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IZVLEČEK
Soustvarjanje spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami je eden od
elementov inkluzivne šole 21. stoletja. Fizična prisotnost učencev z učnimi težavami v razredu
ne vodi samoumevno do učinkovitega sodelovanja in doseganja inkluzivne šole 21. stoletja,
zato doktorsko disertacijo namenjam raziskavi razvoja spodbudnega učnega okolja za učence z
učnimi težavami v osnovni šoli v procesu soustvarjanja. Spodbudno učno okolje za učence z
učnimi težavami pomeni priložnost za vse, učence, učitelje, starše in strokovne delavce, da
pridobijo pozitivne izkušnje v vzgojno-izobraževalnem procesu.
Vsebinske sklope teoretičnega uvoda sem uredila tako, da sem sestavila številne
elemente inkluzivnega konceptualnega okvirja za uresničevanje slovenskega petstopenjskega
modela nudenja pomoči učencem z učnimi težavami (Magajna, Kavkler, Čačinovič, Pečjak,
Bregar Golobič, 2008b). Predstavljam zakonske osnove vzgoje in izobraževanja otrok s
posebnimi potrebami in otrokove pravice, integracijo in inkluzijo, razvoj inkluzivne prakse ter
partnerski odnos s starši v inkluzivni šoli. Nadaljujem s predstavitvijo posebnih vzgojnoizobraževalnih potreb učencev z učnimi težavami, opisujem tipe in podskupine učnih težav,
natančneje učence s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami. Poznavanje le-teh je namreč
ključni dejavnik za izvajanje pomoči in uresničevanje sprememb v učnem okolju v
petstopenjskem modelu nudenja pomoči. Spremembe v učnem okolju v smeri inkluzije lahko
v petstopenjskem modelu nudenja pomoči dosežemo s soustvarjanjem spodbudnega fizičnega,
socialnega, didaktičnega in kurikularnega učnega okolja. Teoretični uvod zato zaključujem s
predstavitvami elementov učnega okolja in pomembnih ugotovitev o teh elementih. Koncept
timskega soustvarjanja opredeljuje strokovnega delavca in učenca kot soustvarjalca v procesu
pomoči. Soustvarjanje pojmuje projekt pomoči učencu z učnimi težavami kot proces, v
katerem je potrebno opredeliti in raziskovati učenčevo znanje in potrebe ter elemente, ki jih je
potrebno zagotoviti v učnem okolju.
Med najpogostejše ovire za uspešno vključevanje učencev z učnimi težavami v vzgojnoizobraževalno delo v osnovni šoli štejem splošna prepričanja in stališča, konservativno
tradicijo šol, nezadostno usposobljenost učiteljev za odkrivanje in obravnavo učencev z
učnimi težavami, premajhno podporo timskega dela s strani vodstev šol in specialnega šolstva,
nezadostno pripravljenost šol in družbe na spremembe, ki jih zahteva uresničevanje inkluzije s
pomočjo soustvarjanja spodbudnega učnega okolja v šoli. Nujne so spremembe odnosa
strokovnih delavcev do učenca in povečanje dejavne udeleženosti učencev z učnimi težavami
v procesih pomoči (Mitchell, 2005 v Kavkler, 2009, str. 2; Viola, 2006 v Kavkler 2009, str. 2;
Čačinovič Vogrinčič, 2011).
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V empiričnem delu doktorske disertacije sem zato v vzorec oseb vključila strokovne
delavce, učence in starše, s katerimi sem raziskovala in oblikovala spodbudno učno okolje v
osnovni šoli. Eden od ciljev doktorske disertacije je sistematično ocenjevanje elementov
učnega okolja. Analiza stanja namreč predstavlja izhodišče za spremembe fizičnega,
didaktičnega, kurikularnega in socialnega učnega okolja s pomočjo soustvarjanja razmer v
petstopenjskem modelu nudenja pomoči. Želela sem ugotoviti, kako posamezne skupine
strokovnih delavcev glede na vlogo v osnovni šoli (ravnatelji, učitelji razrednega in
predmetnega pouka, svetovalni delavci, mobilna specialno-pedagoška služba), starši in učenci
ocenjujejo učno okolje, identificirati in raziskati latentne strukture skupin in razlike v
pojmovanjih in morebitna stereotipna razumevanja učnega okolja med posameznimi
skupinami. Na osnovi kriterijskih spremenljivk pa identificirati razlike in povezanost med
percepcijami strokovnih delavcev, učencev ter staršev, ker le skupna vizija in soustvarjalni
odnos med njimi vodi k razvoju spodbudnega fizičnega, didaktičnega, kurikularnega in
socialnega učnega okolja v osnovni šoli. Iskala sem tudi odgovore na vprašanja in trditve,
katere elemente spodbudnega učnega okolja ugotavljamo v osnovni šoli ter katere sugestije
lahko izpeljemo na osnovi rezultatov za uresničevanje soustvarjanja spodbudnega učnega
okolja v osnovni šoli v petstopenjskem modelu nudenja pomoči.
V vzorec raziskave sta bili zajeti dve skupini oseb. Prvo skupino, ki se je vključila v
kvantitativni del raziskave, je sestavljalo 786 oseb (323 strokovnih delavcev, 244 učencev in
219 staršev), ki so s pomočjo anketnega vprašalnika podale oceno stanja na področju učnega
okolja. Od tega je drugo skupino, ki se je vključila v kvalitativni del raziskave, sestavljalo 209
oseb (99 strokovnih delavcev, 60 učencev z učnimi težavami ter 50 staršev) iz
osemintridesetih osnovnih šol, ki so v praktičnem delu v dveh šolskih letih raziskovali
soustvarjanje spodbudnega učnega okolja na prvih treh korakih petstopenjskega modela
nudenja pomoči.
V raziskavi so bili uporabljene kvantitativne in kvalitativne statistične metode
obdelave podatkov, in sicer: osnovna parametrijska statistika za opis vzorca in prikaz
celotnega vzorca spremenljivk, frekvenčna razporeditev vseh spremenljivk od generalij do
odgovorov ter aritmetične sredine in standardni odkloni za numerično izražene odgovore,
faktorska analiza za določanje veljavnosti in zanesljivosti vprašalnika, kanonična
diskriminantna analiza razlik v posameznih odgovorih glede na posamezno skupino, za
ugotavljanje latentnih struktur, χ2-test, Levenejev F-test homogenosti varianc, t-test, analiza
variance, aposteriorne primerjave s Hochbergovim GT2 testom in z Games-Howellovim
testom.
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V empiričnem delu je bila v raziskovanju, ocenjevanju in razvoju elementov učnega
okolja pripravljena ocena učnega okolja, ki je pokazala statistično pomembne razlike med
strokovnimi delavci, učenci in starši v manifestni in latentni strukturi odgovorov o učnem
okolju ter o uporabi soustvarjanja v šolski praksi. Strokovni delavci, učenci in starši različno
ocenjujejo elemente fizičnega učnega okolja (urejenost in opremljenost šole in učilnic),
didaktičnega in kurikularnega učnega okolja, predvsem tiste, ki so povezane s področjem
preverjanja in ocenjevanja znanja. Najbolj izrazite so razlike v ocenah elementov socialnega
učnega okolja, ki se odražajo pri doživljanju odnosov v šoli ter spoštovanju zmožnosti in
sposobnosti učencev z učnimi težavami. Odkrite so značilnosti in poteki dogodkov z
različnimi možnostmi doživljanja ter ravnanja strokovnih delavcev, učencev in staršev.
Oblikovani so ustrezni opisi soustvarjanja spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi
težavami, pojasnitve in razlage, ki opisujejo pot do drugačne, inkluzivne šole 21. stoletja.
Rezultati analize variance in diskriminantne analize ter vrednost diskriminatnih funkcij
dokazujejo statistično pomembne razlike med odgovori strokovnih delavcev, učencev in
staršev. Za ključno pri spreminjanju samoumevnosti v organizaciji, mišljenju in ravnanju
strokovnih delavcev, učencev in staršev, s ciljem večjega povezovanja in razumevanja med
njimi v dobrobit učenca z učnimi težavami, štejem odpravljanje ene izmed ugotovljenih razlik
med skupinama pri trditvi »Strokovni delavci šole spoštujejo učence in zaupajo v njihove
sposobnosti.« (F1=0,681; F2=-0,295). Ugotavljam, da strokovni delavci, učenci in starši so v
procesu spreminjanja

stališč, mišljenja in ravnanja, vendar se razlikujejo v mnenjih o

spoštovanju posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb učencev z učnimi težavami. Iz
primerjave latentnih struktur odgovorov posameznih skupin je razvidno, da strokovni delavci
želijo uresničevanje sprememb učnega okolja v smeri oblikovanja inkluzivne šole 21. stoletja,
vendar nimajo dovolj znanja za odkrivanje značilnosti in posebnih potreb ter za izvajanje
strategij dobre poučevalne prakse. Strokovni delavci premalo vključujejo oziroma sploh ne
vključujejo učenca v proces pomoči. Soustvarjanje je proces, s pomočjo katerega se sicer
zagotavljajo pogoji za učenje, napredovanje in vrednotenje dela strokovnih delavcev, učencev
in staršev, vendar v šoli še ni optimalno razvit (Čačinovič Vogrinčič, 2008; Grah, 2009).
Strokovne delavce, učence in starše je potrebno bolj povezati oziroma povabiti, da oblikujejo
skupno vizijo, da skupaj nadaljujejo proces spreminjanja učnega okolja in v proces pomoči
vključijo in spoštujejo učenca. Zato jim je potrebno ponuditi čim več priložnosti, ki jim
omogočijo analizo stanja ter razvoj procesa soustvarjanja za pridobivanje pozitivnih izkušenj
pri uresničevanju sprememb v učnem okolju v osnovni šoli.
Raziskava je omogočila analizo stanja učnega okolja, ki prispeva k boljšemu
razumevanju perspektive razvoja spodbudnega učnega okolja v osnovni šoli v procesu
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soustvarjanja strokovnih delavcev, učencev in staršev. Opozarja na ovire in pomanjkljivosti pri
soustvarjanju spodbudnega učnega okolja, poudarja pomen oblikovanja in vzdrževanja
soustvarjalnega odnosa v šoli. Prispevek k znanstvenemu razvoju specialne in rehabilitacijske
pedagogike je zajet v raziskovanju in razvijanju spodbudnega učnega okolja za učence z
učnimi težavami v osnovni šoli v procesu soustvarjanja. Doktorska disertacija v empiričnem
delu prispeva k razvoju pedagoške teorije in prakse s predstavitvijo primerov dobre prakse
soustvarjanja spodbudnega učnega okolja, z izražanjem izkušenj in mnenj strokovnih
delavcev, učencev in staršev. Aplikativni doprinos doktorske disertacije je v oblikovanju
instrumentarija, s katerim smo v empiričnem delu raziskovali, ocenjevali in razvijali elemente
učnega okolja ter uresničevali spremembe v poučevalni praksi. Predstavljam način
soustvarjanja spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami osnovni šoli.
KLJUČNE BESEDE: inkluzivna vzgoja in izobraževanje, učenci z učnimi težavami v
osnovni šoli, petstopenjski model nudenja učne pomoči, koncept timskega soustvarjanja v
pedagoški praksi, učno okolje, elementi učnega okolja, ocenjevanje učnega okolja
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ABSTRACT
Co-building of supporting learning environment for the learners with learning
difficulties is one of the 21st century inclusive school’s elements. Since the physical presence
of learners with learning difficulties in the classroom does not self-evidently lead to an
effective co-operation and implementation of 21st century inclusive school, I have dedicated
my doctor thesis to the establishment of supporting learning environment for the learners with
learning difficulties in primary school with the co-building strategy research. The supporting
learning environment for the learners with learning difficulties represents an opportunity for
all – learners, educators, parents and professional workers, to gain positive experience in
education and training process.
The table of contents of the theoretical introduction has been organised in a way that it
represents a number of elements of inclusive conceptual framework for implementation of the
Slovene 5-step model of learning support for learners with learning difficulties. I have
represented the legal basis for education and training process of learners with learning
difficulties and rights of the child, integration and inclusion, the development of the inclusive
practice and partner relationship with parents in an inclusive school. Further on, special
education and training needs of learners with learning difficulties have been represented and
the types and subgroups of learning difficulties – precisely learners with general and specific
learning difficulties have been described. Being aware of them is the key factor for performing
help and for the realization of changes in the learning environment according to 5-step model
of learning support. We can accomplish the changes in the learning environment in the context
of inclusion according to 5-step model of learning support by co-building a supporting
physical, social, didactical and curricular learning environment. The introduction itself
concludes with the representation of elements of learning environment and important
statements regarding these elements. The concept of team co-building defines the professional
worker and the learner as co-builders of the supporting process. The project of supporting
learners with learning difficulties defines the co-building as a process, in which we have to
identify and analyse the student’s knowledge and needs as much as the elements, which have
to be secured in the learning environment.
Among the most frequent barriers for the successful inclusion of learners with learning
difficulties in education and training system of primary school are general beliefs and
viewpoints, the conservative school tradition, insufficient qualification of teachers for
detecting and treating learners with learning difficulties, small support of team work by school
management and special educational system, insufficient willingness of schools and society to
9

accept changes, which are needed for implementation of inclusion with the help of co-building
the encouraging learning environment in school. Professional workers’ attitudes towards
learners have to be changed and active participation of learners with learning difficulties in the
supporting process has to increase. (Mitchell, 2008; Viola, 2006; Čačinovič Vogrinčič, 2011)
That is why the sample of the empirical part of my doctor thesis includes professional
workers, learners and parents, with whom I have researched and formed a supporting learning
environment in a primary school. One goal of the present doctor thesis is a systematic
assessment of the learning environment elements. The analysis of the situation represents the
starting-point for the change of physical, didactic, curricular and social learning environment
with the help of co-building of conditions according to 5-step model of learning support. I
wanted to: (1) ascertain how individual groups of professional workers with regard to their
role in the primary school (headmasters, teachers of primary schools of 1st-5th grade and 6th-9th
grade, counsellors and mobile special-pedagogic service), parents and learners assess the
learning environment, (2) to identify and research the latent structures of groups and
differences among comprehension and possible stereotypical comprehension of learning
environment among individual groups, (3) to identify the differences and connectivity among
counsellors perceptions, learners and parents on the basis of criterion variable, while only a
common vision and co-building between them can lead to the development of supporting
physical, didactic, curricular and social learning environment in the primary school. I have
also been looking for the answers to questions and statements regarding which elements of the
supporting learning environment can be found in the primary school and which conclusions
can be drawn on the basis of results of supporting learning environment’s co-building
realization in primary school according to 5-step model of learning support.
The research sample presented two groups of people. The first group, included in the
quantitative part of the research, consisted of 786 people (323 professional workers, 244
learners and 219 parents), who gave, with the help of survey questionnaire, the assessment of
supporting learning environment situation. The second group, included in the qualitative part
of the research, consisted of 209 people (99 counsellors, 60 learners with learning difficulties
and 50 parents) from 38 primary schools, who studied in their practical work the co-building
of the supporting learning environment in the first three steps of 5-step model of learning
support.
In the research, the quantitative and qualitative have been used for the processing of statistical
data, namely: basic parametric statistics for describing the sample and survey of the whole
sample of variables; frequency distribution of all variables from particulars to answers and
arithmetic mean; standard deviation for numerical answers; factor analysis for determination
10

of questionnaire’s validity and reliability; canonical discriminant analysis of differences
among several answers according to the individual group for discovering latent structures; χ2test; Levene’s test of homogeneity of variance; t-test; variance analysis; a posteriori
comparisons with the Hochberg’s GT2 test and Games-Howell’s test.
In the empirical part, an evaluation of the learning environment has been prepared for
the research, assessment and development of elements of the learning environment, which has
shown statistically important differences among the professional workers, learners and parents
in the manifest and latent structure of the answers about learning environment and the use of
co-building strategy. Professional workers, learners and parents assess elements of the
physical learning environment (the organization and equipment of the school and classrooms),
didactic and curricular learning environment differently, especially those connected to the
field of knowledge examination and assessment. The most obvious differences are in the
social learning environment element evaluations, which are reflected in the school relation
experiences and in paying respect to abilities of learners with learning difficulties. The
characteristics and the course of events with various possible experiences and treatment of
professional workers, learners and parents have been discovered. I have formed corresponding
descriptions of supporting learning environment co-building for learners with learning
difficulties, illustrations and explanations, which describe the path to a different, inclusive
school of the 21st century. The results of the variance and discriminant analysis as the value of
discriminant functions prove statistically important differences among the answers of the
professional workers, learners and parents. The key element regarding the change of selfevidence in the organization, mentality and treatment with the goal of greater connection and
understanding among them for the welfare of the learner with learning difficulties is the
abolishment of one of the established differences between the groups regarding the statement:
“School professional workers respect the learners and trust in their abilities.” (F1=0.681;
F2=-0.295) I have ascertained that professional workers, learners and parents are in the
process of changing their viewpoints, mentality and treatment, but they differ in their opinion
about respecting special education and training needs of learners with learning difficulties.
From the comparison of the answers’ latent structure of the individual groups it is clear that
professional workers want the realization of changes in the learning environment in the
direction of 21st century inclusive school implementation, but they do not have the sufficient
knowledge to discover the characteristics and special needs as they do not have the sufficient
knowledge to perform strategies of good teaching practice. Professional workers do not
include or do not include enough the learners into the process of support. Co-building is a
process in which a safe learning environment, promotion and evaluation of professional
11

workers, learners and parents are established, but it is still not optimally developed in school.
Professional workers, learners and parents need to be more connected with each other or
invited to form a common vision to continue the changing process of the learning environment
together and to include the learners in the process and respect them. That is why they a
numerous opportunities have to be offered to them which enable them to make an analysis of
the present situation and which enable them to develop the co-building process at realization
of changes in learning environment in primary school.
The research has made it possible to make the analysis of the present learning
environment situation, which contributes to a better understanding of the supporting learning
environment’s development perspective in primary school with the help of co-building
strategy of professional workers, learners and parents. The research itself draws our attention
to the barriers and defects in supporting learning environment’s co-building process and it lays
stress on the meaning of forming and maintaining the co-creative relations at school. The
contribution to the scientific development of special and rehabilitation pedagogy is in research
and development of the supporting learning environment for learners with learning difficulties
in primary school with the help of co-building strategy. In the empirical part, the doctor thesis
contributes to the development of the pedagogical theory and practice with the presentation of
examples of supporting learning environment’s co-building good practice and expressing the
experience and opinion of professional workers, learners and parents. The applicative
contribution of the doctor thesis is in the empirical part of the thesis, expressed by forming of
instruments, used for the research, evaluation and development of the learning environment
elements and realization of changes in teaching practice. I present a way of supporting
learning environment’s co-building for learners with learning difficulties at primary school.

KEY WORDS: inclusive education, learners with learning difficulties, 5-step model of
learning support the concept of team-based co-building in pedagogical practice, learning
environment, learning environment elements, learning environment evaluation
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Primeri izjav s srečanj, razgovorov in zapisov v dokumentih ter njihov pomen327

UVOD
Od inkluzivne šole 21. stoletja se pričakuje spreminjanje okolja in stališč vzgojnoizobraževalnega procesa. Šola prihodnosti spodbuja oblikovanje takega okolja, ki omogoča
optimalen razvoj zmožnosti vseh učencev. Oblikovanje šole 21. stoletja spodbuja prilagajanje
vzgojno-izobraževalnih metod in oblik dela, učnega gradiva, ponuja različne načine in oblike
preverjanja in ocenjevanja znanja ter zagotavlja podporo učencu in učitelju v razredu
(Kavkler, 2009, str. 1). Vizija inkluzivno naravnane šole temelji na razmišljanju o prihodnosti
učenja in poučevanja raznolike populacije učencev, načrtovanju sprememb ter na razmišljanju
o tem, ali in koliko so strokovni delavci pripravjeni za prihodnje izzive. Pomembno vlogo pri
tem ima spodbudno učno okolje in ustrezni viri pomoči (http://www.teaching2030; Farel,
2005; Eliot, Doxey, Stephenson, 2006; Viola, 2006 v Kavkler, 2009).
V Programu za otroke in mladino 2006–2016 (2006) so bili v Republiki Sloveniji
zastavljeni cilji vzgojno-izobraževalne politike, ki poudarjajo, da se v vzgoji in izobraževanju
zagotavljajo enake možnosti za vzgojo in izobraževanje, učenci se vodijo k medsebojni
strpnosti, zmanjšujejo se razlike v družbi, spoštujejo se različnost in človekove pravice ter se
razvija vseživljenjsko učenje na vseh izobraževalnih ravneh (Programu za otroke in mladino
2006–2016, 2006, str. 13). Koncept vključevanja opredeljuje posebne vzgojno-izobraževalne
potrebe učencev kot različnost in izvirnost samih učencev.
Po šolski zakonodaji spadajo med učence s posebnimi potrebami tudi učenci z učnimi
težavami (Zakon o osnovni šoli, 1996, 11. člen). Zakon o osnovni šoli (1996, 12. člen)
opredeljuje, da so šole dolžne »prilagajati metode in oblike dela ter zagotavljati dopolnilni
pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči učencem z učnimi težavami«.
Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je sprejel Koncept dela z učenci z učnimi
težavami v osnovni šoli, s katerim postavlja »strokovne osnove za razvoj učinkovitejših
pristopov obravnave učencev z učnimi težavami v slovenskem prostoru« (Magajna idr. 2008b;
Magajna, Kavkler, Košir, 2011, str. 15). »Eden od pogojev za uresničevanje sprejetega
koncepta je petstopenjski model nudenja pomoči učencem z učnimi težavami, v katerem
ločimo pet osnovnih stopenj, in sicer pomoč učitelja pri pouku; pomoč šolske svetovalne
službe in/ali mobilne specialno-pedagoške službe; individualna ali skupinska učna pomoč;
mnenje in pomoč zunanje specializirane ustanove in šele potem je možno učence z izrazitimi
specifičnimi učnimi težavami usmeriti v izobraževalni program prilagojenega izvajanja z
dodatno strokovno pomočjo« (Magajna idr., 2011, str. 15; Magajna idr. 2008b).
Učinkovitost izvedbe petstopenjskega modela nudenja pomoči je na vseh petih stopnjah
odvisna od tega, kako učitelj uresničuje splošne strategije inkluzivne vzgoje in izobraževanja,
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izvaja strategije dobre poučevalne prakse in kontinuum pomoči učencem z učnimi težavami
(Kavkler, 2009, str. 9). Implementacija Koncepta dela učne težave v osnovni šoli (Magajna
idr., 2008b) je zavezujoča za osnovne šole.
Pri učencih z učnimi težavami je potrebno upoštevati »njihove biološke, socialnoemocionalne in vzgojno-izobraževalne potrebe«, ki zahtevajo prilagojeno učno okolje. Učitelj
ima najbolj pomembno vlogo pri oblikovanju in vzdrževanju spodbudnega učnega okolja v
šoli (Kavkler, 2009, str. 4). »Število učencev z učnimi težavami, ki potrebujejo podporo in
pomoč pri učenju, se z vsako naslednjo stopnjo zmanjšuje, če je bila pomoč na predhodni
stopnji izvedena optimalno in kakovostno. Inkluzivni proces vzgoje in izobraževanja se lahko
doseže s sistematičnim sistemskim pristopom« pri uresničevanju petstopenjskega modela
pomoči. Zajema strategije za odkrivanje in prepoznavanje težav ter varovalnih dejavnikov pri
konkretnem učencu in v učnem okolju, kontinuirano večstopenjsko pomoč učencem z učnimi
težavami, strategije dobre poučevalne prakse ter timsko soustvarjanje vseh oseb vključenih v
vgojno-izobraževalni proces (Kavkler, 2009, str. 8; Magajna idr., 2008b, str. 15). Učinkovita
obravnava učencev z učnimi težavami v inkluzivni šoli zahteva od učitelja uresničevanje
dobre poučevalne prakse, poučevalnih strategij, osredotočenost strokovnih delavcev na
večstopenjsko organizacijo dela in spodbudnega okolja, ki učitelju omogoča poučevanje,
spoznavanje učenčevega predznanja ter spodbujanje učenca. Učencu pa daje občutek
uspešnosti, omogoča pridobivanje kompetenc in zaupanje v lastne sposobnosti (Mitchel, 2008
v Kavkler, 2009; Mitchel, 2008). Omenjeni pristop izpostavlja potrebo po prilagajanju učnega
okolja. Osredotoča se na kurikulum, vključuje tudi šolsko rutino oziroma prikriti kurikul.
Pomembna je kontinuiteta dela in način sodelovanja, ki delo omogoča (Magajna idr., 2008b).
Sodelovanje med učencem, starši in strokovnim delavcem omogoči soustvarjanje v
procesu pomoči (Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl, Možina, 2005). Soustvarjanje podpira
aktivno vlogo vseh udeležencev procesa pomoči in sicer strokovnih delavcev, učenca in
njegovih staršev, ki so enakovredni nosilci pomoči in podpore. Prav s tem se razlikuje od
drugih oblik timskega dela (Grah, 2009). V magistrskem delu (Grah, 2009) sem izpostavila in
analizirala temeljna spoznanja na področju timskega soustvarjanja v projektih pomoči
učencem s posebnimi potrebami. V raziskovanju in razvijanju odnosov v šoli je bil oblikovan
koncept timskega soustvarjanja v pedagoški praksi z elementi delovnega odnosa in osebnega
stika (Grah, 2009). Koncept soustvarjanja, ki ga v socialno delo in pedagoško prakso uvaja
Čačinovič Vogrinčič opredeli hkrati odnos in proces pomoči, podpore ter sprememb
(Čačinovič Vogrinčič, 2011). Poudarek je na procesu in na prispevku vsakega udeleženca, ki
raziskuje možne spremembe. Ugotovljeno je bilo, da šola mora prevzeti odgovornost za
izvajanje učinkovite pomoči učencem z učnimi težavami, in sicer v večji meri kot doslej.
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Ocenjevanje elementov učnega okolja zato predstavlja pomemben korak na poti analiziranja
stanja na šoli, ki je pogoj za načrtovanje in uresničevanje sprememb in izboljšav v poučevalni
praksi oziroma v učnem okolju.
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1. TEORETIČNA IZHODIŠČA
1.1 Zakonske osnove vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi
potrebami
Pravice otrok s posebnimi potrebami do inkluzivne vzgoje in izobraževanja so zapisane
v številnih dokumentih, mednarodnih deklaracijah in v zakonodajah posameznih držav
podpisnic. Po Ballu (1994) oblikovanje in poznavanje zakonodaje vpliva na uresničevanje
inkluzije v praksi. V to poglavje sem vključila nekaj zakonskih določil in dokumentov, ki jih
povezujem s soustvarjanjem spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami v
osnovni šoli.
Pomemben mednarodni dokument na področju obravnave oseb s posebnimi potrebami je
Konvencija o pravicah invalidov (2008), ki jo je sprejel Državni zbor Republike Slovenije leta
2008. Ključni principi inkluzije so opredeljeni v 3. členu konvencije. V dokumentu je med
drugim navedeno, da imajo osebe s posebnimi potrebami pravico do izobraževanja, zato mora
biti izobraževalni sistem usmerjen v optimalni razvoj njihovih zmožnosti. Navedeni so tudi
ključni principi inkluzije. To so: spoštovanje osebnega dostojanstva, individualna avtonomija
in neodvisnost posameznika, pravica do lastne odločitve, nediskriminacija, sprejemanje oseb s
posebnimi potrebami kot dela človeške raznolikosti, optimalni razvoj sposobnosti otrok s
posebnimi potrebami idr (Konvencija o pravicah invalidov, 2008, 3. člen).
V Viziji šole 21. stoletja avtorji Berry, Barnett, Kamm, Vilson (2010) opozarjajo, da
oblikovanje šole prihodnosti terja postavljanje visokih ciljev učiteljev in učencev za doseganje
potrebnih sprememb. Za doseganje inkluzivne vizije šole 21. stoletja je potrebno v proces
sprememb vključiti tudi širšo javnost, predvsem pa okrepiti razmišljanje o tem, da je učenje
kompleksen, ciljno usmerjen proces in naložba prihodnosti, ki zahteva premišljeno
financiranje storitev, spreminjanje učnega okolja in izobraževanje učiteljev ter razvoj
partnerskega odnosa med učitelji, učenci in starši.
Področje vzgoje in izobraževanja je v Republiki Sloveniji urejeno z Ustavo Republike
Slovenije (1991), in sicer v 57. členu. V poglavju Človekove pravice je določeno, da je
izobraževanje svobodno, »da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno, da se financira iz
javnih sredstev ter da državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo«. S to določbo se v vzgoji
in izobraževanju pojavlja javni interes, ki je eden od najpomembnejših pravnih standardov.
Javni interes na področju vzgoje in izobraževanja je opredeljen preko predpisov, s katerimi
država ureja vzgojo in izobraževanje otrok. V interesu otrok je, da se izobražujejo v
izobraževalnih programih, ki jim omogočajo optimalen psihofizični in intelektualni razvoj.
20

Z vidika vzgoje in izobraževanja spadajo med bolj pomembne ustavne norme tudi 14. člen, ki
govori o načelu enakosti in 54. člen, ki določa pravice in dolžnosti staršev ter 56. člen, ki
določa pravice otrok (Ustava Republike Slovenije, 1991).
Način upravljanja in pogoje za financiranje uresničevanja vzgoje in izobraževanja v
Republiki Sloveniji določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(1996‒2012). V njem so opisani cilji sistema vzgoje in izobraževanja. Poudarek je na
zagotavljanju »optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno
poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo, vzgajanje za
medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, spoštovanje drugačnosti in
sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter s tem razvijanje sposobnosti za življenje v
demokratični družbi, razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti in ozaveščanje položaja
slovenskega jezika kot jezika države Slovenije, na območjih, ki so opredeljena kot narodno
mešana, pa ob slovenskem jeziku tudi ohranjanje in razvijanje italijanskega in madžarskega
jezika, spodbujanje zavesti o integriteti posameznika, razvijanje zavesti o državni pripadnosti
in narodni identiteti in vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi, omogočanje
vključevanja v procese evropskega povezovanja, uveljavljanje možnosti izbire na vseh ravneh
vzgoje in izobraževanja, omogočanje vzgoje in izobraževanja, ki ustreza stopnji razvoja in
življenjski dobi posameznika, zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok
iz socialno manj spodbudnih okolij, zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje
otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami, spodbujanje vseživljenjskega
izobraževanja, omogočanje splošne izobrazbe in pridobitve poklica vsemu prebivalstvu,
omogočanje čim višje ravni izobrazbe čim večjemu deležu prebivalstva ob ohranjanju že
dosežene ravni zahtevnosti, omogočanje razvoja in doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti
čim večjemu deležu prebivalstva« (Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, 1996, 2.
člen).
V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) je določeno, da se
je šola dolžna usmeriti na ugotavljanje posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb v postopkih
individualizacije programa ter na določanje pravic, ki temeljijo na načelu zagotavljanja enakih
možnosti učencem.
Zakon o osnovni šoli (1996, 11. člen) opredeljuje otroke s posebnimi potrebami, med
katere uvršča tudi najštevilčnejšo podskupino populacije s posebnimi potrebami, in sicer
učence s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami, katerim je potrebno prilagoditi metode in
oblike dela pri pouku. Učencem je potrebno omogočiti vključevanje »v dopolnilni pouk in
druge oblike individualne in skupinske pomoči« (Zakon o osnovni šoli, 1996, 12. člen) .
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V Zakonu o osnovni šoli (2011, 12. člen) je tudi zapisano, da »učenci s posebnimi
potrebami potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno strokovno
pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma posebni program vzgoje in
izobraževanja, vključevanje v katere ureja zakon o usmerjanju«. Zakon o osnovni šoli (2011) v
12. a členu ločeno opredeljuje izobraževanje učencev z učnimi težavami. »Učenci z učnimi
težavami so učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo
standarde znanja. Šole tem učencem prilagodijo metode in oblike dela pri pouku ter jim
omogočijo vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike dela individualne in skupinske
pomoči« (prav tam). Zakonodajalec je z uvrstitvijo učencev z učnimi težavami med otroke s
posebnimi potrebami poudaril povečanje občutljivosti in odgovornosti šol za potrebe učencev
ter za ureditev pravočasne in učinkovite pomoči. V šolski zakonodaji so s pojmom otroci s
posebnimi potrebami označeni tisti učenci, (20%‒25%), ki v vzgojno-izobraževalnem procesu
potrebujejo prilagoditve in izvajanje pomoči na kontinuumu (Magajna idr. 2008b).
Najpomembnejši in temeljni nacionalni pravni vir, ki ureja izvajanje načela enakosti na
vzgojno-izobraževalnem področju je Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (20002011), ki »predstavlja dopolnitev zakonov, ki opredeljujejo vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah« (www.mss.gov.si).
Opredeljuje pravice za učence s najtežjimi oblikami učnih težav. Spremenjeni Zakon o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) je veljaven od 1. septembra 2013. Na
konceptualni in sistemski ravni skupaj s področnimi zakoni ureja vzgojo in izobraževanje
učencev s težjimi in najtežjimi specifičnimi učnimi težavami, ki jih opredeljuje kot učence s
primanjkljaji na posameznih področjih učenja (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami, 2011, 2. člen). Na žalost ne opredeljuje pravice učencev s splošnimi, ter lažjimi
vključno do zmernimi učnimi težavami.
Implementacija zakonov, dokumentov in s tem tudi inkluzivne politike je v šoli zaupana
ravnateljem šol, šolskim svetovalnim službam, učiteljem in drugim strokovnim delavcem, saj
jo v vsakodnevni praksi prevajajo v dejanja v skladu s svojim razumevanjem, vrednotami,
stališči in izkušnjami. Zato je pomembno, da strokovni delavci poznajo dokumente s področja
otrok s posebnimi potrebami, imajo pozitivna stališča do vključevanja otrok s posebnimi
potrebami ter obvladajo strategije dobre poučevalne prakse.
Za oblikovanje šole 21. stoletja ima velik pomen razvoj zakonskih osnov za
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, katerih del so tudi učenci z učnimi težavami.
Posebej se poudarjajo vsakodnevne izkušnje soudeleženosti in upoštevanja, vključevanja in
drugačnosti (Čačinovič Vogrinčič, 2008). Vizija šole 21. stoletja prinaša paradigmatske
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spremembe za vse učence v spreminjanju kvalitete vzgojnoizobraževalnega procesa ter
spoštovanja potreb vseh otrok.

1.1.1 Otrokove pravice
Konvencija o otrokovih pravicah (1992) je prvi zavezujoč mednarodni pravni akt, ki
ureja področje otrokovih pravic. Predstavlja enega najpomembnejših mejnikov pri
spreminjanju položaja otroka ter razvoj zakonodaje in strokovnih dokumentov na področju
varstva otrok (http://www.svetevrope.si). Konvencija je odprla nove teme diskusij in
razumevanja otroka, ki jih povezujem s soustvarjanjem spodbudnega učnega okolja.
Razpon otrokovih pravic se razvija od suženjstva otrok do sprejetja otrokovi pravic leta
1992. Konvencija otroku zagotavlja vse temeljne pravice ter določa, da je otrok v zakonodaji
upravičen do posebnega varstva, da je samostojen nosilec pravic. V razvoju otrokovih pravic
je mogoče zaslediti aktivnosti za zavarovanje otrok pred izkoriščanjem, uveljavitev prepovedi
otroškega dela, oblikovanje zakonodaje na delovnem, pravnem, zdravstvenem, socialnem in
šolskem področju. Dalj časa je trajalo oblikovanje otrokovega položaja v družinski zakonodaji
(http://www.mzz.gov.si/pravice; Petelin, 2011; http://www.varuh-rs.si). Kljub temu, da ima
otrok od Konvencije o otrokovih pravicah (1992) lastne pravice, njegovi starši ali druge, z
državo pooblaščene osebe, prevzemajo vlogo zastopnikov njegovega optimalnega razvoja
(Schilling, 1993; Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 2004; Petelin, 2011). S
soustvarjanjem spodbudnega učnega okolja povezujem pravico otroka, ki jo konvencija zlasti
varuje, in sicer da, otrok izrazi svoje mnenje v postopkih, v katerih je udeležen. Konvencija
določa, da morajo države pogodbenice jamčiti otroku »pravico do svobodnega izražanja v
vseh zadevah v zvezi z njim. Tehtnost izraženega mnenja se presoja v skladu z otrokovo
starostjo in zrelostjo. V ta namen ima otrok še posebej možnost govora v kateremkoli
postopku v zvezi z njim« (http://www.varuh-rs.si; Zakon o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih, 2004, 12. člen).
V Ustavi Republike Slovenije (1991) so otrokove pravice navedene v več členih.
Poseben pomen pripisujem 56. členu Ustave, ki je poimenovan Otrokove pravice. Iz njega
izhaja, da »otroci uživajo človekove pravice in temeljne svoboščine v skladu s svojo starostjo
in zrelostjo. Otrokom se zagotavlja posebno varstvo pred gospodarskim, socialnim, telesnim,
duševnim ali drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem« (prav tam). S tem členom je otroku
priznan položaj osebe, ki je deležna varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin
(Ustava Republike Slovenije, 1991, 56. člen). V prvem odstavku 54. člena Ustave Republike
Slovenije (1991) je določeno, »da imajo starši pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in
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vzgajati svoje otroke« (prav tam), kar pomeni, da otroku pripada pravica do vzdrževanja,
izobraževanja in vzgoje. Iz drugega odstavka 57. člena Ustave Republike Slovenije (1991)
izhaja dolžnost in pravica otrok do osnovnošolskega izobraževanja, ki se financira iz javnih
sredstev (Ustava Republike Slovenije, 1991, 57. člen).
Pravica do izobrazbe je ena od temeljnih otrokovih pravic, pri kateri se srečujeta šola in
družina. V Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (2004) so opredeljene dolžnosti
staršev, ki jih imenujemo roditeljske pravice. Otrokove koristi varujejo starši ali skrbnik,
oziroma pristojni organi, kadar starši ali skrbnik ne izpolnjujejo svojih starševskih ali
skrbniških dolžnosti. Zato starši namesto otroka oblikujejo njegovo voljo, določijo njegov
interes in ga nato tudi uveljavljajo (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 2004).
Petelin (2011) opozarja, da kljub zakonodaji, ki podpira uresničevanje otrokovih pravic, iz
prakse organov odločanja (npr. Zavoda Republike Slovenije za šolstvo) izhaja, da imajo starši
v primerih predlagane usmeritve v obstoječe programe vzgoje in izobraževanja pomisleke
zoper predlagano vključitev otroka v ustrezni program in zagotavljanje optimalne pomoči
zaradi lastnih interesov oziroma odziva širše družine in lokalnega okolja. Predvidevam, da
najbrž gre za strah pred stigmatizacijo, ki je vsekakor opravičen.
Pri nastajanju šole prihodnosti so poudarjene pravice otrok, predvsem pa spoštljivo
ravnanje z otroki ter zagotavljanje njihovih posebnih potreb. V Viziji šole 21. stoletja je
zapisano, da je potrebno najti rešitve za izzive, ki jih prinaša raznolikost otrok v šolah (Berry
idr. 2010). Za prihodnost slovenskega šolskega sistema je pomembno vprašanje, ali se lahko
ustvarijo družbeni pogoji, ki otrokom omogočijo razvijanje kompetenc za življenje z
upoštevanjem različnosti in sprejemanjem drugačnosti. Pravice otrok je potrebno vključiti v
vizije in vsakodnevno delo v šoli tako, da šola predpostavlja, da je lahko vsak otrok v šoli
uspešen in njegov uspeh je zanj smiseln na poseben, edinstven način (Čačinovič Vogrinčič,
2011).
Spoštovanje otrokovih pravic, ki so sprejete v Konvenciji o otrokovih pravicah (1992),
od šole zahteva novo ravnanje z učencem, vzpostavljanje bolj občutljivega in odprtega dialoga
z učencem v šoli. V šoli mora biti vsakemu učencu z učnimi težavami zagotovljeno dovolj
prostora, da v projektu pomoči sodeluje s svojimi izbirami in odločitvami (Magajna idr.,
2008b, str. 78). Za strokovne delavce in starše, ki delajo iz perspektive moči (Saleebey, 1997
po Čačinovič Vogrinčič, 2011) je pomembno, da ne dvomijo v kompetentnosti učenca, da
premaga učne težave, kar je »najpomembnejša strokovna zahteva pri delu z učenci z učnimi
težavami« (Magajna idr., 2008, str. 77). Odrasli morajo učencu omogočiti sodelovanje pri
opisovanju potreb in težav ter pri iskanju optimalnih rešitev. Zaupanje v kompetentnost učenca
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tudi pomeni, da odrasli verjamejo, da so učne težave premagljive ter je izvajanje pomoči
smiselno (Čačinovič Vogrinčič, 2008; Magajna idr., 2008b, str. 77–78; Grah, 2009).

1.2 Inkluzivni okvir vzgoje in izobraževanja
Uresničevanje zakonskih osnov vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ter
z njimi opredeljenih pravic je, čeprav ne bi smelo biti, odvisno od inkluzivne naravnanosti
šole. Inkluzija je kultura življenja v šolski skupnosti, ki teži k razumevanju in spoštovanju
različnih potreb posameznikov. Menim, da so strokovni delavci v šoli dolžni oblikovati učno
okolje, ki bo varno, spodbudno in v katerem so otroci lahko uspešni ter imajo omogočeno
kakovostno življenje ter uresničevanje pravice do ustreznega in učinkovitega izobraževanja.

1.2.1 Integracija in inkluzija
Z izrazi integracija in inkluzija se označuje vključevanje otrok s posebnimi potrebami v
vzgojno-izobraževalni proces. Integracija in inkluzija sta si različni po kvaliteti dela.
Integracija pomeni stopnjo uresničevanja vzgojno-izobraževalnih ukrepov za vključevanje in
izobraževanje otrok. Inkluzija predstavlja pedagoški, socialni in psihološki proces
vključevanja (Resman, 2002).
Pri integraciji ostane šolski sistem nespremenjen, učitelji želijo otroka s posebnimi
potrebami prilagajati učnemu okolju. Integracija večinoma pomeni vključitev otroka s
posebnimi potrebami v šolsko okolje s pričakovanji, da se mu otrok prilagodi in bo uspešen pri
doseganju predpisanih standardov znanja. V primeru, da otrok s posebnimi potrebami ni
sposoben se prilagoditi in doseči predpisanih minimalnih standardov, ki se pričakujejo v
šolskem okolju, ne more biti integriran. Integriran je lahko le otrok s posebnimi potrebami, ki
se zmore prilagoditi zahtevam ustanove, da dosega iste rezultate kot vrstniki. Vključevanje v
tem smislu pomeni prilagajanje otroka zahtevam okolja ter pričetek socialne, s pomočjo katere
postane sestavni del okolja (Corbett,1999; Šućur, 1999; Farell, 2005).
Razlika med integracijo in inkluzijo se kaže v kakovosti dela. Integracija pomeni ukrep
na ravni organizacije, inkluzija pa predstavlja novo kvaliteto pedagoškega dela oziroma proces
vključevanja kakorkoli izključenih otrok v vzgojno-izobraževalno delo. V inkluzivnem
procesu vzgoje in izobraževanja je aktiven, počne vse v skladu s svojimi zmožnostmi. Šola in
strokovni delavec mu zagotovijo takšne razmere, da bo v njih lahko optimalno aktiven, enako
kot vrstniki (Resman, 2002; Žerdin, 2002; Farrell, 2005).
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V mednarodnem kontekstu je inkluzivno izobraževanje označeno tudi kot reforma, ki
podpira raznolikost in posebnosti vseh učencev. Inkluzivno izobraževanje je prepoznano tudi
kot načelo, da je izobrazba osnovna človekova pravica in temelj za bolj pravično družbo. V
inkluzivni šoli se šolski sistem ne spremeni, uresničujejo se dodatni ukrepi za vključevanje
otrok s posebnimi potrebami.
Strokovni delavci iščejo načine dela, da bi optimalno vključili vse učence v šolsko delo.
Inkluzija od šole zahteva izvajanje učinkovitejše pomoči in iskanje takih virov, ki bi optimalno
zadovoljevali posebne potrebe otrok. Inkluzija predstavlja intervencije za delno ali celostno
vključevanje socialno izključenih posameznikov v šolo in razred ali v širše socialno okolje.
Inkluzija pomeni proces vključevanja kakorkoli izključenih oseb, obogatitev integracije in
oblikovanje spodbudnega učnega okolja in procesov soustvarjanja učenja (Ofsted, 2000;
Skalar, 2002; Farrel, 2005; Ainscow, Sandill, 2010).
Med novejše opredelitve spadajo mnenja, da je inkluzivno izobraževanje strategija, s
katero je mogoče doseči osnovno izobrazbo, namen katere je, da usposobi posameznika za
delovanje v družbi. Gibanje »Izobrazba za vse 2010« spodbuja soočaje se z vzgojnoizobraževalnimi potrebami vseh otrok. Poleg zagotavljanja dostopnosti izobraževanja in
odpravljanja nepismenosti zagovarja tudi dvig kakovosti v izobraževanju (UNESCO, 2007;
Svetovna deklaracija o izobraževanju za vse, UNESCO, 1990).
Na osnovi različnih razmišljanj o inkluziji so avtorji Ainscow, Booth in Dyson (2006)
opredelili šest značilnosti inkluzije. Inkluzijo označujejo kot skrb za vključevanje učencev s
posebnimi potrebami ter odgovor družbe na izključevanje rizičnih skupin, način povezave
ranljivih skupin ter strategijo za razvoj šole in izobrazbe za vse ter kot načelo izobraževanja.
Širši pomen inkluzije pa se nanaša na procese, ki krepijo sodelovanje učencev in tako
preprečujejo izključevanje, procese, ki pomagajo pri spreminjanju kulture, politike in prakse
vzgoje ter izobraževanja. Poudarjajo osredotočenost na sedanjost in sodelovanje, šolo pa
postavljajo v središče aktivnosti v procesu sprememb pri zagotavljanju enakih možnosti za
učence z upoštevanjem njihovih individualnih različnosti.
Načelo enakosti pomeni eno od temeljnih načel v inkluzivni pedagogiki. Načelo enakosti
ne pomeni, da je potrebno vse otroke enako obravnavati in za vse predpisati enake pravice in
obveznosti. Pomeni, da morajo biti »vsakomur zagotovljene enake človekove pravice ne glede
na okoliščine, njihove ovire ali primanjkljaje« (Ustava Republike Slovenije, 1991, 14. člen).
Ureditev sistema pozitivnih ukrepov otrokom s posebnimi potrebami ne pomeni diskriminacije
otrok, temveč jim daje možnosti in priložnosti za optimalen razvoj in doseganje optimalnih
rezultatov. Razlikovanje na podlagi motnje, ovire ali primanjkljaja je dopustno le pri
vzpostavljanju dejanske enakosti med otroci tam, kjer obstajajo subjektivne in funkcionalne
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razlike med njimi. V tem primeru je potrebno, da šola otrokom zagotovi pozitivno ravnanje,
enake možnosti za vse, s hkratnim upoštevanjem različnosti (Petelin, 2011; Magajna idr.,
2008a; Magajna idr., 2008b).
Spreminjajoča se družba zahteva od strokovnega delavca tako ravnanje, ki zajema ne le
izvajanje poklicnih nalog, ampak tudi aktivno raziskovanje in soustvarjanje lastne prakse.
To je nova poklicna zahteva. Učitelj, ki se sooči z izzivom sodobne šole, potrebuje za
doseganje ciljev ustrezno podporo in pomoč. Razvoj inkluzije je odvisen od naklonjenosti
učiteljev do njej, mora biti učitelj deležen podpore šolskega sistema ter morata imeti možnost
izbire med uporabo raznovrstnih načinov dela in poučevanja (Farrell, 2006).
Poudariti želim, da se v inkluzivni šoli spreminja način usklajevanja in upoštevanja
raznovrstnih potreb, kurikulum, vloga strokovnih delavcev in učenca. Strokovni delavci in
učenec morajo imeti možnost raziskovanja in soustvarjanja učinkovitih virov učenja.

1.2.2 Razvoj inkluzivne prakse
Inkluzivna vzgoja in izobraževanje zahteva v okolju take spremembe, ki vodijo k
oblikovanju takega družbenega sistema, v katerem se optimalno razvijajo zmožnosti vseh
članov družbe (Viola, 2006 v Kavkler, 2009, str. 2). V tem sklopu predstavljam dejavnike
oblikovanja inkluzije, poznavanje in upoštevanje katerih je ožje povezano s soustvarjanjem
spodbudnega učnega okolja v osnovni šoli.
Osrednja zahteva inkluzivne šole je prilagajanje kurikula in sicer tako, da je dostopen
vsem učencem, tudi učencem, ki imajo posebne vzgojno-izobraževalne potrebe. Nujno
potrebno je prilagajati učne metode, tehnike preverjanja in ocenjevanja znanja ter izbirati čim
bolj učinkovite strategije pomoči. Razvijati je potrebno tudi pomoč in podporo učitelju v
razredu za uporabo strategij dobre poučevalne prakse. Od razsežnosti posebnih vzgojnoizobraževalnih potreb učencev je odvisna mera prilagoditev in različnih oblik pomoči. Ob tem
je potrebno upoštevati kontinuum močnih področij in primanjkljajev posameznega učenca
(Mitchell, 2008).
Na razvoj inkluzivne prakse, mednarodne in nacionalne dejavnike oblikovanja inkluzije
in na povečanje pozornosti do oseb s posebnimi potrebami v Evropski uniji in po svetu vpliva
prehod iz medicinskega modela na socialno-interaktivni model (Meijer, Soriano, Watkins,
2003a). Model je pozornost usmeril na socialno okolje, v katerem osebe s posebnimi
potrebami živijo in delajo. Invalidnost po tem modelu je socialni problem, ki nastane zaradi
socialnih procesov v okolju, ki ne spoštuje različnosti. V državah, v okviru specifičnih kultur,
družbenih norm in praks se raznolikost in posebnost oseb različno obravnava.
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Na razvoj inkluzije v praksi vpliva preusmeritev od primanjkljajev, motenj in okvar na
potrebe učenca. Potrebe učenca predstavljajo interakcije med njegovimi primanjkljaji in
močnimi področji, stopnjo razpoložljive podpore v okolju ter učinkovitostjo izobraževanja
učenca. Na učinkovitost učenca vplivajo notranji dejavniki (biološki dejavniki učenca) kot tudi
dejavniki okolja (Mertens, McLaughlin, 2004; Kavkler, 2011).
Za razvoj inkluzije v praksi so ključni trije dejavniki, in sicer (Mitchell, 2008): ustrezen
razvoj inkluzije v praksi (razvoj pozitivnega odnosa do raznolike populacije), pravice otrok s
posebnimi potrebami (predvsem pravica, da se šolajo skupaj z vrstniki), finančni viri
(ekonomično ravnanje z materialnimi in strokovnimi viri s ciljem optimalnega razvoja
potencialov vseh učencev).
Po Kavkler (2008) je inkluzija proces, ki »ni nikoli končan« (Kavkler, 2008a, str. 12).
Avtorica poudarja, da ga je vedno mogoče izboljšati, okrepiti, dopolniti in prilagoditi
socioekonomskim razmeram družbe. Opozarja tudi, da idealnih razmer za uvajanje sprememb
ni. Pri optimalnem vključevanju oseb s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalni proces
in socialno okolje je pomembno, da se odstranijo ovire v učnem okolju in prikritem kurikulu.
Ovire so lahko odkrite na podlagi dobre diagnostične ocene učenčevih posebnih vzgojnoizobraževalnih potreb. Potrebna je sprememba stališč do vključevanja otrok s posebnimi
potrebami dejavnosti v vsakodnevne aktivnosti v šoli. Učitelji, starši in učenci so dolžni skupaj
raziskati in ustvarjati možnosti za uspešno vključevanje učenca. Razvoj celovitega sistema
učinkovite pomoči učencem s posebnimi potrebami zahteva spremembe, ki jih lahko označimo
kot paradigmatske. Inkluzija pogojuje upoštevanje potreb in individualnih značilnosti vseh
učencev, ne le učencev s posebnimi potrebami, zato so potrebne sprememebe v šoli in širšem
okolju. Za raznoliko populacijo učencev v šolah se spremembe v praksi uresničujejo z
uvajanjem novih pristopov na področju nudenja pomoči in podpore, ki učence podpirajo za
reševanje raznolikih izzivov v okviru vseživljenjske perspektive. Proces sprememb ni lahek in
ni hiter, a je nujno potreben, saj ga terja šolska praksa in tudi različni mednarodni dokumenti.
V procesu poučevanja je potrebno v večji meri upoštevati raznolikosti učencev, ki prihajajo v
šolo z različnimi znanji, veščinami in sposobnostmi. Učinkovit sistem, ki podpira inkluzivno
vzgojo in izobraževanje zagotovimo s sistemskim načrtovanjem vzgojno-izobraževalnega dela
v šoli (Kavkler, 2008).
Sistemski model inkluzivne šole omogoča učinkovito načrtovanje in izvajanje projekta
inkluzivne šole. »Sistem sestavljajo podsistemi: učenec, razred, šola in širše okolje«, ki morajo
v procesu inkluzivnega izobraževanja delovati usklajeno (Ferguson, Kozlevski, Smith, 2001 v
Kavkler 2009, str. 3).
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Rezultati razvojno-raziskovalnega projekta Učenci z učnimi težavami v osnovni šoli:
razvoj celovitega sistema učinkovite pomoči (Magajna idr., 2008a) poudarjajo potrebo po
spreminjanju »sistemskega modela« pri delu z učenci z učnimi težavami, predvsem pa
poudarjajo oblikovanje spodbudnega učnega okolja na nivoju šole. To pomeni, da je v osnovni
šoli potrebno okrepiti iskanje virov pomoči in varovalnih dejavnikov za učence, izboljšati
organizacijo šole, okrepiti timsko delo in izvajanje strategij evalvacije učinkovitosti pomoči in
partnerstvo z učenci in njihovimi starši. V širšem okolju je potrebno razviti bolj fleksibilno in
odprto mrežo pomoči, vodenja in strokovne podpore s strani državnih ustanov, ki se ukvarjajo
z vzgojo in izobraževanjem (Kavkler, 2009, str. 3).
Evans (2007) poudarja, da inkluzija omogoča oblikovanje učnega okolja, v katerem so
optimalno odstranjene ovire za učenje, v katerem se optimalno prepoznavajo in razvijajo
sposobnosti in nadarjenosti učencev in posebne vzgojno-izobraževalne potrebe ter se učencem
ponudijo priložnosti za uspeh.
Na uresničevanje inkluzije v praksi vpliva več dejavnikov. Uspeh učencev s posebnimi
vzgojno-izobraževalnimi potrebami je v veliki meri odvisen od uporabe strategij vzgojnoizobraževalnega dela učitelja, od vodenja šole, vizije zakonodajalcev in od materialnih
pogojev, pogojev za strokovno rast v širšem in ožjem šolskem okolju. Spodbudno učno okolje,
ki ga dosežemo s pomočjo soustvarjanja strokovnih delavcev, učencev in staršev, odzivanje se
na potrebe učencev pomeni tudi oblikovanje šole 21. stoletja (Čačinovič Vogrinčič idr., 2005;
Mitchell, 2008; Magajna, 2009; Berry idr., 2010).
Osnovna načela inkluzivnega izobraževanja so (Kavkler, 2003): spoštovanje različnosti,
otrok in staršev, razvoj pozitivnega odnosa in stališč do vključevanja otrok s posebnimi
potrebami, pravica otroka za skupno izobraževanje z vrstniki, otrok in staršev, ustvarjanje in
vzdrževanje okolja, v katerem se spoštujejo individualne potrebe otrok, načrtovanje, izvajanje
in vrednotenje inkluzije na sistemski in individualni ravni, sprejemanje odgovornosti
strokovnih delavcev za uresničevanje inkluzije v praksi, profesionalni razvoj strokovnih
delavcev in spodbujanje učiteljevega truda ter zagotavljanje spodbudnega učnega okolja (prav
tam).
Na podlagi analize uresničevanja inkluzivne politike otrok s posebnimi potrebami v
državah Evropske unije (Special Needs Education in Europe, 2003) je bilo oblikovanih »pet
dejavnikov, ki najbolj vplivajo na razvoj inkluzije v praksi in služijo kot podlaga za
oblikovanje inkluzivne politike države« (Kavkler, 2008a, str. 33–38). To so:
–

»premik od medicinske usmeritve k bolj socialno-interakcijski
usmeritvi« (uspešnost otroka s posebnimi potrebami je v odvisnost od
celostnega delovanja otroka, okolja in količine pomoči, ki je za otroka
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izvedena);
–

»spremembe zakonodaje in financiranja šol« (urejenost vzgoje in
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami je v posameznih državah
različno urejena z zakonodajo);

–

»razvoj kontinuuma oblik izobraževanja otrok s posebnimi potrebami«
(otrokom s posebnimi potrebami je potrebno organizirati kontinuum
različnih oblik pomoči in služb, ki uresničujejo kontinuum njihovih
vzgojno-izobraževalnih potreb);

–

»preoblikovanje

specialnih

šol

v

centre

virov

inkluzivnega

izobraževanja« (možnost izobraževanja učiteljev, podpora in svetovanje
rednim šolam, zagotavljanje sistematičnega pristopa osebam s
posebnimi potrebami od izobraževanja do zaposlitve);
–

»pravica staršev do izbire šole (starši imajo možnost vključiti svoje
otroke v ustanove, ki otrokom omogočijo inkluzivno izobraževanje«
(prav tam).

Meijer, Soriano in Watkins (2003 v Magajna idr., 2011, str. 29; Kavkler, 2009, str. 5–6)
navajajo, da so se v praksi držav Evropske unije pri uresničevanju inkluzivne vzgoje in
izobraževanja izkazali kot uspešni splošni pristopi in dejavniki:
–

»dobro načrtovanje in fleksibilna organizacija procesa poučevanja«
oblikovanje fleksibilnega urnika, zagotavljanje optimalnega procesa
poučevanja, strokovnih in materialnih virov;

–

»individualizacija in diferenciacija procesa poučevanja« (sprotno
prilagajanje procesa poučevanja, skrbno načrtovanje, izvajanje in
evalvacijo strategij idr.);

–

»sodelovalno poučevanje« (timsko delo, dajanje koordinirane in
načrtovane podpore učitelju pri delu z učenci z učnimi težavami,
komunikacija med razrednikom in ostalimi strokovnimi delavci idr.),

–

»sodelovalno učenje« (učenec z učnimi težavami se uči skupaj z vrstniki,
vrstniška pomoč idr.);

–

»iskanje ključnih oseb v okolju za razvijanje inkluzivne vzgoje in
izobraževanja« (pomoč drugih strokovnih sodelavcev na šoli, skupinske
oblike pomoči, svetovanje učitelju idr.) (prav tam).
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Za nastajajočo šolo prihodnosti je potrebno razvijati pedagoške kompetence učiteljev,
poskrbeti za specialna znanja in veščine učiteljev, za širjenje in podajanje znanja ter najti
rešitve za izzive, ki pred učitelje postavljajo raznolike potrebe učencev. Zato je potrebno, da
učitelji pridobijo specialna znanja in spretnosti za učenje učencev z raznolikimi potrebami. A
enako pomembna in nova naloga ostaja, da si učitelji pridobijo znanje in izkušnje za
spremembo odnosa z učenci tako, da se učenje resnično soustvarja. Med gonilne sile za
oblikovanje drugačne šole spadajo finančna sredstva, sistem podpore učiteljem, poudarjanje na
vrednote učenja in pozitivnih izkušenj, preoblikovanje učnega okolja ter zagotavljanje
partnerskega odnosa med učitelji, učenci in starši v šoli. Paradigmatski premik je možen,
čeprav ni tako enostaven in samoumeven. Potrebno je spreminjati odnos med učencem in
učiteljem ter varovati prostor, ki učencu omogoči izkušnjo soustvarjanja ter izkušnjo znanja
(Berry idr., 2010; Čačinovič Vogrinčič, 2011).
Pedagoška, psihološka in socialno delovna stroka že imajo nova in potrebna znanja ki so
lahko temelj soustvarjanju spodbudnega učnega okolja, a ostaja odprto vprašanje, ali je družba
pripravljena na spoštovanje raznolikih

izkušenj in potreb učenca, na spremenjeno vlogo

učiteljev in staršev ter na vzpostavljanje drugačnih odnosov v šoli.

1.2.3 Partnerski odnos s starši v inkluzivni šoli
Z vidika šole kot sistema je za uvajanje inkluzivne šole izrednega pomena partnerstvo s
starši. Participacija staršev pri soustvarjanju spodbudnega učnega okolja pomeni nov pojav,
novo kvaliteto dela, ki jo je potrebno razvijati zaradi spodbujanja optimalnega razvoja
učenčevih sposobnosti. Sodelovanje s starši je tudi eden izmed petih pomembnih dejavnikov
razvijanja inkluzivne šole v državah Evropske unije (Special Needs Education in Europe,
2003). Pomemben dejavnik inkluzije je torej partnerski odnos s starši, ki zahteva
soudeleženost staršev pri odločitvah, ki so povezane z njihovim otrokom. Starši potrebujejo
zaupno osebo, ki jim pomaga pri razreševanju problemov in zmanjševanju stisk v zvezi s
posebnimi potrebami otroka. Starši morajo biti deležni tudi pravočasne in realne informacije o
otrokovih dosežkih, močnih področjih, obravnavi in napredku ter njegovi socialni
vključenosti, poagajo tako, da se aktivno vključujejo v proces pomoči in podpore otrokom s
posebnimi potrebami (Kavkler, 2008, str. 81). Sodelovanje s starši je pomemben del
odgovornosti strokovnega delavca. Oblikovanje pozitivnega odnosa s starši učencu z učnimi
težavami pomaga k lažjemu premagovanju njegovih težav. Starši običajno niso strokovnjaki
na področju izobraževanja, zato je v odnosu potrebno ravnati previdno, izražati skrb za
njihovega otroka in odpravljati ogroženost, ki jo starši pri obravnavi učenca z učnimi težavami
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doživljajo. Pomembna je uporaba razumljivega jezika, osebno in profesionalno odzivanje
strokovnega delavca, spoštovanje otroka in staršev. Učitelj mora biti pozoren tudi na to, da je
nekatere starše treba skrbno vabiti k sodelovanju, jih spodbujati ali se celo skupaj učiti
sodelovanja. Treba jim je ponuditi vse potrebne informacije o otrokovem razvoju, njegovih
posebnih potrebah in tudi o načinih, kako bodo doma razvijali otrokove zmožnosti. A
informacije včasih ne zadoščajo, starši potrebujejo tudi dobre izkušnje soustvarjanja pomoči.
Pomembno je, da učitelj pri sodelovanju s starši spoštuje sociokulturno okolje, iz katerega
izhajajo starši, njihova znanja, sposobnosti in pričakovanja ter jim nudi čustveno in moralno
podporo ter pomoč (Dens, 2004; Čačinovič Vogrinčič, 2008; Kavkler, 2008).
V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (1995, 2011) je zapisano, da mora šola
vzpostaviti in negovati učinkovite mehanizme sodelovanja s starši, pri tem pa vzpostaviti meje
strokovnosti, ki naj ostanejo v domeni strokovnih delavcev. Sodelovanje s starši pomeni tudi
varovalni dejavnik pred šolsko neuspešnostjo (Mikuš Kos, 1991).
Potreba po partnerskem sodelovanju s starši je opisana tudi v številnih raziskavah
(Christenson, Sheridan, 2001 v Jereb, 2011b; Resman, 2002; Digman, Soan, 2008; Kalin,
Resaman, Šteh, Mrvar, Govekar-Okoliš, Mažgon, 2009), ki poudarjajo, da je sodelovanje
potrebno predvsem pri reševanju težav, ki se pojavljajo v vsakdanjem vzgojno-izobraževalnem
procesu na različnih področjih, posebej pri podpori učenca z učnimi težavami v njegovem
razvoju, pri zagotavljanju uspešnost in pri oblikovanju spodbudnega učnega okolja.
Sodelovanje in povezovanje šole s starši poteka v okviru sodelovanja v svetu staršev, na
govorilnih urah in roditeljskih sestankih, v šolah in klubih za starše, pri izvajanju projektov in
raziskovalnih nalog. Učinkovito sodelovanje in pretok informacij o potrebah učenca med starši
in učitelji ugodno vpliva na oblikovanje odnosov v šoli. Starši, ki se vključujejo v
komunikacijo so občutljivejši za učenčeve potrebe, znajo ga pozitivno spodbujati in zaupajo v
svojo starševsko vlogo (Intihar, Kepec, 2002; Jereb, 2011a).
Žal praksa sodelovanja s starši zaostaja za deklariranimi stališči v teoriji in zakonodaji.
Šole kot strokovne ustanove nimajo tradicije in znanja, kako razviti enakovreden partnerski
odnos s starši. Strokovni delavci imajo različne izkušnje pri delu s starši. Starši so učenčevo
primarno socialno okolje in zato je starše potrebno potrpežljivo vabiti na

tovrstno

sodelovanje. Starši potrebujejo vabilo, spodbude in dobre izkušnje v procesu sodelovanja, da
bi strokovni delavci pridobili njihovo zaupanje ter da bodo vsi skupaj naredili potrebne korake
za napredovanje otroka s posebnimi potrebami. Strokovni delavci so za starše avtoriteta in
največkrat so starši v sodelovanju z njimi v podrejenem položaju, zato je potrebno vzpostaviti
med njimi odnos soustvarjanja, v katerem bodo v enakopravni vlogi, saj so tudi oni
strokovnjaki, strokovnjaki iz izkušenj. Tako bodo straši lahko spoznali pomen soustvarjanja,
32

ki jim mora omogočiti izkušnjo, da strokovni delavec verjame v to, da lahko sodelujejo pri
izobraževanju svojih otrok. Naloga strokovnega delavca je, da skupaj s starši razišče, katere so
tiste pomembne naloge, ki jih lahko oni opravijo. Šola lahko konkretno pokaže, kaj od njih
pričakuje, in jim ponudi znanje in svetovanje za delo z otrokom. Starši, ki najbolj poznajo
otroka, lahko pomagajo strokovnim delavcem pri poznavanju otroka in pri odpravljanju
otrokovih težav. Pojem sodelovanja s starši poudarja premagovanje ločenosti dveh struktur.
Pri pojmu partnerski odnos s starši je poudarek na skupnem sodelovanju dveh enakovrednih
partnerjev, ki imata skupni cilj. Sodelovanje med starši in strokovnjaki ključno za izvajanje
ustrezne pomoči za učence s posebnimi potrebami in z učnimi težavami. Starše vključimo v
šolsko delo, kolikor je največ mogoče. Starši in učenci z učnimi težavami se vključijo v delo
kot enakopravni partnerji. Znotraj tima je pomembno sodelovanje, saj ima vsak član svojo
vlogo (Dominkuš, 1997; Končar, 2003; Pinkus, 2005; Beattie, 2006; Magajna idr. 2011). V
pričujoči doktorski disertaciji partnerstvo razumemo kot soustvarjen proces, ki ga nenehno
sooblikujejo starši in učitelji. Pri tem mora biti pomembna tudi vloga in prispevek otrok.
Pokazala se je povezanost med uspešnostjo vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi
potrebami in sodelovanjem staršev s strokovnimi delavci šole. Veliko je staršev, ki so
zainteresirani za napredek svojih otrok in želijo aktivno sodelovati z učitelji in drugimi
strokovnjaki pri razvoju optimalnih možnosti svojih otrok s posebnimi potrebami. Preveč
običajno je, da govorimo zgolj o učiteljih in starših in vedno znova podcenimo ali prezremo
vlogo učenca. Učenci z učnimi težavami, učitelji in starši potrebujejo za pridobivanje
kompetenc mobilizacijo virov, ki jih šola ima ali jih lahko organizira ter vodijo k spremembam
mišljenja in ravnanja ljudi, njihovih stališč in k ustvarjanju raznovrstnih učnih okoljih
(Kavkler, 2001; Čačinovič Vogrinčič, 2008).
Poudarjam, da je v učnem okolju opredelitev pravic in dolžnosti staršev do sodelovanja s
šolo in do odločanja še posebej pomembna pri uresničevanju posebnih vzgojno-izobraževalnih
potreb učencev z učnimi težavami.
Na koncu tega poglavja se vračam k odgovoru na vprašanje, ki sem ga že postavila: ali je
družba pripravljena spoštovati raznolike izkušnje in potrebe učencev in vzpostvaljanje
drugačnih odnosov v šoli? Vsekakor ugotavljam, da je podpora družbe šoli nujna. Še posebej,
ker sodelovanje razumemo na nov način: kot soustvarjanje procesa, kjer učitelji, starši in
učenec dobijo dobro izkušnjo o uspehu in smislu. To so novi koncepti sodelovanja. Šole se
šele počasi pripravljajo na njihovo uresničevanje.
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1.3 Posebne vzgojno-izobraževalne potrebe
Za vsakega otroka je značilna enkratna kombinacija kognitivnih in drugih sposobnosti
ter potreb, ki morajo vplivati na količino pomoči in podpore v procesu vzgoje in izobraževanja
ter vsakdanjem življenju. Posebno pozornost je potrebno nameniti pozitivnemu izrazoslovju, s
katerim se v vsakodnevni šolski praksi označujejo učenci, ki imajo drugačne potrebe kot
večina njihovih vrstnikov. Krovni izraz za označevanje posebnih vzgojno-izobraževalnih
potreb je izraz otroci s posebnimi potrebami. Izrazje povezano s področjem otrok s posebnimi
potrebami se spreminija in razvija z razvojem znanosti in v odnosu do te skupine otrok.
Težave pri uvajanju inkluzije v prakso nastanejo tudi zaradi uporabe izrazov v različnih
dokumentih, ki imajo zelo širok pomen. Opozoriti velja, da se je oblikovalo veliko negativnih
stališč, ker prevladuje neznanje, da izraz posebne potrebe pomeni opredelitev potreb in
vrednot posameznika. Če se poudarjajo posebne vzgojno-izobraževalne potrebe otroka, se
morajo v učnem okolju razvijati tudi strategije, ki učencem s posebnimi potrebami omogočajo
dosegati optimalno uspešnost kot jo dosegajo vrstniki. Izraz učenci s posebnimi vzgojnoizobraževalnimi potrebami uporablja za učence, ki so manj uspešni ali neuspešni v šoli
(Worhington&Carruthers, 2003; Kavkler, 2007; Kavkler, 2008; Kavkler, 2009).
Klasifikacija otrok s posebnimi potrebami se po evropskih državah razlikuje. Pojavljajo se
klasifikacije, ki vključujejo od ene ali dveh podskupin otrok s posebnimi potrebami (npr.
Danska) do 10 podskupin (npr. Poljska). Največ držav pa navaja od 6 do 10 podskupin otrok s
posebnimi potrebami. Specifična klasifikacija je urejena v Liechtensteinu, kjer definirajo vrste
pomoči, ki jih otroci s posebnimi potrebami potrebujejo, ne podskupine posebnih potreb.
Razlike med evropskimi državami so pogojene z administrativnimi, finančnimi in
postopkovnimi pogoji (Special Needs Eduction in Europe, 2003; Kavkler, Magajna, 2008).
V Navodilih za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo v devetletni osnovni šoli (2003) so otroci s posebnimi potrebami opredeljeni kot
izredno raznovrstna skupina otrok, ki imajo enkratno kombinacijo kognitivnih in drugih
primanjkljajev (prav tam).
Učenčeve posebne vzgojno-izobraževalne potrebe zajemajo tri elemente (Kavkler, 2008,
str. 41), in sicer »potrebe, ki jih imajo vsi učenci« (npr. po spoštovanju, hrani, ljubezni,
potditvi, učenju, igri), »potrebe, ki jih imajo nekatere podskupine učencev«, npr. učenci s
težavami avtomatizacije pisanja (npr. potrebujejo rabo računalnika, pretežno ustno preverjanje
in ocenjevanje znanja) in »potrebe, ki so specifične za vsako osebo in niso neposredno vezane
na podskupine oseb s posebnimi potrebami« (npr. učenec, ki ima disleksijo, je lahko nadarjen
za matematiko, vendar potrebuje prilagoditve pri posredovanju nalog in navodil zanjo).
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V šoli je organiziran proces vzgoje in izobraževanja za vse otroke v populaciji. Če je v
ospredju medicinsko izrazje posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb grozi, da se zmanjšuje
pomen vpliva okolja na uspešnost otrok s posebnimi potrebami v pedagoški praksi.
Upoštevanje posebnih potreb otrok v pedagoški praksi omogoča praviloma optimalno
uspešnost kot drugim vrstnikom. Preusmeritev od motenj na posebne potrebe otroka zahteva
spremembe v okolju. Nujen pogoj za uresničevanje učinkovitega procesa pomoči in podpore
za doseganje uspešnosti učencev procesu je poznavanje in upoštevanje posebnih vzgojnoizobraževalnih potreb učencev. Na posameznikovo delovanje najbolj vplivajo biološke
značilnosti. To so na primer gibalne sposobnosti, sposobnosti koncentracije, pozornosti,
kognitivne sposobnosti, zdravstveno stanje. Njihove posledice se lahko omilijo z različnimi
medicinskimi ukrepi (na primer zdravila za epilepsijo, alergije, sladkorno bolezen idr.) ali s
specialno-pedagoškimi obravnavami (logopedska, surdopedagoška, tiflopedagoška idr.) ali z
izvajanjem vaj za pozornost in uspešno učenje vsebin. Potrebujejo po kvaliteti drugačno
vzgojno-izobraževalno obravnavo od povprečne pomoči, ki jo v procesu poučevanja
potrebujejo vrstniki (Ainscow, 2000; Kavkler, 2008).
Otroci s posebnimi potrebami imajo posebne potrebne na področjih, ki so povezana z
organizacijo, motoriko, socialno intergracijo in izobraževanjem. Z njimi je povezana
motivacija otroka za učenje. Za posebne potrebe povezane z organizacijo je značilno slabša
organizacija okolja (priprava in urejenost torbe, delovnega mesta, šolskih pripomočkov, igrač),
slabša lastna urejenost (neurejenest zunanjega videza) in slabša mentalna organizacija
(načrtovanje časa, stategij, urnika, zamujanje). Posebne potrebe povezane z motoriko se kažejo
na področju grobe in fine motorike (pisanje, risanje, uporaba tehničnih pripomočkov, igre). Pri
večini otrok s posebnimi potrebami so opazne težave pri socialni integraciji, na področju
čustvovanja in vedenja, z malo razvito socialno mrežo. Otroci s posebnimi potrebami na
področju izobraževanja, potrebujejo prilagajanje učnega procesa, razumevanje izbiro dobrih
poučevalnih strategij. Vplivajo na vseživljenjsko uspešnost posameznika, ki je pogojena z
izobraževalno uspešnostjo (Lewis, Doorlag, 1987 po Kavkler, Magajna, 2008). »Otroci s
posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami so otroci, ki prav zaradi svojih posebnih potreb
zahtevajo posebno pozornost in skrb. V vzgojno-izobraževalnem procesu so deležni pomoči,
ki se razlikuje od povprečne učne pomoči namenjene njihovim vrstnikom, npr. uporaba
drugačnih učnih gradiv in pripomočkov« (Kavkler, 2008, str. 41).
Pri opisovanju posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb je dobro odkrivati močna
področja, ki so potrebne za spodbujanje in izvajanje različnih dejavnosti za učence v šoli.
Oblikovanje učinkovitega projekta pomoči in podpore zahteva odkrivanje posebnih vzgojnoizobraževalnih potreb učencev z učnimi težavami (Kavkler, 2009; Magajna idr. 2008a).
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Za pričujoče raziskovanje je ključna ugotovitev, da večina otrok s posebnimi potrebami
potrebuje socialno-emocionalno podporo in razumevanje, čas za izkazovanje znanj in
spretnosti. Zagotavljanje socialno-emocionalnih potreb je v šoli pogosto zanemarjeno.
Največji vpliv na zagotavljanje posebnih potreb otrok ima vključenost otroka s posebnimi
potrebami v šolsko sredino, od katere se odvija izbira in pestrost strategij za doseganje
uspešnosti izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. To so na primer metode poučevanja in
izvajanje prilagoditev. Pri otrocih, ki dosegajo slabše izobraževalne rezultate, je mogoče
opaziti, da živijo v socialno in ekonomsko neugodnih okoljih. Lahko ugotovimo, da je
učinkovito, inkluzivno izobraževanje pomemben preventivni dejavnik pred socialnim
izključevanjem. Socialno-emocionalne potrebe so tudi odvisne predvsem od okolja, zrelosti
otroka in njegovih vrstnikov, samopodobe, interesov in socialnih veščin (Mittler, 2000; Košak
Babuder, 2011; Ghesquière, 2013). Psiho-socialno delovanje otrok s posebnimi potrebami se
kaže v višjem tveganju za prisotnost čustvenih in vedenjskih težav ter z motnjami interakcij s
starši in/ali strokovnimi delavci. Vsak otrok s posebnimi potrebami ima osnovne psihološke
potrebe kot so potrebe po samostojnosti, socialni podpori in po čustvovanju, zato so v šoli in v
družini pomembna pričakovanja do njega, sprejetje, dajanje povratnih informacij in socialne
pomoči. Socialno čustveno počutje otrok s posebnimi potrebami vpliva na motivacijo za
učenje, samopodobo ter na sprejemanje neuspeha in uspeha (Ghesquière, 2013).
Poglavje zaključujem s ključno ugotovitvijo: večina otrok s posebnimi potrebami
potrebuje socialno-emocionalno podporo in razumevanje, čas za izkazovanje znanj in
spretnosti. Zagotavljanje socialno-emocionalnih potreb je v šoli zelo šibko in pogosto
zanemarjeno. To dejstvo nam jasno pokaže pomen spodbudnega učnega okolja in tudi to, kaj
definira za otroke s posebnimi potrebami spodbudno učno okolje. Otroci s posebnimi vzgojnoizobraževalnimi potrebami za optimalni razvoj svojih zmožnosti potrebujejo najprej socialnoemocionalno podporo, dovolj časa in vse, kar sodi v spodbudo: različne oblike prilagoditev
kurikula, strategij poučevanja, uporabo učnih in tehničnih pripomočkov, spodbude v okolju.

1.3.1 Učenci z učnimi težavami
Med otroke s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami se vključuje skupina
učencev z učnimi težavami. Učne težave so raznolik pojav, za nastanek katerih se skrivajo
povsem različni vzroki. Težave se pojavijo lahko že pred vstopom v šolo, lahko pa se razvijajo
ali se pojavijo v različnih obdobjih, ob različnih okoliščinah. Učna neuspešnost se pri učencih
pojavi šele takrat, ko učna snov postaja čim bolj abstraktna. Pojavi se lahko tudi nenadoma,
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kadar učenec doživi neuspeh, ali če učitelj ne prepozna njegovih potreb in primanjkljajev
oziroma v neustreznem učnem okolju (Magajna idr., 2008b).
Pri pogledu v zgodovino opredeljevanja učnih težav je mogoče zaslediti pestro paleto
izrazov in opredelitev učencev z učnimi težavami. Sledeče navedbe več avtorjev (npr. Šegula,
Puhar, Šilih, Žerovnik, Šali, Galeša, Gartner in Palir, Svetina, Vivod, Skalar, Makarovič,
Pediček, Wong, Zakon o osnovni šoli) opisuje Košir (2011), ki govori, da se v zgodovinskih
izhodiščih v slovenskem šolskem prostoru pojavljajo poimenovanja kot na primer težavni
učenci, učenci, ki imajo slab šolski uspeh, sledijo opredelitve kot učenci, ki se počasno
razvijajo, učenci, ki imajo specifične učne težave, učenci, ki imajo legastenijo učenci, ki
dosegajo slabšo šolsko uspešnost ali učenci, ki imajo specifične učne nesposobnosti učenci, ki
so učno neuspešni, učenci, ki imajo specifične pedagoške težave, učenci z blažjim razvojnim
zaostankom, drugačni učenci, drugačni in različni učenci, nevrološko oškodovani učenci,
učenci s posebnimi potrebami in z učnimi težavami.
Zaradi raznolikosti učnih težav je težje postaviti njihova definicija. Najbolj pogosto je
uveljavljena definicija »Lerner (2003), ki definira učence in mladostnike z učnimi težavami
kot raznoliko skupino učencev z različnimi kognitivnimi, socialnimi, čustvenimi in drugimi
značilnostmi, ki imajo pri učenju pomembno večje težave kot večina njihovih vrstnikov«
(Lerner, 2003 v Magajna idr., 2011, str. 9)
Magajna, Kavkler in Košir (2011 po Bartoli, 1990, str. 9) navajajo ekosistemsko
definicijo težav v procesu učenja: »Kompleksni biološki, socialni, družinski, kognitivni,
jezikovni, kulturni, zgodovinski, ekonomski in politični dejavniki oblikujejo ekosistem, ki
vpliva na učinkovito učenje vsakega učenca. Učenec s svojimi značilnostmi oblikuje
interakcije med sabo in drugimi udeleženci ekosistema. Težave nastanejo takrat, kadar v
procesu učenja manjka eden ali več več pomembnih elementov ekosistema, ki vplivajo na
uspešnost učenca« (prav tam).
V raziskavi o soustvarjanju spodbudnega učnega okolja je pomembno, da v razpravah o
vzrokih in nastajanju učnega neuspeha poudarim pomen in vlogo učnega okolja za optimalno
napredovanje učencev z učnimi težavami.

1.3.2 Tipi in podskupine učnih težav
V dokumentu Učne težave v osnovni šoli: koncept dela (Magajna idr., 2008b, str. 10) je
navedeno, da »učne težave delimo na splošne in specifične. Razprostirajo se na kontinuumu od
lažjih preko zmernih do težjih in najtežjih, od enostavnih do zapletenih. Vezana so na krajša
ali na daljša obdobja šolanja, v nekaterih primerih lahko trajajo celo življenje« (prav tam).
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Učne težave so razdeljene na tri osnovne tipe (Magajna idr., 2008b, str. 7–9):
1. tip: »vzrok učnih težav je primarno v učenčevem okolju (težave pri učenju so
posledica kulturno-ekonomske prikrajšanosti«, večjezičnost, večkulturnost, stresni
dražljaji učenca ter pomanjkljivo ali neustrezno poučevanje in prikriti kurikul). Sem
spadajo učenci s splošnimi učnimi težavami.
2. tip: »vzrok učnih težav je v kombinaciji dejavnikov (vzajemni interakcij) med
posameznikom in okoljem« (za učene je zaradi notranjih dejavnikov bolj nagnjen k
določenim

učnim

težavam;

te

se

bodo

povečevale

n

nenačrtovanem

in

neusposobljenem okolju).
Neugodni interaktivni vplivi zunanjih in notranjih dejavnikov vplivajo na nastanek
težav »pri učencih, katerih težave pri učenju so posledica neustreznih vzgojnoizobraževalnih interakcij med učencem in učnim okoljem, ko način obravnave še
povečuje neugoden razvoj ob prisotnosti določenih osebnostnih značilnosti (npr.
splošna nezrelost, klubovalno vedenje idr.« (Magajna idr., 2011, str. 11).
3. tip: »vzrok učnih težav je primarno v posamezniku« (nevrološka motnja, razvojne ali
motivacijske posebnosti, zmerne specifične motnje učenja). Zaradi največje
zahtevnosti učnih težav bodo učenci s tem izvorom učnih težav potrebovali večje
prilagoditve. Sem sodijo »učenci z zmerno in hujšo obliko specifičnih učnih težav«
(Magajna idr., 2011, str. 11).
Zunanji dejavniki vplivajo na nastanek težav pri učenju pri (Magajna idr., 2011, str.11):
– »učencih, katerih učne težave so pogojene z večjezičnostjo in multi
kulturalnostjo (gre za učence, ki obvladajo le površinsko sporazumevalno
raven jezika, v katerem se šolajo, ne poznavajo pa knjižnega jezika);
– učencih, ki zaradi kulturne in ekonomske prikrajšanosti oziroma revščine niso
deležni potrebnih spodbud in priložnosti na kognitivnem, socialnem in
motivacijsko-emocionalnem področju, tako v domačem kot v širšem okolju;
– učencih, ki so deležni pomanjkljivega ali neustreznega poučevanja (npr. zaradi
menjav šol in učiteljev, pomanjkanje didaktične usposobljenosti učiteljev) in
imajo zato velike vrzeli v znanju«.
Notranji dejavniki učne neuspešnosti so prisotni pri (Magajna idr., 2011, str. 11):
– »učencih, ki se počasneje učijo zaradi upočasnjenega razvoja splošnih
kognitivnih sposobnosti (npr. počasi prehajajo na simbolni nivo, so uspešnejši
pri praktičnih dejavnostih idr.);
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– učencih s čustveno pogojenimi težavami pri učenju (npr. strahom pred
neuspehom, potrtostjo idr.);
– učencih, katerih učne težave so posledica pomanjkljive motivacije in
samoregulacije (npr. slaba organizacija pri načrtovanju, spremljanju in
evalvaciji lastnega dela, težave pri zastavljanju ciljev idr.)«.
Učna neuspešnost je lahko le relativna, in sicer takrat, ko učenec napreduje, vendar so
njegovi dosežki nižji od tistih, ki so pričakovane glede na njegove sposobnosti.
O absolutni učni neuspešnosti govorimo takrat, kadar so učne težave vzrok za negativne ocene
ali ponavljanje razreda (Kavkler, 2008; Magajna idr., 2008b).
Definiciji relativne in absolutne neuspešnosti pokažeta na nujnost in pomen
soustvarjanja procesa pomoči za učence v spodbudnem učnem okolju, saj odpirata prostor za
napredek, za omilitev ali odpravo učenčevih težav. Vsak tip učnih težav odpira posebne in
edinstvene procese pomoči.

1.3.2.1 Učenci s splošnimi učnimi težavami
Za splošne učne težave ali nespecifične učne težave je značilno, da je usvajanje in
»izkazovanje znanja ali veščin pri učencu ovirano zaradi raznih neugodnih vplivov okolja kot
so ekonomska in kulturna prikrajšanost, problem večjezičnosti in multikulturalnosti,
pomanjkljivo ali neustrezno poučevanje ter zaradi notranjih dejavnikov, kot je upočasnjen
razvoj splošnih kognitivnih sposobnosti, čustvene ali vedenjske motnje ali osebnostne
posebnosti v samem posamezniku ter zaradi neustreznih vzgojno-izobraževalnih interakcij
med učencem in okoljem, kot je strah pred neuspehom, nezrelost, pomanjkanje motivacije in
učnih navad. Ti učenci dosegajo nižje izobraževalne dosežke kot njihovi vrstniki, pri enem ali
več predmetih so manj uspešni ali celo neuspešni in vzroki njihovih težav niso posledica
nevrofiziološke, nevropsihološke narave. Učenci svojih potencialov ne morejo razviti zaradi
različnih notranjih in zunanjih dejavnikov« (Magajna idr., 2011 str. 10). V to skupino z učnimi
težavami vključujemo »učence z lažjimi in deloma tudi z zmernimi splošnimi učnimi
težavami« (Magajna idr., 2008b, str. 12). Šola jim je dolžna »prilagajati metode in oblike dela,
omogočati vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči«
(Zakon o osnovni šoli, 1996, 11. člen, Zakon o osnovni šoli, 2011, 12.a člen). Učenci z lažjimi
oziroma zmernimi splošnimi učnimi težavami so v šoli uspešnejši ob nudenju ustrezne
pomoči. Za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo učinkovite učne pomoči je izrednega pomena
sodelovanje strokovnih delavcev, učencev z učnimi težavami in staršev, učinkovito
poučevanje, nudenje preverjenih učinkovitih strategij pomoči ter spremljanje procesa pomoči
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in učenčevega napredka. Med splošne prilagoditve se štejejo (Kavkler, 2008; Magajna idr.
2008a; Magajna idr., 2008b; Alloway, 2010):
– prilagoditve učnega okolja (izvajanje različnih oblik dela, vrstniška pomoč in
sodelovalno učenje, zunanja organizacija učnega prostora, sedežni red idr.);
– prilagoditve časa, ki učencem omogoča daljši čas za delo oziroma primerno
razporeditev dejavnosti;
– prilagoditve učnih gradiv in pripomočkov (na različne nivoje razdelani standardi
znanja, kriteriji, več konkretnih in vizulanih opor in ponazoril);
– prilagoditve domačih nalog in obveznosti (po količini in zahtevnosti nalog tako, da jih
bo učenec samostojno rešil v domačem okolju);
– prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja (naloge se razdelijo na manjše dele);
– prilagoditve učnih metod in pristopov (poudarjanje ključnih pojmov in ciljev, več
aktivnosti s konkretnim materialom, oblikovanje praktičnih in življenjskih nalog tako,
da učenec doživi uspeh.
V dokumentu Učne težave v osnovni šoli: koncept dela (Magajna idr., 2008b, str. 9–10)
so opredeljena področja oziroma podskupine splošnih učnih težav, ki jih zaradi pogostih
kombinacij težav in interakcij ni mogoče med seboj ostro ločevati. Podskupine so (prav tam):
–

»učne težave zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti;

–

učne težave zaradi splošno upočasnjenega razvoja;

–

učne težave zaradi slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti;

–

učne težave zaradi pomanjkljive učne motivacije;

–

čustveno pogojene učne težave;

–

težave zaradi drugojezičnosti ter socialno-kulturne drugačnosti;

–

učne težave zaradi socialno-ekonomske oviranosti in ogroženosti«.
»Za učne težave, ki nastanejo zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti so značilne

neustrezno razvite veščine pozornosti, impulzivnosti in nemirnosti ter hiperaktivnosti»
(Magajna idr., 2008b, str.53). Motnje pozornosti so vidne kot nezmožnost osredotočanja
učenca na nalogo. Sem prištevamo težave z ohranjanjem pozornosti pri reševanju nalog.
Učenec se hitro odziva, pri čemer ne pomisli na posledice dejanj. Kaže se kot impulziven
učenec. Hiperaktivnost pa opisuje vedenje učenca kot nenehno motorično dejavnost učenca.
Učenec bega med različnimi dejavnostmi naenkrat. Varovalni dejavnik pri pomoči učencu, ki
ima učne težave zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti, je zagotovitev strukturiranega
vodenega dela in discipline. Učitelja takega učenca odlikuje potrpežljivost, jasnost zahtev,
doslednost ter občutljivost za učenčeve posebne potrebe. Učencem je potrebno nameniti cečje
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število spodbud, pozitivnih pohval, izkazati sprejemanje in jih aktivno poslušati, da bi
napredovali na učnem in tudi čustveno-socialnem področju (Magajna idr., 2008b, str.53–56).
Učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja imajo mejne in podpovprečne
intelektualne sposobnosti. Zaradi učnih težav pri vzgojno-izobraževalnem delu potrebujejo
prilagoditve gradiv (več poenostavitev zapletenih gradiv, navodil, problemov, nalog) ter
izvajanje intenzivnejših oblik strokovne pomoči, ker se najpogosteje srečujejo s težavami na
področjih vezanih na razumevanje abstraktnih učnih vsebin, zapletenih pojmov, pri prenosu in
posploševanju znanj, pri reševanju večstopenjskih problemov, pri razumevanju daljših
navodil, pomnjenju in na področju koncentracije. Imajo slabše razvite jezikovne sposobnosti,
pri ustnem izražanju je mogoče zaznati skromno besedišče, težje usvajajo osnovne šolske
veščine (branje, pisanje, računanje, pravopis) ter metakognitivne sposobnosti (težave imajo pri
načrtovanju časa in dela, spremljanju lastnega dela in pri preverjanju rezultatov). Šibka je tudi
motivacija za učenje in njihova socialna vključenost (Magajna idr., 2008b, str. 56–58).
Učne težave zaradi slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti najpogosteje nastanejo v
odvisnosti od tega, ali in koliko imajo učenci razvite samoregulacijske spretnosti (znanje učiti
se, uporabljati strategije učenja, veščine za uravnavanje lastnega procesa učenja). Zmožnost
uravnavanja procesa učenja je pri učencih odvisna od razvoja in uravnavanja
samoregulacijskih spretnosti. Če učenci ne razvijejo ali ne obvladajo samoregulacijskih
spretnosti, lahko nastanejo težave pri dejavnostih pred učenjem (postavljanje ciljev učenja,
izbira strategij učenja, doživljanje lastne učinkovitosti idr.) in težave pri dejavnostih pri učenju
(sposobnost osredotočanja učenca, odzivnost na dražljaje iz okolja, sposobnost spremljanja
lastnega dela, ne dobijo informacij o lastnem napredovanju) ter težave pri dejavnostih po
učenju (pomanjkljiva evalvacija lastnega dela, vloženega truda in znanja glede na dosežene
učne cilje, običajno se ne odločijo za drug način dela oiroma učenja, vzroke za neuspeh vidijo
v lastni nesposobnosti). Varovalni dejavnik za to skupino učencev je uporaba strategij učenja
specifičnih za vsakega učenca glede na njegove potrebe. Naloga učitelja je, da učenca pri
svojem predmetu uči uporabljati različne strategije učenja po konkretnem zgledu, pri čemer
učitelju lahko »pomaga svetovalni delavec in sicer neposredno pri delu z učenci ali v obliki
svetovanja«. Učenje samoregulacijskih spretnosti je potrebno vključiti v pouk in pomoč
(Magajna idr., 2008b, str. 58–60).
Za učenca z učnimi težavami zaradi pomanjkljive učne motivacije je značilno, da se ne
zanima le za nekatere predmete, učne vsebine ali področja šolskega dela. Učenec ni
41

pripravljen se truditi, da bi bil uspešen pri učenju. Pri učenju in pri drugih dejavnostih ni
vztrajen. Učna motivacija zajema medsebojno delovanje osebnostnih značilnosti učenca in
značilnosti vzgojno-izobraževalne situacije. Učitelj mora v učnih situacijah učenca spodbujati,
odkriti ovire za učenje in ustvarjati take situacije, v katerih bo učenec pripravljen aktivno
sodelovati. Ovire za šolsko delo so lahko v učencu ali pa tudi v neustrezno oblikovanem
učnem ali domačem okolju. Ključno odgovornost na tem področju ima učitelj. Učencu lahko
pomagajo tudi starši, predvsem z dajanjem pozitivnih spodbud pri domači pripravi na šolsko
delo (Magajna idr., 2008b, str. 60–62).
K čustveno pogojenim učnim težavam prištevamo anksioznost oziroma tesnobnost in
depresivnost oziroma potrtost. Učni dosežki učencev s čustveno pogojenimi učnimi težavami
so praviloma nižji od njihovih zmožnosti. Pogostost pojava je enaka pri fantih in pri deklicah.
Razlika med njimi je v tem, da deklice običajno iščejo pomoč, fantje pa želijo učne težave
rešiti sami.
Učenci, ki imajo strah pred neuspehom, so anksiozni (pojavi se pri njih strah, tesnoba).
Sami sebe lahko doživljajo kot neustrezne. Nerealno izražajo strah pred neuspehom, pogosto
nimajo občutka notranje trdnosti in samozavesti. Imajo previsoke cilje, ki jim onemogočajo
razlikovati med pomembnimi in nepomembnimi stvarmi. Lastno vrednost povezujejo s
popolnostjo in uspešnostjo, zato želijo biti pri reševanju nalog popolni. Čustveno pogojene
učne težave se lahko pojavijo v času šolanja med storilnostno uspešnimi in neuspešnimi
učenci..
Anksiozni učenci so motivirani za spremembe, zato jim je mogoče pogosto pomagati.
Učiteljem se priporoča, da jih učijo tehnik sproščanja (skupaj z njimi poiščejo optimalen
način sprostitve napetosti v različnih telesnih dejavnostih), učencem pomagajo pri usvajanju
strategij organizacije učenja, usmerjajo jih k načrtovanju realnih ciljev in doseganju
optimalnih dosežkov. Učitelji se morajo izogibati kritiziranju, pretiranemu zaščitniškemu
vedenju. Učence je potrebno navajati na samostojnost, odpraviti je potrebno pretirano
odvisnost. Opozoriti velja, da tudi neprimerno izražanje veselja in pomena učenčevih
dosežkov poudarja pričakovanja do učenca in s tem se lahko povečuje anksioznost učenca.
Metode kognitivno-vedenjske terapije spadajo med najbolj učinkovite metode obravnavanja
anksioznosti. Približno 50% anksioznih učencev je pogosto tudi potrtih. Učenci se kažejo kot
apatični (nezainteresirani, pasivni, vdani v usodo, imajo spremenjene vzorce obnašanja, nizko
samopodobo, pogosto težave pri koncentraciji in občutek obupa). Ti učenci so v šoli pogosto
neupravičeno označeni kot leni in nemotivirani.
Depresivnost učencev izhaja iz psiholoških težav. V šoli potrebuje pozornost in
oblikovanje ustrezne pomoči, ki ima prednost pred reševanjem učne neuspešnosti. Starše
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običajno bolj skrbijo neuspehi na učnem področju, manj pa potrtost otroka. Zato pogosto pri
svojih otrocih sploh ne prepoznajo depresije ali potrtosti. Psihološka osnova depresivnosti je v
neizraženi jezi obrnjeni k samemu sebi. Takrat se pri otrocih poglablja občutek žalosti in
nesrečnosti. Za pomoč takim učencem je potrebna velika mera vztrajnosti in doslednosti.
Učencem je treba dodajati veliko spodbud in biti pozitivno naravnan do njih (Magajna idr.,
2008b, str. 63–67).
Učne težave zaradi drugojezičnosti oziroma večjezičnosti in socialno-kulturne
drugačnosti se izražajo pri učencih, ki ne razumejo jezika okolja. Njihov materni jezik se
razlikuje od jezika okolja, zato se težje sporazumevajo, ne razumejo zahteve, počutijo se
osamljeni. Običajno imajo tudi drugačne kulturne norme kot njihovi vrstniki. Doživljajo
občutek negotovosti in strahu, ki je lahko vzrok za nastanek anksioznosti in vedenjskih težav.
V Nacionalnem komiteju na področju učnih težav (National Joint Commitee for Learning
Disabilities – NJCLD, 2005) je zapisano, da je pri tej skupini učencev mogoče zaznati še težave,
ki se kažejo pri pridobivanju, razvijanju in uporabi osnovnih šolskih kompetenc. Težavam na
slušnem, govornem, pisnem, bralnem in miselnem ali matematičnem področju se vzporedno
pridružujejo problemi na vdenjskem področju in pri vzpostavljanju in vzdrževanju socialnih
odnosov (http://www.acronymfinder.com/National-Joint-Committee-on-Learning-Disabilities

NJCLD).html).
Vključevanje učenca v drugo kulturno okolje je za staše, učenca in učitelja velik izziv.
Proces vključevanja ni samoumeven, zato mora biti projekt vključevanja učencev, ki ne
razumejo jezik okolja skrbno načrtovan in sproti vrednoten (Magajna idr., 2008b, str. 68–69).
Učne težave zaradi eksistenčne socialno-ekonomske oviranosti in ogoženosti (revščine)
se pojavijo pri učencih, ki prihajajo iz manj spodbudnega socialno-kulturnega okolja. Učenci
imajo težave v procesu izobraževanja in socializacije, ko se vključijo v okolje, ki je različno
od domačega in ima drugačna pričakovanja do učenca. Učitelji jih prepoznavajo kot manj
zmožne, zato jim dajejo manj priložnosti za razvoj njihovih zmožnosti. Imajo večji socialni
strah, težave pri navezovanju stikov z vrstniki, so manj priljubljeni med vrstnikih, doživljajo
nasilje v družini ali v ožjem domačem okolju. Učenci, ki izhajajo iz manj spodbudenga okolja,
imajo lahko splošne učne težave, ki se kažejo na večjih področjih. Bolj uspešni so pri
praktičnih dejavnostih. Lahko imajo specifične primanjkljaje pri določenih predmetih ali na
nekaterih področjih, lahko pa so zelo nadarjeni ali povprečno uspešni (Magajna idr. 2008b, str.
69–71).
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Na poti doseganja rezultatov jih najbolj ovira revščina. Posledično se pri njih pojavlja
tudi pomanjkanje motivacije v povezavi s šolskim delom in učenjem. Ker veliko energije
usmerjajo v borbo za preživetje, imajo skromnejše izkušnje s šolanjem, so socialno izključeni,
nimaji enakih možnosti za svoj razvoj kot njihovi vrstniki. Razen tega pogosto dobivajo iz
domačega okolja sporočilo, da ne potrebujejo šole, da bi bili uspešni. Pomembno je, da učitelji
za te učence razvijajo spodbudno učno okolje, da učence spodbujajo k aktivnosti, da jih učijo
prevzemati odgovornost za lastne učenje in dosežke (Košak Babuder, 2012).
V zaključku naj ponovno poudarim izreden pomen spodbudnega učnega okolja, ki
omogoča procese pomoči na način, da se učitelji, učenci in starši skupaj učijo dosledno
postaviti v ospredje učenčeve zmožnosti, torej ravnati iz perspektive moči (Saleebey, 1997 po
Čačinovič Vogrinčič, 2011).

1.3.2.2 Učenci s specifičnimi učnimi težavami
Specifične učne težave so značilne za heterogeno skupino primanjkljajev. Pojavijo se
zaradi motenj v delovanju centralnega živčnega sistema. Neodvisno od povprečnih ali
nadpovprečnih sposobnosti se pojavijo izrazite težave na področju pozornosti, pomnenja,
mišljenja, koordinacije, jezika, govora, branja, pisanja, računanja, socialne kompetentnosti in
čustvenega dozorevanja. Ovirajo učenje šolskih veščin, saj vplivajo na sposobnost
predelovanja, interpretiranja in/ali povezovanja informacij. So notranje narave. »Specifične
učne težave niso posledica vidnih, slušnih ali motoričnih okvar, motenj v duševnem razvoju,
čustvenih motenj in tudi ne neustreznih okoljskih dejavnikov, čeprav se lahko pojavijo skupaj
z njimi« (Magajna idr., 2008b, str. 11).
Specifične učne težave se pojavijo samostojno ali v kombinaciji z drugimi težavami
učencev. Lahko se med seboj kombinirajo z motnjami pozornosti in koncentracije, z
nemirnostjo in težavami z vedenjem, izrazita je lahko impulzivnost reševanja problemov in
nalog. Učenci imajo težave s pomnjenjem in slabo organizacijo pri delu, značilna je pogosto
počasnost, telesna in ročna nespretnost, emocionalna nezrelost idr. (Magajna idr., 2008b, str.
40).
Pogosti spremljevalci specifičnih učnih težav so tudi slaba samopodoba, zaradi nje pa
pasivnost in izključenost učenca. Lahko se pojavijo v povezavi s slabimi razvojnimi
zmožnostmi okolja, vendar jih te neposredno ne povzročajo (Žerdin, 2002).
Učenci pomanjkljivo obvladujejo temeljne spretnosti, zato težje sledijo štirim področjim
kurikula. Niti skrbno zasnovane oblike pomoči ne prinesejo viden napredek na področjih
specifičnih primanjkljajev. Zadostnega napredovanja ne zagotavlja niti uporaba alternativnih
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pristopov. Posledici težav sta frustracija učenca in oškodovano samospoštovanje. Učenec je
nemotiviran za učenje, pogosto se izogiba pouku, pridružijo se čustvene in vedenjske težave.
Učenci s specifičnimi učnimi težavami zaradi višje stopnje težavnosti običajno potrebujejo
dodatno specialno strokovno pomoč.
Pomembno je, da so pri učencih s specifičnimi učnimi težavami odkrite in razvijane
posebne sposobnosti, da bi učenec doživljal poleg neuspeha tudi uspeh in s tem pridobil dobro
samopodobo. Pričakovanja učiteljev in staršev do učenca s specifičnimi učnimi težavami se
redko povezujejo z njegovimi najboljšimi dosežki, raven njegovega delovanja pa običajno
določa prav učenčeva najšibkejša funkcija (Žerdin, 2002).
Za razlikovanje med stopnjami specifičnih učnih težav je pomembna prisotnost vseh
petih kriterijev:
(1.) »neskladje med učenčevimi splošnimi intelektualnimi sposobnostmi in njegovo
dejansko uspešnostjo na določenih področjih učenja;
(2.) obsežne in izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju (pri eni ali več
osnovnih štirih šolskih veščinah), ki so izražene v tolikšni meri, da učencu
onemogočajo napredovanje v procesu učenja;
(3.) učenčeva slabša učna učinkovitost zaradi pomanjkljivih kognitivnih in metakognitivnih
strategij ter motenega tempa učenja;
(4.) motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so pozornost, spomin, jezikovno
procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in prostorska
orientacija, orientacija informacij idr.;
(5.) izključenost okvar čutil, motenj v duševnem razvoju, čustvenih in vedenjskih motenj,
kulturne različnosti in neustreznega poučevanja kot glavnih povzročiteljev težav pri
učenju« (Magajna idr., 2008b, str.11–12).
Specifične učne težave lahko delimo na dve glavni skupini (Magajna idr., 2008b, str. 11):
(1.) »Specifične primanjkljaje na ravni slušno-vizualnih procesov, ki povzročajo motnje
branja (disleksija), pravopisne težave (disortografija) in druge učne težave, povezane s
področjem jezika (npr. nekatere oblike specifičnih motenj pri aritmetiki).
(2.) Specifične primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov, ki povzročajo težave
pri pisanju (disgrafija), matematiki (specialna diskalkulija), načrtovanju in izvajanju
praktičnih dejavnosti (dispraksija) pa tudi na področju socialnih veščin«.
Specifične učne težave na področju branja in pisanja so najpogostejše specifične učne
težave. So tudi najbolj raziskane. Največ dolgotrajnih težav povzroča disleksija. Učenci s težjo
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in težko obliko specifičnih učnih težav so poimenovani kot »učenci s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja« (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2007,
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011, 2. člen). Specifični primanjkljaji na
področju jezika ovirajo procesiranje jezikovnih sporočil in rabo jezika pri učenju. Učenci zato
šibko razumejo časovne in prostorske koncepte, imajo težave z izražanjem in razumevanjem
jezika (vsebino jezika) ter težave pri obliki jezika (skladnja in sintaksa) ter z uporabo jezika
(socialni jezik, šolski jezik, tempo jezika, priklic besed, oblikovanje in organiziranje
jezikovnega sporočila). Bistvo je problem procesiranja informacij in avtomatizacije (Magajna
idr., 2008b, str. 40–44)).
Za učence, ki imajo specifične učne težave pri matematiki, je značilno, da imajo v
primerjavi z vrstniki odstopanja od povprečja v matematičnem znanju, in sicer pri količini
matematičnega znanja ter pri uporabi matematičnega znanja. Specifične učne težave na
področju matematike imajo učenci na področju aritmetike, algebre, trigonometrije in
geometrije (Adler, 2001; Magajna idr., 2008, str. 44–47).
Klasifikacija specifičnih učnih težav pri matematiki določa tri osnovne skupine (Haskell,
2000). To so: specifične učne težave pri matematiki, v katerih je mogoče definirati nezadostno
razvite veščine reševanja matematičnih problemov (določanje količin, priklic aritmetičnih
dejstev) ter specifične aritmetične učne težave, s katerim se označuje avtomatizacija
aritmetičnih dejstev in postopkov ter diskalkulija kot genetsko pogojen kognitivni
primanjkljaj.
Uspešnost učenja matematike je odvisna tudi od strategij poučevanja, zato mora učitelj
organizirati tako učno okolje, ki bo za učenca zanimivo in da učencu omogoča razvijanje
matematičnega znanja (Kavkler, 2007).
V skupino specifičnih učnih težav spadajo tudi manj znane učne težave, ki so
poimenovane kot neverbalne specifične učne težave. Neverbalne specifične učne težave niso
učne težave v pravem smislu, so označevane kot motnje življenjskega učenja. Zanje je
značilno, da se pojavljajo na motoričnem, čustvenem in socialnem področju delovanja učenca
ter pri komunikaciji. Neverbalne specifične učne težave so nevrološki sindrom, ki je zaradi
manjše, približno eno odstotne pojavnosti v populaciji otrok, slabo prepoznan. Poleg
izobraževalnega področja vplivajo na razvoj in učinkovitost učenca tudi na vseh drugih
področjih (skrb za samega sebe, samousmerjanje, ekonomska odvisnost idr.). Pojavljajo se kot
izolirana težava ali v kombinaciji z drugimi, na primer kot Aspergerjev sindrom,
hiperkinetična motnja, razvojna koordinacijska motnja in dispraksija. Dispraksija se pojavlja
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pri zelo heterogeni skupini učencev, ki imajo povprečne ali nadpovprečne intelektualne
sposobnosti. Učenci dosegajo nižje dosežke na področju športa, tehnike, umetnosti ter pri
pisanju. Neradi izkazujejo svoja čustva, so raje osamljeni, radi delajo individualno. So tudi
manj samostojni. Ti učenci so nagnjeni k popolnosti (perfekcionizmu). Primanjkljaji so pri
učencih praviloma prikriti, pogosto povezani z disleksijo ter s primanjkljaji v miselnem in
jezikovnem delovanju. Učenci imajo bolj izrazite težave na področju fine in grobe motorike
ter na drugih področjih delovanja. Med najpogosteje opisana močna področja teh učencev
spadajo verbalne in slušne sposobnosti, mehanični spomin, jezikovno razumevanje in
izražanje. V predšolskem obdobju imajo v primerjavi z vrstniki dobro razvit besednjak in
besedni zaklad ter dobro razvite kognitivne sposobnosti in spomin, kljub temu delujejo kot
manj zreli in spretni učenci. Pri premagovanju dispraksije je pomembno, da ima učenec dovolj
časa, da bi lahko razvil pomanjkljive gibalne spretnosti. Potrebujejo jasna in enoznačna
navodila, prilagoditev učnega okolja, sedežnega reda, zagotovitev osebnega prostora, učenje s
pomočjo modelov, posredovanje pisnih navodil, reduciranje vsebin, preverjanje osredotočanja
se na vsebine, uporaba dogovorjenih znakov, postavljanje pravil in pričakovanj, sodelovalno
učenje, prilagoditve pri športni vzgoji izbiro ustreznih pripomočkov (večji prostor za reševanje
nalog, pripomočki večjih oblik, materiali večje velikosti idr.), časovne in organizacijske
prilagoditve, individualizirani pristopi, ustrezno izrekanje pohvale in evalvacija dela idr.
Čeprav je napredek teh učencev zelo počasen, je z ustreznim prilagajanjem učnega okolja
vzpostaviti pozitivne socialne odnose in doseči uspeh v šoli (Košak Babuder, 2007; Magajna
idr., 2008b, str. 47–50; http://www.nldline.com).
V skupini specifičnih učnih težav je potrebno omeniti še tako imenovane dvakrat
izjemne učence, to so nadarjeni učenci s specifičnimi učnimi težavami. To so učenci, katerih
značilnosti ustrezajo dvema skupinama; nadarjenim učencem ter učencem s specifičnimi
učnimi težavami. Zanje je značilno, da so zaradi dvojnih posebnih vzgojno-izobraževalnih
potreb v šolskem sistemu pogosto brez ustreznih načinov pomoči (Ruban, Reis, 2005).
Nadarjeni učenci s specifičnimi učnimi težavami imajo visoke splošne intelektualne
sposobnosti, talente na pozameznih izobraževalnih področjih, pri vodenju, v umetnosti in
ustvarjalnosti ob prisotnosti specifičnih kognitivnih težav nevrofiziološke narave, ki ovirajo
usvajanje in avtomatizacijo veščin in znanja na nekaterih področjih šolskega učenja. Največja
je skupina nadarjenih učencev s specifičnimi učnimi težavami, pri katerih se izjemne
sposobnosti in kognitivne težave medsebojno zakrijejo oziroma kombinirajo in med seboj tudi
kompenzirajo. Ni nujno, ampak se tak učenec lahko navzven kaže kot povsem povprečen
učenec (Ruban idr., 2005). Ocenjevanje nadarjenosti in specifičnih učnih težav mora biti pri
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tej dvojno izjemni skupini učencev zelo kompleksno. V okviru slovenskega Koncepta
odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (Žagar, Artač, Bezič, Nagy,
Purgaj, 1999) je v okviru tristopenjskega modela (evidentiranje, identifikacija, seznanitev in
mnenje staršev) ugotavljati in razumevati kompleksnost posebnih vzgojno-izobraževalnih
potreb za oblikovanje spodbudnega učnega okolja za najbolj optimalen razvoj teh učencev.
V skupino učencev z najtežjimi specifičnimi učnimi težavami spadajo tudi učenci, ki so
v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2007 in 2011, 2. člen) poimenovani kot
»učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja«. Če šola, učenec in njegovi starši
ugotovijo, da so v okviru prvih štirih stopenj v petstopenjskem modelu pomoči neuspešni pri
premagovanju učnih težav ter da učenec potrebuje bolj specifične oblike pomoči, predlagajo
izvedbo pete stopnje. Učenci z najtežjimi specifičnimi učnimi težavami so na peti stopnji v
kontinuumu pomoči usmerjeni kot otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v
izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Magajna idr.
2008b). V okviru programa se učencu po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
(2007 in 2011, 7. člen) »lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja,
časovna razporeditev pouka ter zagotovi dodatna strokovna pomoč. Obseg in način izvajanja
dodatne strokovne pomoči se določi z odločbo o usmeritvi«. Z raziskavo o soustvarjanju
spodbudnega učnega okolja jih povezujem zato, ker so v kontinuumu pomoči deležni
prilagoditev, ki vključujejo vse predhodno izvajane učinkovite prilagoditve, drugačen način
posredovanja informacij, izrazitejšo redukcijo abstraktnosti in zapletenosti, razlago podprto s
ponazoritvami.
Za doseganje optimalne uspešnosti učencev z učnimi težavami je oblikovanje
spodbudnega učnega okolja kompleksen proces, ker zagotovi edinstven individualni delovni
projekt za vsakega učenca posebej na način soustvarjanja v delovnem odnosu (Čačinovič
Vogrinčič, 2011). Učenec, učitelj, starši in drugi strokovnjaki imajo vsakokrat svoj edinstven
delež v soustvarjanju spodbudnega učnega okolja. Pri tem potrebujemo visokokvalificirane
učitelje in strokovnjake, ki znajo in zmorejo vzpostaviti sodelovanje, ki zagotovi udeleženost
vseh v procesu pomoči učencu s specifičnimi učnimi težavami.

1.3.2.3 Strategije in ukrepi pomoči učencem z učnimi težavami
Učenci s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami se izobražujejo skupaj z vrstniki.
Šola je dolžna skupaj s starši in učenci uskladiti proces učenja z značilnostmi in s posebnimi
potrebami učenca. Učne težave učencev se odpravijo ali vsaj zmanjšajo, če so zgodaj odkrite
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in če je za učence pravočasno organizirana učinkovita učna pomoč in podpora. Splošno
izhodišče pri odkrivanju in prepoznavanju učnih težav pri učencih je zagotavljanje celovitega
in kompleksnega pristopa. Odkrivanje in prepoznavanje učnih težav terja interdisciplinarni
pristop. Diagnostično ocenjevanje učnih težav predvideva sodelovanje učitelja z učencem in
njegovimi starši v raziskovalnem pogovoru o učenčevih učnih težavah, v procesu odkrivanja
učnih težav in soočanja se z njimi (Magajna, 2008).
Izhodišče za načrtovanje strategij in ukrepov pomoči je prepoznavanje in odkrivanje
učnih težav. V procesu sodeluje učenec, starši, učitelj in svetovalna služba, v težjih primerih
tudi specialni pedagog, psiholog, pedopsihiater ali drugi strokovnjak (logoped, surdopedagog,
tiflopedagog idr.). Odkrivanje in prepoznavanje učnih težav, ugotavljanje in raziskovanje
učnega okolja ter izvajanja pomoči mora biti ustrezno povezano. Zajema tudi poznavanje in
razvoj učenčevih močnih področij, tudi varovalnih dejavnikov v učnem okolju. Odkrivanje
splošnih področij kompetentnosti, ugotavljanje ravni izvajanja in dosežkov, razumevanje
učnega stila učenca, odkrivanje raznih področij kurikula ter močnih področjih v okolju kaže na
načine, kako se učenec zmore učiti uspešno (Magajna idr., 2008a; Magajna idr., 2008b, str.
16–26).
Učenci z učnimi težavami so heterogena skupina. Strokovni delavci morejo uporabljati
več strategij pomoči, glede na posebne potrebe učencev. Upoštevati je potrebno strategije
dobre poučevalne prakse, izbirati optimalne metode in oblike dela glede na skupine učnih
težav. Učitelji morajo biti pozorni na potrebe učencev z učnimi težavami, ustrezno strukturirat
poučevanje in učenje, biti pozitivno naravnani, dajati dovolj spodbud, razvijati sodelovalno
učenje. Pomembno je tudi spremljanje učenčevega napredka, dajanje sprotnih povratnih
informacij, jasna navodila, poučevanje učnih strategij idr. Pomoč učencem z učnimi težavami
mora biti organizirana na kontinuumu oblik pomoči in podpore. Na obravnavo učencev z
učnimi težavami vplivajo različni dejavniki, predvsem zgodnja obravnava, prilagajanje
procesa poučevanja, preprečevanje oziroma preventiva učnih težav in promocija duševnega
zdravja (Kavkler, 2008; Kavkler, 2009; Magajna idr., 2008b, str. 33–34; Kavkler, 2011;
Magajna idr., 2011, str. 17–20).
Spodbudno učno okolje in prizadevanje učenca pri učenju strategij učenja pomaga pri
odpravljanju učnih težav in pri zmanjševanju njihovega vpliva na šolsko neuspešnost in
socialno vključenost učenca. Pomoč in podpora ter jasna struktura skupaj s prilagoditvami so
ključne za obravnavo učencev s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami in morajo biti
vseživljenjske, če jih posameznik potrebuje (Kavkler, 2010).
Spodbudno učno okolje vsebuje take elemente, ki učencem z učnimi težavami pomagajo
dosegati cilje v vzgojno-izobraževalnem procesu.
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1.4 Večstopenjski model pomoči
Konceptualni okvir za izboljšanje učenja in učnih dosežkov učencev v šolstvu
predstavlja model, ki smo ga v slovenskem prostoru (Magajna idr., 2011, str. 13) poimenovali
»model odziv na obravnavo« (ang. RTI – Response to intervention; v nadaljevanju: model
RTI).
Prepoznan in najpogosteje uporabljen je v Združenih državah Amerike. Uporabo modela RTI
podprla mednarodna organizacija CCE (The Council for Exceptional Childern – Svet za
izjemne otroke), ki spodbuja napredek oseb, ki so bodisi nadarjene ali imajo primanjkljaje
(The Council for Exceptional Childern, 2007; Kavkler, 2008).
Osnovan je na preventivnem zdravstvenem modelu in uporabljen tudi v psihološki
obravnavi. Definiran je kot pedagoški pristop k poučevanju, diagnostičnemu ocenjevanju in
obravnavi ter kot učinkovit model, ki temelji na znanstveno dokazanih strategijah obravnave
učencev, ki so rizični za vzgojno-izobraževalni neuspeh. Terja zgodnjo identifikacijo in
odločanje za učinkovito pomoč.
V večji meri kot klasično poučevanje omogoča izboljšanje dosežkov vseh učencev z
raznolikimi potrebami v okviru rednega procesa izobraževanja (Melard, MCknight, Jordan,
2010 v Kavkler, 2011; http://www.advocacyinstitute.org/resources/TEC_RtIblueprint.pdf).
Model RTI so »v Združenih državah Amerike začeli uporabljati predvsem zato, ker
povečuje možnost za zgodnje odkrivanje učnih težav in zagotavljanje zgodnjih oblik učne
pomoči, ki so enostavnejše in manj intenzivne« (VanDerHayden&Jimerson, 2005 v Magajna
idr., 2011, str. 13). Prednost zgodnje obravnave je v tem, da se z njo prepreči učna neuspešnost
in se z njo pravočasno odkrijejo izrazitejše učne težave. S pomočjo modela se tudi zmanjšuje
neustrezno odkrivanje učnih težav, ki vodijo v vključevanje učencev v posebne oblike vzgoje
in izobraževanja. (Coleman, Buysse, Neitzel, 2006; Barnes&Harlacher, 2008). Model
predvideva, da se »znotraj stopnjevanih oblik in intenzivnosti pomoči učinkoviteje spremlja
napredek učencev« (Burns, Yesseldyke, 2008 v Magajna idr., 2011, str. 13).
Model RTI pripisuje vlogi učitelja in drugih strokovnih delavcev velik pomen, ker v
okviru dobre poučevalne prakse načrtujejo in izvajajo različne pomoči, s katerimi podpirajo
učenčev napredek na podlagi učenja in vedenja. V okviru modela se uporablja večstopenjski
model odkrivanja in obravnave učencev z učnimi težavami. Temelji na reševanju problemov,
sprejemanju odločitev, sistematični pomoči ter na sodelovanju strokovnih delavcev in staršev.
Učencem omogoča prehajanje od splošnih pristopov do bolj specifičnih oblik pomoči.
Evalvacija učinkovitosti oblik in metod pomoči je pogoj za oblikovanje predloga za izvajanje
še bolj intenzivnih oblik pomoči. Učitelju in strokovnim delavcem model omogoča
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spremljanje napredka učencev pri izvajanju osnovnih oblik pomoči v okviru vsakodnevnega
poučevanja, olajša jim tudi oblikovanje in utemeljevanje predloga za bolj izrazite oblike
pomoči (Kavkler, 2011, str. 14).
Potrebno je oblikovanje kriterijev za prehajanje po stopnjah, ki je odvisno od učenčevih
posebnih potreb ter od različnih dejavnikov v okolju. Stopnje obravnave po večstopenjskem
modelu omogočajo uresničevanje pravočasne fleksibilen učne pomoči. V primeru, da učenec
ne napreduje ob zagotavljanju oblik pomoči po večstopenjskem modelu, je za optimalni razvoj
učenčevih potencialov potrebno pričeti specialno-pedagoško obravnavo in oceniti potrebo po
prilagojenem kurikulu z znižanim standardom (Ball, 1994; http://nichcy.org/schoolsadministrators/rti; Fuchs in Fuchs, 2006; Kavkler, 2008; Magajna idr., 2008b).
Model RTI omogoča učencem kakovostno izobraževanje v razredu, terja protokol reševanja
problemov, v katerem je potrebno postopoma izbirati in stopnjevati oblike pomoči, omogoča
izboljšanje poučevanja in prilagajanje procesa poučevanja in večjo fleksibilnost izvajanja
obravnave. Model ima pomembno vlogo pri ocenjevanju potreb učencev in pri zagotavljanju
zgodnje obravnave (http://www.readingrecovery.org).
Razlika med klasičnim poučevanjem in modelom RTI temelji na tem, da pri modelu RTI
se ne čaka na neuspeh učenca, da bi mu bila organizirana pomoč. Učitelj ima v okviru modela
RTI možnost ocenjevati posebne potrebe učencev kot del procesa poučevanja, zato čim bolj
zgodaj ugotovi potrebe raznolike skupine učencev v razredu in prilagodi proces poučevanja
večini učencev. Poučevanje mora biti tako kakovostno in prilagojeno, da je vsaj 80 odstotkov
učencev v razredu uspešnih. Učitelji predlagajo bolj intenzivno obliko pomoči šele takrat, ko
učenec ne dosega pričakovanih rezultatov ob prilagoditvah izvajanjih v okviru dobre
poučevalne prakse. Spremljanje napredka učencev s strani učiteljev in svetovalnih delavcev
služi kot temelj za podajanje predloga za izvajanje bolj intenzivnih oblik pomoči (Magajna
idr., 2008b).
Model RTI temelji na treh ključnih elementih (Kavkler, 2011):
(1.) Uporaba večstopenjskega modela odkrivanja obravnave omogoča povečevanje
intenzivnosti obravnave učencev v skladu s posebnimi potrebami.
(2.) Reševanje problemov

pri

sprejemanju

odločitev in

evalvaciji

učinkovitosti

uporabljenih strategij, saj pristop reševanja problemov omogoča učitelju, da korak za
korakom odkriva in analizira težave, razvije načrt obravnave in evalvira njegovo
učinkovitost.
(3.) Zbiranje podatkov, ki omogočajo spremljanje napredka učencev ter predstavljajo
vodilo pri odločanju o strategijah, ki jih učenec potrebuje na vsaki stopnji pomoči.
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Izvajanje predstavljenih elementov modela RTI se srečuje tudi s težavami, ki so
povezani na primer z opredelitvami kriterijev za opredelitev uspešnosti učenca, metod za
spremljanje procesa obravnave, strategij in oblik pomoči in poučevanja šolam omogoča, z
dokumentiranjem obravnav. Med največje pomanjkljivosti modela štejemo opredeljevanje
ustreznih kriterijev za opredelitev uspešnosti učencev, opredeljevanje kriterijev za spremljanje
procesa obravnave, izbiro najbolj primerne in dovolj intenzivne oblike pomoči, objektivno
dokumentiranje izvajanja pomoči, evalvacijo učinkovitosti in ustreznosti obravnave učencev z
učnimi težavami. Poudarek mora biti na kakovostno izvedeni prvi stopnji pomoči, saj je
potrebno izkoristiti vse vire, da bi se pri večini učencev zmanjšala ogroženost za šolski
neuspeh. Če preventivni okvir deluje, so učenčeve potrebe pravočasno odkrite in pomoč
organizirana zgodaj in učinkoviteje (VanDerHayden & Jimerson, 2005; Fuchs in Fuchs, 2006;
Mellard, 2010).
Prilagajanje intenzivnosti obravnave po modelu vključuje naslednje elemente (Mellard
idr.; 2010; Kavkler, 2008; Magajna idr. 2008b):
– Čas obravnave, ki vključuje odmerjanje časa, pogostosti in dolžine obravnave, lahko pa
tudi povečanje intenzivnosti obravnave (npr. čas, ki je namenjen posameznemu
učencu, številu ur pomoči v enem tednu ter dolžini obravnave v enem tednu).
– Velikost skupin zajema delitev učencev v manjše skupine (od 2 do 5 ali od 6 do 10) z
namenom, da se v manjši skupini učencem lahko nameni več časa ter učenci dosežejo
večjo uspešnost. Za doseganje uspešnosti je pomembna tudi kakovost obravnave.
– Dajanje takojšnje povratne informacije učencu je bolj omogočeno v manjši skupini
učencev, v kateri je možnost večje interakcije med učiteljem in učencem. Za učenca z
učnimi težavami je pomembna pozitivna povratna informacija ter posvečanje
pozornosti učitelja njegovemu delu in napredku.
– Potrebne vaje za usvajanje snovi, pomeni, da učitelj upošteva čas, ki ga različni učenci
potrebujejo za usvojitev določene učne snovi tako, da delo upočasni, poveča
intenzivnost, omogoči več utrjevanja idr.
– Priložnost za sodelovanje terja omogočanje podaljšanega časa in priložnosti za vaje in
spremljanje učenčevega napredka.
– Prehajanje med vsebinami in razredi je vezana na izvajanje urnika (npr. blok ura,
fleksibilni predmetnik), s pomočjo katerih učitelj prihrani čas za povezovanje s
predhodno snovjo, uro ali vsebino.
– Specifični in usmerjeni cilji olajšajo učencem doseganje splošnih ciljev ter široke cilje
v procesu poučevanja usmerijo na kurikularne cilje ter na pridobivanje specialnih znanj
in veščin.
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– Strokovnjakovo znanje in veščine za obvladovanje in uporabljanje strategij za
obravnavo učencev z učnimi težavami vplivajo na učenčeve dosežke. Strokovni
delavec mora biti tako profesionalno usposobljen, da učinkovito opravlja svoje delo z
učenci z učnimi težavami.
Model RTI žal poudarja le vlogo učitelja, ne predvideva sodelovanja staršev ter ne
predvideva posebne skrbi za upoštevanje glasu učenca. V naši raziskavi so učenci in njihovi
starši soustvarjalci spodbudnega učnega okolja.
V vsakem šolskem sistemu že obstajajo številni elementi za izvajanje modela RTI.
Potrebno je začeti s sistematičnim uvajanjem tega modela v prakso, pri tem pa šolam nuditi
podporo in pomoč.
Fuchs in Fuchs (2006) opisujeta tristopenjski model pomoči kot eden od učinkovitih
modelov za uresničevanje inkluzije v praksi. Tristopenjski model učne pomoči se začne v šoli
s prvo stopnjo, ki poteka v učilnici v okviru pouka. Prva stopnja je namenjena vsem učencem
in vsem učencem omogoča optimalen napredek. Osnova za tako obravnavo je poznavanje
učenčevega znanja, izkušenj, močnih področij. V skladu z zastavljenimi kurikularnimi cilji
napreduje 80 odstotkom vseh učencev (prav tam). Poučevanje na prvi stopnji mora biti zelo
kakovostno, zato se od učitelja zahteva izvajanje diferenciacije pri pouku in dobre poučevalne
prakse. Na prvi stopnji se odkrije približno 20 odstotkov učencev, ki potrebujejo bolj
intenzivno obravnavo (prav tam). V primeru, da proces poučevanja ne ustreza 80 odstotkov
učencev je potrebno izboljšati kakovost poučevanja in potem učencem, ki imajo izrazitejše
učne težave omogočiti prehod na naslednji nivo modela RTI. Na prvi stopnji je za organizacijo
kakovostnega poučevanja pomembno podaljšanje časa za reševanje nalog, ekspliciten in dobro
organiziran proces poučevanja, razvoj strategij samoregulacije, ustvarjanje pogojev za razvoj
višjih kognitivnih procesov (branja, pisanja, računanja, pomnjenja), doseganje specifičnih
dosežkov, celostno zasnovan pouk, upoštevanje heterogenosti skupine učencev, spremljanje
učenčevega napredka, sistematično vključevanje znanstveno dokazanih uspešnih strategij v
splošno poučevalno prakso (Fletcher, Reid Lyon, Fuchs, Barnes, 2007; Kavkler, 2011).
Na drugi stopnji se oblikuje pomoč za tiste učence, ki potrebujejo bolj intenzivno
podporo. Imenuje se tudi sekundarni nivo, namenjen je 15 odstotkom učencev. Učenci so na
drugi stopnji deležni poučevanja z bolj specifičnimi cilji, ki so oblikovani v skladu z njihovimi
posebnimi potrebami ter omogočajo dosegati zahteve rednega kurikula. Cilji se dosegajo s
prilagojenimi metodami poučevanja, v manjših skupinah idr. Strategije pomoči so na primer
identifikacija podobnosti in različnosti, povzemanje in oblikovanje zapiskov, prepoznavanje in
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krepitev truda, domače naloge in vaje, sodelovalno učenje, dajanje povratne informacije
(Marzo, Pickering, Pollack, 2001; Kavkler, 2011).
Tretja stopnja je namenjena manjšemu deležu učencev, za katere na predhodnih stopnjah
ni bila pomoč dovolj učinkovita. Zajema od 1 do 5 odstotkov učencev. Za to populacijo je
značilno, da potrebuje bolj intenzivno in specializirano pomoč, pogosto individualno
obravnavo. Dolžina in intenzivnost obravnave na tretji stopnji je odvisna od izrazitosti
posebnih potreb učencev. To je intenzivna oblika specializirane obravnave, ki zahteva
dosledno spremljanje napredka učenca. Če je pomoč dovolj učinkovita, učencem omogoči
optimalni razvoj njegovih potencialov. V primeru, da pomoč ni dovolj učinkovita, je potrebna
ponovna ocena primernosti oziroma potreba po večjem prilagajanju kurikula (Kavkler, 2011).
V pedagoški praksi je mogoče zaslediti modeli pomoči z različnim številom stopenj.
Vsebujejo pomemben element vzgojno-izobraževalnega dela, saj je v njih skrbno spremljan
napredek učenca. Ne obstajajo pa raziskave, ki bi dokazale, da je večstopenjski model bolj
učinkovit od manj stopenjskega. V slovenskem šolskem prostoru se je uveljavil petstopenjski
model nudenja pomoči, katerega osnova je tristopenjski model. Upošteva strokovne in
materialne vire, ki v šolskem sistemu že obstajajo (Magajna idr., 2008b).
Posebej poudarjam pomembno značilnost predstavljenih modelov, ki temeljijo na
večstopenjskem izvajanju pomoči, ker z načrtovanjem spodbudnega učnega okolja pri večini
učencev preprečujejo neuspešnost. Če se na več stopnjah pomoči v učno okolje vključi
odzivanje na posebne potrebe učencev in se načrtujejo, izvajajo in evalvirajo ter ponovno
načrtujejo oblike pomoči in podpore, se za večino učencev oblikuje spodbudno učno okolje.

1.4.1 Petstopenjski model nudenja učne pomoči
Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je sprejel dokument Učenci z učnimi
težavami v osnovni šoli: koncept dela (Magajna idr., 2008b). Z njim postavlja »strokovne
osnove za razvoj učinkovitejših pristopov obravnave učencev z učnimi težavami v slovenskem
prostoru s pomočjo petstopenjskega modela nudenja pomoči učencem z učnimi težavami«
(Magajna idr., 20011, str. 15). Petstopenjski model nudenja učne pomoči zagotavlja izvajanje
kontinuirane učne pomoči na naslednjih stopnjah: »pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem
pouku ter v okviru podaljšanega varstva; pomoč šolske svetovalne službe in/ali mobilne
specialno-pedagoške službe; individualna ali skupinska učna pomoč; mnenje in pomoč
zunanje specializirane ustanove šele nato pa se lahko učence z izrazitimi specifičnimi učnimi
težavami usmeri v izobraževalni program prilagojenega izvajanja z dodatno strokovno
pomočjo« (Magajna idr. 2008b, str. 36). Implementacija koncepta predvideva oblikovanje
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spodbudnega učnega okolja, prilagajanje procesa poučevanja, preverjanja in ocenjevanja
znanja ter učnega gradiva idr. glede na učne težave učencev. Ključno vlogo pri zagotavljanju
spodbudnega učnega okolja v petstopenjskem modelu nudenja pomoči ima učitelj (Magajna
idr., 20011, str. 14).
Pomoč učencem z učnimi težavami v skladu z omenjenim konceptom je za šolo
obvezujoča (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011, 26. člen). Pred
usmeritvijo morajo biti izvedeni štirje koraki pomoči z namenom, da se vsakemu učencu
zagotovi čim prejšnja pomoč in podpora. Financiranje izvedbe korakov pomoči ter
oblikovanje sistema pomočnikov na področju dela z učenci z učnimi težavami mora biti
zagotovljeno z javnih sredstev (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011). Učinkovitost
izvedbe petstopenjskega modela nudenja pomoči »je na vseh petih stopnjah odvisna od
učiteljevega izvajanja strategij pomoči učencem z učnimi težavami« (Magajna idr., 2011, str.
16).
Slovenski petstopenjski model omogoča na prvi stopnji uspeh pri doseganju
izobraževalnih ciljev 80 odstotkom učencem, ki so deležni pomoči učitelja pri pouku,
dopolnilnem pouku in v okviru podaljšanega bivanja oziroma preventivnih primarnih ukrepov.
Sledi usmerjena pomoč in podpora, razdeljena na tri stopnje, ki je namenjena od 15 do 20
odstotkom učencem. V peto stopnjo je vključenih le od 1 do 5 odstotkov učencev, ki
potrebujejo terciarno pomoč usposobljenih strokovnih delavcev oziroma individualizirano
pomoč in podporo (Magajna idr., 2011, str. 16; Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011).
Na uresničevanje petstopenjskega modela pomoči pomembno vpliva tudi organizacija
dela v razredu, razpoložljivi strokovni in materialni viri v šoli, podpora učitelju ter njegova
pripravljenost in možnosti za neposredno delo z učenci ter za timsko delo. Pomembno je, da
učitelj spreminja svoje delo, stališča in prepričanja ter je pozitivno naravnan do učencev ter
razvija timsko soustvarjanje rešitev vseh udeležencev procesa izobraževanja (Magajna idr.,
2011; Tancig, 2008; Kavkler, 2009; Čačinovič Vogrinčič, 2008).
Predstavljeni petstopenjski model je umeščen v dokument Učne težave v osnovni šoli:
koncept dela (Magajna idr., 2008b), ki predpostavlja in zagotavlja, da se vsakemu učencu
zagotovi izvirni delovni projekt pomoči in s tem njegova udeleženost in sodelovanje s starši na
način delovnega odnosa.
Kljub temu sodelovanje vseh, ki so pri pomoči udeleženi (predvsem učenca), trči ob
mnoge ovire, ki preprečujejo ravnanje v skladu s sprejetim konceptom. Najpogostejše ovire za
uspešno vključevanje učencev z učnimi težavami v vzgojno-izobraževalno delo v osnovni šoli
so splošna prepričanja in stališča, konservativna tradicija šol, nezadostna usposobljenost
učiteljev za odkrivanje in obravnavo učencev z učnimi težavami, premajhna podpora vodstva
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timskemu delu na šoli in uvajanju sprememb, ki jih zahteva uresničevanje soustvarjanja
spodbudnega učnega okolja v šoli, spremembe na področju šolske prakse in premajhna
dejavna

udeleženost

učencev

v

procesu

pomoči

(Čačinovič

Vogrinčič,

2008;

http://www.teaching2030.org; Mitchell, 2005 v Kavkler, 2009; Mitchell, 2008; Magajna idr.,
2008; Ainscow, Sandill, 2010; Berry idr., 2010; Kavkler, 2010).

1.4.1.1 Dokumentacija v petstopenjskem modelu pomoči
Uresničevanje petstopenjskega modela nudenja pomoči terja tudi vodenje ustrezne
dokumentacije. Strokovni delavci v osebni mapi učenca dokumentirajo in evalvirajo izvajanje
učne pomoči na posameznih stopnjah v petstopenjskem modelu pomoči. Pripravijo kroniko ali
dnevnik izvirnega »delovnega projekta pomoči« (Magajna idr. 2008b, str. 72), v katero se
zapisujejo sprejete odločitve, dogovori, dosežki idr., soglasje staršev za vse oblike pomoči,
delne evalvacijske ocene po vsaki zaključeni stopnji petstopenjskega modela, s katerimi se
preverja napredek učenca z učnimi težavami in učinkovitost učne pomoči, sklepno
evalvacijsko poročilo, ki ga pripravi šolski tim kot timsko poročilo. Ob koncu pa predvideva
proslavljanje oziroma evalvacijo in refleksijo dela z vsemi udeleženimi v projektu pomoči
(Magajna idr., 2008b, str. 72–77).
Dogovorjeno zaporedje nalog za učenca z učnimi težavami in proces pomoči se zapiše v
izvirnem delovnem projektu pomoči, ki predstavlja program, ki učencu z učnimi težavami
omogoča optimalni napredek. Nosilec individualnega delovnega projekta pomoči je praviloma
učitelj, razrednik. Projekt nastaja posebej za učenca, zato je izvirni ter so v njem zapisani cilji,
dogovori, naloge, zato je tudi delovni. Za izdelavo ustreznega programa po meri učenca z
učnimi težavami je potrebno dobro poznati njegove potrebe in najti prave načine delovanja in
poučevanja, da se dosežejo cilji, ki si jih zastavimo. Nanaša se na opredelitev učne snovi,
metodike in didaktike poučevanja in učenja glede na posebne potrebe vsakega učenca posebej,
čas sodelovanja, opredeljuje delež izvajalcev pomoči. Proces temelji na timskem delu in
spodbuja k dejanski udeleženosti vseh vključenih – učenca, strokovnih delavcev in staršev in
je usmerjen v spodbujanje in odkrivanje učenčevih talentov in v vsestransko izboljšanje
življenjskih razmer učenca. Je projekt pomoči, dokument, ki se spreminja glede na potrebe
učenca, ki omogoča oblikovanje posebnega procesa med udeleženimi, in sicer soustvarjanja.
Učitelja usmerja k poslušanju, razumevanju, dogovarjanju in skupnemu sodelovanju z
učencem in njegovimi starši (Čačinovič Vogrinčič, 2008; Magajna idr., 2008b).
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Izvirni delovni projekt pomoči v petstopenjskem modelu je (Magajna idr., 2008b, str. 72–77):
–

pregled dela, močnih področij, interesov, potreb učenca z učnimi težavami ter ciljev pri
učenju za obdobje enega leta;

–

napisan načrt aktivnosti pripravljen za posameznika in predvideva prilagoditve ustreznega
programa in vključitve v različne dodatne aktivnosti;

–

orodje, ki pomaga strokovnim delavcem voditi učenca z učnimi težavami v njegovem
razvoju;

–

program, ki ga pripravijo, izvajajo in izvajanje spremljajo strokovni delavci v sodelovanju s
starši v okviru programa, v katerega je vključen učenec z učnimi težavami;

–

fleksibilen delovni dokument, ki ga lahko prilagajamo ali spreminjamo, če je to potrebno;

–

zavezujoč dokument za učenca z učnimi težavami, njegove starše in vsakega, ki ga program
določa, učencu z učnimi težavami pomaga doseči postavljene cilje in pričakovanja;

–

neprekinjena aktivnost zapisov, ki zagotavljajo kontinuiteto v diagnostiki, načrtovanju in
izvajanju ter vrednotenju učenčevega razvoja, učenja in dela; dokument, ki upošteva
pravice otrok s posebnimi potrebami in učencev z učnimi težavami, zapisane v zakonodaji
oziroma v programskih zasnovah.
Uresničevanje koncepta dela Učne težave v osnovni šoli predvideva evalvacijo na

posamezni stopnji v kontinuumu pomoči, ki jo oblikuje izvajalec pomoči. Pomeni oceno
napredka učenca z učnimi težavami ter koliko je bila izvajana pomoč učinkovita hkrati pa
nakazuje oblike pomoči, ki jih je potrebno učencu ponuditi v nadaljevanju. Sklepno
evalvacijsko poročilo je povzetek celotne pomoči, opredelitev učenčevih posebnih potreb in
močnih področij. Zajema zaključno mnenje in preventivna priporočila za izvajnaje pomoči
učencu. Učenec napreduje takrat, ko ima zastavljen cilj zanj smisel, ko mu omogočimo, da
razišče, kako ga uresniči (Čačinovič Vogrinčič, 2008; Magajna idr., 2008b, str. 75).
Cilj vzgoje in izobraževanja učencev s posebnimi potrebami je enakovredno
vključevanje vsakega učenca s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalni sistem. Pri tem
je otroku potrebno pri razvoju znanja omogočiti optimalno napredovanje in vključevanje v
vzgojno-izobraževalni proces skladno z njegovimi posebnimi potrebami. Zagotoviti je
potrebno stalno sodelovanje s starši in strokovno podporo celotni družini. Ob tem je potrebno
reorganizirati sistem vzgoje in izobraževanja in ustvariti takšne pogoje v učnem okolju, da
bodo učenci s posebnimi potrebami in njihovi starši, znotraj kontinuuma pomoči, lahko
dostopali do različnih programov v organizirani mreži ustanov. Vsem učencem s posebnimi
potrebami je potrebno zagotoviti doseganje optimalnih rezultatov s pomočjo strokovno
izbranih in preverjenih metod in pristopov (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011, str.
26–27).
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1.4.1.2 Prva stopnja v kontinuumu pomoči: pomoč učitelja pri pouku,
dopolnilnem pouku ter v okviru varstva in podaljšanega bivanja
V šoli poteka prva stopnja v kontinuumu pomoči v okviru pouka, dopolnilnega pouka ter
v okviru varstva in podaljšanega bivanja. Pri pouku mora učitelj mora poiskati raznolike
priložnosti, pri katerih izpostavi učenčeva močna področja, da se učenec izkaže, da ga ostali
sprejemajo in podpirajo. Za razumevanje snovi je pomembno tudi vključevanje življenjskih
izkušenj učenca. Vsi učenci morajo biti deležni visoko kakovostne obravnave in učinkovitih
strategij dobre poučevalne prakse. Ključno vlogo pri vpeljevanju sprememb v razredu in šoli
ima učitelj, ki poskrbi za poučevanje s prilagoditvami procesa poučevanja do ocenjevanja
znanja oziroma pridobivanja kompetenc in s tem pomembno vpliva na uspešnost vzgoje in
izobraževanja raznolike populacije učencev v razredu. Učitelji potrebujejo za razvoj
spodbudnega učnega okolja ustrezno strokovno podporo in pomoč (Beninghof in Singer,
1998; Magajna idr., 2008b).
Razvoj dobre poučevalne prakse za učence z učnimi težavami je odvisen od stališč
učitelja do učencev z učnimi težavami, od materialnih virov, od učiteljevega ravnanja z
razlikami med učenci v razredu, od sposobnosti reševanja vedenjskih, socialnih in
emocionalnih težav ter od učiteljevih veščin, pedagoških pristopov in metod poučevanja ter od
od kakovosti in količine podpore, ki jo prejme učitelj v šoli od vodstva šole, svetovalnih služb,
zunanjih ustanov (Beninghof in Singer, 1998; European Agency for Development in Special
Needs Education, 2003; Meijer, Soriano, Watkins, 2003b; Magajna idr., 2008a).
Resman (1990) opredeljuje tri različne ravnine učitelja, ki opredeljujejo učiteljeve
odgovornosti. Avtor predstavlja učitelja kot uslužbenca, ki je dolžan delo opravljati v skladu z
zakonodajo in predpisi ter kot strokovnjaka, ki mora biti visoko profesionalen pri izbiri
najustreznejših pristopov pri reševanju vzgojno-izobraževalnih situacij ter kot osebo in
osebnost, ki nosi odgovornost, da bo delala v korist učencev.
Učiteljevo upoštevanje posebnih potreb učencev je najbolj pomembno za oblikovanje
dobre poučevalne prakse. Pričakuje se, da spretno oblikuje spodbudno učno okolje in se
odziva na potrebe vsakega učenca. Učitelj ni več le posredovalec znanja, temveč postaja
pedagog, didaktik, fleksibilen organizator raznolikih učnih priložnosti, s katerimi zagotavlja
raznolike potrebe učencev, reflektivni praktik, diagnostik posebnih potreb. Razen tega se od
njega pričakuje, da se bo strokovno odzival na izzive vsakdanje šolske prakse. Poznati mora
zakonske osnove in se izobraževati za sodobne pristope poučevanja in timsko delo.
Spreminjajoča se praksa postavlja učitelja pred izziv, kako skupaj z učencem, njegovimi starši
in drugimi sodelavci soustvariti odnos, pogoje za delo in optimalno napredovanje vsakega
učenca (Magajna, 2008).
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Učitelj je odgovoren, da v kontinuumu pomoči prvi odkrije in prepozna učenčevo težavo
Magajna idr., 2008b, str. 37 in str. 78–80). Predvsem pomembna je vloga razrednika. V 63.
členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) temeljno
opredeljuje vlogo razrednika kot nosilca izvirnega delovnega projekta pomoči, in sicer da
»razrednik 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«. Odgovoren je za to, da se projekt pomoči vzpostavi, vzdržuje,
dokumentira, evalvira in vedno znova učencu omogoča optimalno sodelovanje. Razrednik
mora torej voditi učence, jih motivirati in spodbujati, hkrati pa mora biti spreten pri pripravi in
vzdrževanju ustrezne klime za razvoj socialnih odnosov v razredu. Razrednik mora imeti
sposobnosti komuniciranja, spremljanja učencev, »spretnosti ocenjevanja, evalvacije in
zbiranja podatkov« (Magajna idr., 2008b, str. 80–83; Morrison v Kalin, 2001, str. 10).
Razrednik je učenčev prvi učitelj, ki mu ponudi podporo in pomoč. Za učenca z učnimi
težavami in »za celotno oddelčno skupnost pomeni most, preko katerega vstopa in se vključuje
v širšo skupnost, ki jo predstavlja šola« (Programske smernice za delo oddelčnega učiteljskega
zbora in oddelčne skupnosti v osnovnih in srednjih šolah ter v dijaških domovih, 2005, str. 4).
Razrednik je v stalnem stiku z učencem z učnimi težavami. Posebno pozornost mora nameniti
tudi staršem, saj je njihov prvi vir informacij o otrokovem šolanju. Pomembno je, da razrednik
zna vzpostaviti odprt odnos z učencem, v katerem ima učenec možnost izraziti svoje mnenje.
Učenec in njegovi starši morajo v odnosu z razrednikom pridobiti spoštljiv odnos in dobre
izkušnje s sodelovanja. Razrednik vzpostavi sodelovanje tudi z drugimi učitelji, ki učenca
poučujejo, skupaj z njimi oblikuje izvirni delovni projekt pomoči (Čačinovič Vogrinčič,
2008).
Čačinovič Vogrinčič (2008) je razvila koncept, ki poudarja, da je prva naloga učitelja,
vzpostaviti delovni odnos. Učitelj mora biti učencu z učnimi težavami spoštljiv in odgovoren
zaveznik. Na učenca z učnimi težavami mora gledati s perspektive moči, to pomeni spodbujati
razvoj njegovih kompetenc, sposobnosti in virov moči ter odpornosti. Potrebno je, da učitelj
razvija učenčev občutek lastne vrednosti in da mu odpira prostor, v katerem učenec pridobi
izkušnje. Učiteljeva naloga je, da se nauči odzivati na raznolikost učencev. Kakovost vzgoje
in izobraževanja učenca je odvisna od učitelja, od izvajanja dobre poučevalne prakse.
Pomembno je, da se posveti pozornost izobraževanju učiteljev ter v zagotavljanju takih
pogojev za delo, da bi učitelj opravljal svoje delo visoko profesionalno, strokovno in
avtonomno. Učitelj mora biti ne le strokovnjak, tudi človek, kateremu učenec lahko zaupa in
ga spoštuje. Najbolj pomembno je, da ima učitelj znanja, da na prvi stopnji odkrije, da učenec
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z učnimi težavami kljub trudu in ustrezni pomoči dosega nižje vzgojno-izobraževalne dosežke
kot vrstniki. V sodelovanju z učencem in njegovimi starši odkriva močna področja učenca, na
katerih gradi pomoč učencu in zmanjšuje njegove primanjkljaje. V vzgojno-izobraževalnem
procesu individualizira in diferencira pouk, izvaja dobro poučevalno prakso, organizira
vrstniško pomoč ter dokumentira delo z učencem in napiše oceno njegovega napredka
(Kavkler, 2008; Magajna idr. 2008b; Plut-Pregelj, 2012).
V procesu pomoči učencu z učnimi težavami pri pouku se predvideva ustrezno
načrtovanje pomoči kot individualni delovni projekt pomoči, dokumentiranje pomoči v
dnevniku ali kroniki in evalvacija projekta pomoči v obliki delne ali sklepne evalvacijske
ocene. Učitelj oceni izvajanje prve stopnje. Poda pisno mnenje, v katerem opiše in oceni
učinkovitost izvedenih oblik pomoči učencu pri pouku, predstavi ugotovitve o napredku
učenca ter predlaga nadaljevanje pomoči (Magajna idr., 2008b).
Podaljšano bivanje je za učence z učnimi težavami idealna priložnost, da pokažejo svoja
močna področja in pridobijo na samozavesti, kar jim mogoče tekom pouka ni omogočeno. V
podaljšanem bivanju je višja pripravljenost učencev za delo zaradi večje sproščenosti ter
večjih možnosti različnega sodelovanja (Kapše, 2006).
Dopolnilni pouk je naravnan k pomoči učencem, ki iz različnih razlogov ne zmorejo
slediti obravnavani snovi tekom rednega pouka. Ta oblika pouka pri učencih utrjuje
pridobivanje ustreznih učnih navad, spoznavanje in utrjevanje učnih strategij, navaja jih na
samostojno učenje. Pri dopolnilnem pouku ima učitelj možnost individualnega pristopa pri
vseh oblikah utrjevanja šolskega znanja ob upoštevanju močnih in šibkih področjih učenja
(Magajna idr., 2008b).
Proces vzpostavljanja spodbudnega učnega okolja zajema tudi individualizacijo in
diferenciacijo vzgojno-izobraževalnega procesa. Po Strmčniku (2001) je od učne
individualizacije in diferenciacije odvisna pričakovana višja kakovost učnega dela šole. Pojma
individualizacija in diferenciacije pomenita različno kvaliteto dela. Za diferenciacijo je
značilno upoštevanje učnih in drugih razlik učencev v okviru enake učne zahtevnosti in
postopkov. Individualizacija pomeni upoštevanje vsakega učenca ter upoštevanje njegovih
individualnih in drugih razlik. V tem smislu je mogoče diferenciacijo označiti kot
organizacijski ukrep, individualizacijo pa kot didaktično načelo, ki varuje učenca pred
neuspehom, ker se mu s prilagajanjem procesa vzgojno-izobraževalnega dela daje možnost, da
doseže optimalne rezultate (Strmčnik, 2001; Plut-Pregelj, 2012).
Na prvi stopnji v kontinuumu pomoči v okviru pouka, dopolnilnega pouka ter v okviru
varstva in podaljšanega bivanja je potrebno, da učitelji poznajo več vrst diferenciacije. To so
(Strmčnik, 2001): notranja, fleksibilna in zunanja učna diferenciacija. Notranja diferenciacija,
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ki je pogosto označevana kot didaktična. Izvaja se v mešanih heterogenih učnih skupinah.
Individualne potrebe učencev zagotavlja v okviru kompenzacijskih učnih ukrepov tako pri
frontalnnem kot tudi skupinskem in individualnem delu. Učitelj mora poznati učence in
spoštovati njihove raznolikosti, ker ni vsak učni vir ali metoda enako sprejemljiva za vse
učence v razredu (Strmčnik, 2001; Blažič, Grmek Ivanuš, Kramar, Strmčnik, 2003).
Fleksibilna učna diferenciacija se izvaja v učnih skupinah, ki so lahko heterogene ali
homogene. Zunanja diferenciacija pomeni učno organizacijo, v kateri so učenci razdeljeni v
homogene, prostorsko ločene učne skupine in sicer na podlagi sposobnosti, tempa
napredovanja in zanimanja. Učne skupine nimajo poenotenih učnih ciljev in vsebin. Ker
zunanja diferenciacija krepi socialno razslojevanje učencev jo odklanja večina demokratičnih
in civiliziranih držav, mednarodne šolske asociacije, npr. UNESCO, OECD idr. ter večina
šolskih strokovnjakov (UNESCO, 2007; OECD, 2010; Strmčnik, 2001; Blažič idr., 2003).
Na prvi stopnji v kontinuumu pomoči v okviru pouka, dopolnilnega pouka ter v okviru
varstva in podaljšanega bivanja je potrebno, da strokovni delavci razvijejo varovalne
dejavnike v poučevalni praksi. Učna zahtevnost se ne sme znižati pod učne zmožnosti
učencev. Učence je potrebno zaščititi pred diskriminacijo ter jim omogočiti sodelovanje v
manjših učnih skupinah. Učitelji bi morali biti pri delu z učno manj uspešnimi učenci strpni,
vztrajni, socialno čuteči ter empatični. Učencem mora biti zagotovljeno čim večja fleksibilnost
pri prehajanju v nivojske skupine, v skupinah učno manj uspešnih učencev je potrebno skrbeti
za kakovostno opremljenost z učno tehnologijo, notranja diferenciacija in individualizacija
morata biti čim bolj poudarjeni. Izbirna učna diferenciacija pomeni, da je učencem poleg
obveznih učnih vsebin na voljo več obvezno izbirnih učnih vsebin, med katerimi učenci lahko
izbirajo. Namen diferenciacije in individualizacije je, da učitelj prilagodi vzgojnoizobraževalno delo potrebam in močnim področjim posameznega učenca ter omogoči
samostojno delo učencev (Strmčnik, 2001).
Diferenciacija in individualizacija pri delu z učenci z učnimi težavami posebno pozornost in
skrb namenja pripravi učnega gradiva, navodil, in konkretnim vizualnim ponazorilam,
prilagoditvam idr. Učenci z učnimi težavami potrebujejo nenehno prilagajanje učnim
posebnostim vsakega učenca. Učenci s svojo raznolikostjo odločilno vplivajo na celoten učni
proces. Strokovno ni več mogoče vztrajati pri stališču, da se morajo učenci prilagajati pouku.
Personalizacija pouka omogoči, da se izobraževalni sistem prilagodi učencu, kar pomeni, da
učenec vpliva na svoje lastno učenje (Strmčnik, 2001; Pevec Semec, 2009; Dumont, Istanc,
Benavides, 2013).
Učenje in poučevanje sta procesa, ki temelji na različnih konceptih ter na znanju in
izkušnjah.
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Učenci so ključne osebe v učnem okolju, ker izgrajujejo znanje (Dumont idr., 2013).
Znanje učenca pri tem pomeni dinamičen in spreminjajoč se pogled na svet in sposobnost
razvijanja tega pogleda. Učenec se v njem razvija v smeri avtonomne, kritične osebnosti.
Pomembno je spodbujanje aktivne vloge pri pouku (Kroflič, 1992). Aktivna vloga učenca v
procesu pouka pa zahteva tudi aktivnega in angažiranega učitelja (Pevec Semec, 2009).
Vrstniška pomoč »je učinkovita poučevalna strategija v razredih, kjer imajo učenci
različne sposobnosti« (Jereb, 2011a, str. 96). Izboljša kvaliteto odnosov med učenci in jih
spodbuja k doseganju ciljev. S pozitivnimi odnosi v razredu zagotavlja spodbudno socialno
učno okolje. Izvaja se lahko med različno starimi učenci kot pogovor o učnih ciljih,
strategijah, pri utrjevanju snovi. Vzajemno vrstniško tutorstvo omogoča vzajemno pomoč in
upoštevanje individualnih potreb učencev, zmanjšuje negativna vedenja in izboljšuje šolski
uspeh. Razredna vrstniška pomoč pomeni, da učenci znotraj pouka v razredu imajo možnost
sodelovati v paru ali v manjših skupinah. To jim omogoča pridobivanje učnih spretnosti,
sodelovanje v vseh fazah učenja, nudenje konkretne učne pomoči ter pridobivanje takojšnjih
povratnih informacij. Medvrstniško tutorstvo predstavlja pomoč starejših učencev z učnimi
težavami mlajšim s podobnimi učnimi težavami in se običajno izvaja izven razreda. Vrstniška
pomoč omogoča učencem z učnimi težavami, da se učijo v razredu skupaj z ostalimi učenci.
Vrstniška pomoč je najbolj priporočljiva pri urjenju veščin in znanj (Kavkler, 2008; Mitchell,
2008; Jereb, 2011a; Kesić, 2012). Menim, da vrstniška pomoč spada med učinkovite oblike
pomoči, vendar je v slovenski šoli manj pogosta.
Učitelj je torej ključni strokovnjak, ki lahko postavi optimalne pogoje za soustvarjanje
pomoči in podpore, ki jo učenec potrebuje. Pri tem uporaba besede soustvarjanje ni slučajna:
kot že tolikokrat vedno znova poudarjamo pomen udeleženosti vseh, ki so resnično povezani v
procesu podpore in pomoči. Tako je učitelj tudi tisti, ki zna in zmore vzpostaviti in vzdrževati
soustvarjalno sodelovanje, ki zagotavlja, da se slišijo vsi glasovi v skupnem projektu pomoči.
Pri tem ima učitelj še eno pomembno nalogo: varovati mora prostor za učenčev glas tako, da
resnično tudi učenec sooblikuje proces in pomoč. Čačinovič Vogrinčič je v šolskem prostoru
razvila koncept delovnega odnosa in osebnega stika (Čačinovič Vogrinčič, 2008). To je
uporaben pristop dela opore učitelju pri delu z učencem z učnimi težavami. V konceptu
delovnega odnosa je učitelj opredeljen kot spoštljiv in odgovoren zaveznik učenca, ki je
strokovnjak iz izkušenj in tako pomemben sogovornik. Koncept delovnega odnosa, ki ga
obširno predstavljam kasneje, ima kot pomemben element ravnanje iz perspektive moči
(Saleebey, 1997 po Čačinovič Vogrinčič idr., 2005). To pomeni, da se spodbuja razvoj
kompetenc, sposobnosti in virov moči ter odpornosti učenca z učnimi težavami.
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Potrebno je, da učitelj razvija učenčev občutek lastne vrednosti in da mu odpira prostor,
v katerem učenec pridobi pozitivne izkušnje. Učiteljeva naloga je, da se nauči odzivati na
raznolikost učencev.

1.4.1.3 Druga stopnja v kontinuumu pomoči: pomoč šolske svetovalne
službe
Druga stopnja v kontinuumu pomoči je namenjena učencem, ki potrebujejo bolj
intenzivno pomoč. Vanjo se vključijo učenci z učnimi težavami, ki niso bili uspešni na prvi
stopnji v kontinuumu pomoči in niso napredovali. Izvaja jo šolska svetovalna služba, ki lahko
vključuje psihologa, pedagoga, socialnega pedagoga, specialnega pedagoga idr. Svetovalni
delavec lahko nastopa v več vlogah, saj lahko izvaja pomoč na drugem, tretjem ali petem
koraku v petstopenjskem modelu nudenja pomoči (Magajna idr., 2008b, www.mss.gov.si).
Svetovalni delavec mora imeti bolj specializirana znanja kot jih ima učitelj. Na drugi
stopnji bolj poglobljeno odkriva in razvija močna področja in potrebe učenca. Ima pomembno
vlogo pri motivaciji učenca za učno pomoč, začne voditi individualni projekt pomoči, učencu
predstavi namen, cilj, trajanje pomoči, metode dela in mogoče rezultate učne pomoči. Šolska
svetovalna služba se vključuje v kontinuum pomoči s svetovanjem strokovnemu delavcu,
učencu in njegovim staršem ter izvajanjem neposredne pomoči učencu z učnimi težavami. S
svojim delovanjem preprečuje stigmatizacijo učenca z učnimi težavami in njegovih staršev.
Pomoč svetovalnega delavca učencu z učnimi težavami je občasna. Ko se pojavi problem
oziroma potreba, z učencem naredi dopolnitev diagnostične ocene, svetuje mu in nudi nekaj
pomoči. Pomoč izvaja občasno. Za dosego pozitivnih rezultatov mora biti učenec motiviran za
učno pomoč, zato mu svetovalni delavec predstavi namen, cilj, trajanje, metode dela in
pričakovane rezultate sodelovanja (Kavkler, 2008; Magajna idr., 2008b; Magajna, Kavkler,
Košir, 2011).
Razen neposredne pomoči učencem, učiteljem in staršem šolski svetovalni delavci v
kontinuumu pomoči povezujejo in koordinirajo vire pomoči, vzpostavljajo in vzdržujejo odnos
med vsemi udeleženimi v izvirnem delovnem projektu pomoči. Vzpostavijo odnos s starši
učenca z učnimi težavami in poskrbijo za pridobitev pisnega soglasja za zbiranje osebnih
podatkov v osebni mapi učenca. V okviru druge stopnje se v osebno mapo evidentira izvirni
delovni projekt, ki vsebuje pisno mnenje učitelja in pisno soglasje staršev za zbiranje osebnih
podatkov. Pomagajo razredniku pisati kroniko ali dnevnik izvirnega delovnega projekta
pomoči ali pisanje prevzame v celoti. Pripravijo sklepno evalvacijsko oceno druge in tretje
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stopnje. Predlagajo tudi pomoč na četrti stopnje (Baruth & Robinson, 1987; Čačinovič
Vogrinčič, 2008; Magajna idr. 2008b).
Šola 21. stoletja postavlja svetovalne delavce pred vedno nove izzive. Šolska svetovalna
služba postaja prostor povezovanja, medsebojne pomoči in podpore, v katerem se združijo viri
pomoči, podelijo znanje in izkušnje vseh udeleženih. Oblikovanje zaupljivega partnerskega
odnosa in brezpogojno pozitivno sprejemanje in spoštovanje drugačnosti je način dela v šoli
21. stoletja, v kateri se šolski svetovalni delavci vključujejo v razvojno‐preventivno delo in so
pomembni partnerji pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji dela vzgojno‐izobraževalnih
ustanov, skrbijo za predstavljanje primerov dobre prakse ter razvijajo delo z učenci z učnimi
težavami (Bezić 2008; Čačinovič Vogrinčič, 2008; Magajna idr., 2008b; Mrvar, 2008).
Menim, da je z vidika soustvarjanja spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi
težavami v osnovni šoli pomembna navedba v Programskih smernicah za delo šolske
svetovalne službe v osnovni šoli (1999, str. 16), iz katere izhaja poslanstvo šolske svetovalne
službe. Šolska svetovalna služba v osnovni šoli je opredeljena kot posebno mesto v šoli.
»Šolska svetovalna služba je tisto posebno mesto pomoči in sodelovanja v šoli, kjer se
vsakokrat mobilizirajo strokovne in človeške moči za pomoč in podporo učencem s ciljem, da
se vsakokrat znova zagotovijo optimalne pogoje za njihovo napredovanje v razvoju in učenju«
(prav tam).

1.4.1.4 Tretja stopnja v kontinuumu pomoči: dodatna individualna in
skupinska pomoč
Učencu, ki ima kljub pomoči učitelja in šolske svetovalne službe učne težave, se na
podlagi sklepne evalvacijske ocene druge stopnje, ki jo pripravi svetovalna služba, in na
podlagi utemeljene potrebe po bolj prilagojenih metodah poučevanja in specialni podpori,
ponudi in organizira dodatna individualna in skupinska pomoč. Pomoč je namenjena predvsem
učencem z zmernimi učnimi težavami. Po Pravilniku o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v
devetletni osnovni šoli (2011) pomoč na tretji stopnji izvajajo lahko učitelji, specialni
pedagogi, inkluzivni pedagogi, psihologi, pedagogi ali socialni pedagogi. Med strokovnimi
delavci v mreži pomoči na tretji stopnji ima posebno vlogo specialni pedagog, ker je posebej
dobro usposobljen za pomoč učencem z učnimi težavami ter za izvajanje individualne in
skupinske pomoči. Po potrebi opravi še dodatne diagnostične postopke, na podlagi katerih
predlaga potrebne prilagoditve metod dela, učne in tehnične pripomočke, metode poučevanja,
treningov, organizacije dela v manjših skupinah ter druge specialne oblike pomoči in podpore.
Na tretji stopnji se izvajajo zmerne prilagoditve, ki vključujejo prilagoditve oblik učnih gradiv
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s ponazoritvami in dodatnimi razlagami, učnih vsebin, več načinov predstavljanja rezultatov,
časovne in organizacijske prilagoditve, uporabo konkretnih vizualnih ponazoril in opor,
dodatne razlage in ponazoritve, različne nivoje bralne ali pisne zahtevnosti gradiva.
Individualna učna pomoč na tretji stopnji je bolj specifična, običajno se kombinira s
skupinsko obliko pomoči. Individualna in/ali skupinska pomoč se praviloma izvaja eno uro na
teden. Skupinska pomoč se izvaja za učence, ki potrebujejo specifične, vendar manj intenzivne
oblike pomoči. Izvajanje skupinske oblike pomoči je ekonomično, ker se vanjo vključi več
učencev. Večje število učencev omogoča učinkovito izvajanje sodelovalnega učenja, zato je
pri delu z učenci z učnimi težavami tudi učinkovitejša. Pomembno je, da se tudi na tej stopnji
postopek skrbno spremlja in sproti vrednoti (Kavkler, 2008; Magajna idr., 2008b; Dumont idr.,
2013).
V primerjavi s prakso drugih držav, v katerih se je kot učinkovitejša pokazala skupinska
pomoč, v slovenski šoli prevladuje izvajanje individualne učne pomoči izven oddelka.
Priporočljivo je, da se individualna pomoč organizira za bolj specifične treninge. Bolj
učinkovite so sodelovalne oblike učenja, ki se lahko izvajajo v majhnih skupinah s ciljem, da
vsak učenec optimalno sodeluje, deli znanje in izkušnje z drugimi učenci in jim s tem pomaga
pri učenju. Izvajanje učne pomoči v skupini je v primerjavi z individualno obliko ob enakih
finančnih virih lahko tudi pogosteje (Peklaj, 2001; Kavkler, 2008).
V raziskavi o stališčih učencev do različnih oblik učne pomoči v osnovni šoli je Kesić
(2012) ugotovila, da med učenci ni pomembnih razlik v stališčih do individualne in skupinske
pomoči, prav tako ne v stališčih do prostora in časa izvajanja oblik pomoči. Učna pomoč mora
biti predvsem fleksibilna, izvajanja v razredu, kjer učitelj lahko pomaga tudi ostalim učencem.
Avtorica ugotavlja, da je večini učencev, ki prejemajo učno pomoč, všeč, kadar učitelj ob
težavah pomaga tudi drugim učencem. Pomoč učitelja učencem v razredu kaže, da občasno
potrebujejo vsi učenci pomoč, zato se učenci z učnimi težavami ne razlikujejo od ostalih
učencev. Priporočeno je, da učitelj med poukom organizira čim več skupinskega dela. V
skupinskem delu se učenci naučijo sodelovanja in oblikujejo si stališča do učencev z učnimi
težavami. V dobro načrtovani in skrbno izvedeni obliki nudenja učne pomoči učenci, ki imajo
učne težave, ne čutijo, da bi bili med sošolci manj priljubljeni. Nasprotno, skupinsko delo v
heterogenih skupinah, v katerih so vključeni različno uspešni učenci spodbuja socialno
integracijo učencev, razvija samopodobo in uči sodelovanja (prav tam).
Menim, da je za soustvarjanje spodbudnega učnega okolja pomembno, da je
zagotavljanje prilagoditev skupno raziskovanje učitelja, izvajalca individualne in skupinske
pomoči, učenca z učnimi težavami in staršev. Učinkovitost izvajanja individualne in/ali
skupinske pomoči učencem z učnimi težavami ugotavljajo skupaj ter izdelajo evalvacijsko
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oceno napredka učenca z učnimi težavami ter priporočila za nadaljevanje raziskovanja potreb
učenca.

1.4.1.5 Četrta stopnja v kontinuumu pomoči: mnenje in pomoč zunanje
strokovne ustanove
Za učenca z učnimi težavami, za katerega je iz sklepne evalvacijske ocene tretje stopnje
razvidno, da kljub izvedeni pomoči na prvih treh stopnjah ne napreduje, je potrebno omogočiti
še bolj intenzivno obliko pomoči. Šola se z namenom pridobitve dodatnega mnenja in/ali
dodatne strokovne pomoči lahko poveže »z zunanjo specializirano strokovno ustanovo (npr.
svetovalnim centrom, zdravstveno mentalno-higiensko službo pri zdravstvenem domu,
posvetovalnico idr.)« (Magajna idr., 2008b, str. 29). V strokovnih ustanovah so zaposleni
psihologi, pedopsihiatri, specialni pedagogi, pedagogi, logopedi in socialni delavci, ki imajo
specializirana znanja. V timskem delu s strokovnimi delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov
tim strokovnjakov pomaga pri premagovanju težav učencev z učnimi težavami. Za četrto
stopnjo v kontinuumu pomoči je značilno, da v zunanji ustanovi delujejo multidisciplinarni
timi, ki naredijo večplastno in kakovostnejšo diagnostično oceno učenčevih močnih področij
ter njegovih potreb. Opravljajo svetovalne, terapevtske, preventivne, vzgojno-izobraževalne in
raziskovalne dejavnosti. S tem podpirajo izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, v
posameznih elementih pa tudi na področju zdravstvenega in socialnega varstva. Skrbijo za
duševno zdravje otrok in mladostnikov. Zunanje strokovne ustanove si prizadevajo
preprečevati nastajanje težjih oblik učnih in drugih težav s preventivnim delovanjem. V ta
namen izvajajo delavnice, predavanja, izdajajo publikacije, izvajajo seminarje in
izobraževanja, klubi idr. (http://88.200.119.31/index.php?option=com_content&).
Strokovni delavci v zunanjih strokovnih ustanovah se usmerjajo na iskanje poti za
izboljšanje samostojnega učenja, istočasno učence učijo premagovati motivacijske ovire in
prenašati frustracije. Učence, njihove starše in strokovne delavce usmerjajo v dejavno
premagovanje učnega neuspeha. Skupaj z njimi iščejo pot do uspeha in do izboljšanja
samopodobe.
Temeljno vodilo za delovanje zunanjih strokovnih ustanov je približati se potrebam in
pričakovanjem učencev z učnimi težavami, staršev in strokovnih delavcev ter pomagati pri
uresničevanju optimalnih pogojev za uspešno premagovanje učnih težav. Zunanja strokovna
ustanova presodi, ali je šola izkoristila vse vire pomoči. Na podlagi ugotovitev lahko pomaga,
s svetovanjem oziroma je šolam, učencem, učiteljem in staršem v neposredno pomoč. Ukrepi
pomoči se skrbno načrtujejo, dokumentirajo in evalvirajo.
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Na četrti stopnji v kontinuumu pomoči je odločilno, da znajo strokovni delavci pozorno
prisluhniti in se vživeti v položaj učencev z učnimi težavami in njihovih staršev.
V procesu nudenja pomoči in podpore iščejo močna področja učencev in posameznih šol. Na
podlagi tega jim pokažejo možnosti za njihov razvoj pri premagovanju učnih težav ter skupaj
z učencem in njegovimi starši podajo sklepno evalvacijsko oceno četrte stopnje (Kavkler,
2008; http://www.svet-center-mb.si/; http://88.200.119.31/index.php?option=com_content&;
http://www.scoms-lj.si).
Menim, da je prednost in bistvo obravnave učenca z učnimi težavami na četrti stopnji v
kontinuumu pomoči timsko delo. V slovenskem prostoru je premalo svetovalnih centrov in
podobnih strokovnih ustanov, zato nimajo vsi učenci z učnimi težavami, njihovi starši in
učitelji na četrti stopnji petstopenjskega modela nudenja pomoči zagotovljenih enakih
možnosti za strokovno obravnavo.

1.4.1.6 Peta stopnja v kontinuumu pomoči: program s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo
V primeru, da je iz sklepne evalvacijske ocene izdelane na četrti stopnji v kontinuumu
pomoči razvidno, »da učenec potrebuje še več prilagoditev in pomoči, potem se staršem
predlaga usmerjanje v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo« (Magajna idr., 2008b, str. 29). Peto stopnjo potrebuje le od enega do pet odstotkov
šolajoče se populacije. To so tisti učenci, ki imajo najbolj izrazite specifične učne težave in
posebne vzgojno-izobraževalne potrebe. Na peti stopnji se začne postopek usmerjanja, ki ga
vodi Zavod Republike Slovenije za šolstvo (www.zrss.si). To je intenzivna in specializirana
obravnava učenca. V slovenskem šolskem prostoru se na peti stopnji pomoči pogosto pojavlja
le izvajanje dodatne strokovne pomoči, manj pozornosti pa se posveča nudenju učinkovitih
prilagoditev za optimalno razvijanje zmožnosti učencev s težjimi in najtežjimi učnimi
težavami. Izvajanje številnih prilagoditev ovira sočasno delo z ostalimi učenci v razredu, zato
je na šolah mnogo bolj dobrodošlo izvajanje dodatne strokovne pomoči izven oddelka
(Kavkler, 2008; Magajna idr., 2008b; http://www.zrss.si).
Menim, da je vključevanje raznolike populacije učencev z učnimi težavami v šolski
sistem kompleksen proces, ki zajema ne le spremembe v učnem okolju temveč tudi razvoj
timskega dela. Omenila sem, da v slovenski šoli obstajajo strokovni in materialni viri, ki jih je
potrebno bogatiti z novimi tako, da se vzpostavi učno okolje, ki bo spodbudilo in razvijalo
učenčevo dejavno sodelovanje ter uspešno sodelovanje med družino in šolo.
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1.4.2 Pogoji za uresničevanje petstopenjskega modela pomoči
Temeljno izhodišče vključujočega načina dela z učenci z učnimi težavami v kontinuumu
pomoči vidim v pogledu učitelja na učence v učilnici kot na skupnost različnih, enkratnih
posameznikov. Za zmanjšanje oziroma odpravljanje učnih težav učencev je pomembno
njihovo zgodnje odkrivanje, timsko delo in nudenje učinkovite učne pomoči ter podpore na
vseh predvidenih stopnjah. Evropska komisija je leta 2006 sprejela sklep, da izobraževanje
kaže na razvoj, povezanost in konkurenčnost med članicami Evropske unije. Menim, da
organizacija šole pomembno vpliva na zavzetost strokovnih delavcev do vključevanja učencev
z učnimi težavami v vzgojno-izobraževalni proces. Na uresničevanje petstopenjskega modela
pomoči vpliva več dejavnikov, med drugim tudi stališča vodstva šole do sprememb in
učinkovitosti pri vključevanju učencev z učnimi težavami, prilagajanje okolja in opreme,
razvoj strokovnih in materialnih virov ter povezovanje šole s širšim okoljem. Pomembno je
povezovanje več šol, ki si izmenjujejo izkušnje in znanja. V evropskih državah se razvija
model sodelovanja med osnovnimi šolami in šolami s prilagojenim programom. Strokovni
delavci so tiste ključne osebe v šoli, ki lahko odstranijo ovire za uspešno vključevanje učencev
z učnimi težavami v šolo (European Commision, 2006; Kavkler, 2008).
Za preprečevanje, zmanjševanje in odpravljanje učnih težav šola potrebuje program, v
katerem so razvidne kratkoročne in dolgoročne usmeritve oziroma vizija šole. S programom
šole se sistematično povežejo nosilci in izvajalci pomoči učencem z učnimi težavami,
spodbuja se strokovnost vzgojno-izobraževalnega dela. Razen tega daje temeljno odgovornost
vodstva pri organizaciji dela z učenci z učnimi težavami. Vodstvo šole mora prevzeti
odgovornost za uveljavljanje koncepta soustvarjanja z učenci z učnimi težavami s perspektive
moči in v skladu z etiko udeleženosti. Za posebej pomembno nalogo šole smatram
zagotavljanje podpore razredniku za delo v razredu ter za podporo timskega dela v izvirnih
delovnih projektih pomoči. Inkluzivna šola poudarja učiteljevo dobro poučevalno prakso kot
ključni element uspešnosti inkluzije v praksi (Pilj, Mejier, 2007; Čačinovič Vogrinčič, 2008;
Magajna idr., 2008b).
Strinjam se s številnimi avtorji (npr. Westling, Cooper-Duffy, Prohn, Ray, Herzog,
2005; Pulec Lah, Kavkler, 2011; Dumont idr., 2013), ki poudarjajo, da mora program šole na
področju učnih težav vključevati ne le podporo učencem, ampak tudi strokovnim delavcem, ki
si želijo izboljšati in nadgrajevati spretnosti in znanje za delo z učenci z učnimi težavami.
Pomembno je, da šola na področju dela z učenci z učnimi težavami omogoči strokovnim
delavcem stalno izobraževanje v programih dodiplomskega izobraževanja, nadaljnjega
profesionalnega izobraževanja in usposabljanja v obliki seminarjev, zbiranja in predstavljanja
primerov dobre prakse znotraj šole ter med šolami. Razvijati je potrebno sodelovanje z ožjo in
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širšo lokalno skupnostjo in z drugimi šolami, z območnimi enotami Zavoda Republike
Slovenije za šolstvo, zunanjimi ustanovami (npr. svetovalnimi centri za otroke, mladostnike in
starše, centri za socialno delo idr.) in društvami (BRAVO) ter fakultetami. Učitelje je potrebno
spodbujati, da med seboj bolj sodelujejo pri reševanju praktičnih primerov v razredu in pri
pridobivanju znanja, pri spoznavanju primerov dobre poučevalne prakse.
Evropska agencija za razvoj na področju vzgoje in izobraževanja je v raziskavah
(Soriano, 1999; Meijer idr., 2003b; Jenkins, Yoshimura, 2010; Fuck-Chuen, 2010) ocenjevala
različne vrste organiziranosti in podpore v posameznih državah (Slovenija ni bila vključena),
da bi opredelila značilnosti na področju inkluzivne vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi
potrebami. V procesu soustvarjanja spodbudnega učnega okolja ter oblikovanja pogojev za
uresničevanje petstopenjskega modela pomoči je bilo izpostavljeno spoznanje, da je bil učitelj
v vseh državah prepoznan kot ključna oseba za delo z učenci z učnimi težavami in posebnimi
vzgojno-izobraževalnimi potrebami. V evropskih državah je področje podpore učitelju urejeno
različno, saj se v šolah pojavljajo različni učitelji kot podporni kader ali asistenti. Nekateri
nudijo pomoč učitelju v razredu, drugi izven njega. V nekaterih državah so zaposleni v šolah,
v drugih pa v zunanjih ustanovah in podpornih centrih. Podporni kader in asistenti
zagotavljajo učiteljem pomoč pri pridobivanju informacij o vzgoji in izobraževanju učencev z
učnimi težavami, o ustreznih oblikah pomoči tem učencem. Učiteljem pomagajo tudi pri
načrtovanju ustreznega učnega okolja, pri organizaciji timskega dela, pri načrtovanju in
izvajanju individualiziranega programa. Učitelju svetujejo pri sodelovanju s starši.
Organizirajo tudi potrebno usposabljanje za učitelje idr. Raziskovalne ugotovitve izpostavljajo
potrebo učitelja po izobraževanju za delo z učenci z učnimi težavam. Poudarjam, da učiteljstvo
postaja poklic 21. stoletja. Podpreti je potrebno inovativnost učiteljev. Učitelji morajo
spremeniti tradicionalne oblike dela v timsko sodelovanje, v katerem bodo prevzemali
odgovornost za načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela, izvajanje poučevanja in učenja ter
ocenjevanje uspešnosti lastnega dela ter dosežkov učenca (Holdheide, Reschly, 2008). Kot
pomembno strategijo premika od tradicionalnih oblik dela štejem strategijo soustvarjanja. Za
soustvarjanje spodbudnega učnega okolja je pomembna pripravljenost šol prevzemati
odgovornost v kontinuumu pomoči učencem z učnimi težavami skupaj z njimi, po programu,
ki naj bi zagotavljal optimalni napredek vseh učencev ter za spodbujanje razvoja strokovnih
delavcev.

69

2. UČNO OKOLJE
Učno okolje je pri delu z učenci z učnimi težavami izjemnega pomena, ker v visokem
odstotku prispeva k odpravljanju učnih težav, zato se za učence z učnimi težavami lahko šteje
med varovalne dejavnike (Church, Eliot, Gable, 2001; Magajna idr., 2008b). V učnem okolju
je potrebno spodbujati in preizkušati inovacije v šolstvu, katere spodbujajo učenčev razvoj in s
tem dvigujejo učenčeve dosežke, rezultate, znanja na vseh področjih njegovega razvoja.

2.1 Zgodovinski pogledi na spodbudno učno okolje
Berry, Barnett, Kamm, Vilson (2010) so v Viziji šole 21. stoletja poudarili, da je
spodbudno učno okolje gonilna sila za spreminjanje procesa poučevanja. Spodbudno učno
okolje v šoli prihodnosti pomeni vrsto zakonodajnih, političnih, finančnih in pedagoških ter
didaktičnih ukrepov za uveljavljanje pravice do izobraževanja vseh učencev.
V nadaljevanju predstavljam teoretične poglede na spodbudno učno okolje, ki jih je
mogoče zaslediti v dokumentih o šolstvu od druge polovice zadnjega stoletja. Menim, da so v
prizadevanju za oblikovanje spodbudnega učnega okolja ideje vedno aktualne.
Spodbudno učno okolje v teoriji Deweya poudarja pomen aktivnosti in učenje skozi
izkušnje. Po Deweyu (1955) poteka učenje v socialnem sporazumevanju, zato je njegov pouk
usmerjen v spodbujanje delovanja med posamezniki, družbo in naravo ter v razvoj jezika. Pri
tem procesu spoznavanja spodbujajo in motivirajo čustva, ki hkrati vplivajo na znanje. Pri
pouku poudarja pomen učenčevih interesov.
V avtorjevih ugotovitvah je mogoče zaslediti opredelitev vloge učitelja, kot ključne
osebe v vzgoji in izobraževanju učencev. Dewey (1955) poudarja, da je učitelj organizator in
usmerjevalec dejavnosti, ki pri učenju poudarja pomen aktivnosti učenca. Izpostavlja pomen
refleksije in učitelja kot reflektirajočega praktika, ki mora imeti dovolj širok pogled naprej, saj
mora videti vsako izkušnjo kot premikajočo se silo, ki vpliva na izkušnje v prihodnosti.
Dewey je razpravljal tudi o vlogi staršev pri vzgoji in izobraževanju, predvsem pa je iskal
odgovor na vprašanje, kje so meje tovrstnega sodelovanja in kako jih postaviti. Meni, da šola
in starši potrebujejo dialog, ki se ustvari v dobri praksi. Dobro prakso pri tem definira kot
prizadevanja učiteljev in ozaveščanje staršev o njihovih kompetencah (Dewey, 1955).
Prizadeva si oblikovati tako učno okolje, ki učencu omogoča razumevanje učenja.
Oblikoval je načela načrtovanja pouka, kot na primer: začetek pouka se mora povezati z
učenčevimi preteklimi izkušnjami, hkrati pa mora v učencu vzbuditi radovednost in potrebo za
oblikovanje novega znanja. V opredelitvah učnega okolja po Deweyu je mogoče zaslediti tudi
opredelitve značilnosti dobre poučevalne prakse in značilnosti inkluzivne šole.
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Razvil je teorijo vseživljenjskosti in uporabnosti znanja, ker je povezal človeka kot
biološko, duhovno in intersubjektivno bitje. Osebnostni razvoj posameznika vidi skozi načela
vzgoje in izobraževanja, kjer izpostavlja učenje skozi izkušnje in aktivnosti. Poudarja tudi
pomen razvoja močnih področij učenca in celostnega pristopa za doseganje optimalnih
dosežkov. Navaja, da uspešno pedagoško delo preprečuje tradicionalno delo ter rutinsko
ravnanje učitelja ter spodbuja svobodno in kritično mišljenje (Dewey, 1955).
Teoretične ideje Piageta dopolnjujejo teorije o razvijanju spodbudnega učnega okolja.
Za učitelja je po njem značilno, da je usmerjen v spodbujanje okolja, ki učence bogati v
njihovem intelektualnem in duševnem razvoju. Učitelj je opisan kot oseba, ki je pripravljena
na nepričakovane situacije, ima posluh za inovativnost pri pripravi didaktičnih gradiv,
predvsem pa ima razvito empatijo do učenčevih miselnih procesov. Pri učencih spodbuja
samostojnost, občutek varnosti in možnost lastnega odločanja. Pomembna je njegova ideja o
aktivnem učencu, da postavlja vprašanja in spoštuje mnenja drugih. Menim, da je prav ta ideja
tudi prisotna v sodobnih pristopih v kontinuumu pomoči učencem z učnimi težavami. Piaget je
utemeljil pojem aktivnega razreda. Pravi, da mora dobro poučevanje predvidevati soočanje
učenca s situacijami. Razvil je idejo, ki je aktualna tudi v najnovejših spoznanjih, da otrokovo
mišljenje ni le pomanjšana kopija mišljenja odraslih (Piaget, 1971). Vrednost ima njegovo
didaktično načelo o tem, da je potrebno učence naučiti se učiti in s tem poudariti na pomen
vseživljenjskega učenja. Piaget je sodelovanje učenca povezal z delovanjem v akciji s
konkretnimi stvarmi. Poudaril je na delovanje učenca v skupini, v katerem razvija kritično
mišljenje. Zagovarjal je stališče, da imajo starši pravico vplivati na način vzgoje in
izobraževanja otrok. V starših vidi tudi eno izmed glavnih ovir pri uvajanju aktivnih metod v
šoli, ki se kaže v njihovem strahu pred uvajanjem novosti. Zato razvija potrebo po vzgoji
staršev, ker imajo pravico biti informirani in poučeni o boljši vzgoji in izobraževanju otroka
(Piaget, 1973).
Alternativno teorijo Piagetove teorije je razvil Vigotski. V teoriji spodbudnega učnega
okolja Vigotskega (1983) je mogoče poiskati povezavo s sodobno opredelitvijo dobre
poučevalne prakse. Meni, da učenec v praksi pojme uporablja, še preden se jih zaveda. Glavno
vlogo učitelja vidi v tem, da učencem pomaga pri začetnem usvajanju pojmov tako, da jih
usmerja k iskanju. Poudaril je tudi pomen skupinskega dela za učenca in sodelovanje učenca
povezal z njegovim razvojem, v ospredje je postavil učiteljevo spodbujanje učenca k
sodelovanju v skupini, pri čemer je le-to podrejeno učenčevemu razvoju in intelektualnim
zmožnostim (Vigotski, 1983).
Učenci, ki so aktivni, naloge rešujejo v sodelovanju z drugimi, pri tem razvijajo svoje
individualne in sodelovalne veščine.
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Pri poučevanju je pomembno, da se učenec nauči nekaj, kar mu je novo in s tem učenje
vpliva na njegov razvoj. Pri poučevanju poudarja pomen motivacije, v smislu dajanja stalnih
spodbud pri izvajanju dejavnosti. Ena glavnih nalog šole je, da odkrije notranjo logiko
razvojnih procesov, ki jih izziva določen tok poučevanja. Učenje je zanj socialni proces, v
katerem razvoj poteka od socialne do individualne ravni. Poudaril je na odnos med učiteljem
in učencem, ki je ključen za reševanje problemov. Učenci so ob sodelovanju učitelja sposobni
hitreje rešiti problem. Za oblikovanje spodbudnega učnega okolja je aktualno vprašanje, kdaj
učitelj daje dovolj podpore učencem, da učenci lahko razvijejo svoje kompetence in delajo
sami. Učitelja je videl kot učenčevega pomočnika in sogovornika. Pomemben je prispevek
Vigotskega k vodenju in organizaciji razreda. Zagovarja oblikovanje mešanih skupin po spolu,
etnični pripadnosti, letih, sposobnosti. Poudaril je potrebo, naj učenci podobnih območij
razvoja delajo skupaj, bolj sposobni s srednje sposobnimi, srednje sposobni z manj
sposobnimi. Pomen je pripisal dobri organizaciji pri poučevanju v skupinah. Vigotski pripisuje
velik pomen jeziku, kot orodju komuniciranja, socializacije in razmišljanja. Učenca opisuje
kot socialnega sogovornika, ki potrebuje podporo okolice. Iz dialoga se pozneje razvije
notranji govor kot sredstvo mišljenja. Razmišlja o usmerjenosti vzgoje in izobraževanja v
prihodnost. Poudaril je, da se mora pedagogika usmeriti k jutrišnjemu in ne včerajšnjemu
razvoju učenca (Vigotski, 1983).
Po Brunerju (1977) učitelj spodbuja učence, da v šoli poskušajo nove stvari in izražajo
svoja mnenja brez strahu, da bi delali napake in bili deležni zasmehovanja zaradi neznanja.
Učitelj mora imeti pozitivno samopodobo, za katero si prizadeva tudi pri učencih (Bruner,
1973). Spodbuja jih k razvijanju samospoštovanja. Cilj učiteljeve pomoči vidi v tem, da ta z
njo usposablja učenca, da zmore nalogo reševati in v končni fazi tudi delovati samostojno.
Učenca vidi kot aktivnega posameznika, ki si, najprej ob pomoči učitelja, nato pa samostojno,
oblikuje svoje znanje (Bruner, 1977).
Pri pouku predlaga uvajanje metode učenja z odkrivanjem, s katerim učitelj učence
spodbudi k samostojnemu mišljenju. Opredeljuje tudi vlogo šole v socialnem okolju. Šolo
pojmuje kot okolje, ki se stalno spreminja, ki razvija natančnost, delavnost in vztrajnost,
vendar razvija tudi dvom, dialog. Jezik ima vlogo orodja kulture. Opozarja na učenčevo
lastnost, da se uči od drugih, zato opozarja na potrebo po oblikovanju spodbudnega učnega
okolja, ki bo tako učenje omogočilo (Bruner, 1996).
Bruner (1973) govori o treh načinih prevajanja izkušenj v podobo sveta. Prvi način
izražanja sveta poteka z dejavnostjo. Učenci na tej stopnji dejavnosti ne morejo opisati, lahko
pa jo pokažejo. To je proceduralno znanje. Drugi način predstavljanja sveta določajo čutne,
vidne zaznave in pravila organizacije, ki težijo k simboličnemu načinu predstavljanja sveta. To
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je slikovna predstavljivost. Tretji način izražanja je simboličen. Ta način je središče
intelektualnega razvoja, v okviru katerega posveča posebno pozornost jeziku. Razvoj po
Brunerju poteka od dejavne, konkretne ravni do slikovne in simbolne. Zanj je torej učenje
aktiven socialni proces, ki ga najdemo tudi v petstopenjskem modelu nudenja pomoči
učencem z učnimi težavami. Bruner predlaga metodo učenja z odkrivanjem, da bi učenec
postal samostojni mislec. V svoji teoriji o socialnem učenju govori, da dialog ni le govorjenje
in poslušanje, ampak tudi skupno in individualno delo, ko se ustvarja skupni izdelek (Bruner,
1996).
Gardner (1991) meni, da je učitelj strokovno kompetenten za spoznavanje, odkrivanje in
razvijanje različnih inteligentnosti, pri čem so pomembne njegove osebne kvalitete. Mora biti
sposoben razumeti vire in moči njihovih pojmovanj. Pri tem je pomembno ugotoviti, da učitelj
preveri lastne predpostavke in prakso. Učenci morajo delovati znotraj svojega intelektualnega
okvirja, ki naj ga učitelj čim prej odkrije. Učitelj si mora odgovoriti na vprašanje, ali bo izhajal
iz močnih točk in spodbujal šibke ali bo delal na obeh hkrati. Intelektualne sposobnosti je
potrebno pri učencih različno ugotavljati, saj je potrebno učencu omogočiti spoznanje
potencialov in čim hitrejše odpravljanje šibkosti. Človekove sposobnosti je videl kot plod
evolucijskega razvoja človeka. Aktualno je njegovo mnenje, da mora vsak posameznik imeti
možnost, da svoje inteligentnosti lahko razvije, zato mora dobiti vsaj minimalne priložnosti
(Gardner, 1991).
V teoretičnih pogledih Deweya, Piageta, Vigotskega, Brunerja in Gardnerja na
oblikovanje spodbudnega učnega okolja poudarjam njihovo razmišljanje o pomenu
razumljivega jezika, partnerstva z učencem in starši ter učnega okolja. V ključnih strateških
dokumentih v šolstvu je mogoče zaslediti njihove ideje ter pogled v prihodnost in sodobno
razmišljanje o oblikovanju spodbudnega učnega okolja. Prisotne so v novejših definicijah in
modelih učnega okolja. Najdemo jih v priporočilih opisanih v Viziji šole 21. stoletja (Berry
idr., 2010). Na žalost so spoznanja avtorjev v sedanji šolski praksi še premalo uresničena.
Predvidevam, da je za neuresničevanje sodobnih idej avtorjev morda kriv prikriti kurikul,
dnevno zakoreninjene izkušnje in načini dela v šoli, ali sistemska ureditev šolskega sistema, ki
spodbuja učitelja, učenca in starša k pasivnosti. V večstopenjskih modelih za nudenje pomoči
učencem z učnimi težavami in v težnjah k razvoju inkluzivne družbe ideje avtorjev ponovno
oživljajo in šoli vračajo temeljno poslanstvo. Učitelju dajejo možnost, da s svojo strokovnostjo
in ravnanjem spoštuje raznolike potrebe vseh učencev. Soustvarjanje spodbudnega učnega
okolja za učence z učnimi težavami terja tako učno okolje, ki zadovoljuje potrebe in interese
ter individualne sposobnosti učencev, učence spodbuja k odpravljanju učnih težav, zajema
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kontinuirano in vsestransko pomoč učencem, omogoča celostni razvoj posameznih učencev in
celotnega razreda.
Individualni napredek in razvoj učenca je dosežen takrat, ko je učencu v spodbudnem
učnem okolju omogočeno, da dela vsak naslednji korak šele takrat, ko je nanj pripravljen
(http://privateschool.about.com/od/privateschoolfaqs/f/montessori.htm).
V razmišljanju o soustvarjanju spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami
želim predstaviti tudi model prilagojenega učnega okolja (Hannafin, Land & Oliver, 1999).
Predstavlja inovativen izobraževalni program, v katerem se srečajo učenci iz različnih
socialnih

okolij

in

z

različnimi

izobrazbenimi

sposobnostmi

v

istem

razredu

(http://www.ed.gov). Ta model služi kot alternativni pristop k šolskim reformam, ki zagotavlja
upoštevanje izobraževalnih potreb vsakega učenca z različnimi sposobnostmi, izkušnjami in
socialnim ozadjem. Pomembno je, da se model osredotoča na sistematično integracijo
teoretičnih spoznanj v pedagoško prakso. Potrebe posameznika so norma, zato se za
posameznika izdela individualni načrt dela, sistem vodenja razreda in aktiven načrt
vključevanja učenčeve družine kot podpori pri doseganju učenčevih šolskih uspehov. Vrednost
modela je v idejah, v podpori sodelovanju in aktivnemu učenju, v ustrezno diferenciranem
pouku glede na vsebino in metode dela. Ob takem delu se še posebej poudarja napredek
učencev s posebnimi potrebami oziroma učencev z učnimi težavami.
Uspeh učenca z učnimi težavami je odvisen tudi od tega, kako učitelj ravna z njim. Učenec z
učnimi težavami potrebuje varen prostor in skrb odraslega za to, da pride do želenih znanj in
ciljev. Pri učencu z učnimi težavami je potrebno razvijati tudi odpornost, to pomeni veščine za
odpravljanje problemov, neodvisnost, občutek smisla in prihodnosti. Odporen učenec z učnimi
težavami se v socialnih situacijah odziva pozitivno, je sposoben empatije, ima smisel za
humor, dobro razvite komunikacijske veščine, prožnost ter skrb. Najbolje je, da se uči v
soočenju, dobiva izkušnje kot soustvarjalec in sogovornik (Čačinovič Vogrinčič, 2008).
Premagovanje učnih težav pomeni, da so učenci z učnimi težavami sposobni premagovati
neuspeh, če strokovni delavci in starši skupaj z njim ustvarijo podporo njegovim
prizadevanjem oziroma oblikujejo zanj spodbude v učnem okolju. Pomemben je dialog in
sodelovanje, razumevanje in sporazumevanje, govorjenje z učencem z učnimi težavami tako,
da ga strokovni delavci slišijo in vidijo ter mu omogočijo, da razume sebe in šolske zahteve
(Čačinovič Vogrinčič, 2011).
Koncept vključenosti učenca v proces premagovanja učnih težav opozarja, da je
pomembno, da je učenec del socialne mreže, v kateri je sprejet in spoštovan. Spoštovanje mora
čutiti v šoli in doma. V vključujoči šoli se odpira nov pogled na vlogo okolja pri povzročanju
oziroma zmanjševanju šolske neuspešnosti. Sodobni pristopi raziskovanja učnega procesa
74

poudarjajo ustvarjanje raznovrstnih učnih okolij ter timskega soustvarjanja učenja in pomoči
(Magajna idr., 2008a; Čačinovič Vogrinčič, 2008; Grah, 2009).
Raznolike potrebe učencev predstavljajo za učitelje izziv, kako oblikovati učno okolje
tako, da bo vsak učenec dosegel optimalne rezultate. To je pot raziskovanja, sodelovanja,
spreminjanja in nikoli zaključenega procesa razvoja inkluzivne prakse.

2.2 Definicije in modeli učnega okolja
Definicije učnega okolja so različne in zato v nadaljevanju navajam le nekatere.
Definicije zajemajo fizično okolje, različne ravni odnosov, načinov poučevanja, vodenja
razreda, zagotavljanje pogojev pri pouku idr. Učno okolje je seštevek fizičnih in socialnih
pogojev, učnih materialov, postopka poučevanja ter uporabljene psihološke faktorje učitelja.
To so na primer oblikovanje učnega prostora, akustika, osvetlitev prostora, disciplina v
razredu, sodelovanje učencev in učitelja, izobraževalni poudarek, oblike in metode nudenja
pomoči učencem z učnimi težavami idr.
Allodi (2010 v Jereb, 2011b, str. 69) »opredeljuje učno okolje kot socialno, psihološko,
fizično in pedagoško okolje, ki omogoča učenje ter vpliva na učenčeve dosežke in odnos do
učenja«.
Učno okolje mora hkrati spodbujati učenčev razvoj na fizičnem, socialnem, čustvenem
in kognitivnem področju. »Spodbudno učno okolje je temelj vzgojno-izobraževalnega procesa
na šoli, ki preprečuje negativne odnose v šoli in zagotavlja enake možnosti za vse učence«
(Pielstick, 1998 v Jereb, 2011a, str. 70).
Pri razvoju učnega okolja se je oblikovalo več specifičnih modelov. Modeli učnega
okolja vključujejo kulturna pričakovanja in ideologije okolja, v katerem živijo učenci, njihovi
starši in učitelji ter učenčeva družina. Vplivajo na razvoj pristopov k učencem z učnimi
težavami. Nekateri modeli se osredotočajo na razmere v šoli in okolju, kjer se šola nahaja.
Zajemajo značilnosti učiteljev ter njihovega vedenja ob poučevanju, raziskujejo vpliv
strokovnega dela učitelja na vedenje učencev in/ali prikazujejo medsebojne soodvisnosti med
posameznimi elementi v strukturi delovanja šole. Poudarjajo celostni pogled na učenje, ki
zajema spoznavno-kognitivno delovanje ter povezuje čustveno, motivacijsko in socialno
razsežnost učenca. V modelih učnega okolja je poudarek na celostni vzgoji in izobraževanju
učenca, njegovega mišljenja in čustvovanja. Poudarek je tudi na trudu učiteljev in učencev za
ustvarjanje prijateljskih odnosov, v katerih so učenci bolj motivirani za sodelovanje pri pouku.
Učilnica postaja okolje, ki zadovoljuje potrebe učencev, ki ga je možno ustvariti s čim večjim
številom izbir in priložnosti. Učencem se mora omogočiti, da prepoznajo svoje potrebe in se
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naučijo sprejemati odločitve, saj s tem učenci postajajo samostojnejši in aktivnejši. V
nekaterih modelih se razvija medvrstniška pomoč in medgeneracijsko poučevanje (Centra,
Potter, 1980 v Jereb, 2011b; Knoff, 1984; Kaufman, Agard, Semmel, 1985; Glasser, 2001;
Marentič Požarnik, 2004; http://www.waldorf-maribor.si; http://www.os-preserje.si).
Teoretična izhodišča pomembna za soustvarjanje spodbudnega učnega okolja
nadaljujem z opisom modela inkluzivnega učnega okolja, vrst učnega okolja glede na kraj
učenja, vključujem razmišljanja in teoretične poglede na spodbudno učno okolje in
predstavljam spodbudno učno okolje z značilnostmi timskega soustvarjanja in

koncepta

delovnega odnosa ter osebnega stika.

2.2.1 Model inkluzivnega učnega okolja
Model inkluzivnega učnega okolja se je začel po svetu uveljavljati pri vključevanju
otrok s posebnimi potrebami v šolske sisteme. Učenci z učnimi težavami dosegajo boljše
izobraževalne dosežke s pravilno organiziranim in izvajanim vključevanjem v vzgojnoizobraževalno delo. Učenci, ki se šolajo z vrstniki z učnimi težavami, se naučijo spoštovati
različnost drugih vrstnikov ter jim pomagati (Viola, 2006). Inkluzivna šola, ki je usmerjena na
učenca, slednjemu prilagaja učno okolje, npr. kurikul, poučevanje, učne pripomočke idr. V
inkluzivni šoli mora biti poučevanje prilagojeno potrebam posameznika. Ključno pri
oblikovanju inkluzivne šole je torej učno okolje, ki učence usmerja k učenju ter jim dopušča
sodelovanje in sooblikovanje učnega procesa. Pomemben element inkluzivnega učnega okolja
je tudi dajanje povratnih informacij učencem (Yesseldyke, Christenson, 1993).
V inkluzivni šoli je pomembno, da učitelj verjame, da je učenec lahko uspešen. To
zahteva sodelovanje različnih strokovnjakov, ki v procesu pomoči odstranjujejo ovire v učnem
okolju za uspešno učenje in s tem uresničujejo inkluzijo v praksi. Inkluzija ni nikoli končan
proces, vedno ga je možno izboljšati in okrepiti (Kavkler, 2008).
Ferguson, Kozlevski in Smith (2001) so razvili sistemski model inkluzivne šole.
Sistemski model razvoja inkluzivne šole deli učno okolje na štiri podsisteme in sicer širše
okolje, šolo, razred in učenca (Ferguson, Kozelvski in Schmith, 2001; Kavkler, 2008). Širše
okolje zajema sodelovanje med specialnimi in rednimi osnovnimi šolami, v katerih se
obravnavajo učence z učnimi težavami. Vključuje sistematično izobraževanje učiteljev in
svetovalnih delavcev za odkrivanje in obravnavo učencev z učnimi težavami, izobraževanje
prostovoljcev in inštruktorjev, ki pomagajo učencem z učnimi težavami. Zajema tudi društva,
ki povezujejo starše učencev z učnimi težavami, različne oblike sodelovanja in učnih strategij
za odkrivanje učenčevih močnih področij ter domače okolje učenca, ki pomeni seznanjanje in
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izobraževanje staršev o učnih težavah in o možnem sodelovanju staršev s šolo (Kavkler,
2002). Podsistem učenec zajema osebnostne značilnosti ter zmožnosti učenca, njegovo znanje
in cilje, njegova močna področja, odnos do učenja in motivacijo zanj ter sposobnosti.
Podsistem učitelj zajema učiteljev stil poučevanja, profesionalnega razvoja, sodelovanja z
učenci in njihovimi starši ter izvajanje pomoči učencu z učnimi težavami. Učenec je ključna
oseba v procesu vzgoje in izobraževanja. Da bi optimalno razvil svoje potenciale, je potrebno
oblikovati čim bolj spodbudno učno okolje (Kavkler, 2008).
Yesseldyke in Christenson (1993) učno okolje razdeljujeta na šolsko in razredno učno
okolje. Šolsko okolje definirata kot vzdušje v šoli, opremljenost šole, kvaliteta sodelovanja
med učitelji, vodenje šole in razpoložljive vire poučevanja. Razredno okolje obsega vse
značilnosti razreda (npr. pričakovanja učencev, odnosi med njimi, učiteljevo delo in vodenje
razreda, vrednotenje dela v razredu s strani učitelja. Avtorja opozarjata na pomen
spodbudnega domačega okolja, ki vključuje tudi povezovanje staršev s šolo, pomoč staršev
otroku pri pripravi na pouk, spremljanje šolskega dela s strani staršev in motivacijo otroka za
šolsko delo. Yesseldyke in Christenson (1987) govorita, da spodbudno učno okolje pomeni
tudi prakso učiteljevega poučevanja, čas poučevanja in organizacijo dela, dajanje povratnih
informacij s strani učitelja učencem ter evalvacijo napredka učenca.
Med sodobne modele inkluzivnega učnega okolja po Jereb (2011b) spada norveški model
pedagoške analize učnega okolja, ki je poimenovan kot LP model (Learning environment and
pedagogical analysis).
Zaradi odpravljanja vedenjskih težav v šolah ga je razvil Nordhal. Model pomaga pri
vzpostavljanju kar najbolj optimalnih odnosov v šoli v želji po zmanjševanju vedenjskih težav
in posledično v dvigu izobraževalnih rezultatov (http://www.eldhusetfagforum.no/lpmodellen/english.htm; http://www.lp-modellen.no; Jereb, 2011b). Učenje ter vedenje učencev
je povezano z različnimi okoliščinami v šolskem učnem okolju. Namen LP modela je
vzpostaviti boljše učno okolje, ki vsem učencem zagotavlja pridobivanje socialnih spretnosti
ter predmetnega znanja. Za ustvarjanje učinkovitega učnega okolja so pomembne relacije v
šoli, kot so kakovosten odnos med učenci in učitelji, kakovostni odnosi med vrstniki, aktiven
socialni položaj vsakega učenca v šolski skupnosti, skupinsko in celostno zasnovana pravila in
standardi, učinkovit stil vodenja razreda, pozitivna šolska klima in kultura, dobro sodelovanje
med učitelji, učitelji in starši, jasno zapisane vrednote šole in njene vizije ter jasno izražena
podpora s strani staršev. Model se je v praksi izkazal za uporabnega zato, ker je izhajal iz
potreb učiteljev samih, zahteval je njihovo nenehno timsko sodelovanje, zahteval uvedbo
učeče se šole, omogočal strokovno podporo sodelujočim v projektu in zahteval redne mesečne
evalvacije posameznikov in timov (http://www.eldhusetfagforum.no/lp-modellen/english.htm;
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www.lp-modellen.no; Jereb, 2011b). Norveški model pedagoške analize učnega okolja je zelo
primeren za slovensko šolsko prakso, saj je evropski model, preizkušen v praksi in je
problemsko naravnan, hitro prilagodljiv in upošteva raznolikost učencev (Jereb, 2011b). Prav
zato menim, da so za soustvarjanje spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami
zanimivi dosežki njegove implementacije, ki kažejo, da je šolska klima z uporabo omenjenega
modela bolj kvalitetna, z njo pa so se izboljšali tudi izobraževalni dosežki (www.lpmodellen.no; http://oecd- sbv.net/upload/Evaluation.pdf).
Kakovostne spremembe v inkluzivni šoli so odvisne od vseh sodelujočih strokovnih delavcev.
Spremembe na šoli se vedno uvajajo in zajemajo pomembne spremembe v delovanju učiteljev.
Spodbudno učno okolje v šoli navaja učitelje k iskanju novih pristopov. Vodstvo šole ima
pomembno vlogo pri podpiranju uvajanja sprememb, saj mora kolektiv šole spodbujati k
samoiniciativnosti, kreativnosti in iskanju novih rešitev (Pušnik, 2002). Na uvajanje sprememb
vplivajo potrebe učiteljev, ki jih je potrebno ugotoviti in definirati s strani vseh vključenih
učiteljev ter so potrebne za spremembe in ustrezno vodenje na nivoju razreda, šole in sistema.
Pri učencih je potrebno doseči, da šolo doživljajo kot prostor, kjer so lahko uspešni in sprejeti
(Dalin, Rolff, Hans-Gunter, Kleekamp, 1993).
Inkluzivna vzgoja in izobraževanje pri uresničevanju Koncepta dela z učenci z učnimi
težavami v osnovni šoli (Magajna idr. 2008b) za učence z učnimi težavami predvideva
prilagajanje metod in gradiv uporabljenih v vzgojno-izobraževalnem procesu, preverjanja
ocenjevanja, zagotavljanje podpore učencem in strokovnim delavcem. Daje ključno vlogo
učitelju ter njegovemu sodelovanju z učencem. Za uspešno delo učencev z učnimi težavami v
procesu vzgoje in izobraževanja je potrebno oblikovati spodbudno učno okolje, ki učencu
omogoča doseganje optimalnih rezultatov (Magajna idr. 2011).

2.2.2 Vrste učnega okolja glede na kraj učenja
Učno okolje glede na kraj učenja (Ysseldyke, Christenson, 1987 po Jereb 2011b) se deli
na šolsko, razredno in domače učno okolje. Šolsko okolje, ki ga predstavljajo pozitivno
vzdušje, učni viri, urejenost, sodelovanje med zaposlenimi, stil vodenja šole, izobraževalna
osredotočenost ter sprejemanje odločitev glede kurikula. Sestavljajo ga vodstvo šole, šolska
svetovalna služba, učiteljski zbor ter vzgojno-izobraževalne dejavnosti šole izven pouka
(podaljšano bivanje, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti). V tem okolju preživi učenec velik
del dneva. Glavni del učenja se tudi dogaja v šoli. Šola je pojmovana kot učeča se
organizacija, v kateri ima vodilno vlogo ravnatelj. Princip učeče se šole je, da poučevanje ni
več avtoritativen odnos učitelja do učenca, temveč postanejo učeči se subjekti vsi zaposleni.
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To omogoči boljši odnos med učenci in učitelji ter skupno sodelovanje pri pomoči učencem z
učnimi težavami (Senge, 1996). Razredno okolje predstavlja strukturo razreda, pričakovanja
učiteljev in učencev, odnosi med njimi, vodenje razreda, poučevanje, razpoložljiv čas in
ovrednotenje dela. Domače okolje predstavlja sodelovanje strokovnih delavcev in staršev,
vključenost pri domačem delu, dosledno disciplino, poučno okolje, zanimanje in spremljanje
učenčevega dela s strani staršev. Razredno okolje predstavlja osnovni prostor učenja v šoli,
skupnost učencev, ki imajo na učenca z učnimi težavami ključen vpliv. Učenje in poučevanje
v razredu mora biti prijetno in vključujoče. Da bi bilo izobraževanje čim bolj optimalno, mora
razredno okolje biti tako, da učence usmerja na učenje ter jim omogoča optimalno sodelovanje
v učnem procesu. Inkluzivni vključujoči način dela v šoli izpostavlja potrebo po prilagajanju
okolja učencu.
Šolsko učno okolje je opredeljeno kot skupek fizičnega, didaktičnega, socialnega in
kurikularnega okolja, da bi lahko udeleženci pedagoškega procesa dobili pogled v različne
elemente, s katerimi se srečujejo pri pedagoškem delu. To jim omogoči skrbnejše evalviranje,
načrtovanje in izboljševanje posameznih elementov učnega okolja (Jereb, 2011b).
Sestava učnega okolja (Jereb, 2011b) je fizično učno okolje, ki predstavlja urejenost in
čistočo prostora, sedežni red, svetlobo, akustiko, barve (sten, pohištva), tablo (čistoča) in
didaktično učno okolje, ki zajema učna pomagala kot so učni pripomočki, konkretni modeli,
stenski plakati, slike, police s filmi, DVD-ji, projektorji, stenske slike ter socialno učno okolje,
ki ga oblikujejo medvrstniški odnosi, odnosi med učenci in učitelji, odnosi med učenci ter
strokovnimi službami, odnosi med učitelji, odnosi med učitelji in strokovnimi službami,
razredna in šolska kultura in klima med učitelji in starši ter kurikularno učno okolje, ki ga
opredeljuje kurikul, prilagoditve pouka učencem, aktivnosti učencev med poukom, refleksija
pedagoškega dela, poučevalna praksa, strategije motiviranja učencev.
Opredelitev učnega okolja po Jereb (2011b) je za vzgojno-izobraževalno prakso na
področju dela z učenci z učnimi težavami zelo uporabna, saj model študentom in praktikom
omogoča pripravo in izvajanje večjega števila prilagoditev v učnem okolju. V nadaljevanju
natančneje predstavljam posamezne vrste učnega okolja, ki imajo značilnosti spodbudnega
učnega okolja.
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2.2.2.1 Fizično učno okolje
Z vidika vključujoče šole je za učence z učnimi težavami pomembno, da je v učnem
okolju čim manj motečih dražljajev in čim več spodbud. Pri oblikovanju učinkovitega
fizičnega učnega okolja je potrebno, da strokovni delavci omogočijo učencem dobro počutje v
notranjosti in zunaj šole.
Oblikovalci učnega prostora morajo biti pozorni tudi na to, da so v učnem okolju prisotni
pozitivni dražljaji (urejenost prostorov, zgled, prisotnost pripomočkov), ker le tako učno
okolje zagotavlja učencem občutek varnosti ter jih spodbuja k aktivnostim, učenju in delu.
Učno okolje mora biti urejeno tako, da učencem, ki potrebujejo več telesne aktivnosti omogoči
gibanje po prostoru (http://www.imakenews.com in http://www.eduplace.com).
Fizično učno okolje zajema zemljišče šole, ki naj bo opremljeno z igriščem, travnikom,
po možnosti cvetličnim, zelenjavnim in sadnim vrtom. Na teh krajih je priporočljivo
sodelovanje učencev, saj pri tem ne le poglabljajo učno snov, ampak tudi pridobivajo delovne
navade, imajo stik z naravo in doživljajo uspeh (Bilton, 2005).
Fizično učno okolje predstavlja celotno opremo šole in razreda, ki učencu zagotavlja
občutek varnosti in ga spodbuja k učenju. Sem spadajo prostori v šoli, ki omogočajo razne
dejavnosti, in sicer specialno opremljene učilnice, multimedijski prostor v šoli, knjižnica,
jedilnica, umirjeni kotički, kotički za sproščanje, branje, počitek, individualno delo idr.
(http://www.imakenews.com in htpp://www.eduplace.com). Dejavniki fizičnega učnega okolja
so tudi nivo hrupa, opremljenost in oblikovanje prostora, temperatura prostora, osvetljenost
prostora (Marentič Požarnik, Peklaj, 1995).
Prostori šole naj bodo svetli, čisti in urejeni, funkcionalno opremljeni (multimedijski
prostor, knjižnica, jedilnica, telovadnica idr.). Svetloba, akustika učilnice, barve sten, velikost
prostorov, opremljenost prostorov, rože v prostoru idr. zagotavljajo pogoje za učenje in
poučevanje. Najbolj pomembna je ureditev prostora za učenje in poučevanje. Priporočljive so
tople barve sten in pohištva, ergonomska ureditev prostora, variabilno zložljivo pohištvo za
raznovrstne aktivnosti med poukom. Fizični izgled razreda pokaže na učni stil učitelja.
Namensko dobro organizirane učilnice so pogoj za dajanje priložnosti za sodelovanje v
različnih aktivnostih vsem učencem (http://www2.scholastic.com; Best Practice Briefs, 2004).
Urejeni in funkcionalno opremljeni šolski prostori predstavljajo spodbudno fizično učno
okolje, če so dostopni učencem in jim nudijo potrebne materialne pripomočke ter omogočajo
aktivno učenje in raznoliko poučevanje. To se zagotovi tudi s fleksibilno razporejenim
pohištvom, mizami, stoli in drugo ustrezno opremo ter z ureditvijo kotičkov za učenje, branje,
samostojen študij ali skupinsko delo, prostor za branje idr. Posebej primerne so tudi učilnice
za kreativno ustvarjanje, za uporabo medijev, e-komunikacijo, računalniške in učilnice za
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poučevanje jezika idr. Učilnica naj bo čim bolj spodbudno učno okolje. Naj bo čista, dobro
vzdrževana, udobna, svetla in zračna soba, na stenah naj bodo izobešeni plakati in drugi
vizualni učni pripomočki, razstavljene naj bodo risbe učencev ali njihovi izdelki. Učitelj naj
uredi svojo učilnico skladno s predmetom, ki ga poučuje ter z raznimi kotički npr. za
umirjanje, sprostitev ali posebne dejavnosti. Tabla naj bo vidna iz vseh strani v razredu
(http://specialed.about.com).
V tujini prevladujejo učilnice, ki so zasnovane tako, da omogočajo hitre spremembe
aktivnosti med poukom, interdisciplinarno spoznavanje neke snovi, kreativno sodelovanje,
komunikacijo idr. (http://eduplace.com). V slovenski šoli prevladujejo univerzalne klasične
učilnice, ki so urejene s predpostavko, da bodo učenci v njih pretežno sedeli, poslušali, gledali
in prepisovali s table. Sodobni pouk učence spodbuja h komuniciranju, vzpostavljanju
socialnih stikov in uravnavanju medsebojnih odnosov, sodelovalnega učenja in okolja, ki ga
soustvarja. Učno okolje je potrebno prilagoditi konkretni snovi in stilu poučevanja ter za
učence aktivni metodi sodelovanja (Jereb, 2011b).
Glavni snovalec pri oblikovanju spodbudnega fizičnega učnega okolja je učitelj. Pri tem
mora biti pozoren, da ne bo osiromašeno in nemotivirajoče, ali prebogato. To so skrajnosti, ki
učenca nemotivirajo oziroma ga preveč vznemirjajo. Za učence je primerno, da so z učnega
okolja odstranjeni vsi predmeti, ki pri pouku niso potrebni ali za učence, ki potrebujejo
umirjeno okolje urejen tihi kotiček (Gordon, 1983). Zato je pomembno ugotavljati, kaj
učencem pomaga pri učinkovitem učenju, kaj je optimalno oziroma kaj je potrebno spremeniti
ali izboljšati. Priporočljivo je, da učitelj vrednoti oblikovanje učinkovitega učnega okolja, zato
je primerno, da z učenci opravi evalvacijo in da načrtuje izboljšave učnega okolja. Učenci
bodo z aktivnim sooblikovanjem šolskega okolja pridobivali na odgovornosti ter večji skrbi
zanj in razvijali pripadnost k šoli. Ob tem se učenci učijo z lastnih izkušenj in v sodelovanju
pri ustvarjanju učnega okolja doživljajo občutek partnerstva k učitelju (Jereb, 2011b).
Elementi fizičnega učnega okolja je mogoče zaslediti tudi v proučevanju stilov učenja.
Med elemente stilov učenja spada tudi okolje, predvsem nivo hrupa, svetloba, temperatura in
razpored okolja. Iste okoliščine so za nekoga spodbudne in mu olajšajo učenje, drugega pa
omejijo in poslabšajo njegovo učinkovitost (npr. glasno ali tiho, svetlo ali temnejše, hladno ali
bolj toplo okolje, formalna ali neformalna razpored okolja). Za oblikovanje spodbudnega
fizičnega učnega okolja je potrebno odkriti, v čem je posebnost učenca, v čem je edinstvenost
kombinacije učenčevega stila učenja, zmožnosti in osebnostnih lastnosti (Magajna, 1995 v
Marentič-Požatnik, Magajna, Peklaj, 1995).
Na šoli je treba predvideti tudi prostor za druženje učencev, prostor za delo svetovalne
službe in mobilne specialno-pedagoške službe (Košir, 2008). Menim, da se pogosto pozabi na
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odprte prostore za neformalno in formalno medsebojno druženje učencev ter učencev in
učiteljev. Spodbudno fizično učno okolje omogoča učencu z učnimi težavami optimalno
sodelovanje v procesu poučevanja in učenja. Šolski prostori so urejeni tako, da se učenci
počutijo varno in udobno. Razredi, hodniki, šolski prostori naj bodo čisti ter naj jih krasijo
rože. V vzdrževanih šolskih prostorih je primerna temperatura in primerna glasnost, da hrup ne
moti dela učencev.

2.2.2.2 Socialno učno okolje
Vloga socialnega okolja v pojmovanju spodbudnega učnega okolja je v tem, da nudi
možnost za celovit socialni in moralni razvoj učenca. Socialno učno okolje vključuje odnose v
šoli. Koncept inkluzivne šole zahteva od učiteljev da oblikujejo pozitivna pričakovanja do
učencev ter tako pozitivno klimo, v kateri so sprejete in upoštevane različnosti (Pevec Semec,
2009; Jereb, 2011b).
Prilagoditve v sklopu spodbudnega socialnega učnega okolja pomagajo k dobremu
počutju učencev z učnimi težavami. V šoli so zato oblikovana pravila obnašanja, šolski red,
razredna pravila (http://www2.scholastic.com).
Učenci z izrazitimi učnimi težavami so neuspešno vključeni v slovenske osnovne šole
tudi zaradi premajhne socio-emocionalne podpore v šolskem okolju. Mednarodna raziskava
PISA 2010 je pokazala, da so bili slovenski otroci skupaj z japonskimi na zadnjem mestu v
zvezi z doživljanjem odnosa, podpore, razumevanja učiteljev (http://www.pei.si). Menim, da
učno okolje, v katerem so učitelji in vrstniki do učenca z učnimi težavami razumevajoči, imajo
več potrpljenja, da učenec pokaže svoje zmožnosti, da mu je omogočeno več časa za
prilagajanje, učencu z učnimi težavami omogoči razvoj njegovih potencialov. Doseženo
zadnje mesto je razvidno iz ugotovitev mednarodne raziskave TIMMS 2010, da naši učenci
ne marajo hoditi v šolo (http://www.pei.si).
Spodbudno socialno učno okolje zajema tudi medsebojno spoštovanje močnih področij
in raznolikosti učencev za doseganje optimalnih dosežkov v šoli. Spodbudno socialno učno
okolje omogoča doživljanje vsakodnevne izkušnje upoštevanja in vključevanja drugačnosti,
izkušnjo soudeleženosti, strpnosti in solidarnosti.
Socialno učno okolje zajema tudi socialni razvoj učencev, socialnih interakcij in
socialnih veščin kot so razvoj komunikacijskih spretnosti, razumevanja drugih in tudi
interakcije med vrstniki. Za zgodnje otroštvo je značilna predvsem igra, v kateri otroci
komunicirajo, izražajo čustva in v igri prevzemajo vloge, razumejo pravila (Marjanovič Umek,
Zupančič, 2004). V šolskem obdobju učencev, v srednjem in poznem otroštvu, je značilno
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sodelovanje in želja po udeležbi oziroma aktivnem vključevanju v dejavnosti. Prihaja do
spremembe razumevanja prijateljstva in pravil, velik vpliv na učenca imajo pravila skupine,
razumevanje družbenih norm. Za to obdobje je značilno, da otroci razumejo in vrednotijo sebe
skozi perspektivo drugega. V obdobju zgodnjega mladostništva se učenčevi odnosi z vrstniki,
sorojenci, starši, učitelji in drugimi odraslimi spremenijo tako količinsko kot kakovostno.
Mladostniki komunicirajo in razumejo širše okolje, prevzemajo več družbenih vlog,
postavljajo si cilje, z oblikovanjem vrednot pa gradijo svojo identiteto. Pri tem se zavedajo, da
je potrebno želje in potrebe podrediti sistemu pravil, norm in zakonov, ki jim pripisujejo moč
avtoritete. Učenec sebe in druge pojmuje kot sistem lastnosti, vrednot in prepričanj, razume
perspektivo, da ljudje obravnavajo druge ljudi iz različnih perspektiv (Selman, 1980).
Nordahl (2008) v analizi učnega okolja opisuje relacije, ki so v šoli ključne, in sicer odnos
učenec – učitelj, odnose med vrstniki, socialno pozicijo vsakega učenca, stil vodenja razreda,
šolsko kulturo in klimo, sodelovanje med učitelji, vizijo šole, sodelovanje med domom in šolo
ter podporo staršev. Analiza učnega okolja je ključnega pomena pri prepoznavanju in čim
prejšnjem oblikovanju pomoči učencem z učnimi težavami. V učinkovitem socialnem okolju
se pojavljajo tudi tesnejši medvrstniški odnosi, ki so pomembni za zagotavljanje vrstniške
pomoči, tutorstva in drugih oblik medvrstniškega sodelovanja. Oblike medvrstniškega
sodelovanja izboljšujejo motivacijo za učenje, vztrajnost, sodelovanje in pomemben občutek
lastnega prispevka pri skupinskem delu. Moralni razvoj učenca ter njegovo moralno presojanje
dogajanja v razredu, pomaga učitelju pri vzpostavljanju razredne klime in ravnanju v kritičnih
okoliščinah (http://www.eldhusetfagforum.no/lp-modellen/english.htm; www.lp-modellen.no;
Jereb, 2011b).
Frederickson in Cline (2002) podobno ugotavljata, da socialno učno okolje z elementi
kot so npr. učiteljeve in učenčeve značilnosti, vedenje, stališča, pričakovanja, razumevanje, stil
učenja, organiziranost šole idr. vplivajo na uspešnost učenca.
Za oblikovanje socialnega učnega okolja je torej pomembno, če večina osebja na šoli
sprejme določena pravila in prepričanja. Takrat govorimo o značilni šolski kulturi. Šolska
kultura pomaga pri oblikovanju pravil. Odvisno od prepričanj v šoli je odvisna pripravljenost
šole na spremembe in prevzemanje odgovornosti. V odprti šoli za uvajanje sprememb so
oblikovani jasni cilji, razdeljene so vloge, zagotovljeno zadovoljevanje potreb po varnosti in
pripadnosti. Šolska kultura je povezana s pojmovanjem delovnega okolja, ki vpliva na učenje,
poučevanje, učitelje in učence. Šolska kultura pa opredeljena kot vrsta organizacije s tipičnimi
prepričanji in vrednotami. Je temelj šolskega življenja in vsakodnevnega dela učiteljev (Bečaj,
2002). Ključni dejavnik oblikovanja sodelovalne kulture je timsko delo, vodstvo šole.
Oblikujejo in vzdržujejo jo učitelji in učenci. Šola mora vzpostaviti ključne strategije dela, s
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katerimi se podpre sodelovalna kultura vseh zaposlenih na šoli ter učencev in staršev (Bečaj,
2002; Watkins, 2002; Polak, 2007).
Pravočasno odkrivanje učnih težav in oblikovanje kontinuirane pomoči je mogoče
doseči le v sodelovanju med učenci, starši in učitelji. Partnerski odnos med učitelji in starši
predstavlja vir pomoči učencu z učnimi težavami. V njem se zagotovi pravočasno
prepoznavanje učnih težav in zgodnja obravnava (Rock, 2000). Kadar sta šolsko in domače
okolje usklajena, učencu omogočata »kakovostno življenje, ravnovesje med samostojnostjo in
odvisnostjo ter razvoj kompetenc za neodvisno življenje v širšem družbenem okolju«
(Mitchell, 2008 v Kavkler, 2009, str. 2). Domače učno okolje namreč predstavlja pomembno
socialno učno okolje. Zajema sodelovanje staršev s šolo, z razrednikom in drugimi učitelji, ki
je ključni element celostne in kontinuirane pomoči učencu z učnimi težavami. Starši otroka
poznajo celostno, poznajo otrokovo delovanje tudi v drugih okoljih oziroma izven šole. Zato
starši potrebujejo konkretna navodila za utrjevanje strategij za uspešno delo otroka v šoli.
Starši in učitelji morajo postati sodelavci pri uresničevanju skupne pomoči učencu z učnimi
težavami. Učenci, katerih starši so tesneje povezani z učitelji, so za učenje bolj motivirani in
uspešnejši pri premagovanju učnih težav (http://ldonline.org/ld_idepth; Petersen, 2001).
Sodelovanje s starši spada med pomembne naloge učitelja. Pri tem mora uporabljati
učinkovite strategije komuniciranja, ki omogočajo vzpostavitev pozitivnega odnosa, aktivno
poslušanje in povzemanje. Opozoriti je treba, da staršem obravnava njihovega otroka povzroča
nelagodje, doživljajo ogroženost. Zato je za njih pomembno, da vidijo učiteljevo skrb. To je
mogoče le v sodelovalnem odnosu, v katerem se poveča verjetnost uspešnosti in učinkovitosti
pomoči učencem z učnimi težavami (htpp://www.ldonline.org).
Cencič (2002) izpostavlja potrebo po izmenjavi izkušenj med različnimi šolami, v kateri
bi se krepila samozavest učiteljev.
Optimalno medsebojno sodelovanje med učitelji in starši se lahko razvije v partnerskem
odnosu. Ciljem medsebojnega sodelovanja je zagotovitev čim bolj optimalnih pogojev za
izobraževanje učencev. Zajema vpliv staršev na izobraževanje učencev, mnenja obeh skupin,
izpolnjevanje specifičnih vlog strokovnih delavcev in staršev na področju vzgoje in
izobraževanja. V raziskavi o graditvi partnerskega odnosa (Šteh, Kalin, 2011) je dokazano, da
starši in učitelji dvomijo o kompetentnosti drug drugega, vendar se oboji strinjajo, da je
medsebojno sodelovanje potrebno in koristno za doseganje optimalnih rezultatov vzgoje in
izobraževanja (prav tam).
Prilagoditve spodbudnega socialnega okolja zajemajo tudi področje odnosov v šoli.
Učitelj naj ustvari tako vzdušje, ki naj je zaupno in spoštljivo, naj učencem omogoči tudi
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dejavnosti za druženje in izražanje čustev. Razredna klima naj bo odprta za različnost učencev
z učnimi težavami (Best Practice Briefs, 2004).
Menim, da je za učence z učnimi težavami pomembno, da med poukom učitelj prilagaja
dejavnosti tako, da učencem daje občutek sprejetosti ter možnost sodelovanja med poukom, da
s takim načinom dela učencem z učnimi težavami dviguje motivacijo za učenje. To pomaga
graditi pozitiven odnos učencev do šolanja. Učitelj mora razviti občutljivost za učence z
učnimi težavami ter jim na ravni razredne skupnosti omogočiti sodelovanje, razvoj
samopodobe in šolskega dela. V spodbudnem socialnem učnem okolju izpostavljam, da se
strokovni delavci, učenci in starši počutijo zaželeni na šoli. Ustrezno mero pozornosti je zato
potrebno nameniti preprečevanju neprijetnosti, ki jih učenci doživljajo v šoli, kot npr.
posmehovanju, norčevanju, pomilovanju, nagajanju, zbadanju). Učitelj naj zagotovi, da učenci
radi hodijo v šolo (Kalin idr., 2009). Poudarjam navedbe Kavkler (2008), da je v vsakdanji
šolski praksi ter pri oblikovanju spodbudnega socialnega učnega okolja potrebno poiskati vire
pomoči na nivoju šole. K razvoju varovalnih dejavnikov v socialnem učnem okolju za učence
z učnimi težavami spada timsko delo, ki strokovnim delavcem omogoča optimalno
sodelovanje in partnerstvo s starši pri premagovanju učnih težav.

2.2.2.3 Didaktično učno okolje
Didaktično učno okolje sestavljajo vsi učni pripomočki in učno gradivo, ki ga učitelj
uporabi v procesu poučevanja in učenja. Pomembno je, da le-to ustreza različnim vrstam
zaznav in učnih stilov učencev (Watkins 2002).
Didaktično učno okolje zajema tudi učiteljev stil poučevanja, strategije motiviranja
učencev, izvajanja pouka, evalvacije idr. Didaktični pristop v spodbudnem učnem okolju
opisuje poučevanje in učenje kot povezani dejavnosti ter splet interakcij (Strmčnik, 2001).
Klasična didaktična načela opredeljujejo nekatere temeljne kategorije didaktike,
poudarjajo predvsem raziskovanje lastne prakse poučevanja, ki upošteva učenca, ki v skladu s
svojim predhodnim znanjem, izkušnjami, stališči, vrednotami in okoljem oblikuje novo
znanje. Sodobna pedagogika in didaktika sta usmerjeni v raziskovanje dogajanja v razredu,
odnosa med učencem in učiteljem, pojmovanju in spreminjanju ustaljene poučevalne prakse in
to predvsem z raznimi načeli poučevanja in didaktičnimi pristopi (Reich, 2002; Plut-Pregelj,
2004).
Po Pevec Semec (2009) procesno didaktični pristop lahko imenujemo tudi
transformacijski, saj učenci v procesu spreminjajo svoje interakcije. Ta ima različne poudarke:
–

v jasno strukturiranih dejavnostih se sistematično in načrtno razvijajo različne
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veščine in procese;
–

spodbuja raziskovanje, učenje z odkrivanjem;

–

metoda razlage in razgovora, s katero vodimo procesni pristop, mora biti zasnovana
tako, da upošteva razumevanje učencev, aktivno jih vključuje in spodbuja njihove
miselne procese;

–

metoda razlage s pogovorom predstavlja most k metodi učenja z odkrivanjem;

–

predpostavlja individualizacijo in diferenciacijo pouka;

–

izhaja iz izkušenj, predznanj in razlag učencev samih.
Marentič Požarnik (2004) ugotavlja, da je procesni didaktični model pot do sodobne

didaktike. Usmerjenost k procesnemu pristopu temelji na sodobnem pojmovanju znanja, v
katerem je v ospredju spodbujanje učenčeve aktivnosti.
V spodbudnem didaktičnem učnem okolju učitelj namenja posebno pozornost in skrb
temu, da bi učenec v različnih dejavnostih, s pomočjo strategij, gradil novo znanje in razvijal
nove izkušnje. Učna gradiva v učilnicah so npr. plakati s poudarjenimi ključnimi vsebinami in
temami, koncepti, besedami, matematičnimi formulami idr. Za učence, ki si ključna dejstva
težko zapomnijo, so pomembna učna gradiva za zapomnitev snovi. Učni pripomočki morajo
po vsebini in obliki odgovarjati posebnim potrebam učencev z učnimi težavami. V spodbudno
didaktično učno okolje se štejejo tudi pripomočke za preverjanje naučenega znanja.
Upoštevajoč različne učne stile učencev z učnimi težavami je pomembno, da je učno gradivo
primerno multisenzorno opremljeno ter učencem omogoča samostojno in optimalno učenje.
Naloga didaktičnih pripomočkov je, da spodbujajo razumevanje snovi in učenca osredotočajo
na ključna dejstva. Z uporabo ustreznih metod poučevanja, ki so bližje učenčevim izkušnjam
in sposobnostim, so mnoge učne težave minimalizirali ali preventivno preprečili. Ustrezne
strategije za zmanjševanje učnih težav se dosežejo v kombinaciji spodbudnega učnega okolja
ter truda učenca (Strmčnik, 2001; Meltzer, Katzir-Cohen, Miller, Roditi, Houser, 2001,
Kavkler, 2009).
Spodbudno učno gradivo je tisto, ki ga učitelj skupaj z učencem z učnimi težavami
izdela in preizkusi. Z vključitvijo izdelave didaktičnih pripomočkov postane pouk bolj
dinamičen, učenec pa bolj aktiven in soustvarjalen. V šolski praksi je izdelava didaktičnega
gradiva skupaj z učencem z učnimi težavami način aktivnega skupinskega sodelovanja, v
katerem nastaja izdelek, ki služi kot vir informacij vsakemu učencu. Z vključevanjem učencev
z učnimi težavami v izdelavo gradiv učitelj omogoča preglednost pri učenju, razumljivost učne
snovi ter različne načine dela in sodelovanja z upoštevanjem močnih področij učencev
(Watkins 2002).
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Na razvoj spodbudnega didaktičnega učnega okolja učnih gradiv vpliva tudi dostopnost
računalniške tehnologije v učilnici. Dostopnost didaktičnih programov za učence z učnimi
težavami omogoča slednjim lažje spremljanje pouka, sprotno preverjanje naučenega znanja
idr. Pomembno je, da učno gradivo spodbuja radovednost in ustvarjalnost učencev ter
zagotavlja vsakemu učencu učenje glede na njegove individualne potrebe in sposobnosti.
Uporaba vizualno-konkretnih pripomočkov in ponazoril za poudarjanje ključnih besed in
ključnih konceptov, formul, izrazov je primerna, saj jo lahko izdela učitelj skupaj z učenci.
Stene učilnice tako služijo kot vir pomoči v procesu izgrajevanja znanja. Ponazorila se lahko v
učilnici menjujejo glede na obravnavano temo. V sodobni šoli se uveljavljajo možnosti
uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije, različnih elektronskih oglasnih desk, etabel, kasetofonov, računalnikov, fotokopij ali zvočnih posnetkov učne snovi, na kasetofon
posnetih razlag učiteljev, žepnega računala in avdiovizualnih sredstev idr. Uporaba le-teh na
podlagi ugotovljenih posebnih potreb učenca pomeni tudi izvajanje prilagoditev didaktičnega
učnega okolja (Košir, 2008; Jereb, 2011b).
V spodbudnem didaktičnem učnem okolju učitelj diferencira domače naloge, ki naj bodo
čim bolj pestre in sestavljene tako, da vsak učenec lahko nalogo opravi čim bolj samostojno in
se ob njej nauči ključnih pojmov ali uporabo strategij. Pri dajanju domačih nalog lahko učitelj
upošteva močna področja učencev (http://www.greatschools.net).
V spodbudnem učnem okolju učitelj pri delu z učenci z učnimi težavami vpelje
pripomočke, dejavnosti in gradiva, ki spodbujajo fizično aktivnost med poukom in
sodelovanje učencev. Učitelj ob razlagi snovi lahko uporabi tudi vidno ali slušno gradivo,
vizualno-konkretna ponazorila kot so opomniki za lažji priklic podatkov, postopkov in dejstev.
Učitelj mora učence dovolj zgodaj navajati na prepoznavanje in uporabo didaktičnega gradiva
(npr. označevanje besedila, izdelavo gradiv, navajanje na ustrezno razmerje med slikami,
simboli, oblikami, besedilom idr.). Multisenzornega gradiva mora biti ravno toliko, da
učencem pomagajo pri premagovanju učnih težav (http://teachernet.gov.uk).
V spodbudnem didaktičnem učnem okolju učenci z učnimi težavami vedo, kje se v
razredu določeno gradivo nahaja, ga sami pripravijo in pospravijo ter skrbijo za didaktični
material in red v učilnici. Red postane navada učencev in odgovornost, to jih navaja tudi na
urejenost učnega okolja v domačem okolju (Watkins, 2002).
Spodbudno didaktično učno okolje se razvija tudi v delavnicah, pri izdelavi učnih
pripomočkov ter omogoča aktivno sodelovanje učencev ter razvijanje njihovih sposobnosti. V
aktivnem sodelovanju in v delavnicah učenci lahko pokažejo svoje sposobnosti in talente.
Pri zagotavljanju spodbudnega didaktičnega učnega okolja je pomembno, da učitelji
omogočajo učencem z učnimi težavami uporabo pripomočkov pri pridobivanju novega znanja
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ter pri ocenjevanju znanja glede na njihove zmožnosti. V gradivih učitelji lahko učencu
podčrtajo ključne besede, ponudijo mu dodatni učni pripomoček (stotični kvadrat, folijo za
branje, lupo idr.), prilagajajo velikost in tip pisave, razmik med vrsticami in odstavki,
uporabijo bolj enostavna navodila z dodatno razlago, omogočijo učencu drugačen način
predstavljanja rezultatov. Po potrebi, pri izvajanju izrazitih prilagoditev pa vključijo tudi
povsem drugačna gradiva, kot jih imajo vrstniki. Učitelji izbirajo različne vrste ocenjevanja
znanja, v katerih upoštevajo individualne potrebe učencev in tako gradiva tudi prilagajajo.
Prilagoditve se dotikajo tudi domačih nalog, ki naj niso za učence pretežke. Učitelji naj v
največji meri upoštevajo individualne potrebe in zmožnosti učencev (Kavkler, 2007).
Poudarjam, da je didaktično učno okolje spodbudno takrat, ko učitelj s skrbno izbranim
učnim gradivom izboljša učencem z učnimi težavami pogoje za doseganje optimalnih
rezultatov. Učenci z učnimi težavami imajo v spodbudnem učnem okolju možnost, da določen
pojem ali vsebino ponavljajo na več načinov, s tem jo spoznavajo, vadijo, utrjujejo.
Spodbudno pripravljena učna gradiva in rokovanje z njimi je optimalno za napredovanje
učenca z učnimi težavami.

2.2.2.4 Kurikularno učno okolje
V zadnjih dvajsetih letih se razvil pojem kurikul. Po Pevec Semec (2009) je med
najpogostejše navedenimi definicijami kurikula navedena Tylerjeva iz leta 1949, v kateri je
opredelil štiri temeljne razsežnosti kurikula: cilje, vsebine, metode in vrednotenje.
V spodbudnem kurikularnem učnem okolju je za doseganje optimalnih rezultatov
učencev z učnimi težavami pomembno, da se v okviru razsežnosti kurikula prilagajajo cilji,
vsebine, metode in vrednotenje vzgojno-izobraževalnega dela. Spodbudno kurikularno učno
okolje omogoča prepoznavanje posebnih potreb in različnih vrst nadarjenosti in sposobnosti, v
katerem so optimalno odstranjene ovire za učenje ter priložnost učenca za učenje in uspeh
(Evans, 2001). Inkluzija pomeni tudi prilagajanje kurikula, učnih metod, preverjanja in
ocenjevanja znanja ter podporo učitelju pri tem. Oblikovanje spodbudnega kurikularnega
učnega okolja je osrednja zahteva inkluzivne šole in je tudi največji strokovni izziv za vsakega
strokovnega delavca. Pri prilagajanju kurikula s strategijami prilagajanja in kompenzacije se
vedno mora upoštevati kontinuum močnih področij in primanjkljajev učenca. Kurikularno
učno okolje predstavljajo učni načrti, specialna didaktična navodila za obravnavo učne snovi,
letne priprave učitelja za delo, zapis prilagoditev, ki jih bo učitelj izvajal med poučevanjem
(Magajna idr., 2008b; Mitchell, 2008; Jereb, 2011b).
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V Republiki Sloveniji je Širc (1983) naštel značilnosti kurikula, ki poudarjajo elemente
vzgojno-izobraževalnega procesa, načrtovanja, njegove izvedbe in pri tem izpostavil dve
prevladujoči vrsti opredeljevanja kurikula:
– Odprti kurikul, ki se omejuje predvsem na učne cilje, izobraževalne in vzgojno-učne
ciljne načrte, pri čem v učiteljevi pristojnosti ostaja, da tak učno ciljni izobraževalni in
vzgojni načrt ustrezno prilagodi konkretnim učnim okoliščinam.
– Zaprti kurikul, v katerem se učitelju vnaprej natančno določi in predpiše vse stopnje
učnega procesa, brez upoštevanja okoliščin. Tak kurikul postavlja učitelja v vlogo
statista.
Kroflič (1992) s pojmom kurikul označuje uradno sprejet del učnega načrta ali vzgojnoizobraževalnega programa. Nezapisan del, ki zajema del programa posamezne šole ali
delovanje učitelja, izpade iz uradnega kurikula in se prikaže v obliki nekontroliranih učinkov,
ki pa imajo običajno še večjo moč od načrtovanih. Poučevanje in učenje sta namreč povezana.
Dva najmočnejša vpliva učnega okolja sta šolski kurikulum in strategija poučevanja
(Strmčnik, 2001).
Giroux in Penna (1983) podobno opozarjata na obstoj ključne pedagoške realnosti, ki je
za uradnim kurikulom in ga imenuje prikriti kurikul. Ta vsebuje preučevanje predpostavk
načrtovanja interesov, politike, institucij; spopade strokovnih in političnih interesov ob
vpeljevanju šolske reforme in prenove; izvedbeni kurikul in dinamiko šole ter pouka in
množico kurikulov in dinamiko njihovega vplivanja na realnost šolskega polja, kot so razmerja
med učnimi načrti, katalogi znanja, učbeniki idr.
Koncept dela Učne težave v osnovni šoli (Magajna idr., 2008b) je med svoja osnovna
izhodišča vključil tudi vidik prikritega kurikula in je s tem razširil razumevanje učnega okolja
in njegovih značilnosti pri zagotavljanju uspešnega poučevanja v šoli (Bregar Golobič, 2011).
Psiholog Jackson je leta 1968 predstavil teorijo prikritega kurikula, ki je značilen za šolo
kot institucijo. Je učinek ideologije v šoli, nastaja v institucionalnem življenju. Predstavlja
vsakdanje samoumevnosti v vsakdanjem življenju šole, ki učenca navajajo na pasivnost,
odtujenost, nekritično prilagajanje, na vdanost v usodo in na nekritično sprejemanje
drugačnosti (Bregar Golobič, 2011).
Vsebina prikritega kurikula ni eksplicitno znana in opisana. Prezentirajo jo vsi tisti
elementi, ki jih ni opisal uradni kurikul, vendar so prisotni v vzgojno-izobraževalnem procesu
(Bergenhenegouwen, 1987). Prikriti kurikul vključuje tudi vsakodnevno rutino učiteljev pri
poučevanju učencev, staršev pri vzgoji svojih otrok idr. Zato je zelo pomembno, da se šola
osredotoča na učenca in učenje, da se prekine z delovanjem v šoli po starih vzorcih, ki so
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zakoreninjeni v pedagoški praksi (Beers, 2000). Prikriti kurikul predstavlja tudi dejstva, ki
nastajajo v vzgojno-izobraževalnem procesu kot interakcija med učiteljem in učencem, učenci
in drugimi elementi, ki vplivajo na delo in življenje v šoli. Kroflič (1997) opozarja, da ima
prikriti kurikul še posebno vlogo pri uresničevanju nalog šole, saj ponuja dejavnike, ki se
izkazujejo kot bolj učinkovite kot tiste, ki so določeni z uradnim kurikulom.
Med temeljne značilnosti spodbudnega kurikula Kelly (1989) uvršča odprtost, evalvacijo
in modifikacijo. Praksa pri delu z učenci z učnimi težavami v vzgoji in izobraževanju od
učitelja zahteva stalne odločitve in presojanje, ker je načrtovanje potrebno umestiti v okolje.
Poudarjam, da v spodbudnem kurikularnem učnem okolju učitelj uporablja take metode
poučevanja, s katerimi zagotavlja zanimiv pouk s čim večjo aktivnostjo učencev, učence
motivira za optimalno delo in upošteva njihova močna področja pri načinu učenja kot tudi pri
dokazovanju znanja. Pri zagotavljanju spodbudnega kurikularnega učnega okolja je učitelj
pozitivno naravnan ter izvaja jasno strukturirano poučevanje in učenje, ki zajema tudi
sodelovalno učenje. V okviru dobre poučevalne prakse učitelj spremlja učenčevo delo, mu
daje daje povratne informacije o učenju in napredku. Učence seznanja s strategijami za učenje.
Navaja jih na iskanje pomoči. To se doseže z upoštevanjem novih konceptov, ki poudarjajo na
individualnost, vključevanje, slišanje, razumevanje in upoštevanje potreb učenca (Magajna,
2008).
Učitelj naj v svoje delo vključuje čim več alternativnih pristopov za premagovanje učnih
težav. Učitelj pri pripravi učnih aktivnosti upošteva različne načine predstavitve vsebin
(vizualne, besedne, gibalne strategije) in različne načine za pripravo in predstavitev vsebin
(pisanje, ilustriranje, govor) in fleksibilne načine vključevanja (uporaba IKT tehnologije, igre
vlog, socialne igre) ter čim več aktivnih oblik dela. Skupaj s poučevanjem je treba učence učiti
strategij uspešnega učenja, s čim učence naučimo osnovnih korakov za pristopanje k učenju, v
katerem doživijo svoj napredek (http://www.universalteaching.com).
V ospredju izgrajevanja znanja je lastna aktivnost oziroma proces. Usmerjenost k
procesnemu pristopu navezuje na sodobna pojmovanja znanja, da učenci pridobivajo izkušnje
in izgrajujejo znanje v raznolikih situacijah. Procesni pristop pripisuje pomen načrtovanju pri
izboru vsebin z upoštevanjem individualizacije in diferenciacije. Učence uči kritičnega
razmišljanja, samostojnosti in aktivnega ter ustvarjalnega odnosa, nujnosti sprotnega
ovrednotenja kakovostnega učnega procesa (Marentič Požarnik, 2002).
Oblikovanje spodbudnega kurikularnega učnega okolja terja spremembe v načinu
poučevanja, pri čemer se je potrebno spoprijeti z izzivi kot so drugačno število učencev v
razredih, individualizacija in diferenciacija pouka, ocenjevanje osebnega napredka učenca idr.
(Lynch, 1989).
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Spodbudno kurikularno učno okolje zajema tudi sprotne evalvacije izvajanja izvirnega
delovnega projekta pomoči ter dnevi dejavnosti, ki učencem omogočajo poglabljanje
obravnavane učne snovi v bolj sproščenem vzdušju. Za optimalno izkazovanje dosežkov so v
šoli potrebne prilagoditve kurikularnega učnega okolja. Sem spada podpora dela učiteljev,
učencev in staršev ter iskanje virov pomoči, izvajanje treninga strategij učenja, pojasnjevanje
učiteljevih pričakovanj do učencev, odkrivanje močnih področij, s katerimi lahko ti dosegajo
zastavljene cilje (Petersen, 2001).
Na potrebe učenca z učnimi težavami se v spodbudnem kurikularnem učnem okolju
strokovni delavci odzovejo s podaljšanjem časa v okviru pridobivanja in ocenjevanja znanja,
preverjajo razumevanje navodil in učencu podajajo dodatno razlago ter mu ponudijo drugačen
način posredovanja informacij. Izraziteljše prilagoditve učencu omogočijo istočasno izvajanje
nalog z vrstniki. Strokovni delavci šole skupaj s starši in učenci raziskujejo, kaj potrebuje
učenec pri učenju (Čačinovič Vogrinčič, 2008; Kavkler, 2007).
Menim, da je pomembno, da so v spodbudnem kurikularnem učnem okolju strokovni
delavci šole pozorni tudi na najmanjši napredek učencev, učence pohvalijo za trud pri šolskem
delu. Prilagajanje kurikularnega učnega okolja terja poznavanje varovalnih dejavnikov v
učnem okolju ter razvijanje spodbudnega učnega okolja (spremembe v poučevalni praksi,
pogovor z učencem, soustvarjanje šolske prakse skupaj z učencem idr.) je pomembno za
doseganje ciljev vseh učencev in sicer tako, da strokovni delavci šole spreminjajo način
poučevanja (obravnave) in odnos do učencev, v pedagoškem delu pa razbijajo stereotipe v
šolski praksi.

2.2.3 Ocenjevanje učnega okolja kot izhodišče za načrtovanje sprememb
v šolski praksi
Učno okolje se odraža v načinu delovanja šole kot celote. Pomembno je za napredovanje
učencev, še posebej učencev z učnimi težavami, na izobraževalnem področju ter na drugih
področjih osebnostnega razvoja. Menim, da je analiza stanja učnega okolja v šolo ključna
dejavnost pri načrtovanju in izvajanju učinkovite pomoči učencem z učnimi težavami.
Mednarodne raziskave spodbudnega učnega okolja segajo v polovico prejšnjega stoletja in so
povezane z nastankom Mednarodne organizacije za raziskovanje dosežkov v izobraževanju
(IEA, 1958 – http://www.iea.nl), ki povezuje države, da bi lahko primerjali dosežke sistemov
vzgoje in izobraževanja, raziskovali v njih podobnosti in razlike, določali dejavnike v učnem
okolju, na katere je mogoče z ukrepi in spremembami v šolskem sistemu vplivati
(http://www.iea.nl; http://www.iea.nl/about_us.html).
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V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995, 2011) je med cilji
zapisano tudi doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja, zato od leta 1995 pri nas
potekajo mednarodne raziskave, med katerimi so bolj znane TIMSS (Trends in international
mathematics and science study), PISA (Programme for international student assessment),
PIRLS (Progress in international reading literacy) in SITES (Second information technology
in education study) (htpp://www.pei.si). Mednarodne raziskave imajo osrednji vpliv na
razumevanje spodbudnega učnega okolja. Kazalniki nudijo sliko o učencu sodobnega časa, s
čim je učitelju omogočen pogled zunaj lastnih meja, če je učitelj profesionalec oziroma
reflektujoči praktik. Rezultati mednarodnih raziskav predstavljajo impulz k analizi obstoječe
prakse, k posodabljanju didaktike in k uporabi sodobnih didaktičnih pristopov ob
predpostavki, da je izbran premišljen pristop k rezultatom in pravilna interpretacija le-teh
(Pevec Semec, 2009).
Namen ocenjevanja učnega okolja je povezan tudi z ugotovitvami, kako in koliko
različni dejavniki v šolskem in domačem okolju vplivajo na učenca in njegovo uspešnost.
Opazovanje in vrednotenje lastne prakse ter sodelovanje med učitelji in učenci, iskanje
odgovorov na vprašanja glede napredka učenca z učnimi težavami so tudi elementi, s katerimi
se izboljšuje učno okolje in oblikuje dobra poučevalna praksa. Učno okolje se lahko ocenjuje
na različne načine na primer formalno ali neformalno, usmerjeno je nedoločeno osebo v šoli
(učitelja, učenca, razred) ali je izvedeno zaradi različnih namenov in potreb (Jereb, 2011b).
V tujini je razvitih več metod ocenjevanja učnega okolja in inštrumentov ocenjevanja
učnega okolja, ki merijo povezanost med učenci in učitelji v razredu, različnost v razredu,
fizično okolje, pripadnost, zadovoljnost učencev (Waldber, Anderson, 1968), mero
vključenosti pri pouku, povezanost med učenci, podporo učitelja učencem, naravnanost nalog,
organizacijo učenja, inovacije, diferenciacije, osebno ustreznost (Moos, Trickett, 1987; Fraser
1990; Fraser, Fischer, McRobie, 1995). Nekateri avtorji so merili pomoč in prijateljstvo v šoli,
razumevanje, nezadovoljstvo, vodenje razreda, vpliv učitelja na dosežke učencev idr.
(Wubbels, Levy, 1993; Wubbels, Brekelmans, 1998).
Reynolds (1995) je v sistematičnem raziskovanju po metodologiji mehkih sistemov
ugotovil, da če so učitelji navajeni na lastne načine pedagoške prakse in nefleksibilni, težje
spremljajo ideje izboljšav in so pri uvajanju izboljšav zadržani. Metoda pomaga logično
analizirati kompleksnost situacije in posameznikovo zaznavanje in zanimanje se za učinkovite
spremembe. Metoda je sestavljena iz več faz. V prvih se zbirajo informacije o konkretnem
problemu in se prepoznavajo pomembne teme, izvajajo se intervjuji. V naslednji fazi se
analizira problemska situacija in se na teoretični ravni gradi sistemski model, ki bi doprinesel

92

izboljšave, v zadnjih fazah pa se predlagajo možne spremembe in način, kako jih je mogoče
uvesti v prakso.
V slovenskem prostoru sta se podrobneje posvetila raziskovanju šolske klime in kulture,
ki je tudi del učnega okolja, predvsem avtorja Bečaj (2002) in Zabukovec (1998).
Celostnega pogleda na učno okolje v slovenskem šolskem prostoru še ni. Leta 2009 je
bila izpeljana raziskava o spodbudnem učenem okolju v kurikularni prenovi, ki jo je izvedla
Pevec Semec (2009).
Opazovanje učnega okolja je raziskovalna metoda, učinkovit način zbiranja
podrobnejših informacij, ki omogoča proučevanje učenčevih odnosov s celotnim okoljem in
učiteljevih pričakovanj. Metoda je razvita kot sistematično spremljanje učenčevega vedenja z
različnih vidikov razrednega učnega okolja na primer učenčeve interakcije z učiteljem in
vrstniki, specifični tipi aktivnosti kot so poslušanje, gledanje, sodelovanje, urejenost razreda,
navade, ki opisujejo vedenje učencev glede na odnos do razreda in aktivnosti (Waxman,1988).
Količina in kakovost odnosa in sodelovanja med učiteljem in učencem sta dve
najpomembnejši spremenljivki, ki vplivata na šolske dosežke (Wang, Haertel, Waldberg,
1994). Tudi raziskave Allyna in Bokykina (1992) ter Waldberga (1995) so pokazale, da je
poučevanje majhnih skupin ter sodelovanje v skupinah učencev učinkovito za povečanje
izobraževalnih dosežkov pri učencih, ki so v razredu v manjšini (npr. učencev z učnimi
težavami). Predvidevanja, da se različno socialno okolje razvrsti preko dimenzije odnosov v
njem, dimenzije osebnega razvoja oziroma možnosti za osebnostno rast ter dimenzijo podpore
in izboljševanja sistema, pričakovanj je zasnoval Moos (1973).
Uporaba metode razrednega opazovanja je formativen način zagotavljanja povratne
informacije šolskemu osebju, ki spodbuja diskusijo o izboljšavah, omogoča evalvacijo
intervencij in sprememb s primerjavo razlik idr. Med prednosti razrednega opazovanja in
najpomembnejše razloge za njegovo izvedbo sodi izboljšanje učiteljeve prakse. Waxman
(1995) izpostavlja potrebo po iskanju odgovorov na vprašanja, ki so ključna za povečanje
dosežkov vseh učencev v šoli. Pomaga tudi pri iskanju odgovorov na vprašanja, ali so
posamezni učenci v razredu obravnavani drugače, ali se s tako obravnavo povečajo dosežki,
ali delajo učenci individualno ali frontalno idr. Za najpomembnejši pedagoški spremenljivki
označuje količino in kakovost odnosov ter sodelovanje med učiteljem in učencem (Waxman,
1995). Sistematično opazovanje se lahko uporabi za izboljšanje poučevanja (Stallings,
Freiberg, 1991). Alternativne metode razrednega opazovanja zajema ocenjevanje učnega
okolja, ki vključuje fizične in socialne razmere, učne materiale in postopke ter poučevalne
faktorje. V sistem razrednega opazovanja so vključeni štirje koraki, in sicer opazovanje
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razreda, intervju z učiteljem, učenci in starši (Yesseldyke in Christenson, 1987; Ysseldyk in
Christenson, 1993; Pielstick, 1998; Adlers, Cava, Tubbs, 1995).
V petstopenjskem modelu pomoči je zajeto tudi ocenjevanje učnega okolja. Pomembno
je, da so učenci aktivno vključeni v proces izboljšave učnega okolja. Ocenjevanje učnega
okolja je eden izmed predpogojev za uveljavljanje sprememb v šolskem prostoru.
Ocenjevanje učnega okolja šolam omogoči pogled v dejansko stanje, analizo dela, ki
predstavlja izhodišče za načrtovanje in doseganje sprememb in izboljšav šolske prakse
(Magajna idr., 2008b).
Za ocenjevanje učnega okolja je priporočeno, da se kombinirajo raziskovalne metode. V
evalvacije učnega okolja je primerno vključiti kombinacijo kvantitativnih in kvalitativnih
strategij spremljanja. Kvalitativne strategije dajo vsebinske informacije, s katerimi je mogoče
bolje interpretirati pridobljene kvantitativne podatke (Fraser, 1998; Magajna idr., 2008b).
Menim, da je pri ocenjevanju učnega okolja za učence z učnimi težavami s
kombiniranimi raziskovalnimi metodami potrebno v učnem okolju poiskati tisto, kaj deluje
preventivno pred negativnimi vedenji, praksami in odnosi, dviga motivacijo in zbranost,
omogoča doseganje optimalnih rezultatov, spodbuja timsko sodelovanje, profesionalno in
osebnostno rast. Spodbudno učno okolje mora temeljiti na učiteljevih in učenčevih potrebah.

2.3 Timsko soustvarjanje v učnem okolju
Implementacija inkluzije je zahteven in dolgotrajen izobraževalni proces, zato ga je
potrebno skrbno načrtovati in podpirati z materialnimi in strokovnimi viri. Inkluzija terja
spreminjanje šolske prakse in učnega okolja. Prakso lahko spreminjajo le strokovni delavci, ki
imajo pozitivna stališča do sprememb, do otrok s posebnimi potrebami in imajo tudi potrebna
ekspertna znanja in strategije za odkrivanje in obravnavo otrok s posebnimi potrebami v
timskem delu (Kavkler, 2008).
Inkluzivna šola predvideva razvoj timskega dela učitelja in drugih strokovnjakov,
spodbujanje partnerskega odnosa z učenci in njihovimi s starši, saj se le s skupnimi močmi
lahko doseže optimalen razvoj učenčevih sposobnosti (Beattie, 2006).
Podpora učencem z učnimi težavami v petstopenjskem modelu nudenja pomoči mora
biti zasnovana celostno. Predpostavlja odprto sodelovanje in izmenjavo informacij med
strokovnimi delavci, učencem in domom – timsko delo. Timsko delo je ključni dejavnik
oblikovanja spodbudnega učnega okolja v šoli ter uspešnega dela z učenci z učnimi težavami.
V ospredju je odnos med strokovnimi delavci in učencem, tudi odnosi med vrstniki, socialna
pozicija vsakega učenca, šolska kultura in klima, vizija šole, sodelovanje med domačim
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okoljem in šolo. Raznolikost učencev v osnovni šoli postavlja strokovne delavce pred
zahtevno nalogo pri oblikovanju učnega okolja in učnega procesa, v katerem bi lahko vsi
učenci dosegali optimalne dosežke. Opozoriti velja, da vključevanje učencev z učnimi
težavami in njihovih staršev v timsko delo pomeni novo kvaliteto dela v slovenski šoli
(Beatie, 2006; Čačinovič Vogrinčič, 2008; Magajna idr., 2008b; Grah, 2009; Grah, 2012).
Timsko delo pri premagovanju učnih težav omogoča boljše odločanje, krepi
iniciativnost, kreativnost, primerjanje metod in pristopov, krepi posameznikovo mnenje o
njegovi odgovornosti, omogoča večje sodelovanje v kolektivu, soočenje, primerjanje in
analizo izkušenj, evalvacijo prakse in nadaljevanje načrtovanja. V multidisciplinarnem
pristopu se zagotavljajo možnosti za učenje in napredovanje vsakega posameznika znotraj
tima (Resman, 2002).

2.3.1 Koncept

timskega

soustvarjanja

kot

osnova

za

oblikovanje

spodbudnega učnega okolja
Učenci z učnimi težavami, strokovni delavci (ravnatelji, učitelji, člani šolske svetovalne
službe, specialni pedagogi idr.) in starši potrebujejo za pridobivanje kompetenc mobilizacijo
virov, ki jih šola ima ali jih lahko organizira tako, da vodijo k spremembam mišljenja in
ravnanja ljudi, njihovih stališč in k ustvarjanju raznovrstnih učnih okolij (Čačinovič Vogrinčič,
2008).
Sodelovanje med strokovnimi delavci, učencem in starši omogoči soustvarjanje v
procesu pomoči (Čačinovič Vogrinčič idr., 2005). Koncept je iz socialnega dela v pedagoško
prakso vnesla G. Čačinovič Vogrinčič. Strinjam se, da podobno kot v že preizkušeni situaciji v
socialnem delu, omogoča strokovnemu delavcu v vzgojno-izobraževalnem procesu
zagotavljanje spodbudnega učnega okolja, za katero je značilno aktivno sodelovanje z
učencem od načrtovanja do vrednotenja dela in napredka.
Čačinovič Vogrinčič (2008) v konceptu delovnega odnosa v šoli definira strokovnega
delavca in učenca z učnimi težavami kot sodelavca v skupnem projektu. Delovni odnos
omogoči, da se začne in razvija raziskovanje in ustvarjanje optimalnih pogojev za
napredovanje vsakega učenca v skladu z njegovimi zmožnostmi. Strokovni delavci morajo
vzpostaviti delovni odnos z učencem. Pri tem strokovni delavci spodbujajo učenčeve
kompetence, sposobnosti in iščejo njegova in svoja močna področja. V odnosu poskrbijo, da
ustvarijo pogoje, v katerih učenec pridobi čim več pozitivnih izkušenj. Učenec potrebuje
varnost, ki mu jo morajo zagotoviti strokovni delavci. Uspeh učenca je odvisen tudi od tega,
kako strokovni delavci ravnajo z njim.
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Ključni osebi v konceptu timskega soustvarjanja (Priloga 14.5) sta glavna akterja vzgojnoizobraževalnega procesa, in sicer strokovni delavec in učenec, ki sta povezana v
soustvarjalnem, delovnem in osebnem odnosu. Vloga strokovnega delavca je, da ustvari in
vzdržuje delovni in osebni odnos z učencem. Pomembno je, da se učenec aktivno vključuje v
proces pomoči v okviru individualnega delovnega projekta pomoči (Grah, 2009).
Soustvarjanje v petstopenjskem modelu nudenja pomoči omogoča učitelju, da učenca
spodbudi, da le-ta je udeležen v procesu vzgoje in izobraževanja na svoj lasten, individualni in
izviren način ter da pridobiva vsakodnevno izkušnjo spoštovanja in soustvarjanja učenja
(Magajna idr., 2008b; Čačinovič Vogrinčič, 2011).
Raziskava, ki je potekala v okviru razvojnih projektov, ki jih je na podlagi javnega
razpisa sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za šolstvo
in šport, v sodelovanju Pedagoške fakultete v Ljubljani z naslovom »Inkluzivni timi«
(2006‒2008) in »Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje v letih 2008‒2011«, je
preizkusila novo obliko timskega dela, in sicer timsko soustvarjanje. Raziskavi sta potrdili, da
je proces soustvarjanja uporabna in uresničljiva v pedagoški praksi. Koncept timskega
soustvarjanja spodbuja strokovne delavce, starše in učence, da povežejo in okrepijo svoje delo.
Temeljni namen programa je spreminjanje vsakodnevnega dela na področju pomoči učencem
z učnimi težavami, spodbujanje razvoja elementov dobre poučevalne prakse, zagotavljanje
strokovnih pristopov, načrtovanje, izvajanje in evalvacija konceptov pomoči, izboljšanje
odnosov v šoli (Grah, 2009).
Model timskega dela poudarja soustvarjanje med člani šolskega tima in se prav s tem
razlikuje od drugih oblik timskega dela. Model omogoča, strokovni delavci, učenci in starši
prevzemajo aktivno vlogo v procesu pomoči. Učenec se kot soustvarjalec vključuje v proces
pomoči od opredelitve težav in potreb, preko načrtovanja in uresničevanja pomoči do
evalvacije in ponovnega načrtovanja projektov pomoči. Strokovni delavec odpira prostor in
pogled na možne rešitve in situacije v vzgojno-izobraževalnem procesu za podporo in pomoč
učencu z učnimi težavami. Čačinovič Vogrinčič idr. (2005) poudarjajo, da je pomembno
mobilizirati moč učencev z učnimi težavami, ki je zajeta v znanju, močnih področjih učenca in
drugih virih, s pomočjo katerih se doseže zastavljen cilj (prav tam).
Strokovni delavci se s pomočjo soustvarjanja sistematično povežejo in okrepijo svoje
delo na področju spreminjanja vsakodnevnega dela z učenci z učnimi težavami, spodbujanja,
zagotavljanja strokovnih pristopov, pojasnjevanja konceptov pomoči, preverjanja strokovnosti
in izboljšajo profesionalnost pedagoškega dela (Grah, 2009).
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2.3.1.1 Pomembni elementi delovnega odnosa in osebnega stika za
soustvarjanje spodbudnega učnega okolja
»Elementi delovnega odnosa so: dogovor o sodelovanju, instrumentalna definicija
problema (Lüssi, 1991) in soustvarjanje rešitev ter osebno vodenje (Bouwkamp, de Vries,
1995« (Čačinovič Vogrinčič, 2008, str. 20–21).
Delovni odnos se v praksi lahko vzdržuje in ohranja s pomočjo štirih konceptov. To so:
»etika udeleženosti, perspektiva moči, znanje za ravnanje in ravnanje s sedanjostjo ali koncept
sonavzočnosti« (Čačinovič Vogrinčič, 2008, str. 21). Po Čačinovič Vogrinčič (2008) koncepte
pomoči in nastanek postmoderne opisujejo O'Hanlon, Hoffman in Salleybey.

2.3.1.1.1 Dogovor o sodelovanju
Začetek individualnega delovnega projekta pomoči je dogovor o sodelovanju v šoli med
strokovnim delavcem in učencem. V petstopenjskem modelu nudenja pomoči pomeni tudi
oblikovanje šolskega tima, dogovor o potrebnem času, v katerem bo sodelovanje potekalo, o
cilju in načinu dela, o oblikah sodelovanja, o načinu sprotnega obveščanja (npr. dogovor o
tem, kdo bo kontaktna oseba, kako dolgo bo sodelovanje potekalo, da se bodo informacije
izmenjevali pisno, s pomočjo IKT). V šoli je sodelovanje običajno dogovorjeno za
ocenjevalno obdobje ali šolsko leto (Grah, 2009).
Pomanjkljivosti pri oblikovanju dogovora o sodelovanju se kažejo kot strah večine
strokovnih delavcev pred spremembami, predvsem pred povečanim obsegom dela in pred
potrebo po spremembah rutinskega dela, ki jih prinaša proces soustvarjanja, predvsem pa pred
aktivnim prevzemanjem vloge aktivnega sodelujočega (Grah, 2009). Poudarjam, da se je za
sodelovanje treba osebno odločiti. Pri vzpostavljanju dogovora o sodelovanju mora biti vsem
sodelujočim v timu obrazložen njegov proces in pomen.
K soustvarjanju spodbudnega učnega okolja bo prispevalo, če bodo udeleženi v
sodelovanju imeli jasno poimenovane oblike sodelovanja, voljo in željo po sodelovanju, jasno
opredeljeno vlogo posameznikov, razumljiv jezik, da bodo vsi razumeli, kako, kdaj in zakaj
bodo sodelovali. Pri dogovoru o sodelovanju se je treba varovati napak. Predlogi in rešitve, ki
jih poda zgolj učitelj, namreč pogosto niso uresničljive (Čačinovič Vogrinčič, 2008; Grah,
2009; Kodele Mešl, 2011).
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2.3.1.1.2 Instrumentalna definicija problema in soustvarjanje rešitev
»Instrumentalna definicija problema in soustvarjanje rešitev v šoli sta temelja delovnega
odnosa«, v središču katerega sta dialog in sodelovanje (Čačinovič Vogrinčič, 2008, str.21). Za
odnos med strokovnim delavcem in učencem je pomembno, da strokovni delavec prvi povabi
učenca k sodelovanju in s tem vzpostavi proces pomoči. Z učencem raziskujeta, kar ta že zna
in obvlada in kakšne izkušnje ima glede na obravnavano vsebino. Učitelj je dolžan spoštovati
edinstvenost osebnih izkušenj učenca ter ustvarjati take pogoje, v katerih ima glavno vlogo
proces razumevanja (Čačinovič Vogrinčič idr., 2005; Čačinovič Vogrinčič, 2008).
V petstopenjskem modelu nudenja pomoči je pomembno, da se dobro opredeli ne le
instrumentalna definicija primanjkljajev in potreb učenca z učnimi težavami temveč tudi
njegova močna področja ter močna področja strokovnih delavcev, ki pomenijo izhodišče za
soustvarjanje rešitev pri premagovanju učnih težav (Magajna idr., 2008). Potreben je pogovor,
v katerem lahko vsak sodelujoči pove, v čem vidi učenčeve prednosti in posebne potrebe.
Opozarjam, da je instrumentalna definicija problema in soustvarjanje rešitev koristna za
oblikovanje spodbudnega učnega okolja le takrat, če je v sodelovanje šolskega tima vključen
tudi učenec z učnimi težavami in njegovi starši. Šolski tim mora v petstopenjskem modelu
pomoči učencem z učnimi težavami pomagati celostno, zato morajo biti vloge v timu dobro
opredeljene (Magajna idr., 2008b).
Učinkovite strategije pri oblikovanju instrumentalne definicije problema, ki so
pomembne za soustvarjanje spodbudnega učnega okolja, so konstruktiven in na določeno temo
usmerjen razgovor, v katerem vsak opiše učenčeve potrebe in opredeli močna področja
učenca, zagotovitev varnega fizičnega okolja za pogovor (npr. okrogla razporeditev miz na
srečanju in sedežni red, v katerem so vsi udeleženci srečanja naključno razporejeni, uvodni
pozdrav, neverbalno odzivanje na učenca in starše, verbalne in neverbalne spodbude in izraz
razumevanja, vključevanje in upoštevanje mnenja učenca in staršev), uporaba razumljivega
jezika, upoštevanje dogovorjenega poteka srečanja in razdelitve vlog. Med zelo pomembne
strategije štejem spodbujanje učenca, naj opiše, kako sam doživlja svoje potrebe, kaj želi in
kako bi se rad učil ali dosegel zastavljene cilje. V ta namen priporočam izvedbo dialoga, igro
vlog, reševanje problemskih situacij, vodeni razgovor (Grah, 2009; Kodele, Mešl, 2011).
Pomanjkljivosti pri opisovanju učenčevih potreb se lahko kažejo kot strah staršev pred
večjo skupino strokovnih delavcev, ker so običajno navajeni o problemu govoriti le na
individualnih govorilnih urah v paru z razrednikom ali drugim strokovnim delavcem. Pojavijo
se dvomi strokovnih delavcev o vključevanju učenca in staršev v sodelovanje pri oblikovanju
instrumentalne definicije problema oziroma potreb učenca, ker še vedno v skladu s prikritim
kurikulom učitelj najboljše ve, kaj je za učenca dobro, nepoznavanje aktivnega sodelovanja s
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strani učencev in njihovih staršev. Lahko se pojavi pogosto zahajanje v druge teme (npr.
primerjanje učenca s sorojenci v družini, sošolci, iskanje vzroka za težave idr.), posploševanje
potreb, ki vodi k neupoštevanju edinstvenosti učenčevih potreb (Čačinovič Vogrinčič, 2008;
Grah, 2009).
Po Čačinovič Vogrinčič (2008) je instrumentalna definicija problema temelj delovnega
odnosa, v središču katerega je dialog in sodelovanje. Za človeka je pomembna izkušnja, da je
spoštovan. Izkušnja se pridobi v sodelovanju in v dialogu. Značilnost izkušnje je, da je lahko
le osebna. Zato menim, da v petstopenjskem modelu nudenja pomoči za učenca pomenijo
izkušnje pomoč pri pridobivanju kompetenc za premagovanje težav in pri zagotavljanje
potreb, tako, da učenec sam odkrije in spoznava svoje potrebe in močna področja, s katerimi
premaga učne težave (Magajna idr., 2008b).

2.3.1.1.3 Osebno vodenje
Vzpostavljanje in varovanje spodbudnega učnega okolja, prostora za pogovor,
varovalnih dejavnikov za učenca, ustvarjanje prostora za spoznavanje učenca in soustvarjanje
skupaj z njim je osebno vodenje To je Vriesov koncept (Vries, Bouwkamp, 1995; Čačinovič
Vogrinčič, 2008), ki pomeni osebno odzivanje strokovnega delavca na učenca oziroma
oblikovanje osebnega odnosa. Strokovnemu delavcu omogoča raziskovanje, iskanje
alternativnih rešitev, empatično ravnanje, ki učencu omogoči odkrivanje močnih področij in
ostalih virov moči. Učenec v njem pridobiva izkušnjo, da je spoštovan. Osebno vodenje je za
soustvarjanje spodbudnega učnega okolja pomembno prav zato, ker je z njim strokovni
delavec naravnan k doseganju optimalnih rezultatov. Odziva se profesionalno, njegovi
predlogi se ujemajo z zakonodajo in z znanstvenimi spoznanji, je empatičen, razumevajoč, ima
smisel za poslušanje, razumevanje. Menim, da je za soustvarjanje spodbudnega učnega okolja
najbolj pomembno, da osebno vodenje strokovnega delavca spodbuja, da verjame v učenca in
v njegove sposobnosti. Pri tem pa sam odkrije osebni in profesionalni delež ter pridobi
pozitivne lastne izkušnje. V osebnem vodenju strokovni delavec vzpostavi varovalne
dejavnike za učenca, s tem, da ga podpira in mu zagotavlja udeleženost pri soraziskovanju
mogočega in uresničljivega (Čačinovič Vogrinčič idr., 2005; Čačinovič Vogrinčič, 2008,
Grah, 2009; Kodele Mešl, 2011).
Učinkovite strategije pri osebnem vodenju in pri odkrivanju osebnega in profesionalnega
deleža, ki spodbujajo soustvarjanje spodbudnega učnega okolja so opredelitev močnih
področij strokovnih delavcev, učencev z učnimi težavami in njegovih staršev, ustvarjanje
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povezav med posamezniki, osebno spoznavanje, spoznavanje interesov, neformalna srečanja
članov tima, dober pretok informacij med sodelujočimi (Grah, 2009).
Pomanjkljivosti pri osebnem vodenju in odkrivanju osebnega in profesionalnega deleža
se kažejo kot visoka obremenjenost (strokovna in časovna), prisotnost značilnosti prikritega
kurikula ali tradicionalnega pogleda strokovnih delavcev na vključevanje učencev z učnimi
težavami in njihovih staršev v timsko delo ter manj izkušenj z izražanjem pohval,
konstruktivne kritike, pomanjkanje supervizijskih znanj (Grah, 2009).
Štirje elementi delovnega odnosa so koncepti za uresničevanje soustvarjanja v šoli, ki
pedagoško ravnanje umestijo v postmoderno paradigmo pedagoškega dela. To so: etika
udeleženosti, perspektiva moči, ravnanje s sedanjostjo in znanje za ravnanje (Čačinovič
Vogrinčič, 2008).
Etika udeleženosti strokovnega delavca usmerja iz vloge opazovalca in izključnega
poznavalca resnice v vlogo sodelujočega učitelja, ki vodi pogovor z učencem, oblikuje odnos,
ki omogoči soustvarjanje (Čačinovič Vogrinčič, 2008).
V spodbudnem učnem okolju je v ospredju učenec in odnos z njim ter njegovo aktivno
sodelovanje. Da bi bil v ospredju učenec, mora biti v šoli dobro razvito spodbudno socialno
učno okolje z dobrimi vzajemnimi odnosi, sodelovanjem oziroma z etiko udeleženosti in
kurikularno učno okolje, v katerem bi bil poudarek na individualizaciji in diferenciaciji pouka
in dejavnosti glede na primanjkljaje in potrebe učenca z učnimi težavami. Menim, da je za to
potrebno, da se strokovni delavec pridruži učencu z učnimi težavami, da ga razume, prepozna
njegove potrebe ter mu zagotovi prostor za sodelovanje. Opozarjam, da je aktivna udeleženost
učenca in njegovih staršev na vseh stopnjah petstopenjskega modela pomoči inovacija, ki
zahteva spremembo stališč do sodelovanja pri učiteljih ter učencih in njihovih starših. Pomeni
oblikovanje takega spodbudnega učnega okolja, ki omogoči soustvarjanje, prevzemanje in
izvajanje odgovornosti pri delu z učencem z učnimi težavami.
Med učinkovite strategije pri uresničevanju etike udeleženosti štejem neposredno delo z
učencem, v katerem je prostor za iskanje in raziskovanje novih metod za delo, delavnice in
izobraževanja za učiteljske zbore in starše, na katerih imajo udeleženci zagotovljen prostor, da
spoznajo, potrebe različnih skupin učencev z učnimi težavami (Grah, 2009). Verjamem tudi,
da obstajajo ovire in pomanjkljivosti pri uresničevanju etike udeleženosti v šoli, med katere
štejem omejenost dela s šolskimi pravilniki, pomanjkanje veščin za opis realnega stanja
oziroma potreb učenca, časovno razporeditev pouka in omejenost z minimalnimi standardi
znanja, zakoreninjen način dela v šoli (Grah, 2009).
Delo strokovnega delavca je utemeljeno s tem, da pomaga učencu raziskovati močna
področja in mu doseči njegove cilje. To je koncept perspektive moči (Saleebey, 1997 po
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Čačinovič Vogrinčič idr., 2005; Čačinovič Vogrinčič, 2008). V petstopenjskem modelu
pomoči, izrazito na prvi stopnji in vseh drugih, je strokovni delavec ključna oseba, ki pomaga
učencu iskati znanje in sposobnosti oziroma mu pomaga zagotoviti potrebe. Delovanje s
perspektive moči v smeri oblikovanja spodbudnega učnega okolja usmerja strokovnega
delavca k iskanju močnih področij učenca, strokovnih delavcev in staršev. Pomeni
mobilizacijo njihove moči, da bi se dosegli zastavljeni cilji. Spodbuditi je treba tudi pomoč
vrstnikov. V ta namen je primerno uporabiti socialne igre, igre vlog, delavnice za prikazovanje
drugačnost in odnosa do nje (Grah, 2009).
Načela ravnanja s perspektive moči so po Čačinovič Vogrinčič (2008):
Socialna krepitev je proces, v katerem strokovni delavec ustvari prostor za učenčevo
dejansko sodelovanje. Ob tem spoštuje učenčev socialni položaj, izobrazbo in položaj staršev
in učenčevo etično pripadnost. V primeru socialne prikrajšanosti in stigmatizacije strokovni
delavec začne proces socialne krepitve. Pri sodelovanju z učencem in njegovimi starši je
pomembno ločiti kompetence, kaj zmore učenec sam, kaj zmore družina in kaj mora narediti
šola.
Včlanjenost predstavlja socialno mrežo učenca in njegove družine. Razširjanje socialne
mreže učenca je eden izmed možnih varovalnih dejavnikov pri premagovanju učnih težav ter
pri razvoju spodbudnega učnega okolja. Na žalost so strokovni delavci še vedno bolj
naravnani k individualnemu delu in k samostojnemu reševanju problematike, ker se počutijo
najbolj kompetentni za odločanje o učencu in o tem, kaj je za njega dobro.
Okrevanje pomeni možnost, v katerih učenec doseže optimalno napredovanje in
premagovanje težav (npr. da popravi ocene, napreduje, zagotovi svoje potrebe idr.).
Dialog in sodelovanje je pogovor, v katerem se na podlagi razumevanja in dogovarjanja
krepi učenčeva moč in se mu omogoča pridobivanje pozitivnih izkušenj. Strokovni delavec je
strokovno zavezan, da učenca spodbuja k optimalnemu napredovanju. Dialog in sodelovanje
omogočata spoznanje, da je cilje potrebno zastavljati kratkoročno ter evalvirati osebni
napredek učenca z učnimi težavami.
Odpovedati se dvomu v šoli pomeni vero med učenci in strokovnimi delavci, da je
mogoče priti do zastavljenega cilja in premagati ovire ter zagotoviti pogoje za optimalno
napredovanje vsakega učenca.
Učinkovite strategije pri uresničevanju perspektive moči so podpora članom tima med
sabo pri mobilizaciji moči ter pomoč pri prepoznavanju potreb učenca, izobraževanja,
evalvacije, refleksije dela, analiza potreb in stanja (Grah, 2009). Pomanjkljivosti pri ravnanju s
perspektive moči se kažejo kot pričakovanja učenca in njegovih staršev, da jim učitelji
posredujejo hitre rešitve, tradicionalen pogled strokovnih delavcev na vključevanje učenca z
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učnimi težavami in njegovih staršev v proces pomoči, visoka pričakovanja strokovnih
delavcev do staršev glede na domače delo in sodelovanje (Grah, 2009).
Ravnanje s sedanjostjo pomeni čas, ko je strokovni delavec v neposrednem stiku z
učencem z učnimi težavami (Čačinovič Vogrinčič, 2008). V timskem delu učenec doživi
izkušnje sodelovanja, spoštovanja in ni obremenjen s prejšnjimi neuspehi.
Menim, da je ravnanje s sedanjostjo pomembno za soustvarjanje spodbudnega učnega
okolja, ker predstavlja optimalno načrtovanje dela ter zagotavljanje časa za neposredno delo z
učencem in njegovimi starši (Grah, 2009).
Znanje za ravnanje pomeni pripravljenost in usposobljenost strokovnih delavcev
vzpostaviti in vzdrževati delovni odnos in dialog z učencem z učnimi težavami. Pomeni tudi
deljenje strokovnega znanja pri raziskovanju njegovih potreb in močnih področij, njegovo
spreminjanje v razumevajoč jezik (Čačinovič Vogrinčič, 2008).
Znanje za ravnanje je za soustvarjanje spodbudnega učnega okolja pomembno zato, ker
učencu in njegovim staršem omogoči, da bolje razumejo proces pomoči in da si lažje
oblikujejo cilje v projektu pomoči. S pomočjo usposobljenih strokovnih delavcev se delo
razvija v smeri partnerstva. Pri oblikovanju delovnega, partnerskega in osebnega odnosa med
sodelujočimi se oblikuje spodbudno učno okolje za učenca z učnimi težavami (Grah, 2009).

2.3.1.2 Individualni (izvirni) delovni projekt pomoči
Koncept timskega soustvarjanja prinaša nov pogled na dokument, ki je predviden v
petstopenjskem modelu nudenja pomoči, in sicer na individualni delovni projekt pomoči. Po
Čačinovič Vogrinčič (2008, str. 31) ima vsak učenec svoj individualni (izvirni) delovni projekt
pomoči. Po konceptu delovnega odnosa je to timski izvirni projekt, oblikovan za vsakega
učenca posebej v timu, ki ga sestavljajo strokovni delavci, starši in učenec. Predpostavlja
odkrito komunikacijo med sodelujočimi. Učenec napreduje takrat, ko ima zastavljeni cilj
smisel zanj, ko se mu omogoči, da ga razišče in uresniči. V petstopenjskem modelu nudenja
pomoči se predvideva, da se v evalvacijskih ocenah po zaključku posameznih stopenj ter v
timskem, sklepnem evalvacijskem poročilu ne zapišejo le konkretne naloge, temveč tudi
ugotovljene razlike in spremembe, napredovanja in potrebe. To je zapisana oblika dela, ki je
oblikovana v dogovoru, s sporazumom in timskim uresničevanjem optimalnih rešitev v
določenem časovnem roku (Čačinovič Vogrinčič, 2008; Magajna idr., 2008b; Grah, 2009).
Po Čačinovič Vogrinčič (2011) posebno značilnost izvirnih delovnih projektov pomoči
je ubesedi Loreman (2009) v knjigi Spoštovanje otroštva. Menim, da je njegovo razmišljanje o
otroku lahko podlaga za oblikovanje spodbudnega učnega okolja.
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Loreman (2009) poudarja dva ključna svetova, ki ju ima učenec. To sta družina in šola.
Strinjam se z navedbami avtorja, v katerih navaja, da spoštovanje otroštva pomeni varovanje
življenjskega obdobja, ki se imenuje otroštvo. Opozarja, da odrasli določajo in razpolagajo s
časom učencev po lastni presoji. Spoštovanje otroštva pomeni spoštovanje njegovih
posebnosti in različnosti ter razvoj sodelovanja pri delu, razvijanje solidarnosti in pomoči
drugega drugemu. Razen družine je šola tista, ki mora za učenca vzpostaviti tako okolje, v
katerem optimalno razvije svoje sposobnosti in spretnosti, seveda ob upoštevanju posebnosti
vsakega posameznika.
Čačinovič Vogrinčič (2011) je povezala Loremanovo spoštovanje otroštva s konceptom
soustvarjanja v šoli. Njeno razmišljanje povezujem s soustvarjanjem spodbudnega učnega
okolja v izvirnih delovnih projektih pomoči, v katerih je potrebno zagotavljati prostor in
pogoje za to, da se upoštevajo učenčeve posebnosti in se z njim ravna tako, da se ga sliši in
razume. Loreman (2009) je zato poudaril, da je potrebno varovati otroke. Varovati po avtorju
pomeni, da odrasli morajo podpirati otroke, jih ščititi pred revščino, zlorabo, izključenostjo
neuspehi idr. Varovanje pomeni tudi zagotavljanje varnosti in optimalnih pogojev za
napredovanje učenca, zato je razmišljanje Loremana (2009) in Čačinovič Vogrinčič (2011)
pomembno vključiti v teoretična izhodišča za soustvarjanje spodbudnega učnega okolja.
Čačinovič Vogrinčič (2011) je tudi to načelo povezala z individualnim delovnim
projektom pomoči, ki je predviden za vsakega učenca z učnimi težavami v petstopenjskem
modelu nudenja pomoči. Poudarja, da je potrebno varovati učenčevo izvirnost in
neponovljivost, skrbeti je treba zato, da učenec pridobi čim več pozitivnih izkušenj in razvije
kompetence za učenje. Menim, da je tudi za uresničevanje tega načela potrebno ustvarjati čim
več spodbud v učnem okolju.
Tretje Loremanovo (2009) načelo spoštovanja otroštva pomeni, da odrasli morajo
pridobiti znanje in občutek, kdaj lahko odrasli otroku kaj dovolijo, da dogajanja okrog sebe
doživi na lasten, otroški način, da v interakciji z okoljem pridobivajo izkušnje. Tudi to načelo
je Čačinovič Vogrinčič (2011) vključila v delovni projekt pomoči kot učenčevo raziskovanje
in odkrivanje virov, ki jih potrebuje za učenje, doseganje zastavljenih ciljev in dogovorov.
Ponovno ga izpostavljam kot izhodišče za oblikovanje spodbudnega učnega okolja, za
zagotavljanje optimalnih pogojev za pridobivanje znanja in izkušenj.
V procesu izvirnega delovnega projekta pomoči za učenca v šoli je Čačinovič Vogrinčič
(2008; str. 33–34) opisala šest korakov, ki podpirajo paradigmatski premik, ki omogoča
soustvarjanje v šoli. To so: pridruževanje, odkrivanje oziroma raziskovanje, spreminjanje,
proslavljanje, ločitev, reflektiranje.
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Pridruževanje pomeni, da strokovni delavec pozna učenčeve potrebe, dejansko znanje,
predznanje, učni stil, potrebe v učnem okolju in učenčeve sposobnosti. Pridruževanje je tudi
nebesedno, je vzpostavljanje stika med obema. Raziskovanje pomeni, da strokovni delavec
skupaj z učencem ugotovita, kakšni viri so na voljo, da se zagotovijo potrebe učenca.
Spreminjanje je načrtovanje korakov pomoči, postavljanje ciljev, ki prinesejo spremembe in
napredovanje. Proslavljanje se definira kot evalvacija dela. Proslaviti je potrebno tudi
najmanjši napredek, ne le pri učencih, tudi pri strokovnih delavcih in starših. Ločitev se zgodi,
ko učenec zmore sam, ko razvije kompetence oziroma, ko doseže optimalni rezultat.
Reflektiranje je priložnost za strokovno rast. Prepozna se kot povratna informacija o procesu
pomoči in sodelovanju, kot refleksija dela.
Učinkovite strategije pri uresničevanju šestih korakov v individualnem (izvirnem)
delovnem projektu pomoči zajemajo besedno in nebesedno odzivanje med člani tima
(pozdrav, dobro počutje, kimanje, kretnje, drža telesa, glasnost govora, upoštevanje lastnega
govora, ureditev prostora idr.), sprotne evalvacije dela (pohvala, izpostavitev pozitivnih točk
sodelovanja, dajanje spodbud za delo vnaprej), zagotovitev varnega okolja učencu in njegovim
staršem; refleksija dela in odnosov v timu; dajanje povratnih informacij o negativnih čustvih,
ki so jih zaznali v sodelovanju (Grah, 2009). Menim, da so to tudi elementi, s katerimi se
lahko gradi spodbudno učno okolje, predvsem pa analiza stanja in refleksije o soustvarjanju
spodbudnega učnega okolja. Ob koncu izvirnega delovnega projekta pomoči je pomembno
proslavljanje z vsemi vključenimi, z oddelčno skupnostjo, z oddelčnim učiteljskim zborom. Za
spodbudo je primerno učencu izročiti pohvalo, čestitko ali nagrado učitelja ali ravnatelja šole
idr. Nepravilno ravnanje in utečen način dela v šoli pomenijo pomanjkljivosti pri
uresničevanju šestih korakov projektu pomoči kot so občutki nelagodja in nevarnosti,
neprijetnosti v šoli, pomanjkanje veščin in instrumentarija za samoevalvacijo in evalvacijo,
pomanjkanje pohvale lastnega dela (pohvala dela je manj razširjena, učitelji se je ne
poslužujejo in ni družbeno razširjena), pomanjkanje refleksije, izražanja kritike in pohvale
(Grah, 2009).
Za učinkovito in uspešno učno pomoč je potreben čas, sodelovanje in odkrivanje
posebni virov pomoči ter oblikovanje operativnega izvirnega delovnega projekta pomoči. Za
to je potreben pogled na učne težave kot na premagljive.
Spremembe v prepričanjih in stališčih, pričakovanjih in v učnem okolju, v šolski rutini
lahko pomagajo odpraviti del vzgojno-izobraževalnega procesa, ki učenca z učenimi težavami
neustrezno obravnava (Magajna idr., 2008a).
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Pri uresničevanju koncepta timskega soustvarjanja se priporoča upoštevati naslednja
načela (Magajna idr. 2008b; Čačinovič Vogrinčič, 2008; Grah, 2009):
– načelo vsestranskega pristopa in partnerskega sodelovanja, kjer je poudarek na lastnosti
strokovnih delavcev kot so strokovnost, odprtost, spoštovanje drugačnosti, empatično
razumevanje in odzivanje idr;
– načelo optimalne vključenosti, pri čemer gre za zagotavljanje dejavne udeleženosti
vseh sodelujočih;
– načelo strokovne usposobljenosti strokovnih delavcev;
– načelo interdisciplinarnosti, ki opredeljuje poznavanje obstoječe zakonodaje in
vsebinskih dokumentov na področju vzgoje in izobraževanja, strategij in metod za
zagotavljanje potreb učencev;
– načelo odkrivanja močnih področij kot varovalnih dejavnikov v šoli;
– načelo postavljanja realnih ciljev in realnega vrednotenja dosežkov;
– načelo razumevanja, odgovornosti in soustvarjanja (odgovornost tima za korake in
zagotavljanje potreb učenca, uporaba jezika, ki ga vsi udeleženi razumejo).
V današnjem času se področje vzgoje in izobraževanje sooča z izzivi kot so pomanjkanje
motivacije učencev za učenje in šolsko delo, naraščanje raznolikosti potreb učencev,
povečevanje kombiniranih težav učencev, katere povečujejo stiske šolam in staršem (Muñoz,
2006). Sodobni pristopi v izvirnem delovnem projektu pomoči je potrebno zastavljati širše.
Upoštevati je potrebno značilnosti učenca, njegove življenjske razmere ter življenjska
perspektiva vsakega učenca z učnimi težavami. Soustvarjanje pomoči v petstopenjskem
modelu pomoči predvideva oblikovanje takega delovnega odnosa, ki zahteva spremembe v
šoli, ki se kažejo v oblikovanju spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami, v
katero je nujno potrebno vključiti spoštovanje učenca, ugotavljanje njegovih sposobnosti,
osveščanje o udeleženosti in deležu vsakega posameznika, soustvarjanje skupaj z njim in
njgovimi starši (Čačinovič Vogrinčič, 2008; Magajna idr., 2008b; Grah, 2009; Kodele Mešl,
2011).
Poglavje namenjeno modelu soustvarjanja spodbudnega učnega okolja z značilnostmi
koncepta timskega soustvarjanja zaključujem s poudarkom, da uporaba koncepta delovnega
odnosa in osebnega stika v procesu timskega soustvarjanja v petstopenjskem modelu nudenja
pomoči omogoča uresničevanje dogovorjenih sprememb, zastavljenih nalog, vloge
posameznikov in njihovo edinstvenost pri zagotavljanju učenčevih potreb. Proces
soustvarjanja v pedagoški praksi terja tudi spremembe pri oblikovanju vizije šole. Vizija šole
je dogovorjena in zapisana politika šole. Poudarek je na delu, na sodelovanju, na odzivanju na
posebnosti, drugačnosti, razvijanju veščin poslušanja, slišanja, razumevanja, odgovarjanja in
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ustvarjanju novih možnosti tam, kjer jih znotraj običajnih pristopov ni. Delovni odnos
soustvarjanja je način dela, s katerim je mogoče premagovati vsakdanjo šolsko rutino.
Omogoča tudi pogled v lastno prakso, odkrivanje novih odgovorov na vprašanja kako
oblikovati spodbudno učno okolje, ki je značilno za oblikovanje drugačne šole 21. stoletja.
Berry idr. (2010) v Viziji šole 21. stoletja vabi oblikovalce politik in učitelje, da ponovno
razmislijo o današnjih učnih politikah in si predstavljajo znanje, spretnosti in kvalitete, ki jih
morajo imeti učitelji v bodočnosti. Poudarja, da je za inkluzivno šolo ter za razvoj učiteljskega
poklica prihodnosti potrebno ustvarjanje bogatejših izkušenj učenja za učitelje in učence ter
boljše načine za merjenje šolskega uspeha. Učitelji morajo pridobivati čim več različnih
izkušenj iz dela, preizkušati morajo nove koncepte in pridobivati spretnosti za poučevanje
učencev, ki pomenijo prihodnost znanja (Čačinovič Vogrinčič, 2008; Berry idr., 2010; Bregar
Golobič, 2011).

106

3. EMPIRIČNI DEL
3.1 Problem raziskave
Področje dela z učenci z učnimi težavami v šoli pomeni vsakodnevni izziv za razvoj
učnega okolja ter vzgojno-izobraževalno delo strokovnih delavcev. Fizična prisotnost učencev
namreč ne vodi samoumevno do učinkovitega sodelovanja in doseganja boljših dosežkov na
področju šolske prakse. Najpogostejše ovire za uspešno vključevanje učencev z učnimi
težavami v vzgojno-izobraževalno delo v osnovni šoli so splošna prepričanja in stališča,
konservativna tradicija šol, nezadostna usposobljenost učiteljev za odkrivanje in obravnavo
učencev z učnimi težavami, premalo učinkovito timsko delo in premajhna podpora vodstva
šole timskemu delu na šoli, premajhna odprtost šol in družbe na uresničevanje inkluzije s
soustvarjanjem spodbudnega učnega okolja v šoli, spremembe na področju šolske prakse in
premajhna dejavna udeleženost učencev v procesu pomoči. Spodbudno učno okolje štejemo
med varovalne dejavnike za učence z učnimi težavami, saj imajo organizacija šole in razreda,
dostopna oprema, učni pripomočki, spoštljivi odnosi v šoli idr. velik vpliv na odpravljanje
učnih težav. Spodbudno učno okolje učence spodbuja k radovednosti, učenju, omogoča jim
sodelovanje v šolskih aktivnostih (Čačinovič Vogrinčič, 2008; http://www.teaching2030.org;
Mitchell, 2005 v Kavkler, 2009; Mitchell, 2008; Magajna idr., 2008; Ainscow, Sandill, 2010;
Berry idr., 2010; Kavkler, 2010).
Učinkovitost izvedbe učne pomoči za učence z učnimi težavami v okviru šole je odvisna
od učiteljevega uresničevanja inkluzije v vzgojno-izobraževalnem procesu ter od oblikovanja
in vzdrževanja spodbudnega učnega okolja, od sodelovanja z učencem z učnimi težavami in
njegovimi starši (Kavkler, 2008).
Zato je pomembna priprava strokovnih delavcev za zagotavljanje vključujoče šole in
oblikovanje spodbudnega učnega okolja za izboljšanje poučevalne prakse in drugih elementov
vzgoje in izobraževanja učencev z učnimi težavami. Raziskave več avtorjev na področju
osnovnih inkluzivnih prizadevanj za razvoj spodbudnih učnih okolij kažejo na pomanjkanje
strokovnega znanja in usposabljanja strokovnih delavcev, načrtovanja, skupnega časa in na
odsotnost celostne podpore učencem z učnimi težavami (King & Youngs, 2003; Scruggs,
Mastropieri & McDuffie, 2007; Lynn, Reschly, 2008).
Vedno več avtorjev (Friend & Bursuck, 2006; Snell & Janney, 2000; Polak, 2007;
Čačinovič Vogrinčič idr., 2005; Grah, 2009) priporoča timsko delo za zagotavljanje inkluzivne
prakse, saj najbolje izkorišča talente in sposobnosti sodelujočih strokovnih delavcev, učencev
in staršev.
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Značilnosti učinkovitih šolskih timov se kažejo v zastavljenih ciljih in sprejeti filozofiji tima, v
sposobnosti prepoznavanja prispevka drugih v skupnem delu, v delovanju tima kot skupine
enakovrednih partnerjev, v skupni odgovornosti, v dogovorih in medsebojnem spoštovanju.
Učinkovito sodelovanje raste in se razvija s časom in izkušnjami ter vseživljenjskim
izobraževanjem. Poudarek je na zagotavljanju možnosti doživljanja sodelovanja in pozitivnih
izkušenj v praksi ter z oblikovanjem in z razvojem čim bolj spodbudnih priložnosti za
doseganje optimalnih rezultatov pri vseh članih tima (Čačinovič Vogrinčič, 2008; Friend &
Bursuck, 2006; Dyson, 2007).
Z vidika soustvarjanja spodbudnega učnega okolja v šoli je pomembna udeležba
učencev z učnimi težavami in njihovih staršev v procesu vzgojno-izobraževalnega dela z
namenom povečevanja izobraževalnih in socialnih spretnosti učencev (Scruggs idr., 2007;
Čačinovič Vogrinčič, 2008; Magajna idr. 2008a). Nekateri strokovni delavci so manj
prepričani o pravilnosti vključevanja učencev v soodločanje o poteku izobraževanja ter
doseganja optimalnih dosežkov (Dyson, 2007; Tankersley, Niesz, Cook &Woods, 2007).
Nasprotno temu več avtorjev opozarja, da je učence z učnimi težavami potrebno spodbuditi k
sodelovanju, saj se jih večina ne zaveda lastnih posebnih potreb in še manj prednosti, ki so
lahko varovalni dejavnik pri doseganju optimalnih rezultatov (Field, 1996, Janiga &
Costenbader, 2002, Friend & Bursuck, 2006).
Dobra poučevalna inkluzivna praksa in spodbudno učno okolje za učence z učnimi
težavami se lahko razvije s sistemskim pristopom, z učinkovitimi strategijami prepoznavanja
in odkrivanja posebnih potreb, s krepitvijo varovalnih dejavnikov pri učencih in v učnem
okolju, s strategijami dobre poučevalne prakse ter timskim soustvarjanjem rešitev vseh
udeležencev procesa izobraževanja (Kavkler, 2008).
Več avtorjev opozarja, da je potrebno poskrbeti, da strokovni delavci, učenci in starši
dobijo priložnosti, da vidijo izkušnje in sodelujejo v vodeni praksi, iz katere pridobijo čim več
povratnih informacij o učinkovitosti učnih strategij, o oblikovanju in vzdrževanju
spodbudnega učnega okolja, da uporabljajo ključne kompetence s področja inkluzivne prakse,
si delijo vloge in odgovornosti pri načrtovanju, poučevanju in ocenjevanju uspešnosti prakse
ter inovativno pristopajo k oblikovanju spodbudnega učnega okolja (Bateman & Bateman,
2002; Friend & Bursuck, 2006; Oliver & Reschly, 2007; Smartt & Reschcly, 2007).
V doktorski disertaciji sem raziskala dva ključna tematska sklopa: učno okolje, njegovo
stanje in potrebne spremembe v učnem okolju ter soustvarjanje spodbudnega okolja za učence
z učnimi težavami kot priložnost za pridobivanje pozitivnih izkušenj v vzgojno-izobraževalni
praksi ter za doseganje potrebnih sprememb v smeri razvoja inkluzije.
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3.2 Cilji raziskave
Osrednji cilj doktorske disertacije: sistematično ocenjevanje elementov učnega okolja
zaradi pridobitve posnetka stanja, ki je predstavljal izhodišče za spremembe fizičnega,
didaktičnega, kurikularnega in socialnega učnega okolja s pomočjo soustvarjanja razmer na
prvih treh korakih petstopenjskega modela pomoči, razvijanje strategij dobre poučevalne
prakse ter timsko soustvarjanje rešitev za učence z učnimi težavami.
Podcilji doktorske disertacije so: ugotoviti, kako posamezne skupine strokovnih
delavcev glede na vlogo v osnovni šoli (ravnatelj, učitelj razrednega pouka, učitelj
predmetnega pouka, svetovalni delavec, mobilna specialno-pedagoška služba), starši in učenci
ocenjujejo učno okolje; identificirati in raziskati latentne strukture ocen učnega okolja v
skupinah, razlike v pojmovanjih in morebitna stereotipna razumevanja učnega okolja med
posameznimi skupinami; na osnovi kriterijskih spremenljivk identificirati skupine strokovnih
delavcev, staršev in učencev; soustvariti spodbudno učno okolje za učence z učnimi težavami
v osnovni šoli.

3.3 Hipoteze
Hipoteza 1: Ocena učnega okolja se pomembno razlikuje glede na vlogo ocenjevalca v
osnovni šoli (strokovni delavci, starši, učenci).
Hipoteza 2: Latentne strukture ocen učnega okolja se za posamezne skupine in za celotni
vzorec med sabo razlikujejo, ocene v posameznih skupinah pa so homogene.
Hipoteza 3: Proces soustvarjanja učenja za spremembe fizičnega, didaktičnega,
kurikularnega in socialnega učnega okolja prinese razvoj strategij dobre poučevalne prakse na
prvih treh korakih petstopenjskega modela pomoči.
Hipoteza 4: Spodbudno učno okolje, ki ga dosežemo v procesu timskega soustvarjanja
spodbudnega učnega okolja po mnenju anketirancev (strokovnih delavcev, učencev, strašev),
zmanjšuje učne težave učencev z učnimi težavami.

3.4 Raziskovalna vprašanja
Raziskovalno vprašanje 1: Katere elemente spodbudnega učnega okolja prepoznavamo v
osnovni šoli?
Raziskovalno vprašanje 2: Katere sugestije lahko izpeljemo na osnovi rezultatov za
uresničevanje soustvarjanja spodbudnega učnega okolja v osnovni šoli na prvih treh korakih
petstopenjskega modela pomoči?
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4. METODA
Raziskavo sem izvedla z deskriptivno in kavzalno–neeksperimentalno metodo.
Uporabila sem kombinacijo kvantitativnega in kvalitativnega raziskovalnega pristopa.
Kvantitativni pristop sem uporabila pri pridobivanju ocene učnega okolja. Metoda zbiranja
podatkov je bilo akcijsko raziskovanje namenjeno spreminjanju razmer, ki jih nismo samo
opisovali in razlagali, ampak tudi sproti spreminjali in prikazali proces spreminjanja (Phelps,
Hase, 2002). Pri akcijskem raziskovanju je bila raziskovalka neposredno in posredno
vključena v inovacijski proces implementacije modela timskega soustvarjanja, v njegovo
preizkušanje, vrednotenje in izpopolnjevanje. To je bilo usmerjeno v praktično spreminjanje in
reševanje problemov, ki jih doživljajo raziskovalci.

4.1 Opis vzorca
Tabela 4.1: Struktura vzorca raziskave glede na vlogo oseb vključenih v raziskavo

Vloga

f

%

Strokovni delavci

323

41,1

Učenci

244

31,0

Starši

219

27,9

Skupaj

786

100,0

Legenda: f – število oseb vključenih v raziskavo; % – odstotek oseb vključenih v raziskavo

V vzorec oseb za kvantitativno in kvalitativno analizo so bili vključeni strokovni delavci
(ravnatelji, člani svetovalnih služb, učitelji, spremljevalci, specialni pedagogi), starši in učenci
z učnimi težavami v osnovnih šolah. Vzorec ni bil izbran naključno, temveč je bil
reprezentativno strukturiran. V raziskavo je bilo vključenih 38 osnovnih šol, ki so v krajevni
pristojnosti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, Območne enote Murska Sobota. Največja
šola je v času poteka raziskave imela vpisanih 640 učencev, najmanjša pa 46 učencev.
Povprečno število učencev, vključenih v osnovno šolo v krajevni pristojnosti Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo, je bilo 111.
Osnovne šole, ki so se vključile v raziskavo, se nahajajo v statistični regiji Pomurje.
Demografsko stanje regije je slabo in manj spodbudno z vidika razvoja v prihodnosti. Manjša
se že tako maloštevilno prebivalstvo, s tem pa upada število ustvarjalnih ljudi v regiji.
Konkurenčnost regije poslabšuje nizka stopnja izobrazbe in zanimanje za izobraževanje.
Posledično se upočasnjuje gospodarski razvoj regije. Omejena je ponudba šol za doseganje
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izobrazbe. Razen vzgojno-izobraževalnih ustanov v pomurski regiji ni zunanje strokovne
ustanove (npr. svetovalni center), ki bi nudila pomoč učencem, staršem in strokovnim
delavcem. V zvezi z vzgojo in izobraževanjem obstaja v Pomurju šolstvo narodnosti, večja
potreba po zaščiti, izobraževanju in socialnem vključevanju ranljivih skupin prebivalstva, ki so
opredeljene kot osebe z nizkimi dohodki, ali osebe, kateri se preživljajo s pomočjo sredstev iz
socialnih transferjev, brezdomci, odvisniki, Romi, žrtve nasilja. Zaradi neugodnega
demografskega stanja, nizke stopnje geografske in poklicne mobilnosti podeželskega
prebivalstva ter posledic gospodarske in finančne krize v državi za dohodkovno stanje
prebivalcev lahko precejšen del prebivalstva regije uvrstimo v večino opredeljenih ranljivih
skupin. Zaradi zmanjševanja posledic brezposelnosti so v regiji pomembni programi
socialnega vključevanja mladih in starejših, programi vzgoje in izobraževanja ter socialnega
vključevanja (Program spodbujanja konkurenčnosti pomurske regije v obdobju 2010–2015).
Analize letnih poročil nacionalnega preverjanja znanja za pretekla šolska leta kažejo, da
so pomurski učenci dosegli najnižje dosežke v primerjavi z njihovimi vrstniki iz drugih regij v
Sloveniji, v znanju pri dveh predmetih, pri slovenščini in pri matematiki. Socialno-ekonomski
dejavnik prebivalstva, močni pritisk narečja v statistični regiji Pomurje ter druge specifike
ranljivih skupin so neposredno povezane s slabšimi izobraževalnimi rezultati pomurskih
šolarjev na nacionalnem preverjanju in ocenjevanju znanja (http://sobotainfo.com/novice).
V vzorec oseb za kvantitativno raziskavo učnega okolja je bilo vključenih 786 (100%)
oseb, v številčno čim bolj izenačenih skupinah. Vključenih je bilo 323 (41,09%) strokovnih
delavcev, 244 (27,86%) staršev in 219 (31,04%) učencev. Strokovni delavci so se v
kvantitativno raziskavo vključili prostovoljno. Učenci so bili v vzorec izbrani po mnenju
učiteljev in šolske svetovalne službe glede na učenčevo funkcioniranje v razredu. Učenci
vključeni v raziskavo so potrebovali različne oblike pomoči, kot je stalna pomoč učitelja v
vzgojno-izobraževalnem procesu, pomoč šolske svetovalne službe, vključitev v različne
oblike skupinske in individualne pomoči (Magajna idr. 2008b). Skupaj z učenci so se v
raziskavo vključili tudi njihovi starši.
Tabela 4.2: Struktura vzorca glede na specifično vlogo oseb vključenih v raziskavo

Vloga
Ravnatelj
Šolska svetovalna služba
Učitelj RP
Učitelj PP
Mama
Oče
Učenec 1.‒3. r.
Učenec 4.‒6. r.
Učenec 7.‒9. r.

f
27
41
124
105
179
40
79
101
64

%
3,4
5,2
15,8
13,4
22,8
5,1
10,1
12,8
8,1
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Drugo (učitelji interesne dejavnosti,
mobilna služba, spremljevalci, pomočnik ravnatelja)
Skupaj

26

3,3

786

100,0

Legenda: f – število oseb vključenih v raziskavo glede na vlogo; % – odstotek oseb vključenih v raziskavo glede na volog

Glede na specifično vlogo je vzorec sestavljalo 27 (3,4%) ravnateljev, 41 (5,2%) članov
šolske svetovalne službe, 124 (15,8%) učiteljev razrednega pouka, 105 (13,4%) učiteljev
predmetnega pouka, 179 (22,8%) mam, 40 (5,1%) očetov, 79 (10,1%) učencev od prvega do
tretjega razreda, 101 (12,8%) učencev od četrtega do šestega razreda, 64 (8,1%) učencev od
sedmega do devetega razreda ter 26 (3,3%) strokovnih delavcev, ki so nastopali v vlogah
spremljevalcev, učiteljev interesne dejavnosti idr.
Tabela 4.3: Struktura vzorca glede na spol in vlogo oseb vključenih v raziskavo

Vloga
Strokovni delavci

Moški

Spol

Ženski
Skupaj

f
%
f
%
f
%

Starši
42

Skupaj

43

Učenci
130

13,3%

53,3%

19,2%

27,4%

280
86,7%
323
100,0%

114
46,7%
244
100,0%

177
80,8%
219
100,0%

571
72,6%
786
100,0%

215

Razdelitev oseb vključenih v vzorec po spolu kaže na večjo vključenost ženskega spola
pri vseh skupinah, skupaj, (571) 72,6 % žensk ter 215 (27,4%) moških.
Tabela 4.4: Leta delovnih izkušenj strokovnih delavcev

Leta
0‒5 let
6‒15 let
16‒25 let
25‒več let
Skupaj

f

%

99
71
98
54
322

30,7
22,0
30,4
16,8
100,0

Legenda: f – število strokovnih delavcev vključenih v raziskavo glede na leta delovne dobe; % – odstotek strokovnih delavcev
vključenih v raziskavo glede na leta delovne dobe

Iz tabele 4.4 je razvidno, da so strokovni delavci po letih delovnih izkušenj razdeljeni v
štiri skupine, in sicer 99 (30,7%) jih je navedlo, da ima 0‒5 let, 71 (22,00%) pa od 6‒15 let, 98
(30,4%) od 16‒25 let ter 54 (16,8%) 25 in več let delovne dobe.
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Tabela 4.5: Izobrazba staršev

Izobrazba
Nedokončana osnovna šola
Osnovnošolska
Srednješolska
Višješolska
Visokošolska
Univerzitetna
Skupaj

f

%

19
64
110
16
4
6
219

8,7
29,2
50,2
7,3
1,8
2,7
100,0

Legenda: f – število staršev vključenihv raziskavo glede na doseženo stopnjo izobrazbe; % – odstotek staršev vključenih v raziskavo
glede na doseženo stopnjo izobrazbe

Iz tabele 4.5 je razvidno, da imajo starši, vključeni v raziskavo, doseženo stopnjo
izobrazbe, in sicer nedokončano osnovno šolo ima 19 (8,7%) staršev, osnovnošolsko 64
(29,2%), srednješolsko 110 (50,2%), višješolsko 16 (7,3%), visokošolsko 4 (1,8%) ter
univerzitetno 6 (2,7%).
Vzorec oseb za kvalitativno analizo za spremljanje dela šolskih timov na področju dela z
učenci z učnimi težavami v osnovni šoli, je bil sestavljen iz šolskih timov na 38 osnovnih
šolah, katere je sestavljalo 99 oseb različnih strokovnih področij ter vlog (učitelji, specialni
pedagogi, psihologi, socialni pedagogi, pedagogi, v vlogi razrednikov, ravnateljev, svetovalnih
delavcev, učiteljev, spremljevalcev, izvajalcev individualne in skupinske pomoči) ter šest
skupin, ki jih je sestavljalo po 8–10 staršev (skupaj 50 staršev) po 8–10 učencev z učnimi
težavami od prvega do tretjega razreda v osnovnih šolah (skupaj 60 učencev z učnimi
težavami). Vse osebe, ki so bili vključene v raziskavo, so se za sodelovanje odločile
prostovoljno, učence so priporočili učitelji in šolska svetovalna služba. Skupaj z učenci so se v
raziskavo vključili tudi njihovi starši. Vse osebe, ki so sodelovale v kvalitativni raziskavi, so
sodelovale tudi v kvantitativni raziskavi in so izpolnile vprašalnik o učnem okolju. Strokovni
delavci, učenci in starši so bili povezani v šolske time. V šolskih timih se je zagotavljala
pomoč učencem z učnimi težavami na prvih treh korakih izvajanja petstopenjskega modela
pomoči.
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4.2 Merski instrumenti
Merske instrumente, zbiranje in študijo primarnega in sekundarnega gradiva sem izvedla
v šolskih letih 2010/2011 in 2011/2012.

4.2.1 Nestandardiziran anketni vprašalnik o učnem okolju
Za ocenjevanje elementov učnega okolja v osnovni šoli je bil uporabljen
nestandardiziran anketni vprašalnik za strokovne delavce (vodstva šol, člane svetovalnih
služb, učitelje razrednega in predmetnega pouka), učence z učnimi težavami ter njihove starše
(Priloge 14.1, 14.2, 14.3).
Vprašalnik je vključeval vprašanja o fizičnem, didaktičnem, kurikularnem in socialnem
učnem okolju, o uporabi soustvarjanja v osnovni šoli ter o izvajanju koncepta dela z učenci z
učnimi težavami v osnovni šoli.

4.2.2 Koncept timskega soustvarjanja v pedagoški praksi
Grafična ponazoritev koncepta timskega soustvarjanja v pedagoški praksi (Grah, 2009),
je služila za predstavitev procesa soustvarjanja strokovnim delavcem (vodstvom šol, članom
svetovalnih služb, učiteljem razrednega in predmetnega pouka), učencem z učnimi težavami
ter njihovim staršem (Priloga 14.5). Koncept timskega soustvarjanja, ki vsebuje načela in
koncepti, na podlagi katerih učitelji in učenci sooblikujejo soustvarjalni (delovni in osebni)
odnos, v katerem postanejo soraziskovalci in soustvarjalci v individualnih delovnih projektih
pomoči za učence z učnimi težavami sem strokovnim delavcem, staršem in učencem
predstavila in obrazložila v delavnicah in v razgovorih.

4.2.3 SWOT analiza
SWOT analiza stanja in potreb na področju dela z učenci z učnimi težavami (Priloga
14.6) je bila izvedena v šolskem letu 2011/2012 s strokovnimi delavci (vodstvom šol, članom
svetovalnih služb, učiteljem razrednega in predmetnega pouka), učenci z učnimi težavami in
starši, ki so se vključili v kvalitativno raziskavo o soustvarjanju spodbudnega učnega okolja.
Namen SWOT analize je bil iskanje odgovorov na vprašanja o pojmovanju in razumevanju
učnega okolja v osnovni šoli in o soustvarjanju spodbudnega učnega okolja za učence z
učnimi težavami v osnovni šoli ter trening za razvoj boljših učnih okolij.
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4.2.4 Vprašalnik za evalvacijo timskega soustvarjanja
Za ocenjevanje timskega dela z značilnostmi delovnega odnosa in osebnega stika v
šolskih timih na prvih treh stopnjah v petstopenjskem modelu pomoči je bil uporabljen
nestandariziran vprašalnik za evalvacijo timskega soustvarjanja spodbudnega učnega okolja za
učence z učnimi težavami (Priloga 14.4).

4.2.5 Sekundarno gradivo
Sekundarno gradivo uporabljeno za študijo dokumentov, z namenom dopolniti
razumevanje, značilnosti in informacije o procesih soustvarjanja pomoči učencem z učnimi
težavami ter o elementih učnega okolja so sestavljali dokumenti o delu z učenci z učnimi
težavami, zbrani v osnovni šoli, in sicer:
– kronike in dnevnike učne pomoči;
– izvirne individualne delovne projekte pomoči za učence z učnimi težavami;
– refleksije članov šolskih timov;
– evalvacijska poročila izdelana na posameznih stopnjah v petstopenjskem modelu
nudenja pomoči učencem z učnimi težavami;
– sklepna evalvacijska poročila po zaključeni tretji stopnji v petstopenjskem modelu
nudenja pomoči učencem z učnimi težavami.

Zanesljivost ocenjevalnih lestvic Likertovega tipa sem preverila po metodi analize
notranje konsistentnosti. Cronbachovi α koeficienti 0,923 (strokovni delavci), 0,882 (učenci)
in 0,929 (starši) kažejo na zelo visoko stopnjo zanesljivosti (Sagadin, 1993).
Konstruktno veljavnost sem preverila s faktorsko analizo (Mejovšek, 2008). Vsebinsko
veljavnost je ocenilo pet ekspertov. Vrednosti Lawshejevih razmerij vsebinske veljavnosti
oziroma strinjanja med eksperti za posamezne trditve in celotne lestvice stališč so bile 1,00 ali
0,99 ter vse statistično pomembne (Bucik, 1997; Sagadin, 2009).

Diskriminantnost lestvic je bila zagotovljena s petstopenjsko lestvico.

Objektivnost anketiranja in ocenjevanja sem zagotovila z jasnimi in nedvoumnimi
navodili (Sagadin, 1993).
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4.3 Postopek in potek raziskave
4.3.1 Anketiranje
Anketiranje je potekalo s pomočjo nestandardiziranih anketnih vprašalnikov o
soustvarjanju spodbudnega učnega okolja (Priloge 14.1, 14.2, 14.3) v začetku šolskega leta
2010/2011. Z njim je bil narejen posnetek stanja na področju učnega okolja v procesu
soustvarjanja na prvih treh korakih v petstopenjskem modelu pomoči učencem z učnimi
težavami. Ugotovitve so bile v istem šolskem letu predstavljene strokovnim delavcem,
učencem drugega in tretjega razreda in njihovim staršem kot izhodišče za načrtovanje
sprememb na področju oblikovanja in razvoja učnega okolja in za spreminjanje poučevalne
prakse.
S pomočjo vprašalnika za evalvacijo timskega soustvarjanja spodbudnega učnega okolja
za učence z učnimi težavami (Priloga 14.4) so šolski timi v šolskem letu 2010/2011 preverjali,
ali ima timsko sodelovanje v individualnem delovnem projektu pomoči učencu z učnimi
težavami značilnosti delovnega odnosa in osebnega stika, ki omogoči soustvarjanje.
Pridobljeni odgovori so strokovnim delavcem pomagali pri samoevalvaciji timskega dela ter
so jim pokazali, kaj je potrebno pri timskem sodelovanju bolj okrepiti/razviti. Načrtovali so
spremembe v učnem okolju in v poučevalni praksi, ki so jih v praksi preverjali in evalvirali v
šolskem letu 2011/2012.

4.3.2 Izvajanje SWOT analize
Ugotovitve rezultatov, pridobljenih s pomočjo anketiranja 99 strokovnih delavcev in 50
staršev in 60 učencev, je bilo dopolnjeno s SWOT analizo, ki sem jo izvedla v šolskem letu
2011/2012. Analiza stanja in potreb na področju dela z učenci z učnimi težavami pomeni
začetek spreminjanja učnega okolja, uporabo novih pristopov k načrtovanju sprememb v
učnem okolju. Strokovni delavci so ugotavljali prednosti, priložnosti, ovire in pomanjkljivosti
na področju dela z učenci z učnimi težavami na posameznih šolah. Na podlagi ugotovitev sem
se odločila za spremljanje dela v šoli, opazovanje in spreminjanje učnega okolja ter
vrednotenje uresničenih sprememb v šolsko prakso na prvih treh korakih petstopenjskega
modela pomoči. Spremljanje procesa sprememb je potekalo v šolskem letu 2011/2012. S
strokovnimi delavci, učenci z učnimi težavami in njihovimi starši smo se sproti, zaradi
preverjanja razumevanja pridobljenih podatkov, pogovarjali o soustvarjanju spodbudnega
učnega okolja (o prednostih, težavah, občutkih, izboljšavah).
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4.3.3 Delavnice in treningi
Delavnice in treningi so bili namenjeni poznavanju elementov učnega okolja,
spremljanju in evalvaciji procesa pomoči učencev z učnimi težavami, načrtovanju, izvedbi in
evalvaciji akcijskih korakov za spremembo fizičnega, didaktičnega, kurikularnega in
socialnega učnega okolja s pomočjo soustvarjanja.
Cilji delavnic in treningov: predstavitev in preizkušanje procesa soustvarjanja
spodbudnega učnega okolja z učenci, starši in strokovnimi delavci; oblikovanje opisa
učenčevih primanjkljajev, potreb in močnih področij; preverjanje razumevanja pridobljenih
podatkov o oceni učnega okolja v posameznih skupinah; spoznavanje skupin učencev z učnimi
težavami in oblik pomoči; načrtovanje, izvajanje in evalvacija izboljšav elementov učnega
okolja.
Delavnice in treningi za strokovne delavce:
V šolskih letih 2010/2011 in 2011/2012 so bile povprečno enkrat mesečno izvajane
delavnice in aktivnosti. Na povabilo raziskovalke se je v delavnice vključilo 99 svetovalnih
delavcev, učiteljev razrednega in predmetnega pouka, izvajalcev individualne in skupinske
pomoči učencem z učnimi težavami.
Teme delavnic za strokovne delavce:
(1.) Koncept dela z učenci z učnimi težavami (predstavitev skupin učencev z učnimi
težavami, prepoznavanje učencev z učnimi težavami, splošnih strategij dobre
poučevalne prakse v osnovni šoli, priprava evalvacijskega poročila po zaključenih
stopnjah pomoči ter timske sklepne evalvacijske ocene, priprava individualnega
delovnega projekta pomoči);
(2.) Koncept timskega soustvarjanja v pedagoški praksi (predstavitev procesa soustvarjanja
za spreminjanje učnega okolja in za razvoj poučevalne prakse, timsko izvajanje nalog v
okviru individualnega delovnega projekta pomoči);
(3.) Delo z učenci z učnimi težavami na prvih treh stopnjah v petstopenjskem modelu
pomoči (strategije dobre poučevalne prakse, primeri prakse, odgovori na vprašanja,
dileme, medsebojna izmenjava izkušenj in širjenje dobre poučevalne prakse).
Delavnice in treningi za učence in starše:
Za šest skupin, po 8–10 staršev (skupaj 50 staršev) in 8‒10 učencev osnovnih šol (skupaj
60 učencev), ki so po navedbah učiteljev in šolskih strokovnih delavcev imeli učne težave in
so potrebovali različne oblike pomoči v času pouka, so bile v šolskih letih 2010/2011 in
2011/2012 izvedene delavnice in treningi o soustvarjanju spodbudnega učnega okolja. Učence
in njihove starše je po dogovoru z njimi v delavnice napotila šolska svetovalna služba in
učitelji.
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V skladu z raziskovalnim problemom so bili izvedene delavnice, v katerih so starši
spoznavali posebne potrebe svojih otrok, proces soustvarjanja, so podajali oceno učnega
okolja ter so spoznavali oblike sodelovanja s strokovnimi delavci na prvih treh korakih v
petstopenjskem modelu nudenja pomoči učencem z učnimi težavami. Staršem so bile
istočasno kot učiteljem predstavljene skupine učencev z učnimi težavami, priložnosti za
prepoznavanje potreb otroka, splošne strategije laične pomoči otroku, ki ima težave pri učenju,
spodbujanje staršev za sodelovanje s šolo, pomen sodelovanja v individualnih delovnih
projektih pomoči. Staršem in učencem je bil predstavljen tudi proces soustvarjanja z otrokom
in strokovnimi delavci. Starši so na srečanjih oblikovali opis otrokovih potreb, opredeljevali so
otrokova močna področja, iskali so vire pomoči, pogovarjali so se z otrokom, pri igri vlog so
se preizkusili v vlogi soustvarjalca spodbudnega učnega okolja.
Vsi starši, ki so bili vključeni v kvalitativni del raziskave, so bili v istem obdobju
vključeni tudi v program Usposabljanja za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj (v
nadaljevanju UŽU-BIPS, (http://pismenost.acs.si/projekti/uzu-bips).
Program UŽU-BIPS (http://pismenost.acs.si/projekti/uzu-bips) je namenjen staršem, ki imajo
otroka v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole in mu ob učnih težavah ne
vedo pomagati. Delo v programu vključuje projektno učenje, v manjši skupini staršev in
njihovih otrok. Program je trajal 50 ur, 25 ur je bilo namenjeno domačemu delu. Program za
vsako skupino je trajal v obdobju treh mesecev. Glavni namen programa je bil pomagati
staršem pri pomoči otroku pri delu za šolo v domačem okolju ter razvijanje kompetenc staršev,
ki jim pomagajo pri reševanju vsakodnevnih problemov (prav tam).
V sklopu delavnic in treningov s strokovnimi delavci, učenci in njihovimi starši so bili
izvedeni razgovori s strokovnimi delavci, učenci z učnimi težavami in njihovimi starši o
soustvarjanju spodbudnega učnega okolja. Vprašanja sem oblikovala sama, glede na potrebe
razumevanja že pridobljenih podatkov, dodatne razlage in pojasnitve rezultatov (Priloga 14.8).

4.4 Spremenljivke
4.4.1 Neodvisne spremenljivke
Na opis vzorca so vezane neodvisne spremenljivke: spol, vloga, struktura vlog, leta
delovnih izkušenj, izobrazba, najbolj priljubljeni predmeti ali dejavnosti. Določile so jih
trditve v vprašalniku.
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Spremenljivka (označba)
Spol
Vloga
Struktura vlog
Leta delovnih izkušenj
Izobrazba
Katere tri predmete ali dejavnosti imaš
v šoli najraje?

Vprašanje v vprašalniku
Spol
Vloga
Struktura vlog
Leta delovnih izkušenj
Izobrazba
Katere tri predmete ali dejavnosti
imaš v šoli najraje?

Oznaka
V01
V02
V62
V03
V61
V05

4.4.2 Odvisne spremenljivke
Odvisne spremenljivke so bili razdeljene na šest skupin:
1. spremenljivke, vezane na prepoznavanje značilnosti fizičnega učnega okolja;
2. spremenljivke, vezane na prepoznavanje značilnosti socialnega učnega okolja;
3. spremenljivke, vezane na prepoznavanje značilnosti didaktičnega učnega okolja;
4. spremenljivke, vezane na prepoznavanje značilnosti kurikularnega učnega okolja;
5. spremenljivke, vezane na prepoznavanje značilnosti soustvarjanja spodbudnega učnega
okolja
6. spremenljivke vezane na značilnosti izvajanja koncepta dela Učne težave v osnovni
šoli

4.4.2.1 Spremenljivke, vezane na prepoznavanje značilnosti fizičnega
učnega okolja
Trditve v vprašalniku
Šola in učno okolje (razred, pouk, dejavnosti v šoli idr.) je umirjeno.
Šola je urejena, šolske prostore krasijo rože.
Vsi učenci imajo priložnost sodelovati v šolskih aktivnostih.
Učilnice so dovolj prostorne.
V učilnicah je dovolj svetlobe.
Med poukom je glasnost v učilnicah primerna, učenci se pogovarjajo toliko, da ne motijo
delo v razredu.
Temperatura v učilnicah je prijetna, v učilnicah je dovolj svežega zraka.
Učilnica je večinoma urejena klasično (vse klopi gledajo k tabli).
Učilnica je večinoma urejena po kotičkih (delovnih postajah).

Oznaka
V09
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17

4.4.2.2 Spremenljivke, vezane na prepoznavanje značilnosti socialnega
učnega okolja
Trditve v vprašalniku
V šoli so oblikovana pravila obnašanja (šolski red, razredna pravila).
Strokovni delavci šole gojijo spoštljive odnose eden do drugega.
Strokovni delavci šole gojijo spoštljive odnose do staršev.

Oznaka
V22
V25
V26
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Na šoli se strokovni delavci, starši in učenci počutijo zaželeni.
Učenci doživljajo v šoli tudi neprijetnosti (posmehovanje, norčevanje, pomilovanje,
nagajanje, zbadanje).
Učenci radi hodijo v šolo.
Delo z učenci z učnimi težavami je profesionalni izziv strokovnih delavcev v osnovni šoli,
osebno in strokovno v njem napredujejo.
Učitelji, šolska svetovalna služba in ravnatelj so ponosni na to, da so strokovni delavci v
osnovni šoli.
OE Zavoda RS za šolstvo Murska Sobota nudi šolam strokovno podporo in pomoč na
področju dela z učenci z učnimi težavami.

V29
V30
V31
V53
V54
V55

4.4.2.3 Spremenljivke, vezane na prepoznavanje značilnosti didaktičnega
učnega okolja
Trditve v vprašalniku
V učilnicah so didaktični pripomočki, gradiva in viri nameščeni tako, da jih učenci z
lahkoto najdejo.
V učilnicah je računalnik, ki ga lahko učenci uporabljajo pri pouku.
V učilnicah je knjižni kotiček, v katerem se učenci radi zadržujejo.

Oznaka
V19
V20
V21

4.4.2.4 Spremenljivke, vezane na prepoznavanje značilnosti kurikularnega
učnega okolja
Trditve v vprašalniku
Strokovni delavci šole organizirajo za učence vrstniško pomoč.
Učitelji omogočajo učencem rabo pripomočkov pri pridobivanju novega znanja glede
na njihove zmožnosti.
Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri ocenjevanju znanja glede na
njihove zmožnosti.
Učitelji zagotovijo učencem, da sedijo na takem mestu, ki jim omogoča čim večjo
interakcijo z njimi ter učencem čim boljšo osredotočenost na šolsko delo.
Učitelji izbirajo različne vrste ocenjevanja znanja, v katerih upoštevajo individualne
potrebe učencev.
Domače naloge niso za učence pretežke, učitelji v največji meri upoštevajo
individualne potrebe in zmožnosti učencev.
Učitelji so pri pouku strpni in potrpežljivi, učence obzirno in razumevajoče opozarjajo
na napake pri delu.
Učitelji izvajajo z učenci trening strategij učenja, učijo jih učiti se.
Poznavanje varovalnih dejavnikov v učnem okolju ter razvijanje spodbudnega učnega
okolja (spremembe v poučevalni praksi, pogovor z učencem, soustvarjanje šolske
prakse skupaj z učencem idr.) je pomembno za doseganje ciljev vseh učencev.

Oznaka
V28
V34
V35
V36
V37
V38
V40
V41
V51

4.4.2.5 Spremenljivke, vezane na prepoznavanje značilnosti soustvarjanja
spodbudnega učnega okolja
Trditve in vprašanja v vprašalniku
Strokovni delavci šole si najdejo čas za pogovor z učenci.
Strokovni delavci šole si najdejo čas za pogovor s starši.
Strokovni delavci šole spoštujejo učence in zaupajo v njihove sposobnosti.
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Oznaka
V23
V24
V27

Pri pripravi, izvajanju, evalviranju in ponovnem načrtovanju individualnega delovnega
projekta pomoči strokovni delavci šole povabijo k sodelovanju učenca in starše.
Naloga staršev je razvijati delovne navade otroka, spremljati njegovo šolsko in domače
delo.
Strokovni delavci šole podpirajo pri delu učitelje, učence in starše, išče vire pomoči.
Strokovni delavci šole učencem v pogovoru pojasnijo pričakovanja in jim jih obrazložijo
tako, da jih učenci razumejo.
Učitelji pomagajo učencem odkrivati močna področja, s katerimi lahko učenci dosegajo
zastavljene cilje.
Strokovni delavci šole so pozorni tudi na najmanjši napredek učencev, učence pohvalijo
za trud pri šolskem delu.
Strokovni delavci šole spreminjajo način poučevanja (obravnave) in odnos do učencev,
razbijajo stereotipe v šolski praksi.
Strokovni delavci šole skupaj s starši in učenci raziskujejo, kaj potrebuje učenec pri
učenju.
Otroku je doma zagotovljeno ustrezno učno okolje za pripravo na pouk (urejen ima
kotiček za učenje, pri učenju mu je zagotovljena pomoč).
Strokovni delavci imajo velika pričakovanja do staršev v zvezi z domačim delom otrok
(želijo, da bi se starši z otrokom več učili, izvajali več različnih vaj idr.).
Kako z učenci soustvarjate spodbudno učno okolje?
Pozitivne izkušnje s soustvarjanja spodbudnega učnega okolja.
Negativne izkušnje s soustvarjanja spodbudnega učnega okolja.
Kdo nudi največ podpore učitelju pri soustvarjanju spodbudnega učnega okolja?
Kakšno pomoč bi potrebovali pri sosutvarjanju spodbudnega učnega okolja?
Kaj bi v šoli spremenil, če bi postal za en dan ravnatelj?

V32
V33
V39
V42
V43
V44
V52
V56
V59
V60
V63
V64
V65
V66
V67
V06

4.4.2.6 Spremenljivke, vezane na prepoznavanje značilnosti uresničevanja
koncepta dela z učenci z učnimi težavami v osnovni šoli
Trditve in vprašanja v vprašalniku
Pri uresničevanju koncepta Učne težave v osnovni šoli nudim pomoč učencem z učnimi
težavami.
Kako pomagate učencem, ki imajo učne težave (strategije, pristopi, znanja)?
Kaj ovira, po vašem mnenju, strokovne delavce pri izvajanju pomoči učencem z učnimi
težavami?
V šoli je izdelan protokol uvajanja Koncepta dela Učne težave v OŠ (šola ima načrt,
kako in kdaj bodo strokovni delavci pomagali učencem, ki imajo učne težave).
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj zgodaj.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj
neopazno.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj
fleksibilno.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bližje k njim.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč tako dolgo, dokler
jo potrebujejo.
Strokovni delavci šole dobro poznajo učence z učnimi težavami, zato jim pravočasno
ponudijo ustrezno pomoč.
Učenec hodi k dopolnilnemu pouku.
Pri učenju pomaga učencu svetovalna služba in/ali specialni pedagog.

Oznaka
V04
V07
V08
V18
V45
V46
V47
V48
V49
V50
V57
V58
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5. ANALIZA PODATKOV
Podatki, pridobljeni z anketnimi vprašalniki o učnem okolju (skupaj 786, od tega 323
strokovni delavci, 244 učenci, 219 starši), so bili statistično obdelani s programom
SPSS/PASW (Norusis, 2010). Pri tem so bile uporabljene naslednje statistične metode:
osnovna parametrijska statistika za opis vzorca in prikaz celotnega vzorca spremenljivk;
frekvenčna razporeditev vseh spremenljivk od generalij do odgovorov ter aritmetične sredine
in standardni odkloni za numerično izražene odgovore; eksplorativna faktorska analiza za
določanje veljavnosti in zanesljivosti vprašalnika; kanonična diskriminantna analiza razlik v
posameznih odgovorih glede na posamezno skupino, χ2-test, Levenejev F-test homogenosti
varianc, t-test, analiza variance, aposteriorne primerjave s Hochbergovim GT2 testom in z
Games-Howellovim testom.
Pri statističnem sklepanju sem upoštevala stopnjo tveganja v okviru p≤0,05.
S pomočjo kvalitativne analize sem prikazala soustvarjanje spodbudnega učnega okolja
za učence z učnimi težavami v osnovni šoli kot pluralno študijo primera. Značilnosti pojmov
sem ustrezno analizirala in ugotovila odnose med njimi.
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6. REZULTATI IN INTERPRETACIJA
Strokovni delavci, učenci in starši so odgovarjali na vprašanja in trditve v
nestandardiziranem anketnem vprašalniku o učnem okolju (Priloge 14.1, 14.2, 14.3). V njem
so imeli možnost odgovarjati na odprta vprašanja in trditve vezane na elemente učnega okolja,
soustvarjanja in izvajanja petstopenjskega modela nudenja pomoči. Odgovori na trditve so bili
merjeni na petstopenjski lestvici: 5 – s trditvijo se najbolj strinjam do 1 – sploh se ne strinjam.

6.1 Opisna statistika – strokovni delavci
Strokovni delavci pomagajo učencem z učnimi težavami pri premagovanju učnih težav v
okviru petstopenjskega modela nudenja pomoči. Strokovne delavce sem vprašala, kako
pomagajo učencem z učnimi težavami v osnovni šoli, kaj jih pri delu ovira, kako ocenjujejo
proces soustvarjanja spodbudnega učnega okolja, kako z učenci soustvarjajo spodbudno učno
okolje, kakšne imajo pozitivne in negativne izkušnje s soustvarjanja spodbudnega učnega
okolja in kdo jim nudi pomoč in podporo pri soustvarjanju spodbudnega učnega okolja v
osnovni šoli ter kaj bi radi sporočili o razvoju spodbudnega učnega okolja v osnovni šoli.
Tabela 6.1: Odgovori na trditev »Pri uresničevanju koncepta Učne težave v osnovni šoli nudite
pomoč učencem z učnimi težavami«
Odgovor
Pomoč pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja in
jutranjega varstva
Pomoč šolske svetovalne službe
Individualna in skupinska pomoč
Drugo
Skupaj

f

Odstotek strokovnih
delavcev

129

39,9

61
80
53
323

18,9
24,8
16,4
100,0

Legenda: f – število strokovnih delavcev

V raziskavo je bilo vključenih 129 (39,9%) strokovnih delavcev, ki nudijo pomoč
učencem z učnimi težavami na prvi stopnji petstopenjskega modela nudenja pomoči oziroma
pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja in jutranjega varstva. Na
drugi stopnji deluje 61 (18,9%) šolskih svetovalnih delavcev. Na tretji stopnji izvaja
individualno in skupinsko pomoč 80 (24,8%) strokovnih delavcev. 53 (16,4%) strokovnih
delavcev se je opredelilo, da v okviru petstopenjskega modela nudenja pomoči izvaja drugo
pomoč in podporo učencem z učnimi težavami (Tabela 6.1).
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Tabela 6.2: Odgovori na vprašanje »Kako pomagate učencem, ki imajo učne težave?«
Odgovor

f

Dobro poznavanje učnih težav in oblik pomoči
Brezpogojno sprejemanje učenca z njegovimi šibkimi in močnimi področji,
razvoj močnih področij
Individualizacija in diferenciacija pouka
Timsko načrtovanje, izvajanje, evalvacija in ponovno načrtovanje pomoči
(postavljanje realnih ciljev)
Priprava prilagojenih gradiv, pripomočkov, organizacija vrstniške pomoči
Vključevanje učencev in staršev v proces pomoči
Sprotno spremljanje in proslavljanje dosežkov (izdelava dnevnika, kritično
prijateljevanje z učencem in starši)
Skupaj

58

Odstotek
odgovorov
18,0

57

17,6

104

32,2

29

9,0

32
34

9,9
10,5

9

2,8

323

100,0

Legenda: f – število odgovorov

Največ strokovnih delavcev, 104 (32,2%), je navedlo, da pri pomoči učencem z učnimi
težavami se na prvih treh korakih petstopenjskega modela pomoči poslužuje individualizacije
in diferenciacije pouka. Sledilo je 58 (18%) strokovnih delavcev, ki je navedlo, da je pri
pomoči učencem pomembno dobro poznavanje učnih težav ter 57 (17,6%) strokovnih
delavcev brezpogojno sprejema učenca z njegovimi šibkimi in močnimi področji in razvija
močna področja učencev z učnimi težavami.
Iz tabele 6.2 izhaja, da 32 (9,9%) strokovnih delavcev pomaga učencem z učnimi
težavami s pripravo prilagojenih gradiv in pripomočkov. Vrstniško pomoč organizira 32
(9,9%) strokovnih delavcev. Na vključevanje staršev v proces pomoči poudarja 34 (10,5%)
strokovnih delavcev. Pri pomoči učencem z učnimi težavami 29 (9%) strokovnih delavcev
izvaja timsko načrtovanje, izvajanje, evalvacijo in ponovno načrtovanje pomoči (postavljanje
optimalnih ciljev).
Tabela 6.3: Odgovori na vprašanje »Kaj ovira po vašem mnenju strokovne delavce (ravnatelja,
člane šolske svetovalne službe, učitelje in druge strokovne delavce šole) pri izvajanju pomoči
učencem z učnimi težavami?«
Odgovor

f

Pomanjkanje časa za timsko in individualno delo
Nemotiviranost učencev za delo
Organizacija dela, preobsežna administracija, zakonodaja
Preveč formalnosti v šoli, utečen, zakoreninjen način dela v šoli
Nesodelovanje staršev učencev
Nepoznavanje učnih težav in strategij pomoč
Prenizka pričakovanja do učencev, zniževanje standardov, ni partnerskega
odnosa z učencem in starši
Ni ovir
Skupaj

44
63
32
28
45
66

Odstotek
odgovorov
13,6
19,5
9,9
8,7
13,9
20,4

32

9,9

13
323

4,0
100,0

Legenda: f – število odgovorov
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V tabeli 6. 3 je navedeno, da je največ strokovnih delavcev, 66 (20,4%), navedlo, da jih
pri delu z učenci z učnimi težavami največ ovira nepoznavanje učnih težav in strategij pomoči.
Nemotiviranost učencev za delo ovira 63 (19,5%) strokovnih delavcev, 45 (13,9%) strokovnih
delavcev ovira nesodelovanje staršev. Pomanjkanje časa za timsko in individualno delo ovira
44 (13,6%) strokovnih delavcev. V tabeli 6.3 je navedeno, da 32 (9,9%) strokovnih delavcev
ovira pri nudenju pomoči učencem z učnimi težavami organizacija dela, preobsežna
administracija, zakonodaja in prenizka pričakovanja do učencev, zniževanje standardov in
pomanjkanje partnerskega odnosa z učencem in starši. Preveč formalnosti v šoli, utečen način
dela v šoli ovira 28 (8,7%) strokovnih delavcev. Skupina 13 (4%) strokovnih delavcev meni,
da jih pri nudenju pomoči učencem z učnimi težavami ne ovira nič.
Tabela 6.4: Ocene za trditve o posameznih elementih učnega okolja ter o uporabi strategij v
procesu soustvarjanja spodbudnega učnega okolja v petstopenjskem modelu pomoči, ki so jih
podali strokovni delavci
Trditev
Šola in učno okolje (razred, pouk, dejavnosti v šoli idr.) je umirjeno.
Šola je urejena, šolske prostore krasijo rože.
Vsi učenci imajo možnost sodelovati v šolskih aktivnostih.
Učilnice so dovolj prostorne.
V učilnicah je dovolj svetlobe.
Med poukom je glasnost v učilnicah primerna, učenci se pogovarjajo toliko, da ne
motijo delo v razredu.
Temperatura v učilnicah je prijetna, v učilnicah je dovolj svežega zraka.
Učilnica je večinoma urejena klasično (vse klopi so obrnjene k tabli).
Učilnica je večinoma urejena po kotičkih (delovnih postajah).
V šoli je izdelan protokol uvajanja Koncepta dela Učne težave v osnovni šoli.
V učilnicah so didaktični pripomočki, gradiva in viri nameščeni tako, da jih učenci
z lahkoto najdejo.
V učilnicah je računalnik, ki ga lahko učenci uporabljajo pri pouku.
V učilnicah je knjižni kotiček, v katerem se učenci radi zadržujejo.
V šoli so oblikovana pravila obnašanja (šolski red, razredna pravila).
Strokovni delavci šole si najdejo čas za pogovor z učenci.
Strokovni delavci šole si najdejo čas za pogovor s starši.
Strokovni delavci šole gojijo spoštljive odnose eden do drugega.
Strokovni delavci šole gojijo spoštljive odnose do staršev.
Strokovni delavci šole spoštujejo učence in zaupajo v njihove sposobnosti.
Strokovni delavci šole organizirajo za učence vrstniško pomoč.
Na šoli se strokovni delavci, starši in učenci počutijo zaželeni.
Učenci doživljajo v šoli tudi neprijetnosti (posmehovanje, norčevanje, pomilovanje,
nagajanje, zbadanje).
Učenci radi hodijo v šolo.
Pri pripravi, izvajanju, evalviranju in ponovnem načrtovanju individualnega
delovnega projekta pomoči strokovni delavci šole povabijo k sodelovanju učenca in
starše.
Naloga staršev je razvijati delovne navade otroka, spremljati njegovo šolsko in
domače delo.
Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri pridobivanju novega znanja
glede na njihove zmožnosti.
Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri ocenjevanju znanja glede na
njihove zmožnosti.

M
3,88
4,21
4,66
4,39
4,59

SD
,940
,840
,617
,890
,731

4,01

,863

3,98
3,85
3,12
4,10

1,075
,983
1,132
1,086

3,98

1,029

3,51
3,43
4,63
4,44
4,51
4,39
4,61
4,39
3,97
4,07

1,391
1,304
,751
,738
,732
,770
,603
,754
,940
,877

3,74

1,092

3,99

,856

4,23

,914

4,14

1,197

4,45

,756

4,37

,855
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Trditev
Učitelji zagotovijo učencem, da sedijo na takem mestu, ki jim omogoča čim večjo
interakcijo z njimi ter učencem čim boljšo osredotočenost na šolsko delo.
Učitelji izbirajo različne vrste ocenjevanja znanja, v katerih upoštevajo
individualne potrebe učencev.
Domače naloge niso za učence pretežke, učitelji v največji meri upoštevajo
individualne potrebe in zmožnosti učencev.
Strokovni delavci šole podpirajo pri delu učitelje, učence in starše, iščejo vire
pomoči.
Strokovni delavci strpno, potrpežljivo, obzirno in razumevajoče opozarjajo na
napake pri delu učence in starše.
Učitelji izvajajo z učenci trening strategij učenja, učijo jih učiti se.
Strokovni delavci šole učencem v pogovoru pojasnijo pričakovanja in jim jih
obrazložijo tako, da jih učenci razumejo.
Učitelji pomagajo učencem odkrivati močna področja, s katerimi lahko učenci
dosegajo zastavljene cilje.
Strokovni delavci šole so pozorni tudi na najmanjši napredek učencev, učence
pohvalijo za trud pri šolskem delu.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj
zgodaj.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj
neopazno.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj
fleksibilno.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bližje k
njim.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč tako dolgo,
dokler jo potrebujejo.
Strokovni delavci šole dobro poznajo učence z učnimi težavami, zato jim
pravočasno ponudijo ustrezno pomoč.
Poznavanje varovalnih dejavnikov v učnem okolju ter razvijanje spodbudnega
učnega okolja (spremembe v poučevalni praksi, pogovor z učencem, soustvarjanje
šolske prakse skupaj z učencem idr.) je pomembno za doseganje ciljev vseh
učencev.
Strokovni delavci šole spreminjajo način poučevanja (obravnave) in odnos do
učencev, razbijajo stereotipe v šolski praksi.
Delo z učenci z učnimi težavami je profesionalni izziv strokovnih delavcev v
osnovni šoli, osebnostno in strokovno v njem napredujejo.
Učitelji, šolska svetovalna služba in ravnatelj so ponosni na to, da so strokovni
delavci v osnovni šoli.
OE Zavoda RS za šolstvo Murska Sobota nudi šolam strokovno podporo in pomoč
na področju dela z učenci z učnimi težavami.
Starši skupaj s strokovnimi delavci šole in učenci raziskujejo, kaj potrebuje otrok
pri učenju.
Otroku je doma zagotovljeno ustrezno okolje za pripravo na pouk (urejen ima
kotiček za učenje, pri učenju mu je zagotovljena pomoč).
Učitelji imajo velika pričakovanja do staršev v zvezi z domačim delom otrok (želijo
si, da bi se starši z otrokom več učili, izvajali več različnih vaj idr.).

M

SD

4,49

,707

4,41

,731

4,31

,778

4,44

,747

4,33

,749

4,17

,813

4,35

,685

4,25

,760

4,32

,728

4,33

,752

4,18

,804

4,25

,770

4,25

,760

4,35

,754

4,41

,683

4,48

,688

4,39

,702

4,45

,718

4,42

,732

4,31

,855

4,29

,847

3,47

1,234

2,28

1,004

Legenda: Najnižja stopnja odgovora = 1 (sploh se ne strinjam); Najvišja stopnja odgovora = 5 (popolnoma se strinjam); M – aritmetična
sredina; SD – standardni odklon

Strokovni delavci so podali odgovore na trditve o posameznih elementih učnega okolja ter
o uporabi strategij v procesu soustvarjanja spodbudnega učnega okolja v petstopenjskem
modelu pomoči. V tabeli 6.4 so prikazane vrednosti aritmetičnih sredin in standardnih
odklonov doseženih v skupini strokovnih delavcev.
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Stopnji odgovora 5 (popolnoma se strinjam) se najbolj približuje odgovor, da imajo vsi
učenci možnost sodelovati v šolskih aktivnostih, (M=4,66). Vrednost standardnega odklona
znaša 0,617, kar kaže na skoraj enako razpršenost odgovorov in le nekoliko manjši razpon
med minimalno in maksimalno oceno.
Vrednost aritmetične sredine odgovora na trditev, ali učitelji imajo velika pričakovanja
do staršev v zvezi z domačim delom otrok (želijo si, da bi se starši z otrokom več učili, izvajali
več različnih vaj v domačem okolju idr.) znaša 2,28. To pomeni, da se je vrednost izbranega
odgovora najbolj približala stopnji 2 (se ne strinjam). Vrednost standardnega odklona znaša
1,004, kar kaže na večjo razpršenost odgovorov in večji razpon med minimalno in maksimalno
oceno.
Vrednosti aritmetičnih sredin in standardnih odklonov kažejo večjo razpršenost
odgovorov in večji razpon med minimalno in maksimalno oceno predvsem v odgovorih na
trditve »Temperatura v učilnicah je prijetna, v učilnicah je dovolj svežega zraka.« (M=3,98;
SD=1,075), »V šoli je izdelan protokol uvajanja Koncepta dela Učne težave v osnovni šoli.«
(M=4,10; SD=1,086), »V učilnicah so didaktični pripomočki, gradiva in viri nameščeni tako,
da jih učenci z lahkoto najdejo,« (M=3,98; SD=1,029), »V učilnicah je knjižni kotiček, v
katerem se učenci radi zadržujejo.« (M=3,43; SD=1,304), »Učenci doživljajo v šoli tudi
neprijetnosti (posmehovanje, norčevanje, pomilovanje, nagajanje, zbadanje).« (M=3,74;
SD=1,092), »Naloga staršev je razvijati delovne navade otroka, spremljati njegovo šolsko in
domače delo.« (M=4,14; SD=1,197), »Otroku je doma zagotovljeno ustrezno okolje za
pripravo na pouk (urejen ima kotiček za učenje, pri učenju mu je zagotovljena pomoč).«
(M=3,47; SD=1,234).
Vrednosti aritmetičnih sredin ostalih odgovorov strokovnih delavcev so v razponu od
najnižje do najvišje. Vrednosti aritmetičnih sredin se v večini odgovorov približujejo stopnji
najbolj se strinjam (4). Vrednosti standardnih odklonov se gibljejo od vrednosti 0,603 do
vrednosti 0,940, kar kaže na skoraj enako razpršenost odgovorov in le nekoliko manjši razpon
med minimalno in maksimalno oceno. Pridobljene ocene o posameznih elementih učnega
okolja ter o uporabi strategij v procesu soustvarjanja spodbudnega učnega okolja v
petstopenjskem modelu nudenja pomoči učencem z učnimi težavami, ki so zabeležene v tabeli
6.4, bom bolj podrobno opisala v nadaljevanju predstavljenih rezultatov.
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Tabela 6.5: Odgovori na vprašanje »Kako z učenci soustvarjate spodbudno učno okolje v
osnovni šoli?«
Odgovor
z učencem vzpostavim odnos, v katerem ga spodbujam in mu zagotavljam
optimalno pomoč
z učencem se pogovarjam, ga motiviram za delo in mu prisluhnem, da ga
slišim
skupaj z učencem in drugimi učitelji načrtujem, izvajam in vrednotim cilje v
projektu pomoči
iščem in razvijam močna področja pri sebi, učencu in v samem okolju, da bi
učenec dosegel optimalne rezultate
učenec ne more soustvarjati spodbudno učno okolje, ker ne ve, kaj je zanj
dobro
Skupaj

f

Odstotek odgovorov

111

34,4

65

20,1

94

29,1

23

7,1

30

9,3

323

100,0

Legenda: f – število odgovorov

Iz tabele 6.5 je razvidno, da je na vprašanje »Kako z učenci soustvarjate spodbudno učno
okolje v osnovni šoli?« odgovorilo 323 (100%) strokovnih delavcev. Od tega je 111 (34,4%)
navedlo, da z učenci vzpostavijo odnos, v katerem ga spodbujajo in mu zagotavljajo optimalno
pomoč. V nadaljevanju tabele je razvidno, da je 94 (29,1%) strokovnih delavcev navedlo, da
skupaj z učencem in drugimi učitelji načrtujejo, izvajajo in vrednotijo cilje v projektu pomoči,
65 (20,1%) se jih z učencem pogovarja in ga motivira za delo, mu prisluhne tako, da ga sliši.
Da učenec ne more soustvarjati spodbudno učno okolje, ker ne ve, kaj je zanj dobro, meni 30
(9,3%) strokovnih delavcev. Skupina 23 (7,1%) strokovnih delavcev je navedla, da ne razvija
močna področja pri sebi, učencu in v samem okolju s ciljem, da bi učenec dosegel optimalne
rezultate.
Tabela 6.6: Odgovori na trditev »Pozitivne izkušnje s soustvarjanja spodbudnega učnega okolja
v osnovni šoli.«
Odgovor
krepitev odnosov, povečanje učinkovitosti dela
jasno opredeljene vloge in pričakovanja
osebno zadovoljstvo pri delu, napredek učenca
odkrivanje profesionalnega deleža v projektih pomoči, profesionalna rast
izkušnja sprejetosti, napredek učenca
Skupaj

f
122
119
34
25
23
323

Odstotek
odgovorov
37,8
36,8
10,5
7,7
7,1
100,0

Legenda: f – število odgovorov

Iz rezultatov opisanih v tabeli 6.6 je mogoče razbrati, kako strokovni delavci vrednotijo
pozitivne izkušnje v procesu soustvarjanja spodbudnega učnega okolja v osnovni šoli.
Krepitev odnosov in povečanje učinkovitosti dela doživlja kot pozitivno izkušnjo s
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soustvarjanja spodbudnega učnega okolja v osnovni šoli 122 (37,8%) strokovnih delavcev.
Skupina 119 (36,8%) strokovnih delavcev pa je kot pozitivno izkušnjo označilo jasno
opredeljene vloge in pričakovanja. Od 34 (10,5%) do 23 (7,1%) strokovnih delavcev je kot
pozitivno izkušnjo s soustvarjanja spodbudnega učnega okolja označilo doživljanje osebnega
zadovoljstva pri delu, napredek učenca, odkrivanje profesionalnega deleža v projektih pomoči
in profesionalno rast ter izkušnjo sprejetosti.
Tabela 6.7: Odgovori na trditev »Negativne izkušnje s soustvarjanjem spodbudnega učnega
okolja v osnovni šoli.«
Odgovor
izgorevanje, počasno viden napredek pri delu
strah (pred neučinkovitostjo, načinom dela, skrb za prihodnost učenca)
odpoved pri izpolnjevanju vloge
nerazumevanje okolja, nerazvita komunikacija
drugačnost in posebnost kot napaka
Skupaj

f

Odstotek
odgovorov
43,5
28,9
4,3
3,7
19,6
100,0

140
93
14
12
63
323

Legenda: f – število odgovorov

V tabeli 6.7 je navedeno število in odstotek odgovorov strokovnih delavcev o negativnih
izkušnjah, ki so jih doživeli pri soustvarjanju spodbudnega učnega okolja v osnovni šoli. Pri
soustvarjanju spodbudnega učnega okolja je 140 (43,5%) strokovnih delavcev kot negativno
izkušnjo označilo izgorevanje in počasno viden napredek pri delu in 93 (28,9%) kot strah pred
neučinkovitostjo, načinom dela, zaskrbljenost za prihodnost učenca. Drugačnost in posebnost
razumljeno kot napako je doživelo 63 (19, 6%) strokovnih delavcev. Od 14 (4,3%) do 12
(3,7%) je kot negativno izkušnjo opisalo strah pred odpovedjo pri izpolnjevanju vloge in
doživljanje nerazumevanja okolja in nerazvito komunikacijo.
Tabela 6.8: Odgovori na vprašanje »Kdo učitelju nudi največ podpore pri soustvarjanju
spodbudnega učnega okolja v osnovni šoli?«
Odgovor
šolska svetovalna služba (z nasveti, gradivi, z opazovanjem pouka, mi prisluhne
in išče dodatne vire pomoči)
samoizobraževanje (seminarji, podiplomski študij, delavnice, spremljanje razvoja
na področju učencev z učnimi težavami)
timsko delo v okviru šole (interdisciplinarni pristop, izmenjava mnenj in izkušenj)
zunanje ustanove kot so ZRSŠ, zdravstvene ustanove, druge šole (svetovanje,
posredovanje navodil za delo, konzultacije)
nihče, učitelj ni deležen podpore za delo z učenci z učnimi težavami
Skupaj

f

Odstotek
odgovorov

148

45,8

101

31,3

19

5,9

20

6,2

35
323

10,8
100,0

Legenda: f – število odgovorov
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V tabeli 6.8 so zabeleženi odgovori na vprašanje »Kdo učitelju nudi največ podpore pri
soustvarjanju spodbudnega učnega okolja v osnovni šoli?«. Največ, 148 (45%), strokovnih
delavcev je zapisalo, da jim največjo podporo pri soustvarjanju spodbudnega učnega okolja
nudi šolska svetovalna služba (z nasveti, gradivi, z opazovanjem pouka in pogovorom o delu,
da jim svetovalni delavci prisluhnejo in iščejo dodatne vire pomoči). Iz tabele 6.8 je dalje
razvidno, da je 101 (31,3%) strokovnih delavcev ocenilo, da največjo podporo dobivajo s
samoizobraževanjem na različnih seminarjih, v podiplomskem študiju, v delavnicah ali s
spremljanjem novosti in ugotovitev na področju dela z učenci z učnimi težavami. Od 20
(6,2%) do 19 (5,9%) strokovnih delavcev je navedlo, da največjo podporo pri soustvarjanju
spodbudnega učnega okolja prejemajo ob v timskem delu v okviru šole (interdisciplinarni
pristop, izmenjava mnenj in izkušenj) in v zunanjih ustanovah kot so ZRSŠ, zdravstvenih
ustanovah, na drugih šolah (svetovanje, posredovanje navodil za delo, konzultacije).
V primerjani s temi navedbami je 35 (10,8%) strokovnih delavcev trdilo, da jim podpore
ne nudi nihče, saj učitelj ni deležen podpore pri delu z učenci z učnimi težavami.

Tabela 6.9: Odgovori na vprašanje »Kakšno pomoč in podporo bi potrebovali pri soustvarjanju
spodbudnega učnega okolja v osnovni šoli?«
Odgovor

f

ogled primerov dobre prakse
trening za razvoj timskega soustvarjanja v osnovni šoli
ustanovitev institucije za strokovno pomoč in podporo učencem, učiteljem in
staršem (Svetovalni center)
ozaveščanje staršev o otrokovih potrebah (predstavitev posameznih podskupin
učnih težav, možnosti pomoči in podpore)
sprememba odnosa učiteljev do vključevanja učencev z učnimi težavami v osnovno
šolo, sprememba mišljenja, predsodkov
Skupaj

137
45

Odstotek
odgovorov
42,4
13,9

46

14,2

42

13,0

53

16,4

323

100,0

Legenda: f – število odgovorov

Število odgovorov in odstotek strokovnih delavcev, ki so odgovorili na vprašanje
»Kakšno pomoč in podporo bi potrebovali pri soustvarjanju spodbudnega učnega okolja v
osnovni šoli?« je zabeleženo v tabeli 6.9. Največ, 137 (42,4%) strokovnih delavcev bi
potrebovalo ogled primerov dobrih praks, ki so neposredno povezane z učenjem in
poučevanjem učencev z učnimi težavami. 53 (16,4%) strokovnih delavcev, ki bi pri
soustvarjanju spodbudnega učnega okolja potrebovali spremembo odnosa učiteljev do
vključevanja učencev z učnimi težavami v osnovno šolo, mišljenja in odpravljanja
predsodkov. Ker so bili v raziskavo vključeni učitelji iz območja, kjer je veliko pomanjkanje
strokovnega kadra (psihologov, specialnih pedagogov, logopedov idr.) in tudi ni zunanje
strokove institucije, je 46 (14,2%) strokovnih delavcev zapisalo, da je za podporo
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soustvarjanja spodbudnega učnega okolja nujno potrebna ustanovitev zunanje strokovne
ustanove za strokovno pomoč in podporo učencem, učiteljem in staršem (npr. Svetovalni
center). Mnogi strokovni delavci se zavedajo, da pomoč učencem z učnimi težavami mora biti
zasnovana celostno in timsko. Tako jih je 46 (14,2%) odgovorilo, da bi potrebovali trening za
razvoj timskega soustvarjanja v osnovni šoli in 42 (13,0%) pa podporo pri ozaveščanju staršev
o potrebah učencev z učnimi težavami (predstavitev posameznih podskupin učnih težav,
možnosti pomoči in podpore).
Tabela 6.10: Odgovori na vprašanje »Kaj bi radi sporočili o razvoju spodbudnega učnega okolja
v osnovni šoli?«
Odgovor
učitelji morajo spreminjati poučevalno prakso, ustvarjati optimalne pogoje za razvoj
učencev
soustvarjanje spodbudnega učnega okolja zmanjšuje učne težave učencev
soustvarjanje spodbudnega učnega okolja mora biti izvedeno skupaj z učenci in starši
vzdrževati je potrebno odnos med učitelji, učenci in starši, okrepiti timsko delo
sistematični pristop na področju dela z učenci z učnimi težavami zagotavlja boljše pogoje
za razvoj učencev
spremeniti je potrebno področje učencev z učnimi težavami sistemski ravni (zakonodaja,
razvojni načrt šole)
učencem z učnimi težavami je nujno potrebno zagotavljati spodbudno učno okolje
Skupaj

f

Odstotek
odgovorov

77

23,8

76
74
56

23,5
22,9
17,3

27

8,4

4

1,2

9
323

2,8
100,0

Legenda: f – število odgovorov

Iz tabele 6.10 je razvidno, da je na vprašanje »Kaj bi radi sporočili o razvoju
spodbudnega učnega okolja v osnovni šoli?« 77 (23,8%) strokovnih delavcev odgovorilo, da
morajo učitelji spreminjati poučevalno prakso in ustvarjati optimalne pogoje za razvoj
učencev. 76 (23,5%) strokovnih delavcev meni, da soustvarjanje spodbudnega učnega okolja
zmanjšuje učne težave učencev, 74 (22,9%) pa, da mora biti soustvarjanje spodbudnega
učnega okolja mora biti izvedeno skupaj z učenci in starši in 56 (17,3%) jih poudarja, da je
pomembno vzdrževati odnos med učitelji, učenci in starši ter okrepiti timsko delo. 27 (8,4%)
strokovnih delavcev, ki so navedli, da je potrebno zagotoviti sistematični pristop na področju
dela z učenci z učnimi težavami, ker le ta nudi boljše pogoje za razvoj učencev. Le 9 (2,8%)
strokovnih delavcev je navedlo, da je učencem z učnimi težavami nujno potrebno zagotavljati
spodbudno učno okolje in le 4 (1,2%) so bili mnenja, da je področje učencev z učnimi
težavami potrebno urediti na sistemski ravni (zakonodaja, razvojni načrt šole).
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Zaključne ugotovitve sklopa Opisna statistika – strokovni delavci
V raziskavo o soustvarjanju spodbudnega učnega okolja se je vključilo 323 strokovnih
delavcev (ravnateljev, šolskih svetovalnih delavcev, učiteljev razrednega in predmetnega
pouka, specialnih pedagogov, spremljevalcev). Največ strokovnih delavcev (104, oz. 32,2%)
je odgovorilo, da pri delu z učenci z učnimi težavami uporabljajo strategije individualizacije in
diferenciacije. 66 (20,4%) strokovnih delavcev je navedlo, da jih pri delu z učenci z učnimi
težavami ovira nepoznavanje učnih težav in strategij pomoči. Poraja se vprašanje, kako se
lahko v praksi izvajajo strategije individualizacije in diferenciacije, če se je 32,2% strokovnih
delavcev opredelilo, da ne poznajo učencev z učnimi težavami in strategij pomoči. Menim, da
so strokovni delavci izbrali pričakovan odgovor glede na pripadnost skupini. Strokovni delavci
(122 oz. 37,8%) opredeljujejo kot pozitivno izkušnjo soustvarjanja spodbudnega učnega
okolja povečanje učinkovitosti dela in razdelitev vlog, kar 93 (28,9%) strokovnih delavcev
med negativnimi izkušnjami omenja izgorevanje. Med ključne ugotovitve v skupini strokovnih
delavcev, ki so pomembne za raziskovanje spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi
težavami, štejem, da so strokovni delavci ocenili, da dobro poznajo učence z učnimi težavami,
zato jim pravočasno ponudijo ustrezno pomoč (M=4,41; SD=0,683). Da se v procesu
soustvarjanja zmanjšujejo učne težave učencev z učnimi težavami meni 76 (23,5%) strokovnih
delavcev. Nemotiviranost učencev ovira 63 (19,5%) strokovnih delavcev, 45 (13,9%) pa
nesodelovanje staršev. Dosežena vrednost

M=2,28 in SD=1,004 v skupini strokovnih

delavcev kaže, da se ne strinjajo s tem, da imajo visoka pričakovanja do staršev v zvezi s
pripravo otrok na pouk v domačem okolju. Dosežena vrednost aritmetične sredine in
standardnega odklona na trditev strokovnih delavcev, da je poznavanje varovalnih dejavnikov
v učnem okolju ter razvijanje spodbudnega učnega okolja (spremembe v poučevalni praksi,
pogovor z učencem, soustvarjanje šolske prakse skupaj z učencem idr.) pomembno za
doseganje ciljev vseh učencev (M=4,48; SD=0,688) kaže, da se strokovni delavci večinoma
strinjajo, da je potrebno razvijati učno okolje in varovalne dejavnike v njem. Dosežena
vrednost aritmetične sredine in standardnega odklona (M=4,39; SD=0,702) kaže, da se
strokovni delavci večinoma strinjajo, da spreminjajo način poučevanja (obravnave) in odnos
do učencev ter razbijajo stereotipe v šolski praksi.
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6.2 Opisna statistika – učenci
Pri soustvarjanja spodbudnega učnega okolja so pomembna tudi sporočila učencev. Učence
sem vprašala, kateri razred obiskujejo, katere predmete in dejavnosti imajo v šoli najraje, kaj
bi spremenili, če bi postali za en dan ravnatelj, kako ocenjujejo posamezne elemente učnega
okolja in proces soustvarjanja spodbudnega učnega okolja, ter kaj bi sporočili o svojem
počutju v šoli.
Tabela 6.11: Razred, ki ga obiskujejo učenci
Razred
Učenec 1.‒3. r.
Učenec 4.‒6. r.
Učenec 7.‒9. r.
Skupaj

f
Odstotek učencev
79
32,4
101
41,4
64
26,2
244
100,0

Legenda: f – število učencev

Tabela 6.11 vključuje število in odstotek učencev z učnimi težavami, ki so se vključili v
raziskavo. Skupaj se je vključilo 244 (100%) učencev v osnovni šoli, od tega 79 (32,4%)
učencev od prvega do tretjega razreda, 101 (41,4%) učencev od četrtega do šestega razreda, 64
(26,2%) učencev od sedmega do devetega razreda.
Tabela 6.12: Odgovor na vprašanje »Katere predmete ali dejavnosti imaš v šoli najraje?«
Odgovor
Matematika
Športna vzgoja
Slovenščina
Biologija/Fizika/Kemija
Zgodovina/Geografija
Spoznavanje okolja/Naravoslovje
Glasbena vzgoja/Likovna vzgoja
Gospodinjstvo/Tehnika in tehnologija
Izbirni predmet/Tuji jezik
Računalništvo/ Interesna dejavnost
Skupaj

f
70
75
13
8
11
8
25
3

Odstotek odgovorov
29,0
31,1
5,4
3,3
4,6
3,3
10,4
1,2

28

11,6

244

100,0

Legenda: f – število odgovorov učencev glede na izbran predmet

V tabeli 6.12 so odgovori učencev na vprašanje »Katere predmete ali dejavnosti imaš v
šoli najraje?« 75 (31,1%) učencev je izbralo športno vzgojo, 70 (29%) učencev, ki je izbralo
matematiko, 28 (11,6%) se jih je odločilo za izbirni predmet, 25 (10,4%) za glasbeno in
likovno vzgojo, 13 (5,4%) za slovenščino, 11 (4,6%) za geografijo in zgodovino 8 (3,3%) za
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biologijo, fiziko in kemijo ali spoznavanje okolja in naravoslovje, 3 (1,2%) učenci so izbrali
gospodinjstvo, tehniko in tehnologijo.
Tabela 6.13: Odgovor na vprašanje »Kaj bi v šoli spremenil, če bi postal za en dan ravnatelj?«
Odgovor
Več pripomočkov in ponazoritev pri pouku, boljše opremljen razred z IKT
Drugačen urnik
Da bi učitelji poslušali učence ter se več z njimi pogovarjali
Obnovitev šole, učilnic, telovadnic in okolice
Več lepega in spoštljivega obnašanja v šoli med učenci in učitelji
Izboljšanje malice
Več učne pomoči in skrbi učiteljev za učence
Vključevanje učencev v načrtovanje pouka, manj strogosti do učencev
Spremenil bi sebe, da bi vse vedel in ne bi imel težav
Skupaj

f
9
29
35
31
33
24
35
14
31
244

Odstotek
odgovorov
3,7
12,0
14,5
12,9
13,7
10,0
14,5
5,8
12,9
100,0

Legenda: f – število odgovorov

V tabeli 6. 13 so vključeni odgovori na vprašanje »Kaj bi v šoli spremenil, če bi postal
za en dan ravnatelj?« Iz tabele 6.13 je razvidno, da bi 35 (14,5%) učencev dodelilo več učne
pomoči učencem z učnimi težavami in skrbi učitelja za učence. Enako število učencev, 35
(14,5%), bi želelo, da bi jih učitelji bolje poslušali ter se z njimi več pogovarjali. 33 (13,7%)
učencev želi več lepega in spoštljivega obnašanja v šoli med učenci in učitelji, 31 (12,9%)
učencev je navedlo, da bi radi spremenili sebe, da bi vse vedeli in ne bi imeli težav v šoli.
Enako število 31 (12,9%) učencev bi obnovilo šolo, učilnice, telovadnico in okolico šole, torej
zunanji videz šole. Urnik bi spremenilo 29 (12%) učencev ter 24 (10%) bi jih izboljšalo
malico. Spremembo na področju vključevanja učencev v načrtovanje pouka in manj strogosti
do učencev bi naredilo 14 (5,8%) učencev, 9 (3,7%) bi povečalo količino pripomočkov in
ponazoritev pri pouku, boljše bi opremili razred z IKT idr.
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Tabela 6.14: Ocene za trditve o posameznih elementi učnega okolja ter o uporabi strategij v
pocesu soustvarjanja spodbudnega učnega okolja v petstopenjskem modelu pomoči, ki so jih
podali učenci
Trditev
Šola in učno okolje (razred, pouk, dejavnosti v šoli idr.) je umirjeno.
Šola je urejena, šolske prostore krasijo rože.
Vsi učenci imajo možnost sodelovati v šolskih aktivnostih.
Učilnice so dovolj prostorne.
V učilnicah je dovolj svetlobe.
Med poukom je glasnost v učilnicah primerna, učenci se pogovarjajo toliko,
da ne motijo delo v razredu.
Temperatura v učilnicah je prijetna, v učilnicah je dovolj svežega zraka.
Učilnica je večinoma urejena klasično (vse klopi so obrnjene k tabli).
Učilnica je večinoma urejena po kotičkih (delovnih postajah).
V učilnicah so didaktični pripomočki, gradiva in viri nameščeni tako, da jih
učenci z lahkoto najdejo.
V učilnicah je računalnik, ki ga lahko učenci uporabljajo pri pouku.
V učilnicah je knjižni kotiček, v katerem se učeni radi zadržujejo.
V šoli so oblikovana pravila obnašanja (šolski red, razredna pravila).
Strokovni delavci šole si najdejo čas za pogovor z učenci.
Strokovni delavci šole si najdejo čas za pogovor s starši.
Strokovni delavci šole spoštujejo učence in zaupajo v njihove sposobnosti.
Strokovni delavci šole organizirajo za učence vrstniško pomoč.
Na šoli se strokovni delavci, starši in učenci počutijo zaželeni.

M
3,79
4,23
4,46
4,46
4,63

SD
1,094
1,071
1,012
,872
,746

3,81

1,207

4,02
4,23
3,46

1,219
1,004
1,438

4,22

1,099

2,89
3,05
4,51
4,26
4,45
2,19
3,83
3,60

1,653
1,632
1,036
1,044
,986
1,076
1,343
1,377

3,58

1,448

3,84

1,292

3,80

1,350

3,67

1,403

4,05

1,197

2,30

1,076

3,97

1,263

3,94

1,400

3,80

1,473

3,61

1,540

3,85

1,316

Učitelji izvajajo z učenci trening strategij učenja, učijo jih učiti se.

4,07

1,118

Strokovni delavci šole učencem v pogovoru pojasnijo pričakovanja in jim
jih obrazložijo tako, da jih učenci razumejo.

2,50

1,072

Učitelji pomagajo učencem odkrivati močna področja, s katerimi lahko
učenci dosegajo zastavljene cilje.

3,86

1,254

Učenci doživljajo v šoli tudi neprijetnosti (posmehovanje, norčevanje,
pomilovanje, nagajanje, zbadanje).
Učenci radi hodijo v šolo.
Pri pripravi, izvajanju, evalviranju in ponovnem načrtovanju individualnega
delovnega projekta pomoči strokovni delavci šole povabijo k sodelovanju
učenca in starše.
Naloga staršev je razvijati delovne navade otroka, spremljati njegovo šolsko
in domače delo.
Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri pridobivanju novega
znanja glede na njihove zmožnosti.
Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri ocenjevanju znanja
glede na njihove zmožnosti.
Učitelji zagotovijo učencem, da sedijo na takem mestu, ki jim omogoča čim
večjo interakcijo z njimi ter učencem čim boljšo osredotočenost na šolsko
delo.
Učitelji izbirajo različne vrste ocenjevanja znanja, v katerih upoštevajo
individualne potrebe učencev.
Domače naloge niso za učence pretežke, učitelji v največji meri upoštevajo
individualne potrebe in zmožnosti učencev.
Strokovni delavci šole podpirajo pri delu učitelje, učence in starše, iščejo
vire pomoči.
Strokovni delavci strpno, potrpežljivo, obzirno in razumevajoče opozarjajo
na napake pri delu učence in starše.
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Trditev
Strokovni delavci šole so pozorni tudi na najmanjši napredek učencev,
učence pohvalijo za trud pri šolskem delu.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim
bolj zgodaj.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim
bolj neopazno.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim
bolj fleksibilno.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč tako
dolgo, dokler jo potrebujejo.

M

SD

3,86

1,272

3,98

1,283

3,84

1,356

4,06

1,188

4,01

1,259

Strokovni delavci šole dobro poznajo učence z učnimi težavami, zato jim
pravočasno ponudijo ustrezno pomoč.

2,19

,919

Starši skupaj s strokovnimi delavci šole in učenci raziskujejo, kaj potrebuje
otrok pri učenju.

4,15

1,157

Učenec hodi k dopolnilnemu pouku.
Pri učenju pomaga učencu svetovalna služba in/ali specialna pedagoginja.

4,20
4,22

1,198
1,143

Otroku je doma zagotovljeno ustrezno okolje za pripravo na pouk (urejen
ima kotiček za učenje, pri učenju mu je zagotovljena pomoč).

4,08

1,308

Legenda:Najnižja vrednost odgovora = 1 (sploh se ne strinjam); Najvišja vrednost odgovora = 5 (popolnoma se strinjam);
M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon

V tabeli 6.14 so prikazane ocene osnovnih parametrov opisne statistike spremenljivk za
skupino učencev: aritmetične sredine in standardni odklon. Stopnji odgovora 5 (najbolj se
strinjam) se najbolj približuje odgovor na trditev »V učilnicah je dovolj svetlobe.«, in sicer z
M=4,63; SD=0,746.
Najnižja stopnja odgovora je v podvzorcu učencev dosežena na trditev »Strokovni
delavci šole dobro poznajo učence z učnimi težavami, zato jim pravočasno ponudijo ustrezno
pomoč.«, in sicer M=2,19; SD=0,919. To pomeni, da se je vrednost izbranega odgovora
približala k stopnji 2 (se ne strinjam). Kritično je treba opozoriti, da je ocena odgovora
učencev na ključno trditev pri zagotavljanju optimalne pomoči učencem z učnimi težavami
dosegla najnižjo vrednost in približno enako razpršenost razpona ocen. Pridobljene ocene v
podvzorcu učencev kažejo, da učitelji ne poznajo učencev z učnimi težavami tako dobro, kot
navajajo sami učitelji (podatek v tabeli 6.4, in sicer M=4,41; SD=0,683), da bi jim pravočasno
ponudili ustrezno pomoč.
Vrednosti aritmetičnih sredin odgovorov v podvzorcu učencev se približujejo stopnji »se
strinjam (4)«. Vrednosti standardnih odklonov pa kažejo večjo razpršenost odgovorov in večji
razpon med minimalno in maksimalno oceno. Nižjo vrednost aritmetične sredine (M=2,89) ter
maksimalno razpršenost in večji razpon med minimalno in maksimalno oceno dosegajo
odgovori na trditev »V učilnicah je računalnik, ki ga učitelji uporabljajo pri pouku.«
(SD=1,653). Pri zagotavljanju pomoči učencem z učnimi težavami je zanimiva tudi nekoliko
večja razpršenost in večji razpon med minimalno in maksimalno oceno pri trditvah »Na šoli se
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strokovni delavci, starši in učenci počutijo zaželeni.« (M=3,60; SD=1,448) in »Strokovni
delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj neopazno.« (M=3,84;
SD=1,356) in »Strokovni delavci šole organizirajo za učence vrstniško pomoč.« (M=3,83;
SD=1,343) in »Strokovni delavci strpno, potrpežljivo, obzirno in razumevajoče opozarjajo na
napake pri delu učence in starše.« (M=3,85; SD=1,316) in »Otroku je doma zagotovljeno
ustrezno okolje za pripravo na pouk (urejen ima kotiček za učenje, pri učenju mu je
zagotovljena pomoč.« (M=4,08; SD=1,308) in »Strokovni delavci šole učencem z učnimi
težavami zagotovijo pomoč tako dolgo, dokler jo potrebujejo.« (M=4,01; SD=1,259) in
»Učitelji omogočajo učencem odkrivati močna področja, s katerimi lahko učenci dosegajo
zastavljene cilje.« (M=3,86; SD=1,254) ter »Učitelji omogočajo učencem uporabo
pripomočkov pri ocenjevanju znanja glede na njihove zmožnosti.« (M=2,30; SD=1,076).
Tabela 6.15: Odgovor na vprašanje »Kaj bi rad sporočil o tvojem počutju v šoli?«
Odgovor
učitelji morajo spreminjati poučevalno prakso, ustvarjati optimalne pogoje za razvoj
učencev
soustvarjanje spodbudnega učnega okolja zmanjšuje učne težave učencev
soustvarjanje spodbudnega učnega okolja mora biti izvedeno skupaj z učenci in starši
vzdrževati je potrebno odnos med učitelji, učenci in starši, okrepiti timsko delo
sistematični pristop na področju dela z učenci z učnimi težavami zagotavlja boljše
pogoje za razvoj učencev
učencem z učnimi težavami je nujno potrebno zagotavljati spodbudno učno okolje
Skupaj

f

Odstotek
odgovorov

19

7,8

75
8
21

30,7
3,3
8,6

46

18,9

75
244

30,7
100,0

Legenda: f – število odgovorov

Število in odstotek učencev, ki so ocenjevali počutje v šoli, je opisano v tabeli 6.15. Iz
podatkov v tabeli 6.15 razberemo, da je 75 (30,7%) učencev opozorilo, da je učencem z
učnimi težavami nujno potrebno zagotavljati spodbudno učno okolje. Enako število 75
(30,7%) učencev je navedlo, da soustvarjanje spodbudnega učnega okolja zmanjšuje učne
težave učencev. V strukturiranem okolju in v sistematično izvajanem pristopu se dobro počuti
46 (18,9%) učencev, ker jim le-ta zagotavlja boljše pogoje za razvoj. Iz tabele 6.15 še lahko
razberemo, da 21 (8,6) učencev pravi, da je za dobro počutje potrebno vzdrževati odnos med
učitelji, učenci in starši, okrepiti timsko delo ter 19 (7,8%) učencev opozarja, da učitelji
morajo spreminjati poučevalno prakso, ustvarjati optimalne pogoje za razvoj učencev.
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Zaključne ugotovitve sklopa Opisna statistika – učenci
V raziskavo se je vključilo 244 učencev od prvega do devetega razreda osnovne šole.
Največ učencev iz tega podvzorca, 75 (31,1%), ima najraje športno vzgojo, 70 (29%) učencev,
je izbralo matematiko, 28 (11,6%) izbirni predmet, 25 (10,4%) glasbeno in likovno vzgojo, 13
(5,4%) slovenščino, 11 (4,6%) geografijo in zgodovino 8 (3,3%) biologijo, fiziko in kemijo ali
spoznavanje okolja in naravoslovje, 3 (1,2%) gospodinjstvo, tehniko in tehnologijo.
Za nadaljevanje raziskovanja soustvarjanja spodbudnega učnega okolja je v podvzorcu
učencev ključna ugotovitev ene tretjine učencev 75 (30,7%), da se v procesu soustvarjanja
zmanjšajo učne težave učencev z učnimi težavami. Po 35 (14,5%) učencev je navedlo, da bi za
premagovanje učnih težav bilo potrebno več ur pomoči in več skrbi učiteljev ter da je
potrebno, da bi učitelji učence z učnimi težavami bolje poslušali in se z njimi več pogovarjali.
Zaskrbljujoča je povprečna ocena trditve »Strokovni delavci šole dobro poznajo učence z
učnimi težavami, zato jim pravočasno ponudijo ustrezno pomoč.« in sicer M=2,19; SD=0,919.
Za analizo prakse in za oblikovanje spodbudnega učnega okolja je ključno sporočilo učencev,
da se s pomočjo soustvarjanja spodbudnega učnega okolja zmanjšajo učne težave učencev ter
da se učenci ne strinjajo, da jih strokovni delavci poznajo tako dobro, da jim pravočasno
ponudijo ustrezno pomoč.

6.3 Opisna statistika ‒ starši
V soustvarjanje spodbudnega učnega okolja so vključeni tudi starši otrok. Starše sem
vprašala, kako ocenjujejo elemente spodbudnega učnega okolja in proces soustvarjanja
spodbudnega učnega okolja v petstopenjskem modelu nudenja pomoči, kake pozitivne in
negativne izkušnje imajo s soustvarjanja spodbudnega učnega okolja, kako pomoč in podporo
bi potrebovali pri soustvarjanju spodbudnega učnega okolja ter kaj bi radi sporočili o razvoju
spodbudnega učnega okolja v osnovni šoli.
Tabela 6.16: Ocene za trditve o posameznih elementi učnega okolja ter o uporabi strategij v
procesu soustvarjanja spodbudnega učnega okolja v petstopenjskem modelu pomoči, ki so jih
podali starši
Trditev
Šola in učno okolje (razred, pouk, dejavnosti v šoli idr.) je umirjeno.
Šola je urejena, šolske prostore krasijo rože.
Vsi učenci imajo možnost sodelovati v šolskih aktivnostih.
Učilnice so dovolj prostorne.
V učilnicah je dovolj svetlobe.
Temperatura v učilnicah je prijetna, v učilnicah je dovolj svežega zraka.
Učilnica je večinoma urejena klasično (vse klopi so obrnjene k tabli).
Učilnica je večinoma urejena po kotičkih (delovnih postajah).
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M
4,03
4,31
4,49
4,49
4,56
3,04
4,11
4,21

SD
,916
,900
,900
,815
,772
1,392
1,106
1,062

Trditev
V šoli je izdelan protokol uvajanja Koncepta dela Učne težave v osnovni šoli.
V učilnicah so didaktični pripomočki, gradiva in viri nameščeni tako, da jih učenci z lahkoto
najdejo.
V učilnicah je računalnik, ki ga lahko učenci uporabljajo pri pouku.
V učilnicah je knjižni kotiček, v katerem se učeni radi zadržujejo.
V šoli so oblikovana pravila obnašanja (šolski red, razredna pravila).
Strokovni delavci šole si najdejo čas za pogovor z učenci.
Strokovni delavci šole si najdejo čas za pogovor s starši.
Strokovni delavci šole gojijo spoštljive odnose do staršev.
Strokovni delavci šole spoštujejo učence in zaupajo v njihove sposobnosti.
Strokovni delavci šole organizirajo za učence vrstniško pomoč.
Na šoli se strokovni delavci, starši in učenci počutijo zaželeni.
Učenci doživljajo v šoli tudi neprijetnosti (posmehovanje, norčevanje, pomilovanje, nagajanje,
zbadanje).
Učenci radi hodijo v šolo.
Pri pripravi, izvajanju, evalviranju in ponovnem načrtovanju individualnega delovnega projekta
pomoči strokovni delavci šole povabijo k sodelovanju učenca in starše.
Naloga staršev je razvijati delovne navade otroka, spremljati njegovo šolsko in domače delo.
Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri pridobivanju novega znanja glede na
njihove zmožnosti.
Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri ocenjevanju znanja glede na njihove
zmožnosti.
Učitelji zagotovijo učencem, da sedijo na takem mestu, ki jim omogoča čim večjo interakcijo z
njimi ter učencem čim boljšo osredotočenost na šolsko delo.
Učitelji izbirajo različne vrste ocenjevanja znanja, v katerih upoštevajo individualne potrebe
učencev.
Domače naloge niso za učence pretežke, učitelji v največji meri upoštevajo individualne
potrebe in zmožnosti učencev.
Strokovni delavci šole podpirajo pri delu učitelje, učence in starše, iščejo viri pomoči.
Strokovni delavci strpno, potrpežljivo, obzirno in razumevajoče opozarjajo na napake pri delu
učence in starše.
Učitelji izvajajo z učenci trening strategij učenja, učijo jih učiti se.
Učitelji pomagajo učencem odkrivati močna področja, s katerimi lahko učenci dosegajo
zastavljene cilje.
Strokovni delavci šole so pozorni tudi na najmanjši napredek učencev, učence pohvalijo za trud
pri šolskem delu.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj zgodaj.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj neopazno.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj fleksibilno.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč tako dolgo, dokler jo
potrebujejo.
Starši skupaj s strokovnimi delavci šole in učenci raziskujejo, kaj potrebuje otrok pri učenju.
Učenec hodi k dopolnilnemu pouku.
Pri učenju pomaga učencu svetovalna služba in/ali specialna pedagoginja.
Otroku je doma zagotovljeno ustrezno okolje za pripravo na pouk (urejen ima kotiček za
učenje, pri učenju mu je zagotovljena pomoč).
Učitelji imajo velika pričakovanja do staršev v zvezi z domačim delom otrok (želijo si, da bi se
starši z otrokom več učili, izvajali več različnih vaj idr.).

M
4,04

SD
1,068

4,02

1,149

3,93
4,02
4,06
4,21
4,25
2,37
4,17
4,21
4,16

1,190
1,238
1,246
1,084
,980
1,480
1,024
,970
1,036

4,07

1,119

4,06

1,107

4,17

1,015

4,18

1,075

4,16

1,029

2,75

1,051

4,23

,951

4,23

,988

4,12

1,123

4,18

1,123

3,97

1,267

3,97

1,278

3,73

1,367

3,73

1,364

3,95
3,96
3,93

1,240
1,182
1,236

4,05

1,160

4,23
4,16
4,09

1,012
1,075
1,140

4,25

,936

4,29

,865

Legenda:Najnižja vrednost odgovora = 1 (sploh se ne strinjam); Najvišja vrednost odgovora = 5 (popolnoma se strinjam);
M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon

Aritmetične sredine in standardni odkloni ocen trditev o posameznih elementih učnega
okolja ter o uporabi strategij v procesu soustvarjanja spodbudnega učnega okolja v
petstopenjskem modelu pomoči, ki so jih podali starši so opisane v tabeli 6.16.
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Starši so s stopnjo odgovora »najbolj se strinjam (5)« ocenili trditev, »V učilnicah je
dovolj svetlobe.«, in sicer M=4,56. Vrednost SD=0,772 kaže na nekoliko manjši razpon med
minimalno in maksimalno oceno. Vrednost M=3,04 ter nekoliko večji razpon med minimalno
in maksimalno oceno smo pri podvzorcu starši dobili pri trditvi »Temperatura v učilnicah je
prijetna, v učilnicah je dovolj svežega zraka.«. Stopnji odgovora »se ne strinjam (2)«, z
vrednostjo M=2,37; SD=1,480 so ocenili trditev »Strokovni delavci šole gojijo spoštljive
odnose do staršev.«. Kritično je treba opozoriti, da so starši odgovorili na ključno trditev pri
zagotavljanju optimalnih odnosov med strokovnimi delavci in starši, da pri zagotavljanju
pomoči učencem z učnimi težavami ne doživljajo odnos strokovnih delavcev do njih kot
spoštljiv.
Vrednosti aritmetičnih sredin ostalih odgovorov so v razponu od najnižje do najvišje
vrednosti. Vrednosti aritmetičnih sredin se v večini odgovorov približujejo stopnji odgovora
»se strinjam (4)«. Vrednosti standardnih odklonov pri večini odgovorov kažejo večjo
razpršenost ocen in večji razpon med minimalno in maksimalno oceno. Z vidika vključevanja
staršev v zagotavljanje pomoči učencem z učnimi težavami je zanimiva tudi nekoliko večja
razpršenost in večji razpon med minimalno in maksimalno oceno pri trditvi »Učitelji
pomagajo učencem odkrivati močna področja, s katerimi lahko učenci dosegajo zastavljene
cilje.« (M=3,73; SD=1,367) in »Strokovni delavci so pozorni tudi na najmanjši napredek
učencev, učence pohvalijo za trud pri šolskem delu.« (M=3,73; SD=1,364). Pri trditvah
»Otroku je doma zagotovljeno ustrezno okolje za pripravo na pouk (urejen ima kotiček za
učenje, pri učenju mu je zagotovljena pomoč.« (M=4,25; SD=0,936) in »Učitelji imajo velika
pričakovanja do staršev v zvezi z domačim delom otrok (želijo si, da bi se starši z otrokom več
učili, izvajali več različnih vaj idr.« (M=4,29; SD=0,865) se odgovori približujejo stopnji
odgovora »večinoma se strinjam (4)« ter je mogoče zaslediti nekoliko manjšo razpršenost in
manjši razpon med minimalno in maksimalno oceno. Pri ocenjevanju navedenih trditev je
podvzorec staršev homogen.
Tabela 6.17: Odgovori na trditev »Pozitivne izkušnje s soustvarjanjem spodbudnega učnega
okolja v osnovni šoli.«
Odgovor
krepitev odnosov, povečanje učinkovitosti skupnega dela in truda
jasno opredeljene vloge in pričakovanja
osebno zadovoljstvo pri delu in napredek učenca
odkrivanje deleža v projektih pomoči, osebnostno rast
izkušnja sprejetosti, razumevanja
Skupaj
Legenda: f – število odgovorov
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f
29
94
22
26
48
219

Odstotek odgovorov
13,2
42,9
10,0
11,9
21,9
100,0

Število in odstotek staršev, ki so opisali pozitivne izkušnje s soustvarjanjem
spodbudnega učnega okolja v osnovni šoli je zabeleženo v tabeli 6.17. Največ, 94 (42,9%),
staršev je označilo kot pozitivno izkušnjo soustvarjanja spodbudnega učnega okolja jasno
opredeljene vloge in pričakovanja. Kot pozitivno izkušnjo je 48 (21,9%) staršev izbralo
doživljanje sprejetosti in razumevanja. 29 (13,2%) staršev je navedlo, da je pri soustvarjanju
spodbudnega učnega okolja kot pozitivno zaznala krepitev odnosov in povečanje učinkovitosti
skupnega dela in truda. Le 22 (10%) staršev je kot pozitivno izkušnjo opredelilo svoje osebno
zadovoljstvo ob napredku učenca.
Tabela 6.18: Odgovori na trditev »Negativne izkušnje s soustvarjanjem spodbudnega učnega
okolja v osnovni šoli.«
Odgovor

f

Izgorevanje, počasno viden napredek pri delu
strah (pred neučinkovitostjo, pred načinom dela, skrb za prihodnost otroka)
odpoved pri izpolnjevanju starševske vloge
nerazumevanje okolja, posmehovanje, nerazvita komunikacija tudi znotraj družine
(nasprotovanje partnerja, starih staršev ali mnenje okolja idr.)
drugačnost in posebnost kot napaka
Skupaj

8
133
13

Odstotek
odgovorov
3,7
60,7
5,9

12

5,5

53
219

24,2
100,0

Legenda: f – število odgovorov

V tabeli 6.18 je zabeleženo število in odstotek staršev, ki so se opredelili o negativnih
izkušnjah pri soustvarjanju spodbudnega učnega okolja. Skupina 133 (60,7%) staršev je kot
negativno izkušnjo pri soustvarjanju spodbudnega učnega okolja doživelo strah pred
neučinkovitostjo, pred zahtevnim načinom dela ter skrbjo za prihodnost otroka. Skoraj
četrtina, in sicer 53 (24,2%) staršev, je kot negativno izkušnjo s soustvarjanjem spodbudnega
učnega okolja navedlo razumevanje drugačnosti in različnosti v šoli kot napako. Šolsko
neuspešnost je 13 (5,9%) staršev povezalo tudi z odpovedjo pri izpolnjevanju starševske
vloge. Počasno viden napredek otroka je zaznalo kot negativno izkušnjo 8 (3,7%) staršev. Ker
je bilo raziskovanje izvedeno v bolj tradicionalnem podeželskem okolju, kjer ima mnenje
javnosti velik vpliv, je kot negativno izkušnjo 12 (5,5%) staršev označilo nerazumevanje
okolja, posmehovanje in nerazvito komunikacijo tudi znotraj družine (nasprotovanje partnerja,
starih staršev ob vključitvi otroka v proces pomoči).
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Tabela 6.19: Odgovori na vprašanje »Kakšno pomoč in podporo bi potrebovali pri soustvarjanju
spodbudnega učnega okolja v osnovni šoli?«
Odgovor

f

izmenjavo izkušenj z drugimi starši
ustanovitev institucije za strokovno pomoč in podporo učencem, učiteljem in staršem
(Svetovalni center)
ozaveščanje staršev o otrokovih potrebah (predstavitev posameznih podskupin učnih
težav, možnosti pomoči in podpore, predavanja, delavnice, informiranje, skupine za
samopomoč)
sprememba odnosa učiteljev do vključevanja učencev z učnimi težavami v osnovno
šolo, sprememba mišljenja, predsodkov
Skupaj

2

Odstotek
odgovorov
,9

30

13,7

88

40,2

99

45,2

219

100,0

Legenda: f – število odgovorov

V tabeli 6.19 je zabeleženo število in odstotek odgovorov staršev na vprašanje »Kakšno
podporo in pomoč bi potrebovali pri soustvarjanju spodbudnega učnega okolja?«. 99 (45,2%)
staršev želi spremeniti odnos učiteljev do vključevanja učencev z učnimi težavami v osnovno
šolo, ki se povezuje s spremembo mišljenja, z odpravljanjem predsodkov. 88 (40,2%) staršev
meni, da potrebuje več dejavnosti za ozaveščanje staršev o otrokovih potrebah (predstavitev
posameznih podskupin učnih težav, možnosti pomoči in podpore, predavanja, delavnice,
informiranje, skupine za samopomoč). Za oblikovanje ustanove za strokovno pomoč in
podporo učencem in staršem (npr. Svetovalnega centra) se je izrazilo 30 (13,7%) staršev. Za
izmenjavo izkušenj z drugimi starši sta bila le 2 (0,9%) starša, najverjetneje zaradi težnje po
prikrivanju težav in posebnih potreb pri večini staršev, oziroma za zagotovitev anonimnosti v
tradicionalnem lokalnem okolju.
Tabela 6.20: Odgovori na vprašanje »Kaj bi radi sporočili o razvoju spodbudnega učnega okolja
v osnovni šoli?«
Odgovor
učitelji morajo spreminjati poučevalno prakso, ustvarjati optimalne pogoje za razvoj
učencev
soustvarjanje spodbudnega učnega okolja zmanjšuje učne težave učencev
soustvarjanje spodbudnega učnega okolja mora biti izvedeno skupaj z učenci in starši
vzdrževati je potrebno odnos med učitelji, učenci in starši, okrepiti timsko delo
sistematični pristop na področju dela z učenci z učnimi težavami zagotavlja boljše
pogoje za razvoj učencev
spremeniti je potrebno področje učencev z učnimi težavami sistemski ravni
(zakonodaja, razvojni načrt šole)
starši ne želijo pomagati učencem z učnimi težavami, saj le-ti morajo dobiti pomoč v
šoli in ne doma
Skupaj

f

Odstotek
odgovorov

22

10,0

107
15
28

48,9
6,8
12,8

27

12,3

17

7,8

3

1,4

219

100,0

Legenda: f – število odgovorov

Število in odstotek odgovorov staršev na vprašanje »Kaj bi radi sporočili o razvoju
spodbudnega učnega okolja v osnovni šoli?« je mogoče razbrati v tabeli 6.20. Največ, 107
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(48,9%) staršev je sporočilo, da se pomočjo soustvarjanja spodbudnega učnega okolja lahko
zmanjšajo učne težave učencev. 28 (12,8%) staršev je sporočilo, da je potrebno vzpostaviti
sodelovanje in dober odnos med učitelji, učenci in starši ter okrepiti timsko delo. 27 (12,3%)
staršev je sporočilo, da sistematični pristop na področju dela z učenci z učnimi težavami
zagotavlja boljše pogoje za razvoj učencev. 22 (10%) staršev je učiteljem sporočila, da le-ti
morajo spreminjati poučevalno prakso, ustvarjati optimalne pogoje za razvoj učencev. Potrebo
po spremembi na sistemski ravni (zakonodaja, razvojni načrt šole) je izrazilo 17 (7,8%)
staršev.
Zaključne ugotovitve sklopa Opisna statistika – starši
V raziskavo se je vključilo 219 staršev. Največ, 94 (42,9%), staršev je označilo kot
pozitivno izkušnjo soustvarjanja spodbudnega učnega okolja jasno opredeljene vloge in
pričakovanja. Kot pozitivno izkušnjo je 48 (21,9%) staršev izbralo doživljanje sprejetosti in
razumevanja. Največ staršev (133, oz. 60,7%) je kot negativno izkušnjo pri soustvarjanju
spodbudnega učnega okolja doživelo strah pred neučinkovitostjo, pred zahtevnim načinom
dela ter jih je skrbelo za prihodnost otroka, skoraj četrtina, in sicer 53 (24,2%) staršev je
navedla, da je negativna izkušnja s soustvarjanjem spodbudnega učnega okolja spoznanje, da
se drugačnost in različnost v šoli razume kot napaka, 13 (5,9%) staršev je šolsko neuspešnost
svojega otroka povezalo tudi z odpovedjo pri izpolnjevanju starševskih vlog.
Za soustvarjanje spodbudnega učnega okolja je ključno, da skoraj polovica staršev (99,
oz. 45,2%) želi spremeniti odnos učiteljev do vključevanja učencev z učnimi težavami v
osnovno šolo, spremembo mišljenja, predsodkov ter 88 (40,2%) staršev potrebuje več
dejavnosti za ozaveščanje staršev o otrokovih potrebah (predstavitev posameznih podskupin
učnih težav, možnosti pomoči in podpore, predavanja, delavnice, informiranje, skupine za
samopomoč). Večina staršev se ne strinja (M=2,37; SD=1,480), da imajo strokovni delavci
spoštljive odnose do staršev. Da se v procesu soustvarjanja zmanjšajo učne težave učencev z
učnimi težavami meni 107 (48,9%) staršev.

6.4 Sinteza ugotovitev o soustvarjanju spodbudnega učnega
okolja v osnovni šoli
V raziskavo se je vključilo 323 strokovnih delavcev, 244 učencev ter 219 staršev, ki so
odgovarjali na vprašalnik o soustvarjanju spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi
težavami v osnovni šoli. V primerjavi pridobljenih rezultatov (odstotek odgovorov,
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aritmetične sredine in vrednosti standardnih odklonov) je mogoče najti podobnosti in razlike
med odgovori strokovnih delavcev, staršev in učencev.
Predstavniki vseh treh skupin anketirancev se popolnoma ali večinoma strinjajo (stopnja
4 do 5), da imajo vsi učenci možnost sodelovati v šolskih aktivnostih (strokovni delavci:
M=4,66; SD=0,617; učenci: M=4,46; SD=1,071; starši: M=4,49; SD=0,815). Da se z uporabo
v procesu soustvarjanja zmanjšajo učne težave učencev z učnimi težavami meni 76 (23,5%)
strokovnih delavcev in 75 (30,7%) učencev ter 107 (48,9%) staršev.

Zanimivi so rezultati pridobljeni v skupini strokovnih delavcev, izmed katerih so 104
strokovni delavci (32,2%) odgovorili, da pri delu z učenci z učnimi težavami uporabljajo
strategije individualizacije in diferenciacije. V nasprotju s tem jih je 66 oz. 20,4% navedlo, da
jih pri delu z učenci z učnimi težavami ovira nepoznavanje učnih težav in strategij pomoči. Ta
rezultat pomeni izziv za nadaljevanje raziskovanja soustvarjanja spodbudnega učnega okolja,
ker je potrebno kritično odgovoriti na vprašanje, kako se lahko v praksi izvajajo strategije
individualizacije in diferenciacije (socialno zaželen odgovor), če strokovni delavci ne poznajo
učnih težav in strategij pomoči.
Za soustvarjanje spodbudnega učnega okolja, v katerem učenci pridobivajo čim več
pozitivnih izkušenj, je smiselno izpostaviti nekatere odgovore učencev. Učenci so imeli
priložnost se opredeliti, kaj bi v šoli radi spremenili. Največ, 35 (14,5%) učencev bi dodelilo
več učne pomoči učencem z učnimi težavami in skrbi učitelja zanje. Enako število učencev, 35
(14,5%), si želi, da bi učitelji bolje poslušali učence ter se z njimi več pogovarjali. Skupina 33
(13,7) učencev želi več lepega in spoštljivega obnašanja v šoli med učenci in učitelji. Večina
učencev, ki so se vključili v raziskavo je odgovorilo, da potrebuje skrb učitelja zanje, pogovor
z njim in več spoštljivega obnašanja učiteljev do njih. Podobne rezultate je mogoče zaznati
tudi v skupini staršev. Skoraj polovica staršev (99; 45,2%) želi spremeniti odnos učiteljev do
vključevanja učencev z učnimi težavami v osnovno šolo, spremembo njihovega mišljenja in
predsodkov. Skupina 88 (40,2%) staršev potrebuje več dejavnosti za ozaveščanje staršev o
otrokovih potrebah (predstavitev posameznih podskupin učnih težav, možnosti pomoči in
podpore, predavanja, delavnice, informiranje, skupine za samopomoč).
Strokovni delavci (122; 37,8%) opredeljujejo kot pozitivno izkušnjo soustvarjanja
spodbudnega učnega okolja povečanje učinkovitosti dela in razdelitev vlog. Kar 93 (28,9%)
strokovnih delavcev je med negativnimi izkušnjami omenjalo izgorevanje. Podobno je 94
(42,9%) staršev označilo kot pozitivno izkušnjo jasno opredeljene vloge in pričakovanja.
Največ staršev (133; 60,7%) je kot negativno izkušnjo pri soustvarjanju spodbudnega učnega
okolja doživelo strah pred neučinkovitostjo, pred zahtevnim načinom dela. 53 (24,2%) staršev
144

je navedlo, da je negativna izkušnja spoznanje, da se drugačnost in različnost v šoli razume kot
napaka, 13 (5,9%) staršev pa je šolsko neuspešnost svojega otroka povezalo tudi z odpovedjo
pri izpolnjevanju starševske vloge.
Izziv za nadaljevanje raziskovanja spodbudnega učnega okolja in zagotavljanja čim bolj
optimalne pomoči učencem z učnimi težavami

pomenijo razlike med odgovori skupin

anketirancev, izmed katerih izpostavljam najpomembnejše.
Strokovni delavci se ne strinjajo (M=2,28; SD=1,004), da imajo visoka pričakovanja do
staršev v zvezi s pripravo otrok na pouk v domačem okolju. V primerjavi s strokovnimi
delavci starši ocenjujejo, da imajo učitelji velika pričakovanja do staršev v zvezi z domačim
delom otrok (želijo si, da bi se starši z otrokom več učili, izvajali več različnih vaj; M=4,29;
SD=0,865). Večina staršev se ne strinja (M=2,37; SD=1,480), da imajo strokovni delavci
spoštljiv odnos do staršev. Tudi tukaj je potrebno kritično opozoriti, da so ocene odgovorov
staršev na ključno trditev pri zagotavljanju optimalnih odnosov med strokovnimi delavci in
starši pri zagotavljanju pomoči učencem z učnimi težavami dosegli nizko vrednost in približno
enako razpršenost razpona ocen. V primerjavi s starši se strokovni delavci večinoma strinjajo
M=4,61; SD=0,603, da gojijo spoštljive odnose s starši, pri čemer so ocene približno enako
razpršene.
Razlike so nastale tudi v ocenah odgovorov na trditev »Strokovni delavci šole dobro
poznajo učence z učnimi težavami, zato jim pravočasno ponudijo ustrezno pomoč.«. Ocena
učencev je prav zaskrbljujoča (M=2,19; SD=,919). Vrednost izbranega odgovora se je
približala k stopnji odgovora »se ne strinjam (2)«. V primerjavi z učenci pa strokovni delavci
navajajo, da učence dobro poznajo M=4,41; SD=0,683.
Sintezo ugotovitev opisne statistike zaključujem z ugotovitvijo, da so iz opisne statistike
razvidne razlike v ocenah strokovnih delavcev, učencev in staršev o soustvarjanju
spodbudnega učnega okolja. Za soustvarjanje spodbudnega učnega okolja je ključno spoznanje
strokovnih delavcev, da je potrebno razvijati učno okolje in varovalne dejavnike v njem,
spreminjati način poučevanja (obravnave) in odnos do učencev in staršev, ker se le tako
razbijejo stereotipi v šolski praksi ter se omogoči optimalno doseganje ciljev vseh učencev
(M=4,48; SD=0,688).
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7. ANALIZA IN INTERPRETACIJA OCEN UČNEGA OKOLJA
GLEDE NA VLOGO OCENJEVALCA V OSNOVNI ŠOLI
Ustreznost učnega okolja je bistveni del pravice do prilagojenega izobraževanja za
učence s posebnimi potrebami. Učno okolje zajema zunanje in osebne dejavnike, interakcije
posameznikov med sabo in na njegov razvoj. Za izvrševanje pravice do prilagojenega
izobraževanja je potrebno oceniti učno okolje ter ukrepati za doseganje izboljšav (Muñoz,
2007). Berry idr. (2010) so v Viziji šole 21. stoletja opozorili, da je potrebno zagotavljati
ustrezno učno okolje učencem in njihovim učiteljem, pri tem pa spoštovati različnost otrok v
učilnicah.

7.1 Fizično učno okolje
Za uspešno vzgojno-izobraževalno delo je potrebno poznati in prilagoditi fizično učno
okolje, in sicer zgradbo šol, geografsko lokacijo šole, ureditev učilnic in hodnikov, svetlobo in
akustiko v prostorih šole, barve sten, pohištva, opreme, ureditev vhodov v šolo, stopnišč,
dvigal idr. (Muñoz, 2007). V tem delu raziskave sem se osredotočila na ocenjevanje in
spreminjanje značilnosti fizičnega učnega okolja.
Tabela 7.1: Opisna statistika za spremenljivke vezane na prepoznavanje značilnosti fizičnega
učnega okolja glede na vlogo
Trditev za
fizično učno okolje

Šola in učno okolje (razred,
pouk, dejavnosti v šoli idr.) je
umirjeno.

Šola je urejena,
prostore krasijo rože.

šolske

Vsi učenci imajo možnost
sodelovati
v
šolskih
aktivnostih.
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Vloga

N

M

SD

ravnatelj
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška
služba
ravnatelj
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška
služba
ravnatelj
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška
služba

27
41
124
105
219
244

4,15
3,83
3,84
3,89
4,03
3,79

,770
,919
1,007
,923
,916
1,094

26

3,85

,881

27
41
124
105
219
244

4,33
4,07
4,19
4,19
4,31
4,23

,679
,932
,843
,867
,900
1,071

26

4,42

,703

27
41
124
105
219
244

4,78
4,63
4,69
4,64
4,49
4,46

,424
,581
,640
,606
,900
1,012

26

4,50

,762

Trditev za
fizično učno okolje

Učilnice so dovolj prostorne.

V učilnicah
svetlobe.

je

dovolj

Med poukom je glasnost v
učilnicah primerna, učenci se
pogovarjajo toliko, da ne
motijo delo v razredu.

Temperatura v učilnicah je
prijetna, v učilnicah je dovolj
svežega zraka.

Učilnica je večinoma urejena
klasično (vse klopi so
obrnjene k tabli).

Učilnica je večinoma urejena
po
kotičkih
(delovnih
postajah).

Vloga

N

M

SD

ravnatelj
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška
služba
ravnatelj
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška
služba
ravnatelj
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška
služba
ravnatelj
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška
služba
ravnatelj
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška
služba
ravnatelj
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška
služba

27
41
124
105
219
244

4,59
4,51
4,22
4,49
4,49
4,46

,747
,779
1,079
,735
,815
,872

26

4,46

,647

27
41
124
105
219
244

4,85
4,54
4,53
4,60
4,56
4,63

,456
,809
,821
,674
,772
,746

26

4,69

,549

27
41
124
105
0
243

4,04
3,93
3,94
4,14
.
3,81

,649
,787
,943
,871
.
1,207

26

3,88

,711

27
41
124
105
219
244

4,11
3,83
4,02
3,88
3,04
4,02

,934
1,070
1,137
1,098
1,392
1,219

26

4,23

,765

27
41
124
105
219
244

3,44
3,85
3,65
4,13
4,11
4,23

1,086
,989
1,075
,760
1,106
1,004

26

4,08

,891

27
41
124
105
219
244

3,15
3,00
3,21
3,08
4,21
3,46

1,064
1,162
,957
1,306
1,062
1,438

26

3,04

1,216

Legenda: N – število; M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon

V tabeli 7.1 je zabeleženo število ocenjevalcev elementov fizičnega učnega okolja glede
na vlogo, aritmetične sredine in standardne odklone ocen. Zaradi obsežnosti podatkov
predstavljam le nekatere, bolj izstopajoče ocene elementov fizičnega učnega okolja. Iz tabele
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7.1 je razvidno, da so osebe glede na vlogo odgovorile na devet trditev o fizičnem učnem
okolju.
Šolski svetovalni delavci so v tem sklopu postavili najnižjo povprečno oceno z večjo
razpršenostjo ocen (M=3, SD=1,064) na trditev »Učilnica je večinoma urejena po kotičkih
(delovnih postajah).«. Najvišjo povprečno oceno so postavili ravnatelji (M=4,85; SD=0,424)
na trditev »V učilnicah je dovolj svetlobe.«, pri čemer so dosegli nižjo razpršenost ocen.
Vrednosti aritmetičnih sredin večine odgovorov strokovnih delavcev, učencev in staršev so v
razponu od najnižje do najvišje vrednosti. Vrednosti standardnih odklonov kažejo različno
razpršenost odgovorov. Pri skupini staršev in učencev se pri vseh odgovorih kaže visoka
razpršenost in večji razpon med izbranimi ocenami.

7.1.1 Preverjanje homogenosti varianc in razlik med aritmetičnimi
sredinami posameznih odgovorov – fizično učno okolje
Z analizo in interpretacijo ocen učnega okolja sem nakazala smer razlik v odgovorih o
elementih fizičnega učnega okolja glede na vlogo ter sem opisala, katere skupine anketirancev
so podali najvišje in/ali najnižje ocene. Pri iskanju razlik v odgovorih glede na vlogo sem se
odločila za preverjanje homogenosti varianc in razlik med aritmetičnimi sredinami
posameznih odgovorov.
Tabela 7.2: Preverjanje homogenosti varianc in razlik med aritmetičnimi sredinami
Trditev za fizično učno okolje

Test homogenosti
Test razlik med
varianc
aritmetičnimi sredinami

F
Šola in učno okolje (razred, pouk, dejavnosti v
3,162
šoli idr.) je umirjeno.
Šola je urejena, šolske prostore krasijo rože.
3,964
Vsi učenci imajo možnost sodelovati v šolskih
7,824
aktivnostih.
Učilnice so dovolj prostorne.
3,108
V učilnicah je dovolj svetlobe.
3,039
Med poukom je glasnost v učilnicah primerna,
učenci se pogovarjajo toliko, da ne motijo delo 9,862
v razredu.
Temperatura v učilnicah je prijetna, v učilnicah
6,749
je dovolj svežega zraka.
Učilnica je večinoma urejena klasično (vse
4,109
klopi so obrnjene k tabli).
Učilnica je večinoma urejena po kotičkih
11,193
(delovnih postajah).

P

F

P

,005

1,744

,115

,001

,892

,502

,000

2,601

,020

,005
,006

1,267
1,728

,276
,118

,000

1,752

,128

,000

14,594

,000

,000

5,945

,000

,000

21,421

,000

Legenda: F – vrednost F – preizkusa; P – stopnja statistične pomembnosti
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V tabeli 7.2 so opisane vrednosti F preizkusa in statistična stopnja pomembnosti.
Razvidno je, da je pri štirih od devetih spremenljivk vezanih na fizično učno okolje, razlika
med aritmetičnimi sredinami glede na vloge statistično pomembna, in sicer:
–

Vsi učenci imajo možnost sodelovati v šolskih aktivnostih (P=0,020).

–

Temperatura v učilnicah je prijetna, v učilnicah je dovolj svežega zraka (P=0).

–

Učilnica je večinoma urejena klasično (vse klopi so obrnjene k tabli) (P=0).

–

Učilnica je večinoma urejena po kotičkih (delovnih postajah) (P=0).

Ugotavljam, da so pri ocenjevanju elementov fizičnega učnega okolja nastale statistično
pomembne razlike med skupinami anketirancev glede na vloge pri štirih od devetih trditev.

7.1.2 Aposteriorne multiple primerjave – fizično učno okolje
S pomočjo aposteriorne analize je bilo ugotovljeno, katere skupine anketirancev se
glede na odgovore o elementih fizičnega učnega okolja razlikujejo med seboj in oblikujejo
homogene skupine. Homogeno skupino tvorijo skupine anketirancev, pri katerih znotraj
skupne ni značilnih razlik, med skupinama pa te razlike obstajajo.
Tabela 7.3: Aposteriorne multiple primerjave
Trditev za fizično
učno okolje

Vloga

ravnatelj

šolska svetovalna služba
Vsi
učenci
imajo
možnost
sodelovati v šolskih aktivnostih.

učitelj RP

učitelj PP

starši

Vloga

P

šolska svetovalna služba

,900

učitelj RP

,979

učitelj PP

,807

starši

,093

učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
učitelj RP

,052

učitelj PP

1,000

starši

,854

učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
učitelj PP

,724

starši

,204

učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
starši

,111

učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
učenci

,420

,663
,998

,987
,994

,885
,611

,976
1,000

149

Trditev za fizično
učno okolje

Vloga

učenci

ravnatelj

šolska svetovalna služba

Temperatura v učilnicah je prijetna,
v učilnicah je dovolj svežega zraka.
učitelj RP

učitelj PP

starši
učenci

ravnatelj

Učilnica je večinoma urejena
klasično (vse klopi so obrnjene k
šolska svetovalna služba
tabli).

učitelj RP

učitelj PP
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Vloga
mobilna
specialno
pedagoška služba
mobilna
specialno
pedagoška služba
šolska svetovalna služba

P
1,000
1,000
,910

učitelj RP

1,000

učitelj PP

,918

starši

,000

učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
učitelj RP

,999

učitelj PP

1,000

starši

,002

učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
učitelj PP

,943

starši

,000

učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
starši

1,000

učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
mobilna
specialno
pedagoška služba
šolska svetovalna služba

,931

učitelj RP

,969

učitelj PP

,054

starši

,072

učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
učitelj RP

,017

učitelj PP

,662

starši

,764

učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
učitelj PP

,289

starši

,005

učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
starši

,000

,999
,953

,561
,954

,913
,000

,474
,000
,000
,872
,699

,254
,926

,961
,002

,359
1,000

Trditev za fizično
učno okolje

Vloga

starši
učenci

ravnatelj

šolska svetovalna služba

Učilnica je večinoma urejena po
kotičkih (delovnih postajah).
učitelj RP

učitelj PP

starši
učenci

Vloga

P

učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
mobilna
specialno
pedagoška služba
šolska svetovalna služba

,958
1,000
,868
1,000
,981
,998

učitelj RP

1,000

učitelj PP

1,000

starši

,000

učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
učitelj RP

,806
1,000

učitelj PP

1,000

starši

,000

učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
učitelj PP

,282
1,000

starši

,000

učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
starši

,429

učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
mobilna
specialno
pedagoška služba

,189

,941

,977

,993
,000

1,000
,000
,001
,655

Legenda: P – stopnja statistične pomembnosti

Iz tabele 7.3 je razvidno, da so primerjave aritmetičnih sredin glede na vlogo po analizi
variance statistično pomembne.
Statistično pomembna je razlika med aritmetičnimi sredinami pri spremenljivki:
»Temperatura v učilnicah je prijetna, v učilnicah je dovolj svežega zraka.« med ravnatelji in
starši (P=0) ter med šolsko svetovalno službo in starši (P=0,002) ter med učiteljih RP in PP ter
starši (P=0), ter med starši in učenci (P=0) ter med starši in mobilno specialno pedagoško
službo (P=0).
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Statistično pomembna je razlika pri spremenljivki: »Učilnica je večinoma urejena
klasično (vse klopi so obrnjene k tabli).« med učitelji RP in učitelji PP (P=0,002) ter med
učitelji RP in starši (P=0,005) ter med učitelji RP in učenci (P=0).
Statistično pomembna je razlika pri spremenljivki: »Učilnica je večinoma urejena po
kotičkih (delovnih postajah).« med ravnatelji in starši (P=0) ter med šolsko svetovalno službo
in starši (P=0) ter med učitelji RP in starši (P=0) ter med učitelji PP in starši (P=0) ter med
starši in učenci ter med starši in mobilno specialno pedagoško službo (P=0,001).
Ugotavljam, da obstajajo statistično pomembne razlike med skupinami anketirancev pri
ocenjevanju elementov fizičnega učnega okolja, ki so vezane na možnost sodelovanja vseh
učencev v šolskih aktivnostih (P=0,02) ter na temperaturo in količino svežega zraka v
učilnicah (P=0) ter na ureditev učilnice (klasično, kadar so vse klopi obrnjene k tabli; P=0 ter
po kotičkih, delovnih postajah; P=0).

7.1.3 Povzetek in interpretacija ugotovitev o fizičnem učnem okolju
Pri oblikovanju in zaznavanju elementov fizičnega učnega okolja je potrebno upoštevati,
da fizično učno okolje pomembno vpliva na učni proces, zato mora biti oblikovano tako, da
imajo vsi učenci možnost optimalno sodelovati v šolskih aktivnostih.
Odgovori na trditve o elementih fizičnega učnega okolja kažejo, na statistično
pomembne razlike med odgovori skupin anketirancev glede na vloge (P≤0,05) pri štirih od
devetih trditev (Tabeli 7.2 in 7.3), in sicer:
–

Vsi učenci imajo možnost sodelovati v šolskih aktivnostih (P=0,020).

–

Temperatura v učilnicah je prijetna, v učilnicah je dovolj svežega zraka (P=0).

–

Učilnica je večinoma urejena klasično (vse klopi so obrnjene k tabli) (P=0).

–

Učilnica je večinoma urejena po kotičkih (delovnih postajah) (P=0).
Podobno meni Fošnarič (2001), ki navaja da mora učenje potekati v mirnem okolju.

Univerzalna učilnica se oblikuje po določenih načelih. To so: oprema je iz na otip toplih
materialov, z ustrezno zaobljenimi robovi, v učilnici je priročna knjižnica, prostor za
shranjevanje šolskih potrebščin, učenec ima svoj učni prostor, h kateremu deli pripadnost, v
učilnici je računalnik, ki ga lahko uporablja učenec in učitelj, v učilnici je urejen igralni
kotiček in/ali kotiček za sproščanje (Fošnarič, 2001).
Prilagoditve fizičnega učnega okolja omogočajo učencu z učnimi težavami optimalno
sodelovanje v procesu poučevanja in učenja. Šola in razred mora biti zato dostopna vsem
učencem. Šolski prostori so urejeni tako, da se učenci počutijo varno in udobno, kjerkoli v
šolskem prostoru. Razredi, hodniki, šolski prostori so čisti in naj jih krasijo rože. V
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vzdrževanih šolskih prostorih je primerna temperatura in glasnost, da hrup ne moti šolskega
dela (Best Practice Briefs, 2004; Clement Morrison, 2008b).
Ugotovitve več raziskav (Marentič Požarnik, Magajna, Peklaj, 1995; Haertel, Walberg,
Haertel, 1981; Burden, Fraser, 1993; Magajna idr., 2008a; Allodi, 2010 v Jereb, 2011b)
potrjujejo ugotovitve naše raziskave, in sicer, da je spodbudno učno okolje varovalni dejavnik
pri premagovanju učnih težav. Učenje, predvsem za učence z učnimi težavami, mora biti
prijetno, spodbudno in vključujoče. V raziskavah je poudarjeno, da se ustvarjanje in
vzdrževanje spodbudnega učnega okolja lahko v šoli doseže z dobro organizacijo razreda, z
raznoliko opremo in učnimi pripomočki, s pozitivno naravnanostjo, nivojem hrupa,
vzdrževanjem optimalne temperature in osvetljenosti prostora. Poudarjeno je tudi, da fizično
učno okolje ne sme nuditi preveč motečih dražljajev, zato je pomembno oblikovanje tihih
kotičkov, oziroma posebnih prostorov (npr. knjižnih kotičkov s seznamom potrebnih
pripomočkov in nalog), ki učencem zagotavljajo gibanje pri pouku ter okrepijo zbranost
učencev za delo. Oprema v razredih omogoča izvajanje aktivnih metod učenja.

7.2 Didaktično učno okolje
Za zagotavljanje pravice do učinkovitega izobraževanja je potrebno oceniti tudi
didaktične pristope in zagotavljanje ustreznosti poučevanja in učenja glede na potrebe učencev
s posebnimi potrebami z namenom razvoja potencialov vsakega učenca (Muñoz, 2007). V
raziskavi sem se osredotočila na ocenjevanje in spreminjanje značilnosti didaktičnega učnega
okolja.
Tabela 7.4: Opisna statistika za spremenljivke vezane na prepoznavanje značilnosti
didaktičnega učnega okolja in na prepoznavanje značilnosti uresničevanje koncepta dela učne
težave v osnovni šoli glede na vlogo
Trditev za
didaktično učno okolje
V
učilnicah
so
didaktični
pripomočki, gradiva in viri
nameščeni tako, da jih učenci z
lahkoto najdejo.

V učilnicah je računalnik, ki ga
lahko učenci uporabljajo pri
pouku.

Vloga
ravnatelj
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška služba
ravnatelj
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška služba

N

M

SD

27
41
124
105
219
244
26
27
41
124
105
219
244
26

4,11
3,95
3,97
3,99
4,02
4,22
3,88
3,89
3,32
3,55
3,48
3,93
2,89
3,35

,974
,921
1,147
,956
1,149
1,099
,993
1,086
1,171
1,505
1,448
1,190
1,653
1,164
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Trditev za
didaktično učno okolje

V učilnicah je knjižni kotiček, v
katerem se učenci radi zadržujejo.

Otroku je doma zagotovljeno
ustrezno okolje za pripravo na
pouk (urejen ima kotiček za
učenje, pri učenju mu je
zagotovljena pomoč).

Vloga
ravnatelj
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška služba
ravnatelj
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška služba

N

M

SD

27
41
124
105
219
244
26
27
41
124
105
219
244
26

3,67
3,15
3,73
3,13
4,02
3,05
3,42
3,48
3,56
3,39
3,56
4,25
4,08
3,31

1,000
1,256
1,276
1,366
1,238
1,632
1,238
1,252
1,266
1,260
1,208
,936
1,308
1,192

Legenda: N – število; M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon

V tabeli 7.4 so zabeležene ocene elementov didaktičnega učnega okolja ocenjevalcev
glede na vlogo, aritmetične sredine in standardni odklon. Zaradi obsežnosti in pomembnosti
podatkov iz tabele 7.4 v nadaljevanju predstavljam le pridobljeno najvišjo in najnižjo oceno
elementov didaktičnega učnega okolja ter aritmetične sredine. Iz tabele 7.4 je razvidno, da so
osebe glede na vlogo odgovorile na štiri trditve. Učenci se ne strinjajo s trditvijo »V učilnicah
je računalnik, ki ga lahko učenci uporabljajo pri pouku.«, in sicer M=2,89; SD=1,653.
Najvišjo povprečno oceno so postavili starši (M=4,25; SD=0,936) na trditev »Otroku je doma
zagotovljeno ustrezno okolje za pripravo na pouk (urejen ima kotiček za učenje, pri učenju mu
je zagotovljena pomoč).«. Vrednosti aritmetičnih sredin večine odgovorov strokovnih
delavcev, učencev in staršev so v razponu od najnižje do najvišje vrednosti. Vrednosti
standardnih odklonov kažejo večinoma visoko

razpršenost odgovorov in nekoliko večji

razpon med minimalno in maksimalno oceno.

7.2.1 Preverjanje homogenosti varianc in razlik med aritmetičnimi
sredinami posameznih odgovorov – didaktično učno okolje
Z analizo in interpretacijo ocen učnega okolja sem nakazala smer razlik v odgovorih o
elementih didaktičnega učnega okolja glede na vlogo ter sem opisala, katere skupine
anketirancev so podali najvišje in/ali najnižje ocene. Pri iskanju razlik v odgovorih glede na
vloge sem se odločila za preverjanje homogenost varianc in razlike med aritmetičnimi
sredinami posameznih odgovorov.
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Tabela 7.5: Preverjanje homogenosti varianc in razlik med aritmetičnimi sredinami glede na
vloge za didaktično učno okolje
Trditev za didaktično učno okolje

Test
homogenosti
varianc
F
P

V učilnicah so didaktični pripomočki, gradiva in
viri nameščeni tako, da jih učenci z lahkoto 2,340
najdejo.
V učilnicah je računalnik, ki ga lahko učenci
15,786
uporabljajo pri pouku.
V učilnicah je knjižni kotiček, v katerem se
12,738
učenci radi zadržujejo.
Otroku je doma zagotovljeno ustrezno okolje za
pripravo na pouk (urejen ima kotiček za učenje,
ima računalnik, ponazorila za učenje, didaktične 7,127
razvojne igre, pri učenju mu je zagotovljena
pomoč idr.).

Test razlik med
aritmetičnimi
sredinami
F
P

,030

1,466

,189

,000

12,883

,000

,000

13,664

,000

,000

11,045

,000

Legenda:F – vrednost F-preizkusa; P – stopnja statistične pomembnosti

V tabeli 7.5 je opisana vrednost F preizkusa in stopnja statistične pomembnosti.
Razvidno je, da je pri treh od štirih spremenljivk vezanih na didaktično učno okolje, razlika
med aritmetičnimi sredinami glede na vlogo statistično pomembna, in sicer:
–

V učilnicah je računalnik, ki ga lahko učenci uporabljajo pri pouku (P=0).

–

V učilnicah je knjižni kotiček, v katerem se učenci radi zadržujejo (P=0).

–

Otroku je doma zagotovljeno ustrezno okolje za pripravo na pouk (urejen ima kotiček
za učenje, ima računalnik, ponazorila za učenje, didaktične razvojne igre, pri učenju
mu je zagotovljena pomoč idr.)(P=0).

Ugotavljam, so pri ocenjevanju elementov didaktičnega učnega okolja nastale statistično
pomembne razlike med skupinami glede na vloge pri treh od štirih trditev.

7.2.2 Aposteriorne multiple primerjave – didaktično učno okolje
S pomočjo aposteriorne analize je bilo ugotovljeno, katere skupine anketirancev se glede
na odgovore o elementih didaktičnega učnega okolja razlikujejo med sabo in oblikujejo
homogene skupine. Homogeno skupino tvorijo skupine anketirancev, pri katerih znotraj
skupine ni značilnih razlik, med skupinama pa te razlike obstajajo.
Tabela 7.6: Aposteriorne multiple primerjave
Trditev za didaktično
Vloga
učno okolje
V
učilnicah
je
računalnik, ki ga lahko ravnatelj
učenci uporabljajo pri

Vloga

P

šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP

,390
,816
,660
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Trditev za didaktično
učno okolje
pouku.

Vloga

šolska svetovalna služba

učitelj RP

učitelj PP

starši
učenci

ravnatelj

šolska svetovalna služba
V učilnicah je knjižni
kotiček, v katerem se
učenci radi zadržujejo.
učitelj RP

učitelj PP

starši
učenci
Otroku
je
doma
zagotovljeno
ustrezno
okolje za pripravo na
pouk (urejen ima kotiček ravnatelj
za
učenje,
ima
računalnik, ponazorila za
učenje,
didaktične
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Vloga

P

starši
učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
učitelj PP
starši
učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
starši
učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
mobilna
specialno
pedagoška služba
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
učitelj PP
starši
učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
starši
učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
mobilna
specialno
pedagoška služba
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba

1,000
,002
,585
,949
,993
,051
,409
1,000
1,000
,201
,003
,987
,087
,018
,999
,000
,232
,547
,492
1,000
,273
,636
,094
,985
,146
1,000
,003
,999
,973
,013
,414
,000
,905
,000
,999
,940
,000
,268
,791
1,000
1,000
1,000
,058
,257
,998

Trditev za didaktično
učno okolje
razvojne igre, pri učenju
mu
je
zagotovljena
pomoč idr.).

Vloga

šolska svetovalna služba

učitelj RP

učitelj PP

starši
učenci

Vloga

P

učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
učitelj PP
starši
učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
starši
učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
učenci
mobilna
specialno
pedagoška služba
mobilna
specialno
pedagoška služba

,988
1,000
,026
,215
,981
,936
,000
,000
1,000
,000
,008
,957
,649
,009
,055

Legenda k tabeli: P – stopnja statistične pomembnosti

Iz tabele 7.6 je razvidno, da so primerjave aritmetičnih sredin glede na vloge po analizi
variance statistično pomembne.
Statistično pomembna je razlika med aritmetičnimi sredinami pri spremenljivki: »V
učilnicah je računalnik, ki ga lahko učenci uporabljajo pri pouku.« med ravnatelji in učenci
(P=0,002), med učitelji RP in učenci (P=0,003) ter med učitelji PP in učenci (P=0,018) ter
med starši in učenci (P=0).
Statistično pomembna je razlika med aritmetičnimi sredinami pri spremenljivki: »V
učilnicah je knjižni kotiček, v katerem se učenci radi zadržujejo.« med šolsko svetovalno
službo in starši (P=0,003), ter med učitelji RP in učitelji PP (P=0,013) ter med učitelji RP in
učenci (P=0) ter med učitelji PP in starši (P=0), ter med starši in učenci (P=0).
Statistično pomembna je razlika med aritmetičnimi sredinami pri spremenljivki: »Otroku
je doma zagotovljeno ustrezno okolje za pripravo na pouk (urejen ima kotiček za učenje, pri
učenju mu je zagotovljena pomoč).« med šolsko svetovalno službo in starši (P=0,026) ter med
učitelji RP in starši ter učenci (P=0) ter med učitelji PP in starši (P=0) ter med učitelji PP in
učenci (P=0,008) ter med starši in mobilno specialno pedagoško službo (P=0,009).
Ugotavljam, da med skupinama obstajajo statistično pomembne razlike v vrednotenju
elementov didaktičnega učnega okolja, in sicer pri trditvah vezanih na uporabo računalnika pri
pouku in o obstoju knjižnega kotička v učilnicah, v katerem se učenci radi zadržujejo ter o
zagotovljenem ustreznem okolju za pripravo na pouk doma (urejen ima kotiček za učenje, ima
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računalnik, ponazorila za učenje, didaktične razvojne igre, pri učenju mu je zagotovljena
pomoč idr.).

7.2.3 Povzetek in interpretacija ugotovitev o didaktičnem učnem okolju
Statistično pomembne razlike med aritmetičnimi sredinami odgovorov skupin
anketirancev so dokazane pri ocenjevanju trditev »V učilnicah je računalnik, ki ga lahko
učenci uporabljajo pri pouku.« in »V učilnicah je knjižni kotiček, v katerem se učenci radi
zadržujejo.« ter »Otroku je doma zagotovljeno ustrezno okolje za pripravo na pouk (urejen
ima kotiček za učenje, ima računalnik, ponazorila za učenje, didaktične razvojne igre, pri
učenju mu je zagotovljena pomoč idr.).«. Pri ocenjevanju elementov didaktičnega učnega
okolja je pri treh od štirih trditev razlika med aritmetičnimi sredinami glede na vloge
statistično pomembna (P≤0,05), in sicer:
–

V učilnicah je računalnik, ki ga lahko učenci uporabljajo pri pouku (P=0).

–

V učilnicah je knjižni kotiček, v katerem se učenci radi zadržujejo (P=0).

–

Otroku je doma zagotovljeno ustrezno okolje za pripravo na pouk (urejen ima kotiček
za učenje, ima računalnik, ponazorila za učenje, didaktične razvojne igre, pri učenju
mu je zagotovljena pomoč idr.) (P=0).

Ugotovljeno statistično razliko med aritmetičnimi sredinami potrdim s podobnimi
ugotovitvami v več virih o didaktičnem učnem okolju (http://www.greatschools.net;
http://teachernet.gov.uk; Jereb, 2011b; Magajna idr., 2008a; http://www.pei.si), v katerih je
tudi zapisano, da učitelj diferencira domače naloge, ki so čim bolj pestre in sestavljene tako,
da jo vsak učenec opravi čim bolj samostojno, se ob njej nauči ključnih pojmov ali uporabe
strategij

ter

se

dajanju

domačih

nalog

upoštevajo

močna

področja

učencev

(http://www.greatschools.net).
Računalniška tehnologija v razredu pomeni pomoč učencem z učnimi težavami pri lažjem
spremljanju pouka. V računalniško tehnologijo so vključeni programi, ki učencem z učnimi
težavami pomagajo pri branju besedila, prikažejo bolj pregledno besedilo, učenci si z njimi
pomagajo besedilo organizirati, bolj razumeti. Razen tega programi omogočajo učencem
sprotno preverjanje naučenega znanja, pregledovanje zapisov in opozarjanje na napake ter
razvoj bralne pismenosti za doseganje višjih dosežkov. Knjižni kotiček je urejen večkrat na
razredni stopnji, vendar učenci najbolj pogosto zahajajo v šolsko knjižnico in se ne zadržujejo
v njem (Jereb, 2011b; http://www.pei.si). Didaktična gradiva izdelana v sodelovanju
strokovnih delavcev, učencev in njihovih staršev imajo dvojno prednost. Prvič, ko so v
njihovo nastajanje aktivno vključeni učenci in starši. Drugič, ko jih učenci uporabljajo pri
158

pouku. V delavnicah, pri izdelavi učnih pripomočkov, učitelj lahko odkriva različne talente
učencev. Pri učenju so potem učenci aktivni ob upoštevanju močnih področij in s tem učitelj
izkorišča prednosti njihovih močnih področij za razumevanje učne snovi. Ta način je primeren
za vse učence, tistim, ki se ob teoretičnem učenju težje izkažejo pa omogoča, da pokažejo
svoje sposobnosti in talente (Jereb, 2011b; http://teachernet.gov.uk).

7.3 Kurikularno učno okolje
Za zagotavljanje pravice do izobraževanja je potrebno oblikovati ustrezen kurikul in z
njim zagotoviti pogoje za poučevanje in učenje glede na potrebe učencev s posebnimi
potrebami. Inkluzivna naravnanost šole se odraža v strukturnih spremembah na področju učnih
načrtov, strategij poučevanja in učenja ter z organizacijo podpornih programov pomoči, ki
pomagajo izpolnjevati pravice učencev s posebnimi potrebami do izobraževanja (Muñoz,
2007). V raziskavi sem se zato osredotočila na ocenjevanje in spreminjanje značilnosti
kurikularnega učnega okolja.
Tabela 7.7: Opisna statistika za spremenljivke vezanih na prepoznavanje značilnosti
kurikularnega učnega okolja glede na vloge
Trditev za
kurikularno učno okolje

Strokovni delavci šole organizirajo
za učence vrstniško pomoč.

Učitelji omogočajo učencem uporabo
pripomočkov
pri
pridobivanju
novega znanja glede na njihove
zmožnosti.

Učitelji omogočajo učencem uporabo
pripomočkov pri ocenjevanju znanja
glede na njihove zmožnosti.

Učitelji zagotovijo učencem, da
sedijo na takem mestu, ki jim
omogoča čim večjo interakcijo z
njimi ter učencem čim boljšo
osredotočenost na šolsko delo.

Vloga
ravnatelj
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška služba
ravnatelj
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška služba
ravnatelj
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška služba
ravnatelj
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška služba

N

M

SD

27
41
124
105
219
244
26
27
41
124
105
219
244
26
27
41
124
105
219
244
26
27
41
124
105
219
244
26

4,04
3,71
3,97
4,04
4,21
3,83
4,08
4,52
4,32
4,56
4,38
4,16
4,05
4,35
4,56
4,12
4,43
4,39
2,75
2,30
4,23
4,41
4,29
4,59
4,50
4,23
3,97
4,42

,854
,929
,987
,909
,970
1,343
,935
,580
,820
,690
,813
1,029
1,197
,846
,577
1,122
,818
,814
1,051
1,076
,908
,572
,814
,625
,748
,951
1,263
,809
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Trditev za
kurikularno učno okolje
Učitelji izbirajo različne vrste
ocenjevanja znanja, v katerih
upoštevajo individualne potrebe
učencev.

Domače naloge niso za učence
pretežke, učitelji v največji meri
upoštevajo individualne potrebe in
zmožnosti učencev.

Strokovni
delavci
strpno,
potrpežljivo,
obzirno
in
razumevajoče opozarjajo na napake
pri delu učence in starše.

Učitelji izvajajo z učenci trening
strategij učenja, učijo jih učiti se.

Vloga
ravnatelj
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška služba
ravnatelj
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška služba
ravnatelj
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška služba
ravnatelj
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška služba
ravnatelj
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci

Poznavanje varovalnih dejavnikov v
učnem
okolju
ter
razvijanje
spodbudnega
učnega
okolja
(spremembe v poučevalni praksi,
pogovor z učencem, soustvarjanje
šolske prakse skupaj z učencem idr.)
je pomembno za doseganje ciljev
mobilna specialno pedagoška služba
vseh učencev.

N

M

SD

27
41
124
105
219
244
26
27
41
124
105
219
244
26
27
41
124
105
219
244
26
27
41
124
105
219
244
26
27
41
124
105
0
0

4,33
4,20
4,55
4,37
4,23
3,94
4,31
4,04
4,05
4,44
4,38
4,12
3,80
4,08
4,26
4,27
4,31
4,42
3,97
3,85
4,15
4,22
4,00
4,31
4,16
3,97
4,07
3,69
4,52
4,54
4,55
4,37
.
.

,679
,928
,603
,711
,988
1,400
,970
,706
,947
,690
,726
1,123
1,473
,977
,656
,775
,779
,662
1,267
1,316
,967
,751
,975
,737
,722
1,278
1,118
1,087
,753
,636
,642
,697
.
.

26

4,46

,859

Legenda: N – število; M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon

V tabeli 7.7 je predstavljeno število ocenjevalcev elementov kurikularnega učnega
okolja glede na vlogo, aritmetične sredine in standardne odklone. Zaradi obsežnosti podatkov
iz tabele 7.7 v nadaljevanju predstavljam pridobljeno najvišjo in najnižjo oceno elementov
kurikularnega učnega okolja. Iz tabele 7.7 je razvidno, da so osebe glede na specifično vlogo
odgovorile na devet trditev o kurikularnem učnem okolju. V tem sklopu so postavili najnižjo
oceno učenci (M=2,30; SD=1,051) in podobno starši (M=2,75; SD=1,076) na trditev »Učitelji
omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri ocenjevanju znanja glede na njihove
zmožnosti.«. Najvišjo oceno so postavili učitelji RP (M=4,59; SD=0,625) na trditev »Učitelji
zagotovijo učencem, da sedijo na takem mestu, ki jim omogoča čim večjo interakcijo z njimi
ter učencem čim boljšo osredotočenost na šolsko delo.«. Vrednosti aritmetičnih sredin
odgovorov učencev in staršev o kurikularnem učnem okolju dosegajo pri vseh devetih trditvah
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v primerjavi z vrednosti aritmetičnih sredin strokovnih delavcev najnižje ocene. Vrednosti
standardnih odklonov v skupini učencev in staršev pa dosegajo višjo razpršenost ter nekoliko
večjo razliko med minimalno in maksimalno oceno. Prazna polja pri navajanju ocen pomenijo,
da ocenjevalec glede na vlogo ni odgovarjal na trditev.

7.3.1 Preverjanje homogenosti varianc in razlik med aritmetičnimi
sredinami posameznih odgovorov – kurikularno učno okolje
Z analizo in interpretacijo ocen učnega okolja sem nakazala smer razlik v odgovorih o
elementih kurikularnega učnega okolja glede na vlogo ter sem opisala, katere skupine
anketirancev so podali najvišje in/ali najnižje ocene. Pri iskanju razlik v odgovorih glede na
vloge sem se odločila za preverjanje homogenosti varianc in razlik med aritmetičnimi
sredinami posameznih odgovorov.
Tabela 7.8: Preverjanje homogenosti varianc in razlik med aritmetičnimi sredinami
Test homogenosti varianc
Trditev za kurikularno učno okolje
Strokovni delavci šole organizirajo za učence
vrstniško pomoč.
Učitelji
omogočajo
učencem
uporabo
pripomočkov pri pridobivanju novega znanja
glede na njihove zmožnosti.
Učitelji
omogočajo
učencem
uporabo
pripomočkov pri ocenjevanju znanja glede na
njihove zmožnosti.
Učitelji zagotovijo učencem, da sedijo na takem
mestu, ki jim omogoča čim večjo interakcijo z
njimi ter učencem čim boljšo osredotočenost na
šolsko delo.
Učitelji izbirajo različne vrste ocenjevanja
znanja, v katerih upoštevajo individualne potrebe
učencev.
Domače naloge niso za učence pretežke, učitelji
v največji meri upoštevajo individualne potrebe
in zmožnosti učencev.
Strokovni delavci strpno, potrpežljivo, obzirno in
razumevajoče opozarjajo na napake pri delu
učence in starše.
Učitelji izvajajo z učenci trening strategij učenja,
učijo jih učiti se.
Poznavanje varovalnih dejavnikov v učnem
okolju ter razvijanje spodbudnega učnega okolja
(spremembe v poučevalni praksi, pogovor z
učencem, soustvarjanje šolske prakse skupaj z
učencem idr.) je pomembno za doseganje ciljev
vseh učencev.

Test razlik med
aritmetičnimi sredinami
F
P

F

P

11,068

,000

3,053

,008

6,612

,000

5,865

,000

4,235

,000

132,770

,000

13,116

,000

7,838

,000

17,736

,000

6,336

,000

21,554

,000

7,099

,000

14,332

,000

6,332

,000

9,497

,000

2,826

,012

1,198

,312

1,054

,379

Legenda: F – vrednost F preizkusa; P – stopnja statistične pomembnosti
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V tabeli 7.8 je opisana vrednost F preizkusa in stopnja statistične pomembnosti.
Razvidno je, da je pri osmih od devetih spremenljivk vezanih na kurikularno učno okolje
razlika med aritmetičnimi sredinami glede na vlogo statistično pomembna, in sicer:
–

Strokovni delavci šole organizirajo za učence vrstniško pomoč (P=0, 008).

–

Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri pridobivanju novega znanja
glede na njihove zmožnosti (P=0).

–

Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri ocenjevanju znanja glede na
njihove zmožnosti (P=0).

–

Učitelji zagotovijo učencem, da sedijo na takem mestu, ki jim omogoča čim večjo
interakcijo z njimi ter učencem čim boljšo osredotočenost na šolsko delo (P=0).

–

Učitelji izbirajo različne vrste ocenjevanja znanja, v katerih upoštevajo individualne
potrebe učencev (P=0).

–

Domače naloge niso za učence pretežke, učitelji v največji meri upoštevajo
individualne potrebe in zmožnosti učencev (P=0).

–

Strokovni delavci strpno, potrpežljivo, obzirno in razumevajoče opozarjajo na napake
pri delu učence in starše (P=0).

–

Učitelji izvajajo z učenci trening strategij učenja, učijo jih učiti se (P=0).

Ugotavljam, so pri ocenjevanju elementov kurikularnega učnega okolja nastale statistično
pomembne razlike med skupinami anketirancev glede na vlogo pri osmih od devetih trditev.

7.3.2 Aposteriorne multiple primerjave – kurikularno učno okolje
S pomočjo aposteriorne analize je bilo ugotovljeno, katere skupine anketirancev se glede
na odgovore o elementih kurikularnega učnega okolja razlikujejo med sabo in oblikujejo
homogene skupine. Homogeno skupino tvorijo skupine anketirancev, pri katerih znotraj
skupne ni značilnih razlik, med skupinama pa te razlike obstajajo.
Tabela 7.9: Aposteriorne multiple primerjave
Trditev za kurikularno
učno okolje

Vloga

ravnatelj
Strokovni delavci šole organizirajo
za učence vrstniško pomoč.
šolska svetovalna služba
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Vloga

P

šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci

,741
1,000
1,000
,950
,923
1,000
,725
,458
,035
,990

Trditev za kurikularno
učno okolje

Vloga

učitelj RP

učitelj PP

starši
učenci

ravnatelj

šolska svetovalna služba
Učitelji
omogočajo
učencem
uporabo
pripomočkov
pri
pridobivanju novega znanja glede na
njihove zmožnosti.

učitelj RP

učitelj PP

starši
učenci

ravnatelj

Učitelji
omogočajo
učencem
uporabo
pripomočkov
pri
ocenjevanju znanja glede na njihove
zmožnosti.

šolska svetovalna služba

učitelj RP

Vloga
mobilna specialno
pedagoška služba
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
starši
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
mobilna specialno
pedagoška služba
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
starši
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
mobilna specialno
pedagoška služba
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
učitelj PP
starši
učenci

P
,695
,998
,278
,928
,998
,682
,637
1,000
,008
,991
,886
,897
1,000
,951
,104
,018
,976
,630
1,000
,923
,574
1,000
,588
,000
,000
,894
,333
,050
1,000
,957
,935
,681
,372
,960
,888
,000
,000
,715
,678
,802
,000
,000
,999
1,000
,000
,000
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Trditev za kurikularno
učno okolje

Vloga

učitelj PP

starši
učenci

ravnatelj

šolska svetovalna služba
Učitelji zagotovijo učencem, da
sedijo na takem mestu, ki jim
omogoča čim večjo interakcijo z
njimi ter učencem čim boljšo
osredotočenost na šolsko delo.
učitelj RP

učitelj PP

starši
učenci

ravnatelj

Učitelji izbirajo različne vrste
ocenjevanja znanja, v katerih
šolska svetovalna služba
upoštevajo individualne potrebe
učencev.

učitelj RP

učitelj PP
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Vloga
mobilna specialno
pedagoška služba
starši
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
mobilna specialno
pedagoška služba
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
starši
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
mobilna specialno
pedagoška služba
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
starši
učenci

P
,946
,000
,000
,981
,000
,000
,000
,993
,762
,994
,815
,032
1,000
,349
,809
1,000
,329
,995
,950
,001
,000
,954
,103
,000
1,000
,137
,920
,166
,992
,731
1,000
,991
,183
1,000
,272
,926
1,000
,740
,999
,411
,004
,000
,882
,752
,003

Trditev za kurikularno
učno okolje

Vloga

starši
učenci

ravnatelj

šolska svetovalna služba
Domače naloge niso za učence
pretežke, učitelji v največji meri
upoštevajo individualne potrebe in
zmožnosti učencev.

učitelj RP

učitelj PP

starši
učenci

ravnatelj

šolska svetovalna služba
Strokovni
delavci
strpno,
potrpežljivo,
obzirno
in
razumevajoče opozarjajo na napake
pri delu učence in starše.
učitelj RP

učitelj PP

starši

Vloga
mobilna specialno
pedagoška služba
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
mobilna specialno
pedagoška služba
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
starši
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
mobilna specialno
pedagoška služba
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
starši
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba

P
1,000
,130
1,000
,585
1,000
,121
,295
,998
,779
1,000
,194
,410
1,000
,788
1,000
,994
,017
,000
,545
,154
,000
,749
,117
1,000
,847
1,000
1,000
,916
,502
,123
,999
1,000
,926
,426
,083
,999
,928
,035
,001
,984
,001
,000
,836
,954
,975

165

Trditev za kurikularno
učno okolje

Vloga
učenci

ravnatelj

šolska svetovalna služba
Učitelji izvajajo z učenci trening
strategij učenja, učijo jih učiti se.
učitelj RP

učitelj PP

starši
učenci

Vloga
mobilna specialno
pedagoška služba
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
starši
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
učenci
mobilna specialno
pedagoška služba
mobilna specialno
pedagoška služba

P
,770
,938
,997
1,000
,753
,962
,395
,492
,959
1,000
1,000
,900
,696
,030
,158
,111
,618
,969
,382
,977
,882
,635

Legenda: P – stopnja statistične pomembnosti

Iz tabele 7.9 je razvidno, da so primerjave aritmetičnih sredin glede na vloge po analizi
variance statistično pomembne.
Statistično pomembna je razlika med aritmetičnimi sredinami pri spremenljivki:
»Strokovni delavci šole organizirajo za učence vrstniško pomoč.« med šolsko svetovalno
službo in starši (P=0,035) ter med starši in učenci (P=0,008).
Statistično pomembna je razlika med aritmetičnimi sredinami pri spremenljivki:
»Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri pridobivanju novega znanja glede na
njihove zmožnosti.« med ravnatelji in učenci (P=0,018), ter med učitelji RP in starši ter učenci
(P=0) ter med učitelji PP in učenci (P=0,50).
Statistično pomembna je razlika med aritmetičnimi sredinami pri spremenljivki:
»Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri ocenjevanju znanja glede na njihove
zmožnosti.« med ravnatelji in starši ter učenci (P=0) ter med šolsko svetovalno službo in starši
ter učenci (P=0) ter med učitelji RP in starši ter učenci (P=0) ter med učitelji PP in starši ter
učenci (P=0) ter med starši in učenci ter mobilno specialno pedagoško službo (P=0) ter med
učenci in mobilno specialno pedagoško službo (P=0).
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Statistično pomembna je razlika med aritmetičnimi sredinami pri spremenljivki:
»Učitelji zagotovijo učencem, da sedijo na takem mestu, ki jim omogoča čim večjo interakcijo
z njimi ter učencem čim boljšo osredotočenost na šolsko delo.« med ravnatelji in učenci
(P=0,32) ter med učitelji RP in starši (P=0,001) ter učitelji RP in učenci (P=0) ter med učitelji
PP in učenci (P=0).
Statistično pomembna je razlika med aritmetičnimi sredinami pri spremenljivki:
»Učitelji izbirajo različne vrste ocenjevanja znanja, v katerih upoštevajo individualne potrebe
učencev.« med učitelji RP in starši (P=0,004) ter med učitelji RP in učenci (P=0) ter med
učitelji PP in učenci (P=0,003).
Statistično pomembna je razlika med aritmetičnimi sredinami pri spremenljivki:
»Domače naloge niso za učence pretežke, učitelji v največji meri upoštevajo individualne
potrebe in zmožnosti učencev.« med učitelji RP in starši (P=0,017) ter med učitelji RP in
učenci (P=0) ter med učitelji PP in učenci (P=0).
Statistično pomembna je razlika med aritmetičnimi sredinami pri spremenljivki:
»Strokovni delavci strpno, potrpežljivo, obzirno in razumevajoče opozarjajo na napake pri
delu učence in starše.« med učitelji RP in starši (P=0,035) ter med učitelji RP in učenci
(P=0,001) ter med učitelji PP in starši (P=0,001) ter med učitelji RP in učenci (P=0).
Statistično pomembna je razlika med aritmetičnimi sredinami pri spremenljivki:
»Učitelji izvajajo z učenci trening strategij učenja, učijo jih učiti se.« med učitelji RP in starši
(P=0,03).

7.3.3 Povzetek in interpretacija ugotovitev o kurikularnem učnem okolju
Pri ocenjevanju elementov kurikularnega učnega okolja je pri osmih od devetih trditev
razlika med aritmetičnimi sredinami glede na vloge statistično pomembna (P≤0,05), in sicer:
–

Strokovni delavci šole organizirajo za učence vrstniško pomoč (P=0, 008).

–

Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri pridobivanju novega znanja
glede na njihove zmožnosti (P=0).

–

Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri ocenjevanju znanja glede na
njihove zmožnosti (P=0).

–

Učitelji zagotovijo učencem, da sedijo na takem mestu, ki jim omogoča čim večjo
interakcijo z njimi ter učencem čim boljšo osredotočenost na šolsko delo (P=0).

–

Učitelji izbirajo različne vrste ocenjevanja znanja, v katerih upoštevajo individualne
potrebe učencev (P=0).
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–

Domače naloge niso za učence pretežke, učitelji v največji meri upoštevajo
individualne potrebe in zmožnosti učencev (P=0).

–

Strokovni delavci strpno, potrpežljivo, obzirno in razumevajoče opozarjajo na napake
pri delu učence in starše (P=0).

–

Učitelji izvajajo z učenci trening strategij učenja, učijo jih učiti se (P=0).

Najnižje vrednosti aritmetičnih sredin dosegajo odgovori učencev, v nekaterih primerih tudi
staršev (Tabela 7.8). Vrednosti standardnih odklonov kažejo na nekoliko večjo razpršenost
odgovorov ter nekoliko večji razpon med minimalno in maksimalno oceno v skupinah
učencev in staršev primerjavi z dogovori strokovnih delavcev (Tabela 7.8). Kritično je
potrebno oceniti sedanjo prakso na področju zagotavljanja elementov kurikularnega učnega
okolja v procesu pomoči učencem z učnimi težavami. Dokazano je, da je zelo pomembno, da
se učitelj osredotoča na učenca in učenje, da se prekine z delovanjem v šoli po starih vzorcih,
ki so utečeni v pedagoški praksi (Beers, 2000). V slovenskem učnem prostoru o prikritem
kurikulu podobno govori Bregar Golobič (2011). Z vidika soustvarjanja spodbudnega učnega
okolja je pomembna ugotovitev, da je koncept delovnega odnosa in osebnega stika strategija,
ki v šoli razbija stereotipe. Učencu omogoči, da je vključen v proces poučevanja in slišan, da
skupaj s starši nastopajo kot partnerji učitelja (Čačinovič Vogrinčič, 2008; Magajna idr.,
2008b; Grah, 2009).
Ugotavljam statistično pomembne razlike v odgovorih skupin o elementih
kurikularnega učnega okolja. Naše ugotovitve, da med percepcijami strokovnih delavcev,
učencev in staršev o vzgojno-izobraževalnem procesu učencev z učnimi težavami obstajajo
pomembne

razlike

potrjuje

več

raziskav,

tudi

v

slovenskem

šolskem

prostoru

(www.cpi.si/files/cpi/userfiles/RazvojniProjekti/Metodologija1.pdf; Košak Babuder, 2007;
www.cpi.si/files/cpi/userfiles/RazvojniProjekti/VzgojniKoncept.pdf;

Magajna

idr.,

2008;

Kalin idr., 2009). Za načrtovanje in izvajanje sprememb v praksi je potrebno temeljno
medsebojno spoštovanje in sodelovanje med predstavniki vseh treh skupin, spoštovanje
različne stopnje dosežene izobrazbe in izkušenj s šolanjem s strani staršev ter individualne
razlike med starši (imajo različna znanja za izvajanje pomoči otroku, različno realno presojajo
učne težave svojih otrok, imajo visoka ali prenizka pričakovanja do svojih otrok). Podobno je
že ugotovljeno, da je pri načrtovanju in izvajanju sodelovanja potrebno upoštevati potrebe
staršev ter razlike med njimi (Čačinovič, 2008, Magajna idr., 2008b). Razlike, ki so se
pokazale med aritmetičnimi sredinami skupin zajemajo značilnosti ustreznega šolskega
kurikula, celo prikritega kurikula. Na podlagi rezultatov je mogoče potrditi, da med skupinama
strokovnih delavcev, staršev in učencev obstajajo statistično pomembne razlike v vrednotenju
elementov kurikularnega učnega okolja.
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Raziskovalne ugotovitve v slovenskem prostoru (Kalin idr., 2009; http://www.cpi.si) kažejo,
da starši običajno pričakujejo, da bodo učitelji razumeli otroka ter da mu bodo strokovno in z
razumevanjem pomagali ob učnih težavah. Učitelji pa pričakujejo (prav tam), pripravljenost
staršev na skupno iskanje rešitev ob problemih in več domačega dela z otrokom.

7.4 Socialno učno okolje
V inkluzivni šoli je nujno potrebno zagotoviti aktivno udeležbo vseh udeležencev
izobraževanja, vključno z učenci s posebnimi potrebami. Sodelovanje v inkluzivni šoli mora
biti pri odločanju o ciljih in v procesu učenja in poučevanja, pri krepitvi zmogljivosti
udeležencev izobraževanja, v boju proti običajnim in diskriminatornim odnosom in napačnim
predstavam o učencih s posebnimi potrebami. Zagotavljati je potrebno sodelovanje staršev in
splošno ozaveščenost o potrebah otrok (Muñoz, 2007). V raziskavi sem se osredotočila na
ocenjevanje in spreminjanje značilnosti socialnega učnega okolja.
Tabela 7.10: Opisna statistika za spremenljivke vezane na prepoznavanje značilnosti socialnega
učnega okolja ter na prepoznavanje značilnosti soustvarjanja spodbudnega učnega okolja
glede na vlogo
Trditev za
socialno učno okolje

V šoli so oblikovana pravila
obnašanja (šolski red, razredna
pravila).

Strokovni delavci šole gojijo
spoštljive odnose eden do
drugega.

Strokovni delavci šole gojijo
spoštljive odnose do staršev.

Na šoli se strokovni delavci,
starši in učenci počutijo zaželeni.

Učenci doživljajo v šoli tudi

Vloga
ravnatelj
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška služba
ravnatelj
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška služba
uavnatelj
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška služba
ravnatelj
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška služba
uavnatelj

N

M

SD

27
41
124
105
219
244
26
27
41
124
105
0
0
26
27
41
124
105
219
0
26
27
41
124
105
219
244
26
27

4,81
4,78
4,69
4,43
4,06
4,51
4,65
4,44
4,34
4,36
4,42
.
.
4,42
4,63
4,51
4,59
4,63
2,37
.
4,73
4,30
3,95
4,03
4,10
4,16
3,60
4,04
3,85

,622
,419
,665
,939
1,246
1,036
,689
,698
,693
,800
,782
.
.
,809
,492
,675
,598
,593
1,480
.
,667
,823
,835
,910
,861
1,036
1,377
,916
1,134
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Trditev za
Vloga
socialno učno okolje
neprijetnosti
(posmehovanje, šolska svetovalna služba
norčevanje,
pomilovanje, učitelj RP
nagajanje, zbadanje).
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška služba
ravnatelj
šolska svetovalna služba
učitelj RP
Učenci radi hodijo v šolo.
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška služba
ravnatelj
Delo z učenci z učnimi težavami šolska svetovalna služba
je profesionalni izziv strokovnih učitelj RP
delavcev
v
osnovni
šoli, učitelj PP
osebnostno in strokovno v njem starši
napredujejo.
učenci
mobilna specialno pedagoška služba
ravnatelj
šolska svetovalna služba
Učitelji, šolska svetovalna služba
učitelj RP
in ravnatelj so ponosni na to, da
učitelj PP
so strokovni delavci v osnovni
starši
šoli.
učenci
mobilna specialno pedagoška služba
ravnatelj
OE Zavoda RS za šolstvo šolska svetovalna služba
Murska Sobota nudi šolam učitelj RP
strokovno podporo in pomoč na učitelj PP
področju dela z učenci z učnimi starši
težavami.
učenci
mobilna specialno pedagoška služba
ravnatelj
Učitelji
imajo
velika šolska svetovalna služba
pričakovanja do staršev v zvezi z
učitelj RP
domačim delom otrok (želijo si,
učitelj PP
da bi se starši z otrokom več
starši
učili, izvajali več različnih vaj
učenci
idr.).
mobilna specialno pedagoška služba

N

M

SD

41
124
105
219
244
26
27
41
124
105
219
244
26
27
41
124
105
0
0
26
27
41
124
105
0
0
26
27
41
124
105
0
0
26
27
41
124
105
219
0
26

3,56
3,74
3,80
4,07
3,58
3,69
3,89
3,95
4,10
3,88
4,06
3,84
4,08
4,44
4,41
4,54
4,32
.
.
4,54
4,41
4,49
4,42
4,34
.
.
4,62
4,33
4,32
4,31
4,25
.
.
4,58
2,19
2,51
2,23
2,21
4,29
.
2,46

1,074
1,154
,965
1,119
1,448
1,289
,801
,947
,850
,863
1,107
1,292
,744
,641
,706
,726
,727
.
.
,706
,747
,675
,722
,782
.
.
,637
,620
,850
,964
,806
.
.
,703
,834
1,098
1,021
,958
,865
.
1,104

Legenda: N – število; M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon

V tabeli 7.10 je predstavljeno število ocenjevalcev elementov socialnega učnega okolja
glede na vlogo, aritmetične sredine in standardne odklone. Zaradi obsežnosti podatkov iz
tabele 7.10 v nadaljevanju predstavljam le pridobljeno najvišjo in najnižjo oceno elementov
socialnega učnega okolja. Ocenjevalci so glede na vlogo odgovorili na deset trditev o
elementih socialnega učnega okolja. Ravnatelji so postavili najnižjo oceno (M=2,19;
SD=0,834) na trditev »Učitelji imajo velika pričakovanja do staršev v zvezi z domačim delom
otrok (ali si željo, da bi se starši z otrokom več učili, izvajali več različnih vaj idr.).«. Najvišjo
povprečno oceno so postavili tudi ravnatelji (M=4,81; SD=0,622) na trditev »V šoli
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oblikovana pravila obnašanja (šolski red, razredna pravila).«.Vrednosti aritmetičnih sredin
odgovorov učencev in staršev o socialnem učnem okolju dosegajo pri vseh desetih trditvah v
primerjavi z vrednosti aritmetičnih sredin strokovnih delavcev najnižje ocene. Vrednosti
standardnih odklonov v skupini učencev in staršev pa dosegajo višjo razpršenost ter nekoliko
večjo razliko med minimalno in maksimalno oceno. Prazna polja pri navajanju ocen pomenijo,
da ocenjevalec glede na vlogo ni odgovarjal na trditev.

7.4.1 Preverjanje homogenosti varianc in razlik med aritmetičnimi
sredinami posameznih odgovorov – socialno učno okolje
Z analizo in interpretacijo ocen učnega okolja sem nakazala smer razlik v odgovorih o
elementih socialnega učnega okolja glede na vlogo ter sem opisala, katere skupine
anketirancev so podali najvišje in/ali najnižje ocene. Pri iskanju razlik v odgovorih
predstavnikov posameznih vlog sem se odločila za preverjanje homogenosti varianc in razlike
med aritmetičnimi sredinami posameznih odgovorov.
Tabela 7.11: Preverjanje homogenosti varianc in razlik med aritmetičnimi sredinami
Trditev za socialno učno okolje

Test homogenosti
Test razlik med
varianc
aritmetičnimi sredinami
F

V šoli so oblikovana pravila obnašanja (šolski red,
11,709
razredna pravila).
Strokovni delavci šole gojijo spoštljive odnose eden do
,826
drugega.
Strokovni delavci šole gojijo spoštljive odnose do
59,255
staršev.
Na šoli se strokovni delavci, starši in učenci počutijo
19,619
zaželeni.
Učenci doživljajo v šoli tudi neprijetnosti
(posmehovanje, norčevanje, pomilovanje, nagajanje, 11,493
zbadanje).
Učenci radi hodijo v šolo.
8,473

P

F

P

,000

9,663

,000

,510

,161

,958

,000

88,326

,000

,000

5,094

,000

,000

3,465

,003

,000

1,463

,195

Delo z učenci z učnimi težavami je profesionalni izziv
strokovnih delavcev v osnovni šoli, osebnostno in
strokovno v njem napredujejo.

,081

,988

1,432

,223

Učitelji, šolska svetovalna služba in ravnatelj so
ponosni na to, da so strokovni delavci v osnovni šoli.

1,076

,369

,842

,499

OE Zavoda RS za šolstvo Murska Sobota nudi šolam
strokovno podporo in pomoč na področju dela z učenci
z učnimi težavami.

1,976

,098

,776

,541

Učitelji imajo velika pričakovanja do staršev v zvezi z
domačim delom otrok (želijo si, da bi se starši z
otrokom več učili, izvajali več različnih vaj idr.).

2,153

,058

118,548

,000

Legenda:F – vrednost F – preizkusa; P – stopnja statistične pomembnosti
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V tabeli 7.11 je opisana vrednost F preizkusa in stopnja statistične pomembnosti.
Razvidno je, da je pri petih od desetih spremenljivk vezanih na socialno učno okolje razlika
med aritmetičnimi sredinami glede na vlogo statistično pomembna, in sicer:
–

V šoli so oblikovana pravila obnašanja (šolski red, razredna pravila) (P=0).

–

Strokovni delavci šole gojijo spoštljive odnose do staršev (P=0).

–

Na šoli se strokovni delavci, starši in učenci počutijo zaželeni (P=0).

–

Učenci doživljajo v šoli tudi neprijetnosti (posmehovanje, norčevanje, pomilovanje,
nagajanje, zbadanje) (P=0,003).

–

Učitelji imajo velika pričakovanja do staršev v zvezi z domačim delom otrok (želijo si,
da bi se starši z otrokom več učili, izvajali več različnih vaj idr.) (P=0).
Ugotavljam, da so pri ocenjevanju elementov socialnega učnega okolja nastale

statistično pomembne razlike med skupinami glede na vlogo pri petih od desetih trditev.

7.4.2 Aposteriorne multiple primerjave – socialno učno okolje
S pomočjo aposteriorne analize je bilo ugotovljeno, katere skupine se razlikujejo med
sabo in oblikujejo homogene skupine v odgovorih povezanih z ocenjevanjem elementov
socialnega učnega okolja. Homogeno skupino tvorijo skupine anketirancev, pri katerih znotraj
skupine ni značilnih razlik, med skupinama pa te razlike obstajajo.
Tabela 7.12: Aposteriorne multiple primerjave
Trditev za sociano
učno okolje

Vloga

ravnatelj

V šoli so oblikovana pravila
obnašanja (šolski red, razredna
pravila).

šolska svetovalna služba

učitelj RP

učitelj PP
starši
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Vloga
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška
služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška
služba
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška
služba
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška
služba
učenci

P
1,000
,969
,157
,000
,296
,972
,957
,034
,000
,060
,979
,195
,000
,369
1,000
,051
,992
,810
,001

mobilna specialno pedagoška
služba
učenci

ravnatelj

šolska svetovalna služba
Na šoli se strokovni delavci, starši in
učenci počutijo zaželeni.
učitelj RP

učitelj PP

starši
učenci

ravnatelj

šolska svetovalna služba
Učenci doživljajo v šoli tudi
neprijetnosti (posmehovanje,
norčevanje, pomilovanje, nagajanje,
zbadanje).

učitelj RP

učitelj PP

starši
učenci
ravnatelj

,009

mobilna specialno pedagoška
služba

,958

šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška
služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška
služba
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška
služba
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška
služba
učenci
mobilna specialno pedagoška
služba
mobilna specialno pedagoška
služba
šolska svetovalna služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška
služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška
služba
učitelj PP
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška
služba
starši
učenci
mobilna specialno pedagoška
služba
učenci
mobilna specialno pedagoška
služba
mobilna specialno pedagoška
služba
šolska svetovalna služba
učitelj RP

,631
,754
,918
,987
,006
,932
,998
,967
,778
,285
1,000
,998
,883
,006
1,000
,996
,001
1,000
,000
,994
,319
,938
,999
1,000
,959
,906
,999
,968
,875
,096
1,000
,999
1,000
,136
,901
1,000
,267
,629
1,000
,001
,774
,999
,932
1,000
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Učitelji imajo velika pričakovanja do
staršev v zvezi z domačim delom
otrok (želijo si, da bi se starši z
šolska svetovalna služba
otrokom več učili, izvajali več
različnih vaj idr.).
učitelj RP

učitelj PP
starši

učitelj PP
starši
mobilna specialno pedagoška
služba
učitelj RP
učitelj PP
starši
mobilna specialno pedagoška
služba
učitelj PP
starši
mobilna specialno pedagoška
služba
starši
mobilna specialno pedagoška
služba
mobilna specialno pedagoška
služba

1,000
,000
,994
,806
,730
,000
1,000
1,000
,000
,990
,000
,978
,000

Legenda: P – stopnja statistične pomembnosti

Iz tabele 7.12 je razvidno, da so primerjave aritmetičnih sredin glede na vlogo po analizi
variance statistično pomembne.
Statistično pomembna je razlika med aritmetičnimi sredinami pri spremenljivki: »V šoli
so oblikovana pravila obnašanja (šolski red, razredna pravila).« med ravnatelji in starši (P=0)
ter med šolsko svetovalno službo in učitelji PP (P=0,034) ter med šolsko svetovalno službo in
starši (P=0) ter med učitelji RP in starši (P=0) ter med učitelji PP in starši (P=0,051) ter med
starši in učenci (P=0,001) ter med starši in mobilno specialno pedagoško službo (P=0,009).
Statistično pomembna je razlika med aritmetičnimi sredinami pri spremenljivki: »Na šoli
se strokovni delavci, starši in učenci počutijo zaželeni.« med ravnatelji in učenci (P=0,006) ter
med učitelji RP in učenci (P=0,006) ter med učitelji PP in učenci (P=0,001) ter med starši in
učenci (P=0).
Statistično pomembna je razlika med aritmetičnimi sredinami pri spremenljivki: »Učenci
doživljajo v šoli tudi neprijetnosti (posmehovanje, norčevanje, pomilovanje, nagajanje,
zbadanje).« med starši in učenci z vrednostjo (P=0,001).
Statistično pomembna je razlika med aritmetičnimi sredinami pri spremenljivki:
»Učitelji imajo velika pričakovanja do staršev v zvezi z domačim delom otrok (želijo si, da bi
se starši z otrokom več učili, izvajali več različnih vaj idr.).« med ravnatelji in starši (P=0), ter
med starši in šolsko svetovalno službo (P=0) ter med starši in učenci RP in PP (P=0) ter med
starši in mobilno specialno pedagoško službo (P=0).
Na podlagi rezultatov prikazanih v tabeli 7.12 je mogoče potrditi, da med aritmetičnimi
sredinami skupin obstajajo statistično pomembne razlike pri ocenjevanju elementov socialnega
učnega okolja.
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7.4.3 Povzetek ugotovitev o socialnem učnem okolju
Pri ocenjevanju elementov socialnega učnega okolja je pri petih od desetih trditev
razlika med aritmetičnimi sredinami glede na vlogo statistično pomembna (P≤0,05), in sicer:
– V šoli so oblikovana pravila obnašanja (šolski red, razredna pravila) (P=0).
–

Strokovni delavci šole gojijo spoštljive odnose do staršev (P=0).

–

Na šoli se strokovni delavci, starši in učenci počutijo zaželeni (P=0).

–

Učenci doživljajo v šoli tudi neprijetnosti (posmehovanje, norčevanje, pomilovanje,
nagajanje, zbadanje) (P=0,003).

–

Učitelji imajo velika pričakovanja do staršev v zvezi z domačim delom otrok (želijo si,
da bi se starši z otrokom več učili, izvajali več različnih vaj idr.) (P=0).

Številne raziskave (Resman, 2002; Christenson, Sheridan, 2001 v Jereb, 2011b; Digman,
Soan, 2008; Magajna idr., 2008a; Kalin idr., 2009) potrjujejo ugotovljene ocene strokovnih
delavcev, staršev in učencev, da v procesih pomoči učencem z učnimi težavami šola potrebuje
sodelovanje s starši. Staršem je treba omogočati soodločanje pri delu z učenci z učnimi
težavami, hkrati pa razmejiti strokovnost pred laično pomočjo v okviru domačega okolja.
Starši poznajo svojega otroka v različnih situacijah, zato je pomembno, da učiteljem prenašajo
svoja spoznanja in skupaj z njimi sooblikujejo spodbudno socialno učno okolje. Pojem
sodelovanja s starši poudarja premagovanje ločenosti dveh struktur, poudarek mora biti na
skupnem sodelovanju dveh enakovrednih partnerjev, ki imata skupni cilj (Dominkuš, 1997).
Za soustvarjanje spodbudnega socialnega učnega okolja je pomembno sporočilo učencev,
ki so potrdili, da doživljajo v šoli tudi neprijetnosti (posmehovanje, norčevanje, pomilovanje,
nagajanje, zbadanje).

7.5 Ugotavljanje razlik v odgovorih o elementih fizičnega,
didaktičnega, kurikularnega in socialnega učnega okolja s
pomočjo kvalitativnih metod
Uporaba kvalitativnih raziskovalnih metod (SWOT analize, delavnic, razgovorov,
študije sekundarnega gradiva) je služila za dopolnitev kvantitativno pridobljenih rezultatov v
zvezi z ugotavljanjem razlik v odgovorih skupin o elementih fizičnega, didaktičnega,
kurikularnega in socialnega učnega okolja.

175

7.5.1 Ugotovitve o fizičnem učnem okolju s pomočjo kvalitativnih metod
Strokovni delavci so elemente fizičnega učnega okolja (zgradba šole, oprema, število
prostorov idr.) v SWOT analizi vključili med prednosti in tudi pomanjkljivosti. Opredelili so,
kaj v fizičnem učnem okolju učencem pomaga pri učenju in kaj je potrebno spremeniti (Prilogi
14.7 in 14.8). Ravnatelji šol so opozorili, da imajo ustanovitelji šol tudi različne možnosti za
pokrivanje materialnih stroškov v šolah. Nekaj šol je obnovljenih, urejenih, so opremljene s
sodobno šolsko opremo in je v njih mogoče zaslediti prisotnost različnih pozitivnih dražljajev
(barve sten in pohištva, variabilno pohištvo, garderobe, označevanje prostorov idr.). Nekatere
šole čakajo na obnovo, ki je odvisna od finančnih zmožnosti ustanovitelja ter od razpisov za
pridobivanje sredstev. Kljub temu so strokovni delavci zatrdili, da se po zmožnostih trudijo, da
bi brez večjega finančnega vložka dosegli občutek varnosti, dobrega počutja in spodbud za
učenje.
V šolah, katere so bili vključene v raziskovanje učnega okolja, so običajno tradicionalni
šolski prostori in sicer učilnice, računalniška učilnica, specializirane učilnice za določena
predmetna področja, telovadnica, šolska knjižnica, jedilnica, zbornica, pisarna ravnatelja in
šolske svetovalne službe ter tajništvo. Nekatere šole imajo urejene tudi kabinete, v katerih se
srečujejo učitelji podobnih izobraževalnih vsebin in v njih shranjujejo učni material in
pripomočke. Strokovni delavci, starši in učenci so z minimalnimi razlikami zaznali, da so šole
in učno okolje (razred, pouk, dejavnosti v šoli) umirjene, da so učilnice dovolj prostorne, da
šolske prostore krasijo rože, da je v učilnicah prijetna temperatura, dovolj svežega zraka in
primerna glasnost. Razlike med navedbami strokovnih delavcev so izhajale delno iz
materialnih zmožnosti ustanoviteljev šole, ker le-ta močno vpliva za urejanje fizičnega učnega
okolja. V razgovorih so vse tri skupine navedle, da je vključevanje učencev z učnimi težavami
v vse aktivnosti pravica učencev. Tako vključevanje učencev in staršev v šolske aktivnosti, da
bi se slišal njihov glas, da bi soustvarjali spodbudno učno okolje, še ni samoumevno in ni
razširjeno v šolski praksi. Soustvarjanja se je potrebno učiti skupaj.
Strokovni delavci so navedli, da je oblikovanje fizičnega učnega okolja v razredih
prepuščeno večinoma njim ter da je odvisno od materialnih zmožnosti ustanovitelja ter od
posluha vodstva šole do potreb učencev z učnimi težavami. Starši in učenci so v razgovorih
povedali, da se ne vtikajo v šolske zadeve, ker se to ne spodobi, da nekaj narekujejo in da
zaupajo učiteljem, da za učence naredijo vse potrebno. Učitelji RP so v razgovorih navedli, da
so šole opremljene s fleksibilnim pohištvom, ki omogoča, da se premika glede na delo v
razredu. Razlika v navedbah je nastala med učitelji RP in PP zaradi uporabnosti prostorov.
Učitelji PP so vezani na bolj specifično urejene učilnice, zato ne čutijo potrebe po fleksibilnem
pohištvu in opremi kot učitelji RP. Oboji so se strinjali s tem, da morajo biti pozorni, da v
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okolju ni veliko motečih dražljajev, vendar dovolj tistih, ki učenca spodbujajo k delu. V vseh
treh skupinah prevladuje mnenje, da učence spodbuja k učenju spodbudno in urejeno učno
okolje, v katerem se počutijo varne. Starši so v razgovorih ostali neopredeljeni do pomena
ureditve fizičnega učnega okolja v šoli. Sicer so potrdili, da imajo različno urejene učilnice,
verjetno zato, ker si strokovni delavci urejajo prostor tako, kot ga glede na pouk potrebujejo. V
razgovorih so se opredelili, da je med jutranjim prihodom v šolo še prehladno, ali je
temperatura primerna, popoldan je pa zrak običajno vroč.
Učenci so v pogovoru o učilnici večinoma našteli vse, kaj smatrajo za bolj klasično
opremo učilnice, in sicer šolske klopi, stole, mizo učitelja, tablo, umivalnik, omare, police,
oglasne deske. Povedali so tudi, da imajo v razredu tabelske slike, ponazorila, slike, opozorila,
termine preverjanj in ocenjevanj znanja, vendar so se omejili večinoma na tiste, ki jih
uporabljajo pri trenutni učni vsebini. Za vse ostale pa niso znali povedati, zakaj so tam, v
primeru, da jih pri pouku ne uporabljajo, povedali pa so, da jih ne motijo. Učenci so še
povedali, da jim učitelji omogočijo gibanje po prostoru, da imajo na razpolago tihi kotiček, ki
jim omogoča zbranost, da so tudi seznanjeni s tem, kjer imajo pripomočke, ki jih lahko
izbirajo sami ali s pomočjo učitelja.
Za soustvarjanje fizičnega učnega okolja je pomembno izvajati sprotno ocenjevanje
učnega okolja z namenom odkriti, kaj učencem pomaga pri učinkovitem učenju, kaj je v njem
optimalno oziroma kaj je potrebno spremeniti ali izboljšati. Priporočljivo je, da učitelj ostane
pozoren na oblikovanje učinkovitega učnega okolja in ga vrednoti, zato je primerno, da z
učenci izvede evalvacijo in da načrtuje izboljšave učnega okolja. Učenci bodo z aktivnim
sooblikovanjem šolskega okolja razvijali na odgovornost ter večjo skrb zanj in razvijali
pripadnost k šoli. Ob tem se učenci učijo iz lastnih izkušenj. V sodelovanju z učiteljem in ob
vključitvi k ustvarjanju učnega okolja doživljajo občutek partnerstva in lastne vrednosti
(podobno v Marentič Požarnik, Magajna, Peklaj, 1995; Haertel, Walberg, Haertel, 1981;
Burden, Fraser, 1993; Magajna idr., 2008a; Allodi, 2010 v Jereb, 2011b; Čačinovič Vogrinčič,
2011; Jereb 2011b).

7.5.2 Ugotovitve o didaktičnem učnem okolju s pomočjo kvalitativnih
metod
V SWOT analizi (Prilogi 14.7 in 14.8) o elementih didaktičnega učnega okolja so
strokovni delavci, starši in učenci navedli, da didaktično učno okolje zajema učne pripomočke
in učno gradivo, katerega učitelj uporabi v procesu poučevanja in učenja. Podobno kot
Watkins (2002) poudarjajo, da pri njihovem nastajanju morajo biti učitelji pozorni, da so
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oblikovani tako, da bodo ustrezali različnim potrebam učencev. V razgovorih so strokovni
delavci predstavili več pripomočkov, ki jih uporabljajo v okviru pouka. Razlike, ki jih v
primerjavi z njimi zaznavajo starši na področju didaktičnega učnega okolja, so pripisali
nepoznavanju potreb otroka s strani staršev in s težnjo staršev po čim večjemu prilagajanju
učnega procesa z uporabo pripomočkov. Pri delu z učenci, ki imajo težave na področju branja
in pisanja, učitelji manj pogosto uporabljajo računalnik s črkovalnikom. Kljub temu, da se
strokovni delavci zavedajo, da sodobna programska oprema učencem pomaga pri spremljanju
pouka, organiziranosti, ponuja pregledne programe, omogoča različne metode dela in dostopa
do učnih vsebin, omogoča preverjanje zapisov in učence sproti opozarja na napake, je v šolah
manj dostopna. V SWOT analizi (Prilogi 14.7 in 14.8) so strokovni delavci navedli kot
pomanjkljivost to, da v učilnicah ni računalnikov, manjka tudi bralnih kotičkov. Le nekatere
šole navedle, da so že v celoti opremljene z IKT sredstvi (interaktivna tabla, računalniki idr.).
Učitelji manj uporabljajo diktafone, sodobno računalniško opremo, didaktične računalniške
igre, internet, stenske slike in plakate ter snemanje učne ure. Običajno je v učilnici računalnik,
ki ga večinoma uporabljajo strokovni delavci v povezavi z interaktivno tablo in s
projektorjem. Strokovni delavci so povedali, da imajo šole različne finančne možnosti, ki jih
omejujejo, da bi vse učilnice opremili s sodobno računalniško opremo.
V izvedeni SWOT analizi (Prilogi 14.7 in 14.8) so strokovni delavci navedli, da v
učilnicah prevladujejo plakati za poudarjanje ključnih vsebin in tem, formul, izrazov in učnih
vsebin. Veliko vrednost so pripisali tistim, ki so jih izdelali skupaj z učenci ali z učenci in z
njihovimi starši. Plakati ponudijo informacije pri učenju, utrjevanju in ponavljanju snovi.
Učitelji so v razgovorih povedali, da didaktični material služi učencem z učnimi težavami k
usvajanju tehnik učenja, samostojnemu preverjanju znanja in kot spodbuda za razumevanje
snovi. Zato je pomembno, da je didaktični material oblikovan multisenzorno. Strokovni
delavci so poudarili, da se morajo sami odločiti, katere materiale, gradiva in pripomočke bodo
uporabili pri pouku že v fazi načrtovanja in priprave na pouk. Za oblikovanje spodbudnega
didaktičnega učnega okolja za učence z učnimi težavami pa se morajo tudi odločiti, katere od
njih bo prilagajal in tudi kako. Strokovni delavci so povedali, da v primeru, da ugotovijo, da
učenec potrebuje bolj specifičen pripomoček, se zanj odločijo po posvetovanju z izvajalcem
individualne in skupinske pomoči ali s svetovalnim delavcem.
Učenci so povedali, da imajo na izbiro več didaktičnega materiala, ki ga oblikujejo
učitelji. Učenci so v razgovorih navedli, da je pomembno, da je didaktični material nameščen
tako, da ga lahko najdejo. K temu so kot pozitivno izkušnjo pripisali tudi možnost, da imajo
omogočeno gibanje po prostoru, ki ga izkoristijo tudi za predah pri delu.
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Podobno kot Clement Morrison (2006) ugotavljamo, da se učinkovitost didaktičnega
učnega okolja oziroma uporabe pripomočkov in prilagojenih gradiv mora preverjati, da bi z
neustreznimi pripomočki in gradivi ne ovirali učenčevega napredka. Učitelj uporablja
pripomočke in gradiva, ki so primerna učenčevi kronološki starosti, njegovim interesom in
zmožnostim ter v skladu z obravnavano vsebino (Clement Morrison, 2006), zato smo tudi v
delavnice za strokovne delavce, učence in starše vključili dejavnosti, ki so vsebovale izdelavo
primernih didaktičnih pripomočkov. Med prednosti izdelave didaktičnih pripomočkov so
strokovni delavci izpostavili, da se pri izdelavi učnih gradiv, plakatov za poudarjanje ključnih
vsebin učne teme, formul ali postopkov skupaj z učenci in njihovimi starši. Strokovni delavci
so navedli, da imajo učni pripomočki pomembno vlogo pri motiviranju učencev za sprotno
sodelovanje pri pouku. Po mnenju strokovnih delavcev je za učence z učnimi težavami
pomembno pravilno in načrtovano ravnanje z didaktičnim materialom. Pripomočki in
ponazorila, ki jih učitelj ponuja učencem z učnimi težavami, pomenijo tudi razvoj dobre
poučevalne prakse. Razvoj poučevalne prakse so učitelji v SWOT analizi opredelili kot
priložnost, v kateri še niso izkoriščene vse možnosti. Učenci so prednost izdelave didaktičnih
pripomočkov opredelili (Priloga 14.8) kot priložnost sodelovati s starši ter jim pokazati svoje
sposobnosti. Mnogi so bili ponosni na to, da so izdelali pripomoček, ki ga uporabljajo tudi
drugi sošolci. Učenci so tudi navedli, da so didaktična gradiva nameščena tako, da jih z
lahkoto najdejo. K temu so pripisali kot pozitivno izkušnjo, da se lahko med poukom sprostijo
z gibanjem po učilnici.
Iz sekundarnega gradiva (npr. individualnih delovnih projektov pomoči) ugotavljam, da
imajo učenci na prvih treh korakih v petstopenjskem modelu nudenja pomoči na voljo
raznovrstno didaktično gradivo in material. Zaznala sem sodelovanje izvajalcev pomoči pri
pripravi in uporabi pripomočkov, tako enostavnejših kot kompleksnih.

7.5.3 Ugotovitve o kurikularnem učnem okolju s pomočjo kvalitativnih
metod
Iz razgovorov z učenci, starši in učitelji (podobno v Swanson, 2005; Clement Morrison,
2006) je razvidno, da morajo učenci z učnimi težavami prejeti enake ali podobne naloge kot
ostali učenci. Učitelji jim morajo ponuditi več neposredne pomoči v obliki dodatnih razlag ter
časovne in organizacijske prilagoditve. V vseh treh skupinah poudarjajo, da je stopnja in vrsta
prilagoditev odvisna od učnega stila učenca, od njegovih kognitivnih in organizacijskih
sposobnosti ter da mora biti prilagojen način posredovanja informacij, navodil. Učenci in
starši so poudarili, da opisane prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja ne smejo
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vplivati na oceno. Opozorili so tudi, da v šoli ni tako, da običajno strokovni delavci že zaradi
časovnih in organizacijskih prilagoditev znižajo učencu oceno.
V SWOT analizi (Prilogi 14.7 in 14.8) so strokovni delavci navedli, da se pogosto
srečujejo z dilemami v zvezi z uporabo pripomočkov in prilagoditev za učence z učnimi
težavami v fazi preverjanja in ocenjevanja znanja. V razgovorih so strokovni delavci navedli,
da se za uporabo prilagoditev pri preverjanju in ocenjevanju znanja težje odločajo. Učencu
običajno ponudijo več spodbudnih pripomočkov v vseh fazah učenja, od pridobivanja znanja
do utrjevanja. Proces prilagajanja so označili kot pomanjkljivost, kot problem. Od procesa
prilagajanja je namreč odvisna značilnost pomoči učencem z učnimi težavami. Pri preverjanju
in ocenjevanju znanja pa se pogosto odločajo za enako preverjanje in ocenjevanje znanja z
ostalimi učenci, brez pripomočkov, da ne bi bil učenec v prednosti oziroma iz strahu pred
kritičnimi mnenji ostalih učencev in njihovih staršev. Strokovni delavci tudi navajajo, da
učenci z učnimi težavami ne želijo imeti pripomočkov in vidnih prilagoditev, ker nočejo biti
drugačni. V individualnih delovnih projektih pomoči je mogoče zaslediti uporabo učinkovitih
in izvirnih prilagoditev, vendar le do faze preverjanja in ocenjevanja znanja. Tisti učitelji, ki so
navedli, da uporabljajo prilagoditve tudi pri preverjanju in ocenjevanju znanja, poudarjajo, da
s tem učencu zagotovijo optimalne pogoje, da izkaže svoje znanje ter doseže dobro in
spodbudno izkušnjo iz uspeha. Priporočajo tudi, da se učenca ocenjuje na več načinov.
Učenci, starši in nekateri strokovni delavci (Prilogi 14.7 in 14.8) navajajo, da prikriti
kurikul predstavlja samoumevnosti v vsakdanjem življenju šole, ki učenca navajajo na
pasivnost, odtujenost, nekritično prilagajanje, na vdanost v usodo in na nekritično sprejemanje
drugačnosti. Strokovni delavci, starši in učenci z učnimi težavami opozarjajo, da je nujno
potrebno v šolah prekiniti neosebni odnos, anonimnost, enakost usmerjeno v napačno smer. To
se doseže z upoštevanjem novih konceptov, ki poudarjajo na individualnost, vključevanje,
slišanje, razumevanje in upoštevanje potreb učenca (podobno Bregar Golobič, 2011; Magajna
idr. 2008a, Čačinovič Vogrinčič, 2008). Učenci in njihovimi starši so pripovedovali (Prilogi
14.7 in 14.8) o dogajanju v šoli, ki je značilna za prisotnost prikritega kurikula ali
zakoreninjenega rutinskega dela v šoli. Največ značilnosti prikritega kurikula je bilo
postavljenih v zvezi s področjem preverjanja in ocenjevanja znanja, na katerem vse tri skupine
zaznavajo največ nejasnosti. V SWOT analizi (Prilogi 14.7 in 14.8) so strokovni delavci
značilnosti prikritega kurikula (npr. utečen način dela, majhne organizacijske spremembe,
drugačen način pristopa k učencem z učnimi težavami) največkrat opredelili kot priložnosti za
spremembe, ki jih do sedaj še niso uresničili.
Strokovni delavci so v primerjavi z učenci in starši v SWOT analizi in v razgovorih
(Prilogi 14.7 in 14.8) navedli, da uporabljajo več metod pri poučevanju učencev z učnimi
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težavami, s katerimi jih spodbujajo k aktivnemu sodelovanju v procesu učenja, pri preverjanju
in ocenjevanju znanja. Pri izbiri metod upoštevajo učenčeva močna področja in stil učenja.
Ključ do uspeha vidijo v pozitivni naravnanosti, v spodbujanju in omogočanju aktivnega
učenja ter v jasno strukturiranem poučevanju in učenju. V okviru dobre poučevalne prakse
poučujejo tako, da jih učenci razumejo in sprotno spremljajo njihov napredek. O dosežkih
sproti seznanjajo učenca in njegove starše. V pouk vključujejo sodelovalno učenje in vrstniško
pomoč. Kurikularno učno okolje so označili kot področje največjih priložnosti, saj so dnevno v
okviru dela na prvih treh korakih v petstopenjskem modelu pomoči izpostavljeni izzivom za
oblikovanje dobre poučevalne prakse ter odpravljanju utečenega načina dela.
Ugotavljam, da je prilagoditev kurikula osrednja zahteva inkluzivne šole in je tudi
največji strokovni izziv za strokovnega delavca (podobno Kavkler, 2008). Sem spadajo učni
načrti, metodično-didaktična priporočila, letni delovni načrt in priprave strokovnih delavcev
na posamezne učne vsebine in ure pouka ter individualni delovni projekt pomoči za učenca z
učnimi težavami. Sem se štejejo tudi dnevi dejavnosti, ki se v šoli izvajajo za ponavljanje in
utrjevanje snovi v različnih oblikah dela (npr. delavnice, izdelovanje izdelkov, ogledi prakse).
V teh dokumentih so opredeljene tudi prilagoditve, načini dela kot tudi specialne prilagoditve,
ki jih učitelj omogoči učencem za doseganje optimalnih rezultatov, za razvoj možnih področij
ter za doseganje kompetenