo še poleg vedenjske težave.
Če te dobro razumem bi lahko rekla da je ideja o inkluziji v praksi neuspešna, da ne
funkcionira?
To ni inkluzija. Socialna vključenost pomeni, da se počutijo sprejete, ljubljene, sebi enake
da lahko med seboj tekmujejo. Mi bi jih radi vključili, ampak jih okolje ne vključi. Ker so
otroci poštenjaki, oni izločijo drugačne.
Kako visoka je povezanost med učnimi težavami, čustvenimi oz. vedenjskimi
težavami ter socialno izključenostjo?
Na začetku so učne težave, potem se prelevijo v vedenjske težave in je to blazno povezano.
Ali šola (tudi učitelj, sošolci) vpliva na pojav ČVT in ali je lahko tudi varovalni
dejavnik?
V naših javnih šolah takšni učenci skoraj nimajo možnosti da bi uspeli. V drugačnih šolah
pa jo imajo, saj je sistem drugačen in jim omogoča da so lahko drugačni. V tistih šolah je
lahko vsak drugačen, v naši pa moraš biti nekako vkalupljen.
Se pravi, da sistem ni dober. Kaj bi ti naredila, spremenila, če bi lahko, da bi bil
sistem bolj funkcionalen?
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Lahko bi se zgledovali po Ameriki. Šola je privilegij. Tam otroke izključijo. Mogoče bi se
potem starši prej zganili.
Totalno zgrešen je sistem, da jim nudimo pomoč, ker jim to tak ali tak nič ne pomaga. S
tem jih samo še bolj stigmatiziramo. Po mojem je rešitev v tem, da prilagodimo sistem
posamezniku - eni potrebujejo več časa da osvojijo snov, drugi manj.
Če te dobro razumem, imaš občutek, da se snov ne individualizira in diferencira?
Saj učitelj nima časa za to. Učni načrt je točno določen. Poleg tega se preveč časa porabi za
reševanje vzgojne problematike.
Se pravi, da je pomoč, ki jim jo nudimo na šoli ponavadi izven razreda ne v razredu?
Ja. Razen tisti učenci, ki imajo po odločbi o usmerjanju spremljevalce.
Kako pomembna se ti zdi - ne samo znanje- ampak tudi vzgoja v razredu?
Preveč se ukvarjamo z vzgojnimi problemi, zato ker so se vrednote, ki bi jim jih morala
dati družina. Kar bi morali starši otroke naučiti se je preneslo na šolo. Učitelj s vsako
stvarjo vzgaja. Ker se pa ukvarjamo z vzgojnimi problemi, pa ne ostane čas za kvalitetno
izobraževanje.
Ali se ti zdi sodelovanje s starši in drugimi strokovnimi delavci na šoli pomembno?
Starši ne sodelujejo, zdi se jim zabavno, učitelji pretiravajo, doma otrok ni takšen pravijo.
Problem nastane ko so stvari že neobvladljive tudi doma- ponavadi v višjih razredih. Starši
začnejo sodelovati, ko je prepozno. Naenkrat so te težave resne, prej pa niso bile.
Ali jih- otroke, ki imajo težave- dovolj zgodaj zaznamo, ali smo na njihove težave
dovolj senzibilni?
Zaznavajo, ampak ker želijo biti všečni staršem, tudi otrokom, težave zavijejo v celofan.
Niso dovolj konkretni ne povejo nič oprijemljivega, starši ne želijo slišati. Na koncu pa nas
obtožijo zakaj že prej nismo nič naredili, v resnici pa smo naredili veliko- saj staršem ni
bilo treba nič narediti.
Ali povejo učitelji o težavah? In komu?
Povejo, o problematiki in težavnih otrocih se dosti govori, vendar se zaradi vpisa in
všečnosti težave tolerijajo, nič konkretnega pa se ne napravi. Še preveč se govori, ostali
otroci pa ostanejo spregledani. Vsi se pogovarjamo samo o težavah. Vzgojna problematika
je pred učno problematiko.
Kaj pa bi mogli narediti, da bi bilo drugače, da ne bi bilo tako?
Večje sankcije, npr. z izključitvijo. Šola je dar, izključitev je kazen, si stigmatiziran. Pri
nas pa bi bila to nagrada.
