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POVZETEK 

 

Skozi zgodovino se je pomembnost tranzicije iz osnovnošolskega v srednješolski program 

postopoma povečevala tudi za učence z učnimi težavami. Raziskave dokazujejo 

kompleksnost zmožnosti in potreb učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

(PPPU). Dejstvo je, da se vplivi primanjkljajev ne končajo z zaključkom formalnega 

izobraževanja ampak vplivajo na celotno posameznikovo življenje. Tako za osebe s PPPU 

prehajanje in vključevanje v novo okolje, prinaša nepredvidljivo izkušnjo. Da bi tranzicija 

potekala nemoteno in z čim manj negotovosti je učenca potrebno sistematično in načrtno 

učiti veščin, ki mu bodo omogočile lažje vključevanje in prilagajanje v novo okolje.  

Tranzicija v širšem pomenu, pomeni »prehajanje iz enega obdobja v drugi, ki se odvija skozi 

celotno posameznikovo življenje« (Transition planning for students with special needs, 2005, 

str. 5). 

V diplomskem delu sem se usmerila na raziskovanje procesa tranzicije iz osnovnošolskega v 

srednješolski izobraževalni program za učence s PPPU. Na samem začetku sem definirala 

pojem tranzicije ter ga povezala s tranzicijo za učence s PPPU. Ugotovila sem, da se v srednji 

šoli spremeni narava dela, ter da je te učence potrebno dobro pripraviti na nove zahteve. 

Zato je bistvenega pomena, da se učenec že v procesu tranzicije nauči prevzemati del 

odgovornosti zase ter si s tem omogoči lažje spopadanje z nepredvidljivimi situacijami. Na 

tem področju je šolski tim tisti, ki učenca lahko nauči potrebnih veščin, da jih bo znal 

uporabljati pri zagotavljanju prilagoditev in zagovarjanju svojih potreb. Za uspešnost 

tranzicije pa se mora učenec naučiti samozagovarjati ter uporabiti samodeterminacijske 

veščine. 

Veliko učencev s PPPU pred samim zaključkom osnovnošolskega izobraževanja še vedno ne 

razume lastnih učnih težav, svojih potreb in močna področja. V trenutku, ko učenec doseže  

razumevanje svojega delovanja in ko spozna katere prilagoditve in strategije mu ustrezajo, 

takrat lahko začnemo nadgrajevati njegovo znanje o samozagovorniških veščinah (Nichols, 

Paul, Vandenbossche, Ziraldo, Yaworski, 2003).  

Priprava na tranzicijo in učenje samozagovorništva bi moralo potekati skozi celotno 

osnovnošolsko izobraževanje. Priložnosti za takšno učenje je veliko; pri pouku, v odnosih 



 
 

med sošolci, pri pisanju preverjanj znanj, nenazadnje  tudi pri ustvarjanju individualiziranih 

programov. Pri tako pomembnih dokumentih je nujno, da je učenec vključen v proces 

nastajanja programa, z namenom, da zna ubesediti svoje potrebe, oceniti lastne zmožnosti in 

izpostaviti potrebne prilagoditve. Pri ustvarjanju individualiziranih programov se kaže tudi 

potreba po uvajanju tranzicijskega načrta, vključevanju želja in interesov posameznega 

učenca po nadaljnjem izobraževanju. Iz tega razloga bi se strokovni delavci morali usmeriti v 

iskanje ciljev in razvoja veščin, ki bodo učencu omogočili uspešno delovanje v srednji šoli. 
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ABSTRACT 
 
Throughout history, the importance of the transition from elementary to high school 

gradually increased for students with learning disabilities. Research demonstrates the 

complexity of the abilities and needs of students with specific learning disabilities. The fact is 

that the effects of specific learning disabilities do not end with the graduation, but impact an 

individual's life. For people with specific learning disabilities, transition and integration in a 

new environment, brings unpredictable experience. To make transition smooth and held 

with a minimum uncertainty, it is necessary to teach student skills that will enable easier 

integration and adaptation to the new environment. Transition in the broadest sense, means 

"transition from one period to another, which happens throughout the individual's life" 

(Transition planning for students with special needs, 2005, str. 5) 

In my course of study, I focused on researching the process of transition from elementary to 

high school for students with specific learning disabilities. At the very beginning I have 

defined the concept of transition and gathered it transition for students with specific 

learning disabilities. I found out, that the nature of work in high school, changes significantly, 

and that these students should be well prepared for the new environment. For this reason, it 

is essential that the students take on responsibilities for themselves to cope with 

unpredictable situations. In this area, the school team is responsible for teaching students 

the necessary skills, so that he will be able to use new skills in advocating for his needs and 

accommodations. For this to happen, however, the student must learn self- advocacy and 

self- determination skills. 

Many students with specific learning disabilities, before completing elementary school, still 

do not understand their own learning difficulties, their needs and strong areas. When a 

student reaches understanding about himself, when he realizes what adjustments and 

strategies works for him, then professional educators can upgrade their knowledge about 

self-advocacy skills (Nichols, Paul, Vandenbossche, Ziraldo, Yaworski, 2003).  

Preparing for the transition and learning about self- advocacy, should be present through the 

entire elementary education. Opportunities for such learning, exists in different areas; in the 

classroom, in the relation between classmates, writing tests, also at creating individualized 

programs. In such important documents it is necessary that a student is involved in the 



 
 

process of the formation of the program in order to verbalize his needs, capabilities and 

necessary adjustments.  In the process of creating an individualized program, professionals 

should show the need to include a transition plan, the integration of student’s wishes, and 

interest for further education. For this reason, the professional educator needs to focus on 

identifying goals and development of skills for students which will enable his successful 

working in high school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: students with specific learning disabilities, process of transition, self-advocacy, 

self- determination skills, transition plan.  
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I. UVOD 

Za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) šola ponuja vrsto različnih 

možnosti in izkušenj ter podporo pri doseganju optimalnih vzgojno-izobraževalnih 

rezultatov. Tako se skladno z usmeritvijo v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo, za učenca ustvari individualiziran program, ki omogoča 

zagotavljanje ustreznih prilagoditev, pomoč in podporo pri doseganju zastavljenih ciljev. 

Ko se bliža konec osnovnošolskega izobraževanja se med učenci s PPPU pojavi nova skrb in 

strah zaradi bližajočega vstopa v srednjo šolo. Tranzicija, opredeljena kot prehod iz ene 

situacije v drugo, oziroma iz nižje stopnje v višjo pa je za takšne učence lahko težavna, še 

posebej če niso dobro pripravljeni in seznanjeni z  novimi zahtevami, ki jih lahko pričakujejo v 

srednji šoli. 

Zaradi heterogenosti omenjene populacije se morajo tudi šolski timi prilagajati potrebam 

posameznika pri aktivnem vključevanju v novo okolje. Iz tega razloga osnovna šola ponuja 

učencem vrsto znanj in kompetenc, ki omogočajo lažje prilagajanje srednji šoli, posledično pa 

tudi obdobju odraščanja. 

V ZDA se daje velik pomen na razvoju samozagovorniških veščin za učence z učnimi 

težavami. Samozagovorniške veščine zajemajo nujno potrebno samozavedanje lastnih 

zmožnosti, uspešno komuniciranje, verbaliziranje lastnih potreb in zahtev, seznanjenje s 

pravicami in odgovornostmi, ter uspešno in aktivno vključevanje v skupinske aktivnosti 

(Brewer, Eddy, Fowler, Test in Wood, 2005). Vključevanje učenca v izdelavo 

individualiziranega programa lahko zanj predstavlja možnost urjenja naučenih veščin, del 

individualiziranega programa pa bi moral biti namenjen izdelavi tranzicijskega načrta, ki bi s 

svojimi tranzicijskimi cilji omogočil jasno predstavo o zahtevanih sposobnostih, ter nudil 

predstavo o bodočih izzivih. Z veliko vaje bodo učenci s PPPU, ki so že prestopili prag srednje 

šole, lažje opozorili na svoje potrebe. 

Pri tem je potrebno izpostaviti nujno sodelovanje med osnovno in srednjo šolo, saj 

tranzicijsko načrtovanje predstavlja komunikacijski proces, s pomočjo katerega se omogoča 

prenos informacij iz ene ustanove v drugo (Clement Morisson, 2008). Na ta način se prihrani 

veliko časa pri ugotavljanju potreb ter pri določanju uspešnih strategij in prilagoditev.
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II. TEORETIČNI DEL 

1. UČENCI S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA 
 

Z izrazom »specifične učne težave (SUT) označujemo heterogeno skupino primanjkljajev, ki 

se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali v izrazitih težavah na katerem koli od 

naslednjih področjih: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija, branje, 

pravopis, računanje, socialne kompetentnosti in čustveno dozorevanje. Težave so notranje, 

nevrološke narave in niso primarno pogojene z vidnim, slušnim ali motoričnimi okvarami, 

motnjami v duševnem razvoju ali neustreznimi okoljskimi dejavniki« (Magajna, Kavkler, 

Čačinovič Vogrinčič, Pečjak, Bregar Golobič., 2008, str. 11.). Za učence s specifičnimi učnimi 

težavami je značilno, da kognitivni primanjkljaji ovirajo osvajanje, pridobivanje in izkazovanje 

šolskega znanja. Ti primanjkljaji predstavljajo vzrok za razhajanje med učenčevimi potenciali 

in dejanskimi dosežki na določenih področjih učenja (Magajna, 2002). 

 

Učenci z zmernimi, hujšimi ter najhujšimi oblikami specifičnih učnih težav spadajo v skupino 

učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU). Za te učence je predvideno 

usmerjanje v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, da bi na ta način lahko dosegli enakovredni izobrazbeni standard (Magajna, idr., 

2008a, str. 13). 

Ker se je v preteklosti izkazalo, da obstoječa pomoč namenjena učencem s PPPU ni zadostna 

in je premalo učinkovita, se je pojavila potreba po zakonski določbi, s katero bi bili ti učenci 

upravičeni do prilagojenega izvajanja s dodatno strokovno pomočjo (Peklaj, 2012). 

V Navodilih za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo 

(2008) tako piše da,  v skupino učencev s PPPU, spadajo učenci: 

- s primanjkljaji na področju branja, pravopisa in pisanja (disleksija), 

- s primanjkljaji na področju matematike (učenci z diskalkulijo, učenci s prostorsko 

diskalkulijo ter specifične aritmetične težave), 

- z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami, ter 

- z dispraksijo. 

Pri učencih s PPPU se pogosto pojavijo težave na naslednjih področjih kognitivnega 

procesiranja: vidno procesiranje, slušno procesiranje, pozornost, sekvencionalno 
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procesiranje, pojmovno ali holistično procesiranje ter težave na področju hitrosti predelave 

informacij ter pozornosti. 

Prepoznavanje učencev s specifičnimi učnimi težavami temelji na upoštevanju petih ključnih 

kriterijev (Forness, Kavale, 2002, Magajna, 2008b ):  

1. kriterij: dokazano neskladje med globalnimi učenčevimi sposobnostmi in dejansko 

uspešnostjo na določenih področjih učenja, 

2. kriterij: resni primanjkljaji, ki otežujejo eno ali več izmed štirih področij šolskih veščin 

(branje, pisanje, računanje, pravopis), 

3. kriterij: nezadostna učinkovitost pri reševanju problemov ter upočasnjen tempo dela,  

4. kriterij: dokazana motenost enega ali več psiholoških procesov kot so: pozornost, spomin 

in pomnjenje, jezikovno procesiranje, socialna kognicija ter zaznavanje in metakognicija, 

5. kriterij: odsotnost okvare čutil, motenj v duševnem razvoju, vedenjske težave, kulturno 

različnost in neustrezno poučevanje kot primarni vir primanjkljajev na posameznih področjih 

učenja. 

 

Lerner (2002, v Giuliani, Pierangelo, 2008) izpostavlja podobne učne ter vedenjske 

značilnosti učencev s PPPU kot Forness in Kavale (2002). Avtor opredeljuje primanjkljaje, ki 

se pojavijo na področju usmerjanja in ohranjanja pozornosti, lahko se pojavi zmanjšana 

motorična zmogljivost, težave pri predelavi informacij, težave pri rabi jezika, izražanju, 

branju, pisanju ter osvajanju socialnih veščin. Seveda ni nujno, da se bodo vse značilnosti 

pojavile pri istem učencu. 

 

Algozzine in Ysseldyke (2006) razdelita primarne značilnosti učencev s PPPU v pet kategorij: 

kognitivne, izobraževalne, fizične, vedenjske ter komunikacijske značilnosti. 

Kognitivno področje zajema razmišljanje, zmožnost uspešnega reševanja problemov, 

razlikovanje, pomnjenje, organizacijo dela ter samoopazovanje in samoregulacijo. Učenci s 

PPPU, na tem področju največkrat dosegajo podpovprečne rezultate. Izobraževalno 

področje je usmerjeno na učne dosežke. Na tem področju je za učence s PPPU značilno 

neskladje med dejanskimi sposobnostmi in prikazano uspešnostjo. Prav tako učitelji na 

razredni stopnji velikokrat poročajo o nerodnosti učencev s PPPU, opažajo pomanjkanje 

koordinacije in natančnosti pri izvedbi gibov. Omenjene značilnosti sodijo v fizično področje 

težav. Pri učencih s PPPU se velikokrat opaža pomanjkanje pozornosti in koncentracije pri 
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delu. To so vedenjske značilnosti, ki se kažejo v odnosu do šolskega dela in velikokrat 

delujejo zasanjano, nezbrano, površno ter nezainteresirano. Komunikacijske značilnosti so 

opazne že v zgodnjem obdobju otroka. Za učence s PPPU so pri tem značilne težave pri rabi 

ustnega ter pisnega jezika. V praksi se šibkosti na omenjenih področjih ne bodo nujno 

pokazale pri vsakem učencu s PPPU, običajno se pojavijo samo nekatere. 

Pri učencih s PPPU so šibkosti v temeljnih spretnostih izražene do takšne mere, da otežujejo 

in onemogočajo nemoteno spremljanje učnega procesa. Kljub učenju rabe alternativnih 

pristopov in načinov učenja, ti učenci težko napredujejo na področjih kjer imajo izražene 

primanjkljaje. Prav tako je pri učencih s PPPU opazna prisotnost notranjih stisk ter znižane 

samopodobe, ki pogosto privede do v pasivnost in izogibanje sprejemanja lastne 

odgovornosti za svojo učno uspešnost (Magajna, 2002). Te sekundarne težave se odražajo v 

upadu motivacije za učenje in delo ter v znižanju šolske samopodobe. Največkrat se težave 

pojavijo tudi na socialnem področju, kjer jih primanjkljaji ovirajo pri uresničevanju socialne 

komunikacije z vrstniki in odraslimi (Božič, 2002). 

 

Ob tem je potrebno izpostaviti tudi zmožnosti in močna področja učencev s PPPU. Za učence 

s PPPU je značilna dobra zmožnost vizualnega mišljenja, kar pomeni, da si ti učenci lahko 

določeno vsebino predstavljajo v slikah ter na ta način neko stvar lažje predstavljajo 

(Magajna, 2002). Poleg tega imajo lahko dobre domišljijske sposobnosti, dobre sposobnosti 

celostnega razmišljanja, ustvarjanja novega znanja (Andrejčič, Janželj, Kavkler, Košak 

Babuder, Magajna, Meehan, Smythe, Zemljak, Ward, 2010). Zato je potrebno pri učencih s 

PPPU poiskati tista področja na katerih so uspešni, ter pridobljena spoznanja uporabiti pri 

neposrednem delu.  

Za področja kjer se pojavijo primanjkljaji, je nuno vpeljati potrebne in smiselne prilagoditve 

(Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo, 

2008).  
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2.  OPREDELITEV TRANZICIJE 
 
Skozi življenje vsak posameznik večkrat prestopa iz ene situacije v drugo, kar predstavlja 

tranzicijo. Različne opredelitve pojma tranzicije nam omogočajo pridobitev širše slike o 

njenem pomenu ob tem, da se prispevki avtorjev, kot so Levinson, Olher, Law in Wats, 

usmerjajo na razvoj t.i. tranzicijskih veščin za učence s PPPU, ki naj bi pripomogle k lažjemu 

prehajanju v novo izobraževalno obdobje za te učence.  

 

2.1. Tranzicija 
 
Tranzicija v najširšem pomenu je opredeljena kot proces, ki omogoča prilagajanje enega 

stanja, situacije, v drugo (Transition, 2013).  

V življenju se srečujemo z različnimi vrstami tranzicij. Nekatere tranzicije so predvidljive ter 

normativne in jim pravimo vertikalne tranzicije (npr. začetek šolanja, zaključek 

osnovnošolskega izobraževanja, odraščanje), saj se nanašajo na predvidljive situacije in 

dogodke, ki so skupni večini ljudem. Drugo vrsto tranzicij imenujemo horizontalne tranzicije, 

ki se pojavljajo v specifičnih situacijah posameznikovega življenja. Največkrat se pojavijo pri 

zamenjavi službe (npr. sprememba socialnega statusa v določenem trenutku). Sistematično 

načrtovanje teh tranzicij lahko omili negativna občutja, ki jih takšne spremembe lahko 

prinesejo s seboj (Wehmwyer, Webb, 2012). 

Tranzicija torej predstavlja »prehajanje iz enega obdobja v drugo, ki se odvija skozi celotno 

posameznikovo življenje.« (Transition planning for students with special needs, 2005, str. 5.).  

 

Tranzicijo prav tako zaznamuje vsak dogodek, ki povzroča spremembo v odnosih, navadah ali 

vlogah. Tranzicija iz otroštva v odraslo obdobje pomeni pomemben del življenjskega obdobja 

vsakega mladostnika. Takrat se mladostnik loči od staršev, vzpostavlja družbena razmerja 

izven družine, sprejema odgovornost za odločitve, vedenja in njihove posledice, utrjuje svojo 

identiteto in samopodobo, načrtuje nadaljnje izobraževanje in si postavlja življenjske cilje. 

V izobraževalnem obdobju sta za učence najbolj pomembni tranziciji vezani na začetek 

šolanja; prehajanje iz razredne v predmetno stopnjo ter tranzicija v srednješolsko 

izobraževanje (Unlocking potential: key komponents of programming for students with 

learning disabilities, 2002).  
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Tranzicija je pogosto opisana kot organiziran sklop aktivnosti, ki učencu nudi možnost 

uspešnega napredovanja iz šole v šolo oziroma iz osnovnega programa v nadaljevalni 

(Nichols, Paul, Vandenbossche, Ziraldo, Yaworski, 2003).  

Ker današnja družba nedvomno podpira samostojnost in uspešnost posameznika, je naloga 

šole in okolja v katerem posameznik deluje, da sistematično načrtuje tranzicijo v novo 

obdobje z namenom zagotavljanja enakih možnosti in lažji prestop v drugačen način 

življenja. Uspešnost tranzicije je odvisna od aktivne vloge učenca pri načrtovanju prihodnosti, 

zmožnosti samoevalvacije, identifikacije primernih in uresničljivih ciljev ter ustrezne izbire 

nadaljnjega šolanja glede na samoevalvacijo in ciljev, zastavljenih v individualiziranem 

programu (Halpern, 1994, v Rehfeldt, Clark, Lee, 2012). Raziskave so pokazale, da tranzicije 

vezane na izobraževanje lahko predstavljajo velik izziv za učenca hkrati pa tudi dejavnike 

tveganja, ki lahko ovirajo uspešno prilagajanje. Dva pomembna dejavnika, vredna 

raziskovanja, sta čas v katerem se tranzicija dogaja ter število tranzicij. Tranzicije, ki se 

odvijajo v zgodnejših letih posameznika, lahko pomenijo dejavnik tveganja saj se pri 

posamezniku (še posebej pri dekletih) razvijejo negativne posledice, na socialno-

emocionalnem področju, ki se odražajo na samopodobi in vključenosti v novem socialnem in 

fizičnem okolju. Tisti, ki imajo za seboj veliko izkušenj s tranzicijo in so se uspešno okušali v 

različnih prehodih (npr. preselitve v novo okolje, zamenjava šole, prijateljev) se bodo 

najverjetneje lažje spopadali z izzivi v novem okolju. (Crockett, Ebata, Graber, Petersen in 

Schulenberg, 1989).  

 

Levinson in Ohler (1996, v Casey, Cummings, Maddux, 2000) razdelita tranzicijo v tri 

temeljna izobraževalna obdobja: 

1.) Prvo obdobje poteka skozi osnovnošolsko izobraževanje, takoj ko je učenec identificiran, 

kot učenec s PPPU. V tem obdobju učenec spozna način kako deluje, katere prilagoditve 

potrebuje, kaj vse ga zanima, si želi početi ter na kakšen način bo to tudi dosegel. V sklopu 

individualiziranega programa, šolski tim skupaj z učencem določi tranzicijske cilje katere 

skuša doseči v določenem obdobju.  

2.) Drugo obdobje poteka proti koncu osnovnošolskega izobraževanja, ko se učenec bliža 

prehodu v srednjo šolo. V tem času se delovanje usmerja na učenčeve navade, interese, ter 

veščine povezane z zrelostjo za odločanje o lastni poklicni poti. Takrat je pomembno, da 
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učenci razvijejo komunikacijske veščine, načela sodelovanja, splošna pravila vedenja, 

odgovornost ter delovne navade. Čeprav se na prvi pogled zdi, da naštete veščine ne sodijo 

na šolska področja, pa pomembno vplivajo na iznajdljivost in tranzicijo v novo okolje. 

3.) Tretje obdobje zajema srednješolsko izobraževanje, čas, ko je tranzicija že nastopila. V 

tem obdobju se pričakuje, da je bila glede na zastavljene cilje tranzicija uspešna. Še naprej se 

osredotoča na zastavljanje specifičnih ciljev, ki se nanašajo na veščine, potrebne za osvajanje 

konkretnih znanj in sposobnosti. V tem obdobju se zastavljajo novi cilji, usmerjeni na prehod 

v višjo stopnjo izobraževanja, izbiro študija ter zaposlitev.  

 

Pri prehodu iz osnovnošolskega v srednješolski izobraževalni program se učenci srečujejo z 

vrsto novih situacij. Tako lahko povečano doživljajo stres pri tranziciji v novo okolje,  pri 

spoznavanju novega učnega načrta in načinu učenja ter pri navezovanju stikov s sovrstniki 

(Mastropieri, Scruggs, 2004). Pri tranziciji iz osnovne v srednjo šolo so opazne velike razlike, 

saj se srednješolske zahteve razlikujejo od zahtev osnovne šole. V osnovnošolskem obdobju 

se poudarja raba in osvajanje osnovnih veščin potrebnih za pridobivanje in izkazovanje 

znanja, v srednji šoli pa postaja samoumevna raba osnovnih veščin z namenom 

nadgrajevanja znanja (Magajna, 2010). Vsebine postanejo bolj kompleksne, zahtevnejše, 

učni načrt je zastavljen drugače kot je ta v osnovni šoli, jezik postane bolj abstrakten. Od 

dijakov se pričakuje, da bodo samostojni pri svojem delu, ki ga morajo, zaradi večjih zahtev, 

znati strukturirati (Unlocking potential: Key komponents of programming for students with 

learning disabilities , 2002). 

 

Johnson (2002) izpostavi, da je vloga izobraževanja pripraviti učenca na kasnejše življenje, 

zato je načrtovanje tranzicije ključno, še posebej iz osnovnošolskega v srednješolsko 

obdobje. 

 

V tujini se je tako razvil model DOTS (ang. decision making, opportunity awarness, transition 

learning, self awarness, slo. sprejemanje odločitev, zavedanje priložnosti, tranzicijske 

veščine, samozavedanje), avtorja Lawa in Wattsa (1977), ki sta osmislila način za lažje 

odločanje in načrtovanje kariere. Model zajema naslednje značilnosti (Law, Watts, 2003): 

- zavedanje priložnosti, 

- samozavedanje, 
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- sprejemanje odločitev ter 

- učenje za prehod oz. tranzicijske veščine. 

 

Zavedanje priložnosti omogoča spoznavanje trga dela, zastopanost posameznih poklicev ter 

potreb družbe po določenih poklicih. Na ta način, se učenec lažje orientira na posamezna 

področja, ki ga zanimajo, prav tako tudi na izbiro srednje šole. 

Samozavednje pomeni nuditi učencem pomoč, da se zavedajo svoje individualnosti, z 

lastnimi značilnosti in izvirnostjo. Zajema razmišljanja o močnih področjih, prav tako pa tudi 

spoznavanje svojih šibkosti in specifičnih potreb. 

Za učence je potrebno organizirati svetovanje pri sprejemanju odločitev. Pri tem se morajo 

seznaniti z možnimi pritiski in stresi pri sprejemanju določene odločitve. Prav tako morajo 

spoznati možne načine sprejemanja odločitev, od skrbno premišljenih, do odločitev sprejetih 

na impulziven način. 

Tranzicijske veščine zajemajo vse zgoraj naštete veščine s pomočjo katerih razvijejo 

predstave o prihodnosti, primerjajo znano okolje z neznanim, ter skušajo razumeti kako 

lahko sprejete odločitve spremenijo potek prihodnosti. Na ta način spoznajo kako reagirati v 

danih situacijah in kaj lahko pričakujejo v novem okolju v katerega bodo v kratkem vstopili 

(Law, Watts, 2003).   

 

2.2. Tranzicija in učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
 
Tranzicijo, usmerjeno na učence s PPPU moramo razumeti kot sistematično načrtovano  

pripravo, ki omogoča pravočasno razvijanje tistih veščin, ki so pri posamezniku s PPPU 

šibkeje izražene.  Pri tem se največkrat poudarja razvoj učnih navad, ustrezne komunikacije, 

socialnih in samozagovorniških veščin, ki omogočajo lažje vključevanje v družbo in novo 

okolje.  

 

Skozi zgodovino se je pojavila potreba po bolj sistematičnem načrtovanju tranzicije za osebe 

s posebnimi potrebami. Učenci s PPPU so bili na začetku v procesu načrtovanja nekoliko 

izključeni. Splošno sprejeto mnenje je bilo, da imajo učenci s PPPU primanjkljaje samo na 

izobraževalnem področju. Iz tega razloga naj ne bi imeli večjih težav pri tranziciji v novo 

okolje. Današnje teorije in raziskave vezane na PPPU potrjujejo kompleksnost izražanja 
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primanjkljajev na različnih področjih delovanja. Tudi v obdobju odraslosti osebe s PPPU 

kažejo težave pri vključevanju v širše okolje in iskanju zaposlitve. Pogosto so tudi brezposelni 

ali pa težko najdejo zadovoljstvo v opravljanju neke službe (Giuliani, Pierangelo, 2008). 

Zaradi tega tranzicija zahteva določeno stopnjo emocionalne zrelosti učenca, ki se kaže kot 

zmožnost spopadanja z novim okoljem brez pojava pretirane tesnobnosti (Western Australia, 

Department of Education, 2013). 

 

Učenci s PPPU se v procesu tranzicije pogosto srečujejo z različnimi ovirami. Zaradi prikritih 

primanjkljajev se okolica ne odziva na primeren način. Dogaja se, da okolica zmanjšuje 

pomen njihovih težava ali celo zanika njihov obstoj. Prav tako, učenci s PPPU pogosto 

zanikajo lastne težave in jih v celoti ne sprejmejo (Field, 1996 v Janiga in Costenbader, 2002). 

Tranzicija v novo okolje, novo šolo, prinaša učencem s PPPU velik stres. Razlog temu so 

pomanjkljive spretnosti za sprejemanje racionalnih odločitev, težje prilagajanje v novo okolje 

ter odvisnost od pomoči drugih (Jereb, 2011).  

 

Prehod na srednješolsko izobraževalno področje predstavlja za učence s PPPU velik izziv in 

skrb, saj se zaradi drugačnega načina dela poglobijo učenčeve socialne in emocionalne stiske 

ter učni primanjkljaji. Za te učence je značilno, da se težko spopadajo z novimi zahtevami in 

situacijami. Predvideva se, da vsak dijak obvlada osnovne veščine, ki so nujno potrebne za 

obvladovanje večjih količin snovi ter uravnavanje lastnega učenja. Ker je znano, da je v tem 

obdobju značilen upad motivacije ter uspešnosti, je za učence s PPPU še posebej pomembno 

izdelati tranzicijski načrt (Brodnjak, 2012). 

Načrtovanje tranzicije za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja terja 

poznavanje heterogenosti populacije. Da bi takšno načrtovanje uspelo, mora biti načrtovanje 

usmerjeno v pomoč pri razvijanju uspešnosti učenca ter mora vključevati ustrezne priprave 

na srednješolsko izobrazbo in odraslost. Kot pravita Curran in Dunn (2012) je takšno 

načrtovanje še posebej usmerjeno na razvoj tistih veščin, ki so pomembne za posameznika in 

niso skupne vsem učencem s PPPU. Avtorja v nadaljevanju izpostavita razvijanje dveh 

sklopov veščin: 

- šolske veščine ter 

- sposobnosti vezane na zmožnosti tranzicije oziroma uspešnost prehajanja v novo 

okolje. 
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Prvi sklop veščin, torej šolske veščine, so vezane na šolski kurikul, s katerim se razvijajo 

splošne sposobnosti kot so: strategije učenja, strategije organizacije, socialne in vedenjske 

veščine ter kognitivne veščine pri reševanju problemov.  

V drugi sklop veščin spadajo tudi t. im. samo-determinacijske veščine, s katerimi imajo 

učenci s PPPU največ težav. Te vključujejo izbiro ustreznih odločitev, reševanje problemov, 

samozagovorništvo ter zastavljanje ciljev. Glede na to, da imajo učenci s PPPU skrite 

primanjkljaje, ki lahko predstavlja stigmo, si učenci s tovrstnimi težavami premalo 

prizadevajo, da bi se bolje spoznali in razumeli lastno delovanje. Sprejemanje sebe je ključno 

za razvoj samo-determinacijskih veščin (po Field, 2008, v Dunn in Curran, 2012).  

 

Jerebova (2011) prav tako izpostavlja podobne ugotovitve. Pravi, da se pri načrtovanju 

tranzicije ne smemo osredotočiti samo na šolske veščine in znanja, temveč tudi na socialni in 

emocionalni razvoj posameznika. Usmeriti se moramo na razvoj sposobnosti pri učencu, ki 

mu bodo pomagale pri reševanju problemov, kot tudi na načine s katerimi bo dosegal 

uspešno komunikacijo s sovrstniki ali avtoriteto. 

Velikokrat se pokaže, da mladostnikom s PPPU primanjkujejo socialne veščine, ki se kažejo 

pri navezovanju stikov z vrstniki. Tako ne vedo in ne poznajo rabe socialnih strategij pri 

vodenju pogovora z drugimi. Posledično se lahko pokažejo težave pri razumevanju socialnih 

situacij, saj je razumevanje le teh osnovano na integraciji besednega sporočila in govorice 

telesa (Magajna, 2008b). 

 

Clement Morrisonova (2010) razdeli proces tranzicije za učence s PPPU na dva dela: 

1.) Prvi del zajema razvoj baze znanj za vse udeležence (učitelji, starši, učenec). Baza znanja 

se nanaša na pridobivanje spoznanj in informacij o naslednji stopnji izobraževanja. Pri tem je 

potrebno na vsakega udeleženca gledati individualno in se mu prilagajati. Tako bodo starši 

ob otrokovem prehodu na višji nivo izobraževanja najverjetneje zaskrbljeni. Zanje morajo 

strokovni delavci pripraviti konkretna vprašanja, ki jih bodo vodila pri pripravi na tranzicijo. 

Učenca se mora prav tako ustrezno pripraviti na tranzicijo. To pomeni, da se učenec aktivno 

vključi v redne aktivnosti z drugimi učenci, se seznani z novim urnikom ali pa spozna 

nekatere učitelje. Za učitelje je pomembno, da so pravočasno seznanjeni s prihodom učenca 

s PPPU. Tranzicija zanje pomeni možnost komuniciranja in sodelovanja s šolo iz katere 

učenec prihaja. 
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2.) Drugi del zajema izmenjavo podatkov o učencu. Za nove učitelje, ki bodo učenca učili, so 

prej zbrane informacije v veliko pomoč, saj omogočajo takojšnjo uporabo učinkovitih 

strategij poučevanja. Izmenjava podatkov omogoča takojšnji vpogled v dotedanje obravnave 

učenca, funkcioniranje ter potrebne prilagoditve. Na ta način se prihrani dragoceni čas, ki bi 

se drugače namenil za ponovno zbiranje vseh že znanih informacij. 

 

V ZDA je za učence s SUT v procesu tranzicije predvidena pomoč organizirana s strani tako 

imenovanih »tranzicijskih služb«. Namen teh služb je pomagati učencu pri razumevanju 

lastnih zmožnosti in ovir, razvijanju veščin lažjega odločanja in postavljanja ciljev usmerjenih 

v razvijanje kariere (Costenbader, Janiga, 2002). V proces so vključeni strokovnjaki iz različnih 

področij. Vključuje tranzicijski tim, ki skupaj z učencem izdela tranzicijski načrt. Naloga 

tranzicijskega tima je, da zagotovi učenčevo doseganje zastavljenih tranzicijskih ciljev. V timu 

ima vsak posameznik točno določeno vlogo, ki jo mora opraviti, prav tako pa se določijo 

datumi za preverjanje in evalvacijo doseženega. Zaradi pogostega osipa mladostnikov s 

PPPU, se je pojavila potreba po  sistematičnem načrtovanju tranzicije (Cortiella, 2004). 

 

3. INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM IN TRANZICIJSKI NAČRT 

 
Individualiziran program ter tranzicijsko načrtovanje sta v veliki meri povezana. 

Individualiziran program bi tako moral vključiti razvijanje tistih veščin, ki bodo učencu 

omogočile lažjo tranzicijo v novo okolje. S svojimi cilji se oba dokumenta dopolnjujeta in 

nadgrajujeta (Giuliani, Pierangelo, 2008). 

 

Individualiziran program je dokument, ki ga je za učenca s posebnimi potrebami dolžan 

zavod oziroma šola izdelati najkasneje v roku 30 dni od pridobitve odločbe. V ta namen 

ravnatelj imenuje strokovno skupino, ki bo sodelovala pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega 

dela in je sestavljena iz strokovnih delavcev šole, staršev in učenca samega. Z 

individualiziranim programom se določijo oblike dela, način izvajanja dodatne strokovne 

pomoči, fizične pomoči, način prehajanja med programi ter ustrezne prilagoditve (Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011). 

Rogeljeva (2006) je izvedla raziskavo o vključenosti učencev s PPPU v proces usmerjanja, 

načrtovanja, izvajanja in evalvacije individualiziranih programov. Z raziskavo je potrdila 
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hipotezo, da se aktivna udeležba učencev pri celotnem procesu načrtovanja 

individualiziranih programov odraža na učenčevem večjem sprejemanju odgovornosti za 

doseganje ciljev, načrtovanih v individualiziranem programu. Delno je potrdila hipotezo, da 

dobro sodelovanje med strokovnimi delavci bolje vpliva na učenčevo prevzemanje 

odgovornosti za uresničitev zastavljenih ciljev. Vse skupaj potrjuje dejstvo, da zavedanje o 

pomembnosti aktivne udeležbe učenca s PPPU pri sodelovanju in načrtovanju 

individualiziranih ciljev pripomore k učenčevem boljšemu razumevanju snovi, saj se učenec 

še bolj potrudi, da bi cilje dosegel. Na ta način učenec pokaže večjo odgovornost do lastnega 

dela z namenom, da bi v celoti dosegel cilje, opredeljene v individualiziranem programu. 

 

Pri ustvarjanju individualiziranih programov se posebna mora pozornost nameniti 

usposabljanju učencev s PPPU za rabo informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT). 

Veščine rabe IKT tehnologije bi se morale vključiti tudi v tranzicijski načrt, saj učencu s PPPU 

pomagajo pri lažjem doseganju znanja in omogočajo lažje učenje tudi v srednji šoli   (Nichols, 

Paul, Vandenbossche, Ziraldo, Yaworski, 2003).  

 

Povezava individualiziranega programa in tranzicijskega načrta predstavlja pomemben vir 

moči za učence saj se je pokazalo, da preprečuje osip dijakov s PPPU. Učenci, za katere se je 

pokazalo, da tranzicija ni bila uspešna, pogosto kažejo sekundarne znake težav, ki se 

odražajo na področju duševnega zdravja (Bathia, Deb,  LeMesurier, Unwin, 2008). 

 

Pri načrtovanju tranzicije iz osnovnošolskega izobraževalnega programa v srednješolski se 

moramo usmeriti na: 

- identifikacijo virov moči, 

- identifikacijo ustreznih služb za pomoč mladostniku v novem okolju, 

- raziskovanje interesov ter bodočih poklicev, ki učenca zanimajo, 

- zagotavljanje podpore ter spodbujanje učenca, da zna razložiti svoja močna in šibka 

področja, potrebe ter razvijati samozagovorniške veščine, 

- nenehno vključevanje učenca v načrtovanje tranzicijskega procesa (Transition 

planning for students with special needs, 2005, str.8.). 

V tujini predstavlja tranzicijski načrt ključni del individualiziranega programa. Tudi pri tem 

načrtovanju je pomembno timsko delo, ki vključuje aktivno udeležbo učenca, starše, učitelje 
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ter ostale strokovne delavce, ki pomembno vplivajo na delovanje učenca s posebnimi 

potrebami. Tranzicijski načrt se izdela za tiste učence, ki že imajo narejen individualiziran 

program, prav tako pa tudi za tiste ki ga nimajo, a vseeno sodijo v rizično skupino (Transition 

planning for students with special needs, 2005).  

Tranzicijsko načrtovanje za učence torej zahteva: usmerjanje k učenčevim potrebam, timsko 

delo in pozitivno vzdušje, tiskan dokument, formalen načrt dela, usmerjenost v prihodnost, 

dolgoročno načrtovanje, sodelovanje ter partnerske odnose med šolama, ki si izmenjujeta 

ključne, lahko razumljive informacije (Departmant of Western Australia, 2013). 

 

Clement Morrisonova (2008) izpostavi tranzicijski načrt kot komunikacijski proces med 

stopnjama (iz osnovne v srednjo šolo), kjer se bo odvil prehod, katerega glavni namen je 

prenos informacij o učencu s posebnimi potrebami. Izmenjava teh informacij je pomembna, 

ker  omogoča ozaveščanje strokovnih delavcev o učencu s PPPU. Potrebno pa je opozoriti, da 

se »spretnosti in primanjkljaji v različnih obdobjih različno izražajo« (Clement Morrison, 

2008, str. 205.). 

Izmenjava informacij poteka z izmenjavo dokumentov, posebej ustvarjenih za določenega 

učenca. Eden od pomembnejših dokumentov za izmenjavo informacij predstavlja 

individualiziran program izdelan za učenca s PPPU. Ta zajema celostno oceno funkcioniranja 

posameznika, cilje, prilagoditve in uporabljene strategije. Vsa omenjena dokumentacija mora 

biti skrbno načrtovana in shranjena v mapah, ki so dosegljive na šolah. Pomemben del 

izmenjave informacij pa lahko dosežemo na sestankih strokovnih delavcev. Čeprav nekateri 

strokovni delavci menijo, da izmenjava informacij pripomore tudi k oblikovanju predsodkov 

in mnenj o določenem učencu, avtorica trdi, da se brez izmenjave informacij izgubijo 

pomembni podatki, ki bi lahko omogočili boljše sodelovanje in obravnavo učenca na novi 

šoli. (Clement Morisson, 2008).  

 

V slovenskem prostoru poznamo Izvirni delovni projekt pomoči, ki nam lahko pomaga pri 

pregledu dosedanjega dela z učencem. Omenjen dokument se izdela posebej za učence z 

učnimi težavami ter zmernimi specifičnimi učnimi težavami. Je delovni projekt, saj vsebuje 

konkretne cilje in dogovorjene naloge. Izvirni delovni projekt vsebuje kronološki zapis iz 

katerega so razvidne tekoče razprave, odločitve, ocene o uspešnosti ter spremembe v 

načrtu. Po vsaki zaključeni stopnji pomoči (po petstopenjskem modelu pomoči), se izdela 
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sklepna evalvacijska ocena, ki vsebuje oceno napredka, učinkovitosti izvajanja pomoči ter 

mnenja in predloge glede nadaljevanja dela z učencem. Sklepno evalvacijsko poročilo zajema 

povzetek celotnega Izvirnega delovnega projekta pomoči. Pomembno je, da ga sprejmejo vsi 

udeleženci v procesu. Za učence s PPPU šola izdela individualiziran program (Magajna, idr., 

2008a).  

 

Da bi tranzicijski načrt popolnoma uspel se morajo sestati strokovni delavci osnovne šole, ki 

jo učenec obiskuje ter strokovni delavci srednje šole v katero bo učenec vstopil (Clement 

Morisson, 2008). Tranzicijski načrt bi moral vključevati: 

 a.) ključne informacije o novi srednji šoli,  

b.) aktivnosti služb, ki podpirajo socialno vključevanje v novo okolje ter 

c.) medsebojno sodelovanje strokovnjakov obeh šol (Mizelle, Irvin, 2000). 

 

Tranzicijsko načrtovanje je rezultat timskega dela, zato mora vsebovati sodelovanje med 

šolama med katerima učenec prestopa. Obe šoli bi se morali na skupnem sestanku 

dogovoriti o prenosu informacij o učenčevih potrebah (Clement Morrison, 2008). 

 

Tranzicijski načrt naj bi vseboval naslednje podatke (povzeto po Nations - Miller, 2011, str.2): 

• merljive cilje, ki jih pri učencu želimo doseči, 

• učenčeve zmožnosti, nagnjenja, interese, 

• merljive cilje vezane na proces tranzicije, 

• tranzicijske dejavnosti in storitve, 

• seznam članov vključenih v proces načrtovanja tranzicije ter 

• časovni okvir za preverjanje in vrednotenje tranzicijskega načrta. 

 

Takšno načrtovanje zahteva jasno opredeljene naloge posameznih članov vključenih v 

proces. Vključeni prevzemajo odgovornost za nastanek in uresničevanje tranzicijskega 

načrta. V tranzicijskem načrtu morajo biti podrobno zapisani načini doseganja zastavljenih 

ciljev. Opredeljene morajo biti tudi dejavnosti, strategije in koraki za doseganje zastavljenega 

načrta (Ansell, Armstrong, Sutter, Zanghi, Walters, 2011). 

Če povzamemo, tranzicijsko načrtovanje vključuje izvajanje različnih dejavnosti, ki podpirajo 

spoznavanje učenca, njegovih potreb, ki postavlja učenca na prvo mesto in izpostavlja 
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inkluzivno izobraževanje ter spodbuja učenčevo samostojnost in samozagovorništvo. Takšno 

načrtovanje vključuje tudi pisni dokument (imenovan tranzicijski načrt), ki je del 

individualiziranega programa (Transition planning for students with special needs, 2005). 

 

3.1. Koraki v tranzicijskem načrtovanju 
 
Obstajajo različni načini kako se lahko lotimo izdelave tranzicijskega načrta. Spodaj prikazani 

koraki predstavljajo enega izmed načinov pisanja tranzicijskega načrta. Prikazani koraki nas 

popeljejo od začetnih postavljanj vprašanj in pogojev do ključnih vsebin, ki bi jih moral 

vsebovati tranzicijski načrt.   

 

Johnson (2002) opisuje posamezne stopnje, potrebne za ustvarjanje tranzicijskega načrta. 

Koraki predstavljajo predpogoj za doseganje učinkovitega tranzicijskega načrta. Pred vsakim 

načrtovanjem si moramo zastaviti ključna vprašanja: 

• Kaj želimo doseči? 

• Kaj učenec potrebuje, da uspešno zaključi osnovnošolsko izobraževanje? 

• Kaj učenec potrebuje, da začne uspešno delovati v novem okolju? 

• Kaj mora učenec narediti preden zapusti staro okolje? 

 

Koraki v tranzicijskem načrtovanju (Johnson, 2002): 

1.) Predpriprava: Spodbujanje staršev in učenca k razmišljanju o prihodnosti 

Starši na ta način spodbujajo sebe in svoje otroke, da začnejo razmišljati o prihodnosti, ki se 

bliža. Starši se morajo pri tem vprašati: Kaj si želim za svojega otroka? Kje lahko poiščemo 

pomoč? Na koga se lahko obrnemo? Kako lahko spodbudim boljše vključevanje svojega 

otroka? Starši svojim otrokom lahko omogočijo vrsto situacij za urjenje različnih veščin, 

pomembnih pri tranziciji. Otrokom predstavljajo vzor, model uspešnosti, zato so odgovorni 

pri nastajanju individualiziranega programa ter zagovarja pravice svojega otroka. 

2.) Razvoj učenčevih interesov in prioritet na področju: kognitivnih sposobnosti, 

samostojnosti, samozagovorništva, zdravja, komunikacije, mobilnosti, načrtovanju kariere, 

socialnih veščin. Za razvoj interesov je potrebno imeti vpogled v učenčeve želje in sanje. 

3.) Načrtovanje splošnih ciljev in izidov  
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Na osnovi postavljenih interesov in močnih področjih učenca s PPPU se v nadaljevanju 

postavijo cilji za naslednja področja: kariera, zaposlitev, samostojnost, nadaljnje 

izobraževanje, zdravje, vključenost v širše okolje, odnosi z drugimi ljudmi, podpora okolja. 

Cilji zajemajo široka področja in so usmerjeni na širok spekter posameznikovih interesov. 

4.) Izbira pomembnih ciljev ter določanje roka za uresničitev 

Med vsemi zabeleženimi cilji se izberejo najpomembnejši. Pri tem je lahko izbira težka, zato 

je pomoč staršev ali šolskih delavcev zelo dobrodošla. Izbrani cilji pa ne smejo biti sami sebi 

namen, zato se mora postaviti okviren datum, do katerega se bodo skušali uresničiti. 

5.) Analiza in evalvacija zastavljenih ciljev 

Cilji morajo opredeliti konkretne dejavnosti, zato morajo vsebovati: kdo bo vključen, kako, 

kdaj, s pomočjo česa, potrebne veščine ter podpora. 

6.) Določanje trenutnega delovanja ter potrebe učenca 

Delovanje posameznika se opredeli s stopnjo njegove odgovornosti ter njegovimi 

pričakovanji. Izkušnje igrajo pomembno vlogo pri ustvarjanju posameznikovega trenutnega 

delovanja. 

7.) Razvijanje individualiziranih izobraževalnih ciljev na osnovi trenutnega funkcioniranja 

učenca 

Individualizirani cilji se ustvarijo glede na trenutno funkcioniranje posameznika. Pri vsakem 

zastavljenem cilju se mora spodbujati tudi samodeterminacija učenca, ki omogoča lažjo 

tranzicijo v naslednje obdobje. 

8.) Vključevanje tranzicijskih ciljev v tranzicijsko načrtovanje 

Pozornost se mora usmeriti na neposreden prehod na višjo stopnjo, kar zahteva 

komunikacijo, sodelovanje ter načrtovanje. Tovrstno načrtovanje bi se moralo pričeti 

najmanj pri štirinajstem letu starosti. Takšen načrt bi moral vsebovati nasvete, priporočila 

učencu/dijaku o njegovih možnostih, izkušnje na področju dela ter seznam veščin povezanih 

z uspešnim spopadanjem z vsakodnevnimi zahtevami. 

9.) Opredelitev strategij ter načinov doseganja tranzicijskih ciljev  

Skladno s postavljenimi cilji, se načrtovanje osredotoča na strategije in načine za doseganje 

tranzicijskih ciljev. Pri tem se raziščejo možnosti ter opredelijo načini, dejavnosti in metode, 

ki bodo privedle do uresničitev zastavljenih ciljev. 

10.) Akcijski načrt 
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Vsak učenec bi moral izdelati lastni akcijski načrt uresničevanja tranzicije. Pri tem učenec 

sam opredeli svojo odgovornost, posamezne korake v procesu tranzicije ter datum za 

uresničevanje ciljev. Od učenca se pričakuje polna vključenost v takšno načrtovanje. V 

takšnem načrtu ni toliko pomembno kaj se bo zares uresničilo, temveč kako, na kakšen 

način. 

11.) Uporaba sestavljenega načrta 

Ko je akcijski načrt v celoti izdelan, se njegove načrtovane dejavnosti tudi uporabijo in 

izvedejo. Na ta način se dobi vpogled v uporabnost in konkretnost izdelanega načrta za 

učenca s PPPU. 

12.) Evalvacija načrtovanega 

Vrednotenje zastavljenega načrta vsebuje pogled na dosedanje doseganje ciljev. V tem 

koraku se je potrebno ozreti nazaj, vključiti potrebne informacije, po potrebi spremeniti 

zahteve ter definirati potrebno stopnjo pomoči. 

13.) Usmerjanje pozornosti na možne ovire 

Pomembno je usmeriti pozornost na stvari iz okolja ali pa iz nas samih, ki bi lahko ovirale 

uspešnost doseganja tranzicijskih ciljev. Že v procesu nastajanja tranzicijskega načrta, 

Johnson (2002) opozarja, da morajo vsi sodelujoči predvideti situacije oziroma dejavnosti, ki 

lahko ovirajo uspešno doseganje tranzicijskih ciljev. 

 

Gamserjeva (2010) pravi, da bi učitelji ob učenčevih prehodih morali sestavili mapo, ki bi 

vsebovala ključne informacije za hiter vpogled v učenčevo funkcioniranje. Na ta način bi novi 

učitelji dobili predstavo o učinkovitih strategijah, ki so bile do tedaj v rabi, da bi lahko 

nadaljevali delo z učencem. Takšna mapa je dokument nastal na osnovi sodelovanja 

strokovnjakov. Vsebuje ključne podatke o učenčevem funkcioniranju, ter se nenehno 

osvežuje z novimi informacijami. Je del individualiziranega programa in hkrati njegova 

strnjena različica. 
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3.2. Ovire pri uresničevanju tranzicijskega načrtovanja 
 

Tudi pri tranzicijskem načrtovanju moramo biti pozorni na možne ovire, ki se lahko pojavijo. 

Te moramo pravočasno predvideti, da bi tudi dejavnosti in cilje bolje načrtovali in po potrebi 

spremenili.  

Burtonova (2010) navaja dva sklopa ovir, ki se lahko pojavijo pri tranzicijskem načrtovanju: 

• notranji dejavniki, ki so prisotni v učencu, ter 

• zunanji dejavniki, ki se nanašajo na delovanja strokovnjakov.  

Med notranje dejavnike spada učenčeva naučena nemoč. Ta se pogosto pojavi zaradi 

ponavljajočih se občutkov neuspeha, zaradi katerih učenec pripisuje kontrolo nad situacijo 

zunanjim dejavnikom. Zaradi tega sam težko načrtuje in uresničuje lastno izobraževanje. 

Izkazalo se je, da občutki neuspeha in nemoči negativno delujejo na socialno in kognitivno 

funkcioniranje posameznika (Valas, 2001, v Burton, 2010). 

Med zunanje dejavnike spada delovanje učiteljev in staršev, ki so pogosto pod vplivom 

učenčevega dojemanja samega sebe. To pomeni, da učitelji in starši lahko s svojim vedenjem 

potrjujejo učenčevo nemoč. Tako se lahko pokaže, da imajo omenjeni strokovnjaki nižja 

pričakovanja do učencev s posebnimi potrebami. 

 

Prikazane možne ovire lahko negativno vplivajo na tranzicijsko načrtovanje, saj onemogočajo 

enakovredno vključenost vseh članov. Po drugi  strani pa tudi nizka pričakovanja vključenih v 

ta proces lahko zavirajo iskanje optimalnih pogojev za čim lažji prehod v novo okolje. 

 

Ena od pomembnejših ovir lahko predstavlja tudi prepozno načrtovanje tranzicije, saj se 

usmerja na neposreden prehod iz osnovnošolskega na srednješolsko izobraževanje. To 

načrtovanje se mora izdelati nekaj let pred samim prehodom. Premalo osredotočanje na 

tranzicijo za učence z učnimi težavami lahko prinese različne negativne posledice. 

Tranzicijsko načrtovanje pri katerem ni vključena šola v katero se bo učenec vpisal, prav tako 

ne more biti učinkovito. (Casey, Cummings, Maddux, 2000). 
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4. OPREDELITEV SAMOZAGOVORNIŠTVA 
 
Pri izpostavljanju pomena tranzicijskega načrtovanja za učence s PPPU se v ozadju nenehno 

izpostavlja pomen razvijanja samozagovorniških veščin za te učence. Te veščine so ene izmed 

ključnih, ki učenca opogumijo, da sodeluje in izraža svoje misli, ideje in strahove pred 

določeno skupino ljudi (strokovnjakov, sošolcev). Prav tako samozagovorniške veščine 

zahtevajo, da učenec s PPPU prepozna svoje potrebe, jih sprejme in pridobljena spoznanja 

vključi v razgovor z ostalimi sodelujočimi, s katerimi stopa v stik. Njihova uporabnost se 

zagotovo pokaže ob vstopu v srednjo šolo. 

 

4.1. Definicija samozagovorništva 
 
Za tranzicijsko načrtovanje je ključno, da si učenec zna postaviti osebne cilje in pričakovane 

rezultate, zato takšno načrtovanje predstavlja odlično priložnost v kateri učenec lahko 

pokaže in hkrati razvije samozagovorniške veščine. Učenec se pri tem mora naučiti kako 

pokazati in ubesediti svoje skrbi, želje in ideje. (Boyer-Stephens, Corbey, Jones, Miller, 

Sarkees-Wircenski, West,  1999).  

 

Samozagovorništvo predstavlja proces v katerem določena skupina ljudi ali pa samo 

posameznik govori in nastopa s ciljem zagovarjanja lastnih potreb ali interesov. Ta proces se 

ne konča z zaključkom šolanja ampak se nadaljuje skozi celotno posameznikovo življenje 

(Alper, Schloss, Schloss, 1995). Cilj samozagovorništva v izobraževanju je sprejemanje lastnih 

šibkih in močnih področij. Na takšen način lahko oseba lažje dosega uspeh v vseh obdobjih 

svojega življenja (Žnidaršič, 2005a). 

Samozagovorništvo omogoča doseganje lastnega uspeha. Glavni dejavnik te veščine 

predstavlja uspešna komunikacija, z namenom, privabiti sogovornika na svojo stran. S 

pomočjo različnih iger vlog, lahko učenca vnaprej pripravimo na bližajoče se situacije ter mu 

na ta način pomagamo dvigniti samozavest pri zagovarjanju samega sebe (Žnidaršič, 2005b). 

Te veščine učencem omogočajo »da svoje življenje usmerjajo skladno s svojimi željami, 

interesi, sposobnostmi ter jih usmerjajo k samostojnejšem življenju« (Jereb. 2011, str. 84.).  
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Ker se učenci s posebnimi potrebami na vsakem koraku srečujejo z ovirami (predsodki, 

diskriminacija), predstavlja pozitivna naravnanost, spoznavanje ter reševanje teh ovir 

pomembno zaščito pred negativnimi vplivi. V preteklosti so bili za učence s posebnimi 

potrebami napisani različni zakoni in pravilniki, ki omogočajo inkluzivno obravnavo v času 

šolanja ter zagotavljajo pravice za enakovredno vključevanje v vse sfere življenja. 

Samozagovorništvo tako pomeni zavedanje lastnih pravic ter lastno angažiranost pri 

uresničevanju danih pravic. S samozagovorništvom se učenci s posebnimi potrebami 

opogumijo za govorjenje v lastnem imenu, zato morajo hkrati spoznati kaj jim lahko 

predstavlja možne ovire ter na kakšen način jih lahko rešujejo (Bowman, Jaeger, 2004). V 

učenčevem življenju različni strokovnjaki prevzemajo odgovornost za zagovarjanje njegovih 

pravic. Tako so pri vstopu v izobraževalni sistem zagovorniki otrokovih pravic njegovi starši, 

ki se zavzemajo za čim bolj kakovostno poučevanje in specialno-pedagoško pomoč za 

odpravljanje ovir. V šolskem sistemu zagovorništvo prevzamejo šolske svetovalne službe, ki 

naj bi učenčeve potrebe dobro poznale. S časom, ko učenec odrašča in dozoreva, pa se 

morajo zagovorniške veščine prenesti na njega samega, da postanejo njegova lastna 

odgovornost (Alper, Schloss, Schloss, 1995). 

Učenci s posebnimi potrebami pogosto postanejo pasivni in odvisni od drugih ljudi. Preveč se 

zanašajo na druge z željo, da drugi poskrbijo za njih. Tako postanejo neaktivni v svojem 

procesu učenja in skrbi za samega sebe. Pomembno je, da se naučijo izražati svoje misli, želje 

in to na takšen način, da pri drugih vzbudijo zanimanje in spoštovanje. Učenje 

samozagovorniških veščin pa ne poteka samoumevno ampak jih morajo učenci razvijati in 

nenehno vaditi v svojem okolju (Viola, 2008).  

 

Jerebova (2011) izpostavlja, da je pri samozagovorništvu pomembno, da se spoštujejo 

pravice in občutki drugih ljudi. Novejše študije prikazujejo pomembnost učenja 

samozagovorniških veščin že od najzgodnejših let in pred samim vstopom v novo okolje. Tudi 

mlajši učenci so sposobni postaviti lastne cilje. Da bi se učenec naučil teh veščin, morajo biti 

izpolnjeni naslednji pogoji: 

- priložnost za ustvarjanje lastnih ciljev, 

- samoregulacija, ter 

- sodelovanje in lastna angažiranost (Palmer, Summers, Brotherson, Erwin, Mande, 

Stroup-Rentier… in Haines, 2012). 
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Brewer, Eddy, Fowler, Test in Wood, (2005) so postavili konceptualno zasnovo 

samozagovorništva. Ta je razdeljena na štiri področja. Vsako področje predstavlja predpogoj 

za doseganje naslednjega. Samozavedanje, poznavanje pravic, komunikacija in vodenje pa 

skupaj tvorijo samozagovorniške veščine. 

Samozavedanje zajema spoznavanje močnih in šibkih področij, razmišljanje o lastnih ciljih, 

interesih, sanjah, opredelitev življenjskega stila, potrebna pomoč in podpora, prilagoditve, 

značilnosti in odgovornosti. Poznavanje pravic vključuje spoznanja o širšem spektru osebnih 

pravic, človekovih pravic, pravice povezane s prilagoditvami, izobraževalne prilagoditve, 

seznanjenje s sredstvi ter delovanjem šolske svetovalne službe. Komunikacija terja 

poznavanje značilnosti neverbalne komunikacije, kot tudi verbalne v smislu artikulacije, 

zagovarjanja, poslušanja ter postavljanja kompromisov. Vodenje pomeni aktivno vključenost 

v delovanje skupine, politično angažiranost, organizacijo lastne udeležbe, prepoznavanje 

pravice vsakega udeleženca ter zagovarjanje te pravice. 

 

4.2. Samodeterminacija 
 
V literaturi je mogoče zaslediti pojem »samodeterminacija«, ki se v veliki meri povezuje in 

prepleta  s samozagovorništvom. Samodeterminacija je sestavljena iz dveh besed. 

Determinacija pomeni trdnost odločanja, ki je v tem primeru usmerjena na delovanje v 

lastno prid posameznika. 

 

Samodeterminacija predstavlja psihološki konstrukt, ki omogoča prostovoljno odzivanje, 

utemeljeno na lastni volji. Takšno vedenje je zavestno in ima v ozadju nek namen (Field, 

Thoma, Wehmeyer, 2012).  

V teoriji so samodeterminacijskem vedenju pripisane naslednje značilnosti (Mastropieri,  

Scruggs, 2011): 

• oseba ravna avtonomno, 

• vedenje je samo-regulacijsko, 

• oseba prevzema pobudo in reagira na situacijo, ter 

• oseba ravna v skladu z lastnimi nameni. 
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Mastropieri in Scruggs (2011) pravita, da ključ samodeterminacijskega ravnanja leži v njegovi 

funkcionalnosti, ki privede do vedenj in dejavnosti, ki služijo samodeterminiranem 

posamezniku. 

 

Samodeterminacijske veščine (veščine samodoločanja) so v tesni povezavi s 

samozagovorništvom in se v nekaterih delih celo prekrivajo. Samodeterminacijske veščine so 

usmerjene na opazovanje samega sebe, to pa omogoča zavedanje o lastnem delovanju ter o 

lastnih močnih in šibkih področjih posameznika (National center for learning disabilities, 

2013). Igrajo ključno vlogo pri posameznikovem ustvarjanju želenih izidov (Johnson, 

Schomberg, Walter, 2009). 

 

Samodeterminacijske veščine vključujejo naslednje veščine: 

• Izbiranje pomeni zmožnost izkazovanja naklonjenost določeni vsebini. To omogoča 

učencu prevzemanje kontrole in odgovornosti nad situacijo. 

• Odločanje je definirano kot zmožnost upoštevanja različnih rešitev ter izbiro za 

posameznika najprimernejše. Ta veščina omogoča učencu skrbno izbiranje in odločanje 

med ponujenimi situacijami. Prav tako omogoča skrbno tehtanje in argumentiranje 

izbrane rešitve.  

• Reševanje problemov terja učenčevo aktivno odzivanje na zastavljene probleme. Na ta 

način se uči izbirati in reševati določen problem na čim bolj inovativen način. Zmožnost 

reševanja problemov za učenca predstavlja kompetentnost za soočenje s problemi ter 

samostojnost pri njihovem reševanju.    

• Postavljanje ciljev zahteva identifikacijo želenega cilja ter postavitev načrta za njegovo 

doseganje. Zastavljen cilj se mora razdeliti na manjše korake, kar omogoča lažje in 

uspešnejše doseganje.  

• Samozagovorništvo in vodenje omogoča učencu skrb za lastne pravice ter lajša 

komunikacijo za doseganje le-teh. S pomočjo samozagovorništva in vodenja se učenec 

nauči prevzeti kontrolo nad lastnim življenjem ter pridobiti potrebno podporo. 

• Samoregulacija vedenja predstavlja skrbno opazovanje in evalviranje lastnega vedenja 

ter njegovo potrebno spreminjanje. Sestavljena je iz  organizacije lastnega dela, 

zastavljanje načrtov in urnikov, kar prinaša večjo avtonomnost ter vključenost 

posameznika v okolje v katerem deluje.   
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• Samospoznavanje in samozavedanje vodi učenca, da pri sebi spozna zmožnosti in ovire, 

področja šibkosti in moči ter da spoznane stvari obrne v pozitivna vedenja (Johnson, 

Schomberg, Walter, 2009). 

 

Pri učencih in dijakih s PPPU obstajajo velike razlike v samospoštovanju in samozavedanju. V 

kolikor se učenec počuti dovolj kompetentnega ter samozavestnega, lahko takšna dejavnika 

delujeta varovalno, saj znižujeta občutke tesnobnosti in potrtosti. Učenec se mora naučiti, da 

primanjkljaje sprejme kot »izolirano težavo, kar zadeva le del življenja, ne predstavlja pa 

globalni problem« (Magajna, 2008b). 

 

Holverstottova (2011) navaja napotke kako lahko učitelj spodbuja razvoj 

samodeterminacijskih veščin pri učencu, in sicer: 

1.) Iskanje motivacijskih dejavnosti: Vsak učenec ima lastne interese, ki ga motivirajo in 

navdušujejo. Pri vsakem učencu je potrebno poiskati tisto stvar, ki ga najbolj motivira. Ta 

spoznanja uporabimo pri delu z učencem. 

2.) Učenčeva izbira interesov: Izbiranje med različnimi interesi omogoča učencu, da vidi 

vrednost izbrane aktivnosti ter da spozna, da je izbiranje lahko včasih tudi težavno. 

3.) Izbira aktivnosti, povezane z realnim življenjem: Na ta način bo lahko učenec prenašal 

naučena znanja v nova okolja in jih uporabljal v novih situacijah. 

4.) Zagotavljanje pomoči pri izbiri odločitev: Učenje po modelu lahko omogoči pridobitev 

jasne predstave, kako se lotimo izbiranja med različnimi ponujenimi stvarmi. Ta spoznanja 

učenec prenese v lastno reševanje problemov in odločanje. 

5.) Omogočanje učencu izbiro učne snovi: Glede na posameznikove interese, učitelj določi 

izvajanje projekta v katerem se vsak učenec odloči, kako bo do znanja prišel in katere učne 

strategije bo uporabljal. 

6.) Povezovanje med čustvovanjem in odločanjem: Učenci se morajo naučiti, da vsaka 

odločitev za seboj prinaša določena občutja; zadovoljstvo in žrtvovanje.  

7.) Učenje ob samoregulacijskemu vedenju: Na osnovi individualnih značilnosti, učenci 

spoznavajo kako lahko usmerjajo svojo pozornost, kateri dražljaji jih privabijo in na kakšne 

načine se lahko odzivajo. 



24 
 

8.) Samoopazovanje pri uresničevanju ciljev: Postavljanje ciljev ni samo sebi namen. Pot do 

rezultata je treba skrbno opazovati in ugotoviti katere strategije so se pokazale kot primerne 

in katere ne. 

9.) Uporaba strategij, ki omogočajo samodeterminacijsko vedenje: Učitelj lahko uporabi 

različne vizualne ali slušne opore, ki bodo učenca opozorile na samostojnost in učinkovitost. 

10.) Poslušanje kot temeljna veščina: Učenci se morajo naučiti poslušati druge, razmišljati o 

drugačnem videnju in znati zavzemati različna stališča. Ugotovitev, da je tvoje mnenje 

slišano, daje občutek pomembnosti. 

 

Samodeterminacijske veščine se razvijajo skozi celotno posameznikovo življenje. V različnih 

okoljih (doma, v šoli, v prostem času) lahko učenci urijo samodeterminacijske veščine. 

Nekateri avtorjih je priporočajo, da se samozagovorniške in samodeterminacijske veščine 

začnejo uriti pred vključitvijo v izdelavo individualiziranega programa in tranzicijskega načrta 

(Self determination, 2011). 

 

4.3. Samozagovorništvo in učenci s PPPU 
 
Od učencev s PPPU se v srednji šoli pričakuje, da bodo znali razložiti svoje posebne potrebe. 

Za tiste s šibkimi samozagovorniškimi veščinami lahko takšno izpostavljanje predstavlja velik 

problem. Zaželeno je, da strokovna skupina sestavi cilje znotraj individualiziranega 

programa, ki bodo omogočali urjenje samozagovorniških veščin (Burton, 2010). 

Samozavestni učenci lažje izražajo svoje mnenje in stališča (Giuliani, Pierangelo, 2008). 

 

Samozagovorništvo se v srednji šoli za učence s PPPU precej osredotoča na zagovarjanje 

pravic, prav tako pa tudi na prevzemanje odgovornosti. V tem obdobju se veščine usmerjajo 

na omogočanje in doseganje uspešne komunikacije, pogajalske veščine ter iskanje 

kompromisov (Algozzine, Karvonen, Lambros, Martin, Pocock, Test, Wood, 2002). 

 

Glavna izhodišča samozagovorništva oseb s PPPU, ki se v večini primerov osredotoča na 

samozagovorništvo in pravice povezane s šolskim okoljem oziroma zagotovitvijo prilagoditev 

so navedena v smernicah, povzeto po Crouse, 1996: 
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1.) Razumevanje lastnih posebnih potreb: da bi se lahko zagovarjali, morajo učenci spoznati 

sebe in svoje lastne posebne potrebe, jih sprejeti in si priznati, da v tem ni nič narobe. 

2.) Ostalim priznati svoje posebne potrebe: samozagovorništvo je težko izvedljivo, če se 

težave ne priznajo tudi ostalim sošolcem. Prav tako učitelji težko prilagajajo sam proces 

učenja, če ne poznajo konkretnih potreb določenega učenca. Potrebno je torej svoje težave 

zaupati prijateljem ter se na ta način osvoboditi sramu in zadreg. Na takšen način se učenec 

lažje sprosti v šolskem okolju, hkrati pa svojo energijo usmeri v učenje, ne pa skrivanje težav. 

3.) Razumevanje lastnega učnega stila: pomaga pri kvalitetnejšem procesu učenja. Vsak zase 

najbolje ve kaj mu je v pomoč in kaj ne zato se je potrebno posvetiti samozavedanju. To 

pomaga tudi učiteljem, da s prilagodijo učne vsebine stilu učenja vsakega posameznika. 

 4.) Spoznavanje sebe in zmožnosti samozagovorništva: povezava med nižjo samopodobo, 

komunikacijskimi težavami in težavami s pozornostjo vpliva na zmožnost samozagovarjanja. 

Vsak zase mora ugotoviti ali obstajajo kakšne težave, ki lahko ovirajo samozagovorništvo. 

Težave se pri učencih lahko kažejo na različne načine: npr. težko prosijo za pomoč, raje se 

obrnejo na učitelje in starše, postanejo agresivni, ko se počutijo ponižane in osramočene, 

impulzivno reagirajo v odnosih, zato posledično obžalujejo določeno dejanje… 

5.) Razmišljanje o prilagoditvah: katere prilagoditve dejansko potrebujejo, katere bi bilo 

smiselno vpeljati ter zakaj. 

6.) Učenje: prilagoditve, ki se nanašajo na proces učenja, prilagoditve učnega okolja ter 

neskladnost učnega stila učitelja in učenca. Na vse te stvari je potrebno biti pozoren še 

preden se začne ustno spraševanje in izpiti. 

7.) Razumevanje lastnih pravic in odgovornosti: Potrebno se je seznaniti z lastnimi 

pravicami, prav tako pa razumeti, da to za seboj potegne tudi določeno odgovornost. Ključ 

do uspeha je ustvariti tudi dober odnos z učiteljem, ga na pravilen način seznaniti z težavami 

in ne tudi zahtevati prilagoditve, ki jih ne potrebuješ. 

8.) Dogovor: včasih se ne zgodi vse po učenčevih željah mora sprejeti kompromis. To se 

nanaša na odnos z učiteljem, na zagotavljanje prilagoditev, prav tako pa tudi na odnose s 

sošolci in prijatelji. 

9.) Poiskati pomoč: če kljub nesporazumom ne uspejo rešiti težav, se še vedno lahko obrnejo 

na pomoč odraslega (učitelje, šolske svetovalne delavce…). 

10.) Načrtovanje prihodnosti: velikokrat se zgodi, da učenec s PPPU živi iz dneva v dan in se 

ne zaveda pomena prihodnosti. Potrebno je usmeriti njihova razmišljanja o interesih, kot 



26 
 

npr. na katero šolo bi se radi vpisali, kaj bi radi počeli ter kaj si želijo postati. Prihodnost si 

morajo približati in spoznati, da se sami odločajo o ciljih v prihodnosti. 

 
Hourstonova (2011) opredeljuje nekaj splošnih korakov za doseganje samozagovorniških 

veščin za učence in dijake s PPPU, in sicer: 

1.) Analiziranje problema 

Pri vsakem problemu se moramo vprašati »kaj želimo doseči?« takoj za tem pa je »kako oz. 

na kakšen način?«. Pri analiziranju problema je pomembno, da sestavimo konkretne, manjše 

probleme s katerimi se opredeli celotna težava. To moramo učence s PPPU naučiti, saj 

pogosto menijo, da imajo pri vsem težave, težko opredelijo kaj konkretno jim otežuje 

uspešno vzgojno-izobraževalno delo. Ko jim bo to uspelo doseči, bodo ugotovili, da nimajo 

težav na vseh področjih, ter bodo lažje videli naslednje korake pri reševanju svojih 

problemov. 

2.) Iskanje rešitev 

Po ugotovitvi specifičnega problema, sledi tudi njegovo razreševanje Pri zagovarjanju 

samega sebe je pomembno, da učenci s PPPU pridobijo vse potrebne informacije na osnovi 

katerih zagovarjanje lahko utemeljijo. Pri tem se lahko zanesejo na učence, ki so se znašli v 

podobnih situacijah, na druge učitelje in prijatelje, ki jim lahko nudijo podporo. Na ta način 

se začne iskanje rešitev za nastali problem. 

3.) Izdelava načrta 

S konkretnimi informacijami in jasno predstavo kaj želimo doseči se izdela načrt s 

strategijami za uresničevanje zastavljenega cilja. Na tem koraku se učenci vprašajo: »Katera 

je najboljša strategija za doseganje zastavljenega cilja? Kateri koraki morajo biti uresničeni? 

V katerem obdobju si želim cilj doseči?«. Pri izdelavi načrta je dobrodošla pomoč drugih. Na 

ta način sodelovanje omogoča boljši vpogled v zastavljene cilje. Priporočljivo je ustvariti 

skupino, ki se ukvarja s podobnimi vprašanji, problemi. Načrtuje se tudi s katerimi osebami 

se je potrebno pogovoriti o svojih potrebah, željah, na koga se je najbolje obrniti. Prav tako 

se mora načrtovati tudi sam govor, ki bo uporabljen pri komunikaciji z novimi učitelji. Učenec 

s PPPU mora pripraviti načrt kaj bo govoril, kako se bo izražal, kaj bo povedal ter na kakšen 

način. 

4.) Beleženje samozagovorniških dejavnosti 
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Pri samozagovorniških dejavnostih je priporočljivo beleženje in zapis lastne zgodbe, ki 

omogoča sistematičen ter natančen opis težav, močnih področij. Ker se je v šolskem okolju 

potrebno nenehno zagovarjati in zagotavljati svoje prilagoditve, je dobro da si učenec že 

vnaprej pripravi opis svojih potreb. 

Drugi del tega koraka pa predstavlja dokumentiranje vseh udeleženih sestankov ter zapis 

predlaganih idej. S pomočjo dokumentiranja ima učenec vpogled v vse sestanke, ki se jih je 

udeležil ter način kako se je vključil. Na sestankih si lahko zapisuje kratke opombe ali ključne 

besede, ki označujejo potek sestanka. Te opombe lahko zapisuje tudi kdo drug, lahko 

uporabi tudi tehnološke pripomočke; računalnik, mobitel za lažji zapis in pomnjenje. 

5.) Pisanje pisem 

Avtorica priporoča zapis kratkega samozagovorniškega pisma. To pismo naj bo zelo kratko, 

jedrnato, z jasno opredeljenim problemom, zahtevo usmerjeno določenim organizacijam, 

šoli, učiteljem. Ključni elementi takega pisma so: datum, naslov, uvod z nagovorom in  

predstavitvijo, opredelitev problema, zaključek s pozdravom in podpisom. Zelo dobro je, da 

se pismo nekajkrat prebere ter prosi nekoga drugega, da pregleda in popravi zapisano. Prav 

tako učenec lahko uporabi elektronsko pošto za sporočanje skrbi in želja. Prednost takega 

pisanja je, da učenec lahko večkrat pregleda zapisano, pozornost pa usmeri tudi na stil 

pisanja. 

6.) Komuniciranje v živo  

Pogovor preko telefona je najbolj hiter način, da pridemo do želenih informacij. Ker pa 

pogovor poteka v živo in je včasih nepredvidljiv moramo nanj biti še posebej pripravljeni. 

Kljub temu, da je učenec včasih jezen in razburjen zaradi krivice ali nerazumevanja s strani 

drugih, se mora znati umiriti in na spoštljiv način razložiti nastali problem in želeni izid. 

 

Žnidaršičeva (2005, str. 85) pravi, da »samozagovorništvo omogoča učencem s PPPU 

vključevanje in izbiro poteka vzgoje in izobraževanja, ker omogoča prepoznavanje samega 

sebe, svojih potreb, razvijajo se specifične sposobnosti ter prevzemanje odgovornosti. Da bi 

lažje prišli do informacij o poteku učenja, učencu moramo prisluhniti«. 
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4.4. Ovire pri uresničevanju samozagovorništva 

 
V priročniku Ključne vsebine za izdelavo programa za učence z učnimi težavami (ang. 

Unlocking potential: Key komponents of programming for students with learning disabilities, 

2002, str. 42) so opredeljene ovire, ki otežujejo samozagovorništvo učencem s PPPU: 

• slabo poznavanje svoji potreb, interesov, nezmožnost izražanja lastnih šibkih in 

močnih področij, 

• šibkosti na področju komunikacijskih veščin; postavljanje vprašanj, prositi za ustrezne 

prilagoditve, za podporo in pomoč, 

• težave z izražanjem, ki izvirajo iz primanjkljajev (govor, socialne veščine, ekspresiven 

jezik), 

• premalo izkušenj s samozagovarjanjem, nesistematično poučevanje teh veščin, 

•  nizka samopodoba, pomanjkanje zaupanja vase, ter 

• pasivnost, ki se kaže kot neaktivnost vezana za lastno izobraževanje, zanašanje na 

druge. 

Veščine povezane s samozagovorništvom se pogosto nanašajo na področja kjer učenci s 

PPPU kažejo težave: poslušanje, verbalno izražanje, razumevanje, branje, črkovanje, 

reševanje problemov, organizacija, vzpostavljanje socialne interakcije ter pogled na situacije 

iz različnih zornih kotov. Zaradi primarnih primanjkljajev, se lahko pojavijo ovire za 

samozagovarjanje (Hourston, 2011). 

 

5. SAMOZAGOVORNIŠTVO V TRANZICIJSKEM NAČRTOVANJU 
 

Tranzicijsko načrtovanje predstavlja delovanje usmerjeno k zastavljenem cilju. Na tej poti je 

potrebno opredeliti želene interese, ki se jih lahko doseže z reševanjem problemov in izbiro 

odločitev. Prej omenjene aktivnosti predstavljajo veščine samozagovorništva, ki jih mora 

učenec osvojiti, da bi dosegel postavljen cilj. Svoja delovanja mora pri tem znati uravnavati in 

usmerjati. Po tem, ko postane učenec dovolj močan in samozavesten in ko zna uporabiti 

naučene veščine zagovarjanja se lažje vključi v tranzicijsko načrtovanje (Davies, Palmer, 

Shogren, Stock, Wehmeyer, Wiliams-Diehm, 2011).  
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Učenje samozagovorniških veščin ni samo sebi namen ampak se mora nenehno uriti v 

različnih okoljih in ob različnih priložnostih. Tranzicijsko načrtovanje in sodelovanje pri 

ustvarjanju individualiziranih programov je odličen način urjenja samozagovorniških veščin. 

Učenci lahko izboljšajo sodelovanje in svojo udeleženost z upoštevanjem naslednjih 

priporočil: skrbno informiranje o pravicah in dolžnostih, vključevanje in udeležba pri vsakem 

sestanku namenjenem učencu, urjenje verbalizacije potreb, zmožnosti in potrebnih 

prilagoditev ter prevzemanje aktivne vloge in angažiranosti na sestankih (Self advocacy and 

personal future planning, b.d.). 

 

Algozzine, Browder, Karvonen, Test in Wood (2004) pravijo, da bi se učenci in dijaki morali 

vključevati in prevzemati glavno vlogo pri načrtovanju individualiziranih in tranzicijskih 

programov. Ključnega pomena ima vključevanje učencev v proces nastajanja 

individualiziranih programov, vendar bi večji poudarek moral pripadati ravno 

samodeterminaciji in tranzicijskem načrtovanju. Samodeterminacijske veščine se razvijajo v 

vsakdanjem življenju in pri šolskem delu. Za nekatere učence s PPPU bi se takšne veščine 

morale postaviti kot cilj v individualiziranem programu. Sam individualiziran program bi se 

moral pisati v prvi osebi, saj bi na ta način pokazal aktivno učenčevo vlogo pri nastajanju 

programa. Da bi učenec razvil samozagovorniške veščine, s katerimi bi si zagotovil 

prilagoditve in pomoč, se morajo cilji za to področje konkretno načrtovati. Avtorji podajajo 

tudi primer takšnih ciljev: 

Cilj: Proučil bom lastne učne težave ter potrebe. 

Koraki do cilja:  

- S pregledom individualiziranega programa, bom prišel do konkretnejših informacij o 

lastnem delovanju. 

- Naučil se bom kako učne težave vplivajo na moje delovanje. 

- Proučil bom katere prilagoditve mi ustrezajo in te poročal učiteljem. 

Ko bo učenec osvojil zastavljen cilj, bo naslednji cilj usmerjen na rabo pridobljenih znanj. 

 

Cilj: Razložil bom svoje učne težave ter prosil za potrebne prilagoditve. 

Koraki do cilja: 

- V šolskem okolju bom vadil razlago učnih težav. To bom razložil sošolcu. 

- Pri naboru različnih prilagoditev, se bom odločil za tiste, ki mi najbolje ustrezajo. 
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- Z učiteljem bom vadil zagovarjanje nujno potrebnih prilagoditev. 

 

Predstavljeni cilji izboljšajo učenčevo sodelovanje pri nastajanju programov, pridobljene 

veščine pa uporabljajo tudi v drugih šolskih situacijah in okoljih. Veščine lažje prenesejo in 

uporabijo pri uveljavljanju svojih pravic pri učiteljih, ki niso seznanjeni z njihovimi težavami 

(Algozzine, Browder, Karvonen, Test, Wood, 2004). 

 

Učenec svoje samozagovorniške veščine lahko uporabi neposredno pri ustvarjanju 

individualiziranega programa. Seveda pa obstajajo tudi drugi načini kako lahko učenec 

pokaže naučene veščine. Eden izmed teh je tudi samoiniciativno iskanje odrasle osebe, 

strokovnjaka za pomoč pri zagovarjanju potreb na sestankih strokovnih skupin (Burton, 

2010). Pozorni moramo biti tudi na splošne značilnosti učencev s PPPU. Pokazalo se je, da 

jim, v povprečju, primanjkuje zrelost pri odločanju, zato imajo pogosto nerealne želje in cilje 

glede izbire nadaljnjega šolanja (Koller, 1994 v Casey, Cummings, Maddux, 2000). 

 

 

6. VLOGE VKLJUČENIH V PROCES NAČRTOVANJA TRANZICIJE 
 

Načrtovanje procesa tranzicije predstavlja komunikacijski proces ter timsko delo učenca, 

staršev, šolske svetovalne službe, učiteljev ter ravnatelja. V nadaljevanju so predstavljene 

vloge vključenih v načrtovanje procesa tranzicije. 

6.1. Učenec 
 
Strokovni delavci šole pogosto sprejmejo učenčeve učne težave ter skušajo zagotoviti 

ustrezno pomoč. Od učenca se prav tako zahteva, da tudi sam sprejme svoje učne težave. 

Velikokrat učencu ne omogočimo, da proces učenja začne z razumevanjem ali 

nerazumevanjem na njemu lasten način (Čačinovič Vogrinčič, 2008). 

 

Najpomembnejše je, da učenec razume lastno vlogo pri tranzicijskem načrtovanju ter jo kot 

tako tudi sprejme. V samem procesu je najboljše, da se uporablja takšen jezik, da bo učencu 

blizu, da bo podane informacije tudi dosledno razumel. Prav tako je ključno, da se učencu 

zagotovi dovolj časa za procesiranje pridobljenih informacij (Jereb, 2011). 
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Martin, Test in Zhang (2012) izpostavljajo, da je vključenost učenca v proces tranzicije tesno 

povezana z vključevanjem učenca v načrtovanje individualiziranega programa, v katerem bi 

moral prikazati svojo aktivno vlogo. Na ta način lahko zagotovi ustvarjanje 

individualiziranega programa glede na svoje potrebe,  zmožnosti, močna področja in 

interese. Sodelovanje na takšnih sestankih predstavlja varno okolje v katerem učenec lahko 

vadi pridobljene veščine (Burton, 2010). 

Učenca se mora pred vključitvijo v tranzicijsko načrtovanje dobro pripraviti. Dolgoročno 

gledano se je pokazalo, da je takšno sodelovanje učinkovito za učenca in za ostale 

strokovnjake vključene v proces. Za učenca se mora pripraviti spodbudno okolje v katerem 

bo lahko izražal svoje misli, želje in skrbi. Učencu bi se morala prepustiti odločitev kako bodo 

srečanja potekala ter na čem bo poudarek (Ansell, Armstrong, Sutter, Zanghi, Walters, 2011).  

 

Martin, Test in Zhang, (2012) menijo, da bi se takšno sodelovanje omogočilo v kolikor bi 

učitelji izvedli ustrezno pripravo učenca na aktivno udeležbo. Ta bi morala vsebovati 

naslednje korake: 

- vpogled v razmišljanja o lastnih potrebah in tranziciji, 

- razumevanje informacij podane s strani različnih strokovnjakov, 

- oblikovanje konkretnih korakov in ciljev za doseganje želene tranzicije. 

Čim bolj učenec pozna posamezne korake tranzicijskega načrtovanja, lažje odgovarja in 

uporabi informacije pri spoznavanju okolja ter ljudi na novi šoli. 

 

Od učenca se pričakuje, da bo pri tranzicijskem načrtovanju prispeval konkretne informacije 

in želje, da bo soudeležencem zaupal kaj si v prihodnosti želi početi, da se bo bolj poglobil v 

lastne primanjkljaje in zmožnosti, ter na ta način v proces načrtovanja vključil pomembne 

informacije, ki lahko pripomorejo k boljšemu načrtovanju. S svojo aktivno udeležbo mora 

znati prikazati tudi odgovornost do sebe in drugih članov tima (Adams, Andrews, 

Greenwood, Garcia, 2011). 

 

Pri določanju uspešnosti izvajane tranzicije, učenci največkrat navajajo, da bo tranzicija 

uspešna, v kolikor bodo sami pokazali zadostno mero zaupanja vase, v svoje sposobnosti ter 

zaupanje v strokovne delavce. Prav tako poročajo, da si pred vstopom na novo šolo želijo 

spoznati prostore šole, profesorje ter se na ta način pravočasno informirati o delovanju šole 
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Takšni obiski omogočijo neposreden stik med učencem, starši in strokovnimi delavci na novi 

šoli (Evangelou, Melhuish, Sammons, Siraj-Blatchford, Sylva, Taggart, 2008). 

 

6.2. Starši 
 
Starši se skozi otrokovo izobraževanje nenehno srečujejo z vrsto strokovnjakov s katerimi 

stopajo v stik. Z njimi morajo vzpostaviti ustrezno komunikacijo, ki omogoča pravilno 

izmenjavo informacij. Skozi osnovnošolsko izobraževanje spoznavajo, da njihovi otroci počasi 

dozorevajo in bodo kmalu morali prestopiti prag v srednješolsko izobraževanje. To pri starših 

vzbuja strah in negotovost, saj ne vedo kako bodo stvari v prihodnosti potekale (Alper, 

Schloss, Schloss, 1995).  

Da bi se s starši vzpostavila ustrezna komunikacija, je potrebno delati na delovnem odnosu 

med šolskimi delavci in starši. Ta odnos naj bi temeljil na medsebojni izmenjavi informacij, 

nasvetov, ter soustvarjanju ustreznih in optimalnih rešitev za učenca. Velikokrat se pojavi 

iskanje krivca med starši in šolskimi delavci kar zagotovo zavira dobro medsebojno 

sodelovanje, ki je v prid samemu učencu (Magajna, idr., 2008a). 

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) se morajo starši in učenec 

vključiti v pripravo in spremljanje individualiziranega programa. Prav tako so starši in učenec 

del strokovne skupine, ki sestavi individualiziran program. 

Jurišičeva (2008) opredeljuje dva pogoja za uspešno komunikacijo in sodelovanje staršev pri 

izdelavi individualiziranih programov ter posledično tudi pri načrtovanju prihodnosti njihovih 

otrok. Prvi pogoj za uspešno komunikacijo mora biti pobuda za medsebojno sodelovanje, 

dana s strani šole. Drugi pogoj predstavlja dobra informiranost staršev o namenih, poteku 

sodelovanja, pričakovanjih ter konkretne informacije o individualiziranem programu. 

Pokazalo se je, da se starši velikokrat prvič srečajo z individualiziranim programom na samem 

sestanku, ko morajo podpisati strinjanje o vsebini sestavljenega individualiziranega 

programa. To zagotovo zavira dobro sodelovanje, izmenjavo informacij ter uspešno 

komunikacijo. 

 

Starši imajo pri načrtovanju poteka vzgoje in izobraževanja svojih otrok pomembno in 

enakovredno vlogo, saj svoje otroke poznajo najbolje. Pri tranzicijskem načrtovanju in 
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ustvarjanju individualiziranih programov se pogosto pojavijo težave, ki ovirajo polno 

vključenost staršev v proces nastajanja programov. Te težave so povezane z/s:  

• stališči in čustvenimi odzivi staršev; Na začetku imajo lahko starši težave z razumevanjem 

otrokovih posebnih potreb, jih težko sprejmejo in nudijo ustrezno podporo. Na timskih 

sestankih se lahko čutijo nekompetentne zaradi rabe strokovnega jezika, nerazumevanja 

podanih informacij ter neenakovredne ostalim članom. 

• stališča strokovnih delavcev do vključevanja staršev; Nekateri strokovni delavci lahko 

čutijo nepotrebnost vključevanja staršev v proces nastajanja programov za učenca s 

posebnimi potrebami.  

• pomanjkanje strategij vključevanja staršev; Strokovni delavci poročajo o pomanjkanju 

komunikacijskih veščin pri navezovanju stikov s starši. Zaradi tega težko vzpostavijo 

ustrezno sodelovanje in izmenjavo informacij. 

• pomanjkanje časa; Pogosto je na voljo premalo časa za vzpostavitev kakovostne 

komunikacije, ki temelji na zaupanju in spoštovanju (Unlocking potential: key komponents 

of programming for students with learning disabilities, 2002). 

 

6.3. Strokovni delavci šole 
 
Naloga šolskih strokovnih delavcev je, da organizirajo in načrtujejo sestanke v katere se 

morajo vključiti starši in učenec. Zato morajo znati priti v stik z starši, jim podati ustrezne 

informacije ter spodbuditi ustrezno komunikacijo (Wynne, 2008).  

Šola mora poskrbeti, da se tranzicijsko načrtovanje odvija ob prisotnosti vseh članov (staršev 

in učenca). Staršem in učencem mora zagotoviti vse potrebne in konkretne informacije o 

namenu srečanja, možnosti izbire šolanja, ciljih srečanja ter pričakovanja. Prav tako mora 

šola izdelati tiskan načrt, ter ga kot takega hraniti na šoli. Zelo pomembno je, da šola stopi v 

stik z ostalimi zavodi in ustanovami v katere bo učenec vstopil. Ta komunikacija se mora 

vzpostaviti preden učenec zapusti osnovno šolo (Pathways in transition planning, 2010). 

Strokovni delavci so tisti, ki morajo poskrbeti, da bo proces tranzicije za učence s PPPU 

potekal uspešno, ter bo učencem s PPPU predstavljal pozitivno in prijetno izkušnjo (Nichols, 

Paul, Vandenbossche, Ziraldo, Yaworski, 2003). 
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Svetovalna služba se vključuje v razreševanje socialnih, pedagoških in psiholoških problemov 

ter nudi dejavnosti pomoči; te zajemajo neposredno delo z učenci ali s skupinami katerim 

posredujejo strokovna znanja, razvojne in preventivne dejavnosti; te se usmerjajo na 

odstranjevanje ovir, ki lahko ovirajo vzgojno-izobraževalno delo, prav tako pa tudi ustvarjajo 

različne projekte in procese in dejavnosti načrtovanja in evalvacije, ki se usmerjajo na 

organizacijo in vrednotenje celotnega dela svetovalne službe kot tudi uspešnost razreševanja 

individualnih, skupinskih težav. V srednjih šolah dejavnosti usmerjajo na prilagajanje  

potrebam dijakov. Tako se jih vključuje v izdelavo individualiziranih programov, jih koordinira 

ter spremlja. Pomembno delo opravlja svetovalna služba pri svetovanju dijakov, ki zajema 

vrsto različnih dejavnosti. Svetovalna služba sprejema novince, jim svetuje ter omogoča vsaj 

en svetovalni razgovor pri rizičnih prehodih. Prav tako se vključuje pri razreševanju osebnih 

stisk ter pri identifikaciji rešitev (Programske smernice v srednji šoli, 2008). 

 

Učitelj ima pomembno vlogo tako pri delu z učencem kot pri sodelovanju s starši. Za učenca 

mora pripraviti takšne situacije, v katerih bo lahko uril spretnosti, ki jih bo potreboval v 

srednješolskem izobraževanju. Te spretnosti se nanašajo tudi na urjenje samozagovorniških 

veščin, ki bodo pomembno vplivale na dojemanje učenca v srednji šoli. Pomembno pa je, da 

učitelj poda učencu takojšnjo povratno informacijo o ustreznosti izpeljane dejavnosti. 

(Wynne, 2008). Pokazalo se je, da so profesorji na srednjih šolah premalo seznanjeni s 

posebnimi potrebami učencev, ter zaradi premalo izkušenj in informacij o učencih z učnimi 

težavami težko razumejo učenčevo situacijo in morebitne stiske. Zato učitelji največ 

informacij pridobijo od staršev in dijakov, ta spoznanja pa služijo kot neformalno pridobljena 

znanja. Veliko učiteljev se udeleži dodatnih strokovnih izpopolnjevanj, vendar pa vseeno to 

ni dovolj za razumevanje in sprejemanje učenčevih potreb (Kušnik, 2006). Na srednjih šolah 

je premalo usposobljenega strokovnega kadra za delo z učenci s SUT. Profesorji navajajo, da 

si želijo dodatnega znanja s področja posebnih potreb učencev, ker se čutijo nekompetentne 

za poučevanje in prilagajanje učnega procesa potrebam učenca. Tisti učitelji, ki razumejo 

naravo učenčevih težav, lažje organizirajo in načrtujejo pouk. Učiteljeva uspešnost je odvisna 

od kompetentnosti učiteljev za poučevanje učencev s PPPU (Kavkler, 2010a). 

Grabeljšekova (2006) poroča, da kot razredničarka opaža težavnost prehoda v srednjo šolo 

za dijaka. Pravi, da so učitelji na srednjih šolah premalo seznanjeni z delovanjem učencev s 

PPPU. Ker imajo oddelki tudi do 30 dijakov, učitelji težko prepoznajo in pomagajo učencem s 
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PPPU. Velikokrat se zgodi, da se za učenčeve težave ne izve, dokler ne pride do zavzemanja 

za pozitivno oceno pri kakšnem predmetu. 

 

Vodstvo šole predstavlja pomemben dejavnik za izvajanje tranzicijskega načrtovanja. Čeprav 

se kaže nujna potreba po tranzicijskem načrtovanju in izvajanju, to trenutno v Sloveniji ni 

zakonsko določeno oziroma predpisano. Od vodstva obeh šol se pričakuje visoka mera 

organizacije, fleksibilnosti in prilagajanja (Brodnjak, 2012). 

Ker je tranzicijsko načrtovanje komunikacijski proces se mora ustvariti komunikacija med 

osnovno šolo in srednjo šolo, med katerima učenec prestopa. To pa je naloga vodstva šol. 

Namen tega je, da se posredujejo informacije, ki omogočajo lažjo tranzicijo za učenca. 

Strokovni delavci in vodstvo šole odločajo tudi o primernosti vzgojno-izobraževalne ustanove 

za specifičnega učenca (Clement Morrison, 2008). Vodstvo šole »poskrbi za organizacijski 

vidik, zagotovi materialne in kadrovske možnosti ter poskrbi za poznavanje strokovnih 

izhodišč, zakonodaje, standardov in normativov za vključevanje PPPU v šolo. Prav tako 

imenuje strokovno skupino za izdelavo individualiziranega programa za učenca s PPPU« 

(Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo, 

2008, str.22.). 

 
Sodelovanje inkluzivnih timov lahko razreši probleme z medsebojno komunikacijo, saj je 

njihova naloga svetovanje šolskim timom. Inkluzivni timi sodelujejo ter usposabljajo šolske 

time za učinkovitejše delo z učenci s posebnimi potrebami, podpirajo razvoj inkluzivne klime 

na šoli ter razvijajo veščine timskega dela med sodelavci, kar omogoča boljše sodelovanje 

med vsemi udeleženci (Kavkler, 2010b). 
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III. ZAKLJUČEK 

 
Namen vzgoje in izobraževanja je ustvariti samostojnega posameznika, ki bo znal pridobljena 

znanja uporabiti v konkretnih situacijah. Diplomsko delo sem usmerila na preučevanje 

učencev s PPPU, saj zaradi heterogenosti primanjkljajev lahko kažejo težave na različnih 

področjih. Te težave pogosto zajemajo socialno področje, vzpostavljanje ustrezne 

komunikacije, način in zmožnost izražanja, povečano doživljanje stresa in tesnobnosti ter 

sprejemanje samega sebe. 

Ker srednja šola zagotovo prinaša veliko novih izkušenj, tako pozitivnih kot tistih negativnih, 

je pozornost potrebno usmeriti na pravočasno pripravo učenca s PPPU na proces tranzicije. 

Uspešna tranzicija je v veliki meri povezana z zmožnostjo samozagovorništva. Tranzicijsko 

načrtovanje in izdelava individualiziranega programa temelji na timskem delu, kjer mora 

učenec predstaviti svojo aktivno vlogo. Učenec s PPPU lahko svoja videnja na timskih 

sestankih predstavi samo, če je popolnoma sprejel svoje zmožnosti in šibkosti in jih zna 

priznati ostalim, če razume, da mora tudi sam prevzeti del odgovornosti za svoj uspeh ter 

zna odločati o svojem življenju. Vsi strokovni delavci, ki delajo s takšnim učencem, si morajo 

prizadevati za doseganje tega cilja. Iz tega razloga potrebuje učenec s PPPU pomoč pri 

razvijanju samozavedanja, odločnosti ter samozagovorništvu. Pomoč lahko zagotovi vsak 

strokovni delavec na šoli. Le ta se izvaja priložnostno in spontano. Pri urah dodatne 

strokovne pomoči se lahko sistematično in načrtno urijo omenjene značilnosti, pri ostalih 

sodelujočih na šoli pa se naučene veščine lahko prenesejo v prakso. Tako si učenec lahko 

sam zagotovi in prosi za potrebne fotokopije, vpraša za nasvet, pa tudi samostojno ponudi 

nekomu rešitev za nek problem. Vse omenjene dejavnosti bodo postale uporabne pri: 

izdelavi individualiziranega programa in postavljanju letnih ciljev, pri ugotavljanju na kateri 

šoli bi rad nadaljeval šolanje, kje lahko poišče dodatne informacije ter nenazadnje pri 

opozarjanju na lastne potrebe. 

Na slovenskem prostoru še vedno nimamo zakonsko urejenih predpisov, ki bi določali 

uvedbo tranzicijskega načrta kot ključnega dela individualiziranega programa. Prav tako se 

cilje v individualiziranih programih, vezane na samozagovorništvo, samozavedanje in 

odločnost, težje preverja. 
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Kljub temu pa raziskave opozarjajo na pomembnost tranzicijskega načrtovanja, saj zmanjša 

osip mladostnikov s PPPU. Pri načrtovanju tranzicije moramo biti pozorni na dejavnike, ki 

lahko zavirajo ta proces. Najpogostejše ovire so tiste, ki izhajajo iz učenca samega in se 

kažejo kot naučena nemoč in nemotiviranost za sodelovanje. Uspešnost tranzicije lahko 

ovirajo tudi strokovni delavci, ki s svojimi nizkimi pričakovanji do učenca in morebitnimi 

predsodki ne vključujejo učenca v proces nastanka tranzicijskega načrta. 

Od uspešno zastavljenega in uporabnega tranzicijskega načrta pridobijo vsi udeleženi v tem 

procesu. Učenec s PPPU pridobi pomembne izkušnje ter veščine, ki jih lahko uporabi v vseh 

obdobjih svojega življenja, osnovna šola evalvira opravljeno delo, srednja šola pa pridobi 

konkretne informacije in strategije, ki so v pomoč temu učencu. Zgoraj opisane ugotovitve 

potrjujejo potrebnost in uporabnost tranzicijskega načrtovanja. 
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