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Ali imaš občutek, da dobijo učenci, ki imajo težave pravočasno in učinkovito pomoč
ter kakšno pomoč dobijo?
Učno pomoč dobijo takoj. Ti učenci ne rabijo nobene (učne) pomoči. Starši bi jih morali
drugače vzgojiti. Starši imajo preveliko moč odločanja, včasih ne dovolijo ponavljanja.
Potem se zgodi, da v šestem razredu ne znajo niti dobro pisati in brati, računati,
poštevanke, dobijo podarjene dvojke.
Ali lahko kdaj na začetku šolskega leta predvidiš, kdo bo imel težave?
Takoj lahko vem. Že iz vrtca lahko zvem.
Katero vedenje je za tebe najbolj moteče vedenje v razredu?
Jezikanje, nespoštljivi odnos do mene kot učitelja in nedelo, torej lenobnost, pa da so tako
drzni, da to povejo na glas. Meni se to ne da, jaz to ne bom delal, to je brez veze.
Katere strategije, metode, oblike dela uporabljaš za zmanjšanje motečega vedenja v
razredu?

/

Katerih metod se poslužuješ, ko gre za moteče vedenje? /
Kako in na kakšen način skušaš zmanjšati obvladati učenca ki je vedenjsko
problematičen?
Učinkovitih metod ni, saj imajo otroci zelo veliko zaledje - od staršev, svetovalnih
delavcev, vodstva.
Kako najpogosteje reagiraš?

/

Na koga se obrneš, ko potrebuješ pomoč?
Na nobenega več, ker se mi ne zdi več smiselno. Bi si pa želela, da bi se lahko obrnila na
koga, ki bi mu bile te vrednote enako pomembne kot meni.
Kaj se ti zdi najtežje pri delu z otroci ČVT?
Sploh ga pritegniti za delo.
Kaj se ti zdi najbolj pomembno pri delu z otroci ČVT?
Da ne moti ostale pri delu, tiste ki hočejo delati in se učiti.
Kako pomembno vlogo igra učitelj kot osebnost pri delu s ČVT?
Zelo.
Katere osebnostne lastnosti (stališča, odnos, sprejemanje, pravičnost, zaupanje…)
učitelja se ti zdijo pomembne pri delu z otroci ČVT?
Pri delu pravičen do vseh enak. In doslednost, pa poštenost. Vrednote mora imeti visoke:
znanje, poštenost, enakost, spoštovanje, pa tudi tolerantnost do drugačnosti, da ga
sprejmeš, ampak

to ne pomeni, da lahko s svojo drugačnostjo moti druge. Brez

predsodkov in stereotipov. Delavnost, pridnost.
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Kakšno vlogo igra odnos učitelj-otrok pri delu ČVT? Kako pomemben se ti zdi?
Zelo je pomemben. Njegovo dejanje je nespremenljivo, ne osebnost. Grajaš dejanje, ne
osebnost.
Imam občutek da se na razredni stopnji učitelji zelo trudijo, se razdajajo, zato so že vsi
izgoreli, vendar ni nobenih vidnih rezultatov, ni učinka.
Zakaj se ti zdi, da je tako?
Zaradi sistema, ki ti ne dovoli učinka. Mi samo govorimo, ni pa sankcij oz. kazni ki bi te
učence postavila na realna tla. Nekdo jim mora povedati stop. Namesto da bi sistem
vzpodbujal enakost, vzpodbuja drugačnost. Potemtakem, bi otrok naj imel poleg učitelja še
enega, ki bi ga samo motiviral za delo.
Kaj pa bi spremenila sistem?
Staršem se morajo jasno postaviti pravila, otrokom pa dati čim več zadolžitev.
Se ti zdi, da imaš potrebne kompetence za delo ČVT?
Nismo naučeni za delo s temi otroci. Z lastnimi izkušnjami poizkušaš delati z njimi in jih
spreminjati.
Se ti zdi izobraževanje na tem področju pomembno?
Ne želim si več posebnega znanja, naj se svetovalna služba ukvarja z njimi in starši. Šolala
sem se za poučevanje povprečne populacije. Ne želim se več ukvarjati z njimi. Razdajati,
to me preveč izčrpa. Nočem jih prevzgajati.

PRILOGA 4
Intervju 3 (ruralno okolje)
Spol učitelja: ženski
Starost: 49
Izobrazba: profesor razrednega pouka
Koliko časa ste zaposleni v šolstvu: 28 let

Intervjuvanki sem predstavila tematiko diplomske naloge in raziskovanja. Odzvala
se je na pojem zaznavanje ČVT.
Predlog za usmerjanje dejansko nastaja že v prvem ali drugem razredu, da pa dejansko
pride do realizacije pa pride komaj v tretjem, četrtem razredu ali pa še kasneje, da dobijo
ure dodatne strokovne pomoči. Jaz imam letos tri učence, ki imajo dodatno strokovno
pomoč in imajo odločbo o usmerjanju.
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Kakšno pomoč pa imajo, samo učno?
Dobili so pomoč tudi oz. predvsem na tem čustvenem in vedenjskem področju. Imajo
psihologa in specialnega pedagoga. Učno pomoč pa izvajam jaz, vendar sta to samo dve
uri.
Kje pa je organizirana ta pomoč?
Delno znotraj, delno pa zunaj razreda. Dejansko moramo težiti k temu, da nebi tem
učencem širili predmetnik, da ne bi sam pouk oz. izvajanje teh ur potekalo daleč popoldne.
Strokovnjaki prihajajo na šolo med poukom. Če je kakšna snov nova, jih jaz dejansko
prosim, da ostanejo v razredu. Če pa gre za utrjevanje pa se zmenimo kaj naj bi delali in
grejo ven iz razreda. Ena specialna pedagoginja, ki prihaja eno uro tedensko pa je stalno v
razredu in dejansko opazuje kakšni so ti vedenjski odkloni pri učencu. Tako da ja, dvanajst
ur imam takšnih, kjer prihajajo in vstopajo različni ljudje.
Se pravi da se trudite, da bi bila ta pomoč čim bolj inkluzivna?
Zelo. Mislim da smo zelo inkluzivno naravnani. Ena specialna pedagoginja je cel teden
tukaj in mislim da vse štiri zelo dobro sodelujemo.
Kako so pa otroci to sprejeli?
Se mi zdi, da so se zelo navadili. Na začetku sem se bala, da jim bo to zelo moteče.
Ali otrok sodeluje pri načrtu pomoči?
Za te učence imamo individualiziran načrt pri katerem sodelujemo vsi ki z otrokom
delamo. Takrat povabimo tudi starše in učence. Mi jim ponudimo in upoštevamo tudi
njihove želje. Tudi otrok je seznanjen. Npr. zdaj bomo dva ali tri tedne delali na področju
socialne ali delovne navade ali učni cilji. Problem mu je treba približati, da ga tudi sam
zazna. Aha to je moj problem.
Ali se vam zdi da starši sodelujejo?
Starši so dejansko, ko jih najprej seznanimo s težavami malo skeptični, jim je neprijetno,
občutek groze. Moj otrok ima nek primanjkljaj. Dejansko jim skušamo problem
predstaviti. Problem je bolj pri šibkih otrocih. Dejansko je ponavadi najprej šok. Potem se
zavedajo da jim hočemo pomagati, sami jim pa ponavadi ne znajo nuditi pomoč. In to je
dejansko problem. Vzporedno bi bilo potrebno tudi izobraževati in usmerjati starše. Saj oni
sodelujejo in pravijo da se bodo držali tega kar se zmenimo, vendar največkrat ostane pri
obljubah.
Kaj bi vam pomagalo pri tem?
Da bi tudi starši imeli kakšne delavnice, podporo, da bi jih nekdo vodil.
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Kdo pa naj bi vodil starše?
Bolj strokovna svetovalna služba, specialni ali pa socialni pedagogi.
V okviru šole ali zunanje službe?
Lahko bi bile tudi šolske službe, če bi bili dovolj usposobljeni. Najbolj pa pogrešam, da bi
prišel kdo v družino na dom. Pred leti je bila preko javnih del organizirana učna pomoč na
domu. Tisto je bilo dokaj uspešno, videla sem napredek in rezultate. Čeprav to niso bili
strokovnjaki je že dejstvo da je prišel nekdo v družino in so starši to začutili in so bili
prisiljeni malo bolj spremljati. Pokazalo se je za zelo pozitivno in smo bili dejansko
razočarani, ker tega zdaj več ni. Tisto kar se izkaže za dobro ukinjamo. Staršem je treba
sproti pokazati kako reševati težave in pomagati otroku.
Bi rekli da je inkluzija uspešna?
Ne za vse učence. Pri nekaterih učencih je proces predolg, mi se moramo dokazovati, se
preverja, se ocenjuje. Mi vidimo, da bi za učenca bilo boljše da bi bil na šoli s prilagojenim
programom, da bi ves čas imel prilagojen program. Učenec ne zmore, nikjer ne napreduje
ali pa celo nazaduje, ker starši ne pristanejo. Ne omogočimo mu boljše obravnave. Tega pa
ne odobravam. Tudi birokracija je prevelika. Kot da ne bi zaupali učitelju.
Kdo pa bi moral biti bolj odločen v takšnih situacijah?
Učitelj se ne more tako široko poglobiti v tiste najtežje primere. Mislim da svetovalne
službe. Oni bi morali dvigniti glas. Oni so strokovnjaki na tem področju. On lahko najbolj
strokovno argumentira. Če so dobri argumenti ne bi bilo tako težko. Se mi zdi, da smo
včasih tako labilni. Ne znamo povedati to pa ne zmoremo. To pa se ne da. Vse na škodo
otroka. Ko pa mu končno nudimo pravo pomoč pa je zelo težko zapolniti tiste vrzeli ki so
se tako dolgo nabirale, oz. so se težave že stopnjevale.
Ste učitelji dovolj senzibilni za težave; jih zadosti zgodaj zaznavate?
Ja, vsekakor. Ampak birokracija predolgo traja. Najprej zahtevajo dopolnilni pouk. Otroku,
ki ima čustvene težave dopolnilni pouk nič ne bo pomagal. In vedno več je teh. Jaz se
čutim usposobljena za učne težave, ti otroci pa rabijo drugačnega strokovnjaka. Potem
zahtevajo individualne ure. Komaj potem lahko damo vlogo za zahtevek. Zato se mi zdi,
da je razpon prevelik. Pa tudi težave se vse dajo v en in isti koš. Mi veliko govorimo, ne
napravimo pa konkretno nič. Ali pa otrok, ki jeclja. On ne rabi učno pomoč, ampak
verjetno logopeda, mama pa pravi, da pride na vrsto vsake tri mesece.
Se vam zdi, da je pomoč ki jo dobijo otroci učinkovita?
Po mojih izkušnjah je zelo učinkovita, predvsem če najde otrok pravi stik s socialnim
pedagogom in seveda če vsi sodelujemo. Mi smo trenutno zelo zadovoljni.
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Se pravi, da je odnos zelo pomemben?
Zelo pomemben. Ko vidim da ima otrok slab dan sem zelo previdna. Ga ne vključujem
toliko, ne izpostavljam, npr. da bi na glas bral. Mislim da smo učitelji na razredni stopnji
zelo senzibilni za te težave, poskušamo jih razumeti, se vživeti v njihovo situacijo.
Problem je na razredni stopnji. Tam so bolj prepuščeni sami sebi in se že bolj sami
zavedajo svojih težav in svoje drugačnosti. Zato je dobro da čim prej odkrijemo takšne
učence in jim pravočasno nudimo pomoč. Jaz sem še vedno mnenja, da smo tukaj še
vseeno prepozni.
Prej sva govorili o odnosu. Katere osebnostne lastnosti pa bi izpostavili pri učitelju, ki
so še posebej pomembne za delo z otroci s ČVT?
Do teh otrok moraš biti dejansko zelo strpen. Dajati učencu občutek, da ga razumeš, da mu
verjameš. Da on dobi občutek da ti lahko zaupa. Toleranca, da toleriraš njegove odklone in
stvari, ki jih pri drugih ne toleriraš. Ampak za to morajo biti jasna pravila s katerimi je
seznanjen cel razred in tudi starši. Empatija, sprejemanje drugačnosti. Sočutje. Jaz pravim,
da bi vsak učitelj moral imeti te lastnosti.
Katere so potrebne kompetence za delo s ČVT?
Posebna znanja o teh otrocih, tega izobraževanja je premalo zaradi denarja. Finance so
problem. Z inkluzijo nas niso opremili s temi znanji, sedaj pa se vsak učitelj spopada na
svoj način. Če mi zaznamo na šoli določeno število otrok, ki imajo te težave je naloga
vodstva da pritiska na župana in Ljubljano da se zagotovijo sredstva. In na naši šoli je za to
poskrbljeno. Tem otrokom se nudi maksimum kar se da. Problem pa je, da specialni
pedagogi in psihologi prihajajo takrat ko imajo čas, ne pa takrat ko jih otrok potrebuje, npr.
določene ure, ni dovolj fleksibilnosti. Pogrešam večjo dostopnost teh služb. Tu se mi zdi
da so učenci zelo prikrajšani, predvsem ti, ki imajo težave na čustvenem in vedenjskem
področju.
Na koga se takrat obrnete za pomoč?
Na našo socialno delavko, ki pa ima polno drugih obveznosti, pa tudi usposobljena ni za to.
Z otrokom je treba delati kadar on začuti težavo. Da bi vedel, da mu nekdo stoji ob strani.
Prej je učitelj opažal da večinoma težav izhaja iz neurejenih družinskih odnosov. Ampak
mi smo tu nemočni. Mi nimamo pravice posegati na to področje. Ne smemo povedati, kaj
nam otrok zaupa, ker bi posegala v njihovo zasebnost. Ti majhni otroci pa nam povejo.
Tukaj bi rabila strokovnjaka, ker ne vem če sem pravilno reagirala v takšnih situacijah, da
ne bi z mojimi besedami nevede še bolj škodovala otroku, da bi ga še bolj ranila ali
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prizadela še kakšno globjo rano. Na koga se naj obrnemo. Naša socialna služba je tu
odpovedala na celi črti.
Ali je učencev, ki imajo težave vedno več?
Vsekakor. Zakaj je tako ne vem. Ali jih bolj zaznavamo in se o njih bolj odkrito govori. Ali
so prej več ponavljali razrede. V mojem razredu jih je skoraj četrtina. V razredu pa imam
še nekaj Romov. Skoraj v vsakem razredu je vsaj eden ali več takšnih učencev.
Koliko šola vpliva na pojav ČVT?
Včasih se ravno tukaj pokažejo težave. Včasih preveč pritiskamo na kakšnega otroka in ne
znamo najti pravo pot do njega. Pričakovanja so prevelika.
Kako se vam v šoli zdi pomembna vzgoja, ne samo znanje?
Zelo. Predvsem na tej razredni stopnji. Približno 30-40% časa porabim za to. Dejansko jih
ves čas vzgajaš. Otroci nimajo osvojenih določenih znanj, veščin, navad ki bi jih morali
imeti ko pridejo v šolo. Glede na to, da so otroci več let vključeni v vrtec bi to pričakovali,
pa je z leti samo slabše. Nimajo kulture prehranjevanja- pljuvajo, komunikacijskih veščinne poslušajo, skačejo v besedo, slačenje, oblačenje, pospravljanje svojih stvari je problem,
bonton, spoštovanje, ugovarjanje, tikanje. Nekje smo zatajali. Ali kot starši ali kot sistem
vsi skupaj. Zelo smo nazadovali, čeprav se to za razvito družbo ne pričakuje. In staršem se
to zdi smešno.
Kje vidite vzrok za pojavne oblike motenj vedenja?
Vzgoja od doma. Preveč popuščanja. Starši želijo biti preveč demokratični, dobri, prijazni.
Ne zavedajo se, da je od njih odvisno kje bodo postavili meje. Če doma nima mej tudi v
šoli težko razume meje. Starši v tej želji da bi bili dobri starši delajo velike napake.
Zagovarjajo jih. Npr. on ni tako mislil. Moramo mu dati vedeti da je njegovo dejanje
narobe. Da je to v družbi nespremenljivo, da je nekoga prizadel. Doma mu je to dovoljeno,
doma nima vzorca in res ne ve da je kaj narobe. Ne morejo mu vsi ugajati, se podrediti
njemu, izsiljevati s trmastim brcanjem. Ker ga učiteljica ni vprašala, ko je držal roko on
odide iz razreda- v petem razredu. Otroci so preveč razvajeni. Tudi starši so razvajeni.
Vedno govorijo, da toliko delajo doma za šolo, v resnici pa zelo malo delajo. Za vse drugo
imajo čas- za televizijo, računalnik, trgovino, za šolo jim pa potem zmanjka časa. Ne
zavedajo se, kakšno škodo delajo otrokom. To otroci čutijo. Kakšen odnos imajo starši do
šole. Če je za starša šolsko delo preveč, je potem tudi za otroka naporno in preveč.
Je šola bolj storilnostno naravnana kot nekoč, je res treba doma več delati?
S sodelavkami se pogovarjamo, da bolj kot se trudimo učencem približati snov, poiščemo
čim več virov, da jo bodo ja zaznali, razumeli, slabše je. Vse je nekam površno. Včasih so
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učenci več znali, bolj raziskovali. Mogoče smo jih preveč razvadili s tem da jim prinesemo
vse na pladnju. Ni storilnostno naravnana. Niso učno bolj obremenjeni. Bolj dostopne
informacije imajo. Ne prisilimo jih v samostojno razmišljanje, ne vklopijo svojih
možganov. Šola je še skoraj preveč prijazna v smislu da še premalo zahteva. Sistem se je
prilagodil željam in pričakovanju družbe, namesto da bi se našim, da bi raven znanja bila
višja. Otroci so napol pismeni, nimajo številskih predstav pa imajo vseeno dvojke,
napredujejo v razred, ocene v redovalnici so slabe. Sistem smo mi. Mi učitelji smo to
dovolili. Če ne bi zniževali raven zahtevnosti. Popustili smo pri zahtevnosti, zahtevki in
pričakovanja staršev do otrok pa so visoki.
Kako so povezane učne, čustvene in vedenjske težave?
Ena drugo pogojujejo.
Katero vedenje v razredu pa vas najbolj moti?
Nekontrolirana agresija, brcanje, verbalno nasilje do učitelja, trmasti jok- izsiljevanje. Ker
se bojim da bi poškodoval sebe ali druge.
Kaj pa nemotiviranost za delo?
To je dosti od učitelja odvisno pri teh malih- hočejo ugajati motivacija je visoka
Katere strategije, metode, oblike dela uporabljate za zmanjšanje motečega vedenja v
razredu?
Sodelovalno učenje, delo v parih, individualno delo z njim, skupna pravila večkrat med
letom gremo skoz, dramatizacija, igre vlog, sprostitvene dejavnosti.
Kaj pa pri disciplinskih prekrških?
Pogovor, uvajamo mediacijo, pokličem starše.
Kaj se vam zdi najtežje pri delu s ČVT?
Občutek, da ne napraviš vse, strokovna nepomanjkljivost.
Kaj pa se vam zdi najbolj pomembno pri delu z otrokom, ki ima ČVT?
Da si dva zaupata, da imamo vsi ki sodelujemo jaz, starši, strokovnjaki, otrok isti cilj h
kateremu stremimo, da otrok zazna da mu je nudena pomoč.

PRILOGA 5
Intervju 4 (ruralno okolje)
Spol učitelja: ženski
Starost: 39 let
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Izobrazba: profesor razrednega pouka
Koliko časa ste zaposleni v šolstvu: 15 let
Se ti zdi da je učencev, ki imajo težave (učne, čustvene, vedenjske) v razredu vedno
več? Kakšen je odstotek le teh v razredu?
Opažam porast vedenjskih težav. Vedno več je učencev ki odstopajo od pričakovanih
vzorcev vedenja. Sedaj ugotavljam da je teh težav več predvsem ob vstopu v šolo. Čeprav
so skupine otrok manjše - v mojem razredu jih je devet in pričakuješ da boš imel lažje delo,
ker boš imel čas za polno drugih stvari, je delo težje. Delo bi moralo biti bolj harmonično,
lažje interakcije. Polovica otrok v mojem razredu je težavnih. V povprečju pa mislim, da
jih je okoli tretjina v vsakem razredu.
Kje ti vidiš vzrok za to?
Zelo velik vzrok vidim v tem, da otroci ne pridobijo nekaterih vedenj, ki bi jih v
predšolskem obdobju morali. Kultura prehranjevanja, komunikacijske spretnosti, socialne
spretnosti, osebna higiena, poslušanje, bonton, pravila. To so veščine, ki so predpogoj da
otrok ob vstopu v šolo začne osvajati šolske veščine, ki bi jih naj osvojil v prvem šolskem
letu, da se lahko integrira. Polovica mojih otrok tega ni osvojila. Zato vidim vrtec kot en
dejavnik. Kot drug dejavnik pa vidim družinsko vzgojo. To so veščine, ki jih, razen
socialnih interakcij lahko osvojijo doma. Otroci poslušajo ampak ne slišijo. Razvajeni so.
Ali lahko že na začetku šolskega leta predvidiš kateri učenec bo imel težave?
Takoj. Že po dveh ali treh tednih.
Ali otroke, ki imajo težave, dovolj zgodaj zaznamo, ali smo za njihove težave dovolj
senzibilni?
Da. S tem da so odstopanja od učitelja do učitelja. Jaz sem reagirala zelo hitro. Eni čakajo
pol leta ali celo šolsko leto, čakajo da težave izzvenijo ampak težave se stopnjujejo. Da
ukrepaš preden se težave razplamptijo se mi zdi zelo pomembno. Pri nekaterih otrocih so
se te težave omilile, čeprav še nismo dosegli nivoja, ki je potreben za pouk.
Torej je bila pomoč učinkovita?
Dodatne strokovne pomoči še niso dobili. Sem pa povabila starše, svetovalno delavko in
jih seznanila s težavami ter jim predočila argumente. V tistih primerih, kjer so starši
sodelovali, kjer so razumeli kaj pričakujem od njih je bila takšna pomoč učinkovita. V
drugi polovici teh otrok pa starši niso sposobni prvič zaznati, drugič sprejeti, tretjič pa
sploh korekcije izpeljati.
Torej je sodelovanje staršev v procesu pomoči zelo pomembno za uspeh?
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Zelo. Vsi starši se odzovejo na vabilo in na zunaj sodelujejo. Eni vidijo da tako dalje res
več ne gre in je to sodelovanje konstruktivno. Takrat jim svetujem, ponudim literaturo,
internetne povezave, predavanja. Večina staršev pa ni sposobnih izpeljati dogovorov. So
socialno šibki. Mogoče se trudijo pa ne znajo kako. Rabili bi podporo. Tudi starši imajo
napačno privzgojene vzorce.
Kdo naj bi jim nudil podporo?
To je pa področje na katerega mi učitelji ne smemo posegati niti nismo usposobljeni. Za to
so pristojne druge strokovne službe. Npr. vi. Edino rešitev vidim v službi, ki hodi domov.
To je edina rešitev. Konkretno jim pomagati tam kjer težave so.
Imaš podporo od vodstva, sodelavcev?
Moralno in formalno kar se tiče dokumentacije ja, strokovno pa ne. Jaz je nimam, saj naša
svetovalna delavka ni usposobljena. Pedagogi in psihologi razredne dinamike ne
obvladujejo. Ena na ena ja, ampak tu ni učinka. Mi smo mala šola in nimamo zaposlenih
različnih profilov strokovnjakov kot je to na večjih šolah. Samoiniciativno ne pride nikoli v
razred, ko pa jo pokličem je pa to tako neučinkovito. Jaz bi rabila v prvi vrsti pomoč
socialnega pedagoga. Za učne težave sem dovolj usposobljena. Da bi prišel v razred in
svetoval učencu ter meni. Da bi bil vedno pri roki v tistem trenutku ko ga potrebujem. Mi
nimamo nobenih rešitev za vzgojne težave. Opirali bi se naj na vzgojni načrt, ta pa je
ohlapen. Če otrok ni sposoben sprejemati pravil mi to ne pomaga. Kot orodje mi ni v
pomoč. Če pa ima otrok učne težave - v tem prvem obdobju jih še nima oz. ima znižane
sposobnosti pa imam orodje znotraj načrta za delo z njim. Vključim ga k dopolnilnemu
pouku, vključim ga k uram ki jih imam na razpolago, vključim defektologa, po enem letu
pa ga dam v postopek za usmerjanje. Redkokdo dobi odločbo zaradi vedenjske
problematike. Tudi ravnateljica pove, da to niso motnje. Zato tudi otroke z vedenjskimi
težavami vključujemo v učno pomoč. Pa tudi starši so takrat bolj angažirani, ker je učenje
bolj oprijemljivo, ostale težave pa tako abstraktne.
Kaj bi bila ustrezna rešitev za preprečevanje težav?
Moje delo je da zaznam težave in to povem. Nisem usposobljena za delo s temi otroci. Jaz
sem usposobljena za poučevanje. Da učence naučim pisati, brati in računati. Moja dolžnost
je, da vključim ljudi, ki so za to usposobljeni. Že pri treh in pri petih letih so na
sistematskem pregledu zaznali določene stvari, ampak nam to ni nihče povedal. Šele ko
sem šla z njimi na sistematski pregled in sem povedala svoje težave so mi povedali. Sedaj
jih bodo testirali in bodo šli na usmerjanje in bomo pripravili individualiziran načrt.
Pomembno je, da bodo dobili čim prej ustrezno pomoč. Zaenkrat imajo samo vedenjske
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težave, pokazale pa se bodo tudi učne, ker ne dosegajo minimalnih standardov. Če je
pomoč prehitra bodo težave tako ali tako izzvenele. Trdim, da bi se te težave lahko že
omilile v vrtcu. Z vstopom v šolo se težave stopnjujejo.
Kje vidiš ti rešitev?
Predlagan je bil odlog šolanja za dva otroka. Da bi ti testi na sistematskih pregledih bili
sita. V praksi se to ne izvaja. Ne vem ali je to samo mnenje. Ali da bi zakonsko določili,
da bi vzgojiteljice lahko dale poročilo ali je sposoben za šolo ali ima osvojene veščine. S
tem bi same sebe očrnile verjetno. To je spolzki teren v katerega se nihče noče spuščati.
Starši imajo pa zadnjo besedo. Vrtci komaj čakajo da ti otroci odidejo, šola jih pa vzame
ker se borijo za vpis. To je vse politika.
Kako pomembna se ti zdi- ne samo znanje- ampak tudi vzgoja v šoli?
Zelo se mi zdi pomembna, vendar jo težko razvijamo zaradi prej omenjenih neosvojenih
sposobnosti.
Koliko časa pa porabiš v razredu za vzgojno problematiko?
Ogromno, četrtino časa.
Katerih metod se poslužuješ, ko gre za moteče vedenje? Kako in na kakšen način
skušaš zmanjšati obvladati učenca, ki je vedenjsko problematičen?
Veliko časa porabimo za umirjanje z raznimi sprostitvenimi tehnikami, z zgledom- s
konkretnim dejanje ki je spremenljivo, pohvale, opominjanje, pogovor, ponavljanje
navodil, pravil, razreševanje konfliktov, razne socialne igre, igre vlog, poskušam najti
močne točke pri otroku in kazen, ki je pri tem otroku učinkovita. Včasih pa nič več ne
pomaga. Nimam več idej. Tega ne morem delati ves čas.
Katera znanja, spretnosti, veščine, sposobnosti potrebuje učitelj za delo z otroci s
ČVT?
Znanja iz tega področja.
Katere osebnostne lastnosti učitelja se ti zdijo pomembne za delo s temi otroci?
Potrpežljivost, razumevanje, empatičnost, da si človek ne samo učitelj. Neke višje
vrednote.

Katero vedenje v razredu je za tebe najbolj moteče?
Neposlušnost- ne poslušajo me, kar posledično navezuje vse druge težave. Jezikavost ki je
posledica nespoštovanja, nemirni so, zelo so glasni.
Kaj se ti zdi najtežje pri delu s temi otroci?
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Ker so odsotni, ne poslušajo, ni rezultatov.
Kaj se ti zdi najbolj pomembno pri delu s temi otroci ?
Razumevanje ozadja, okoliščin, raziskati zakaj se tako vede. Tega pa ne smem v celoti,
rabim strokovnjaka.
Kako pomemben se ti zdi odnos med učiteljem in učencem, ki ima težave?
Zelo pomemben predvsem zaupanje.
Ali je inkluzija uspešna?
Ne morem peti nekih slavospevov inkluziji. Ne vem, če je to dobro oz. dobro za druge
otroke. Do neke mere jih lahko vključimo. Ko pa gre za resne težave oz. motnje, pa rabijo
drugačno šolo, kjer bi ta znanja osvojili. Kasneje bi se zopet lahko vključili v redno šolo.
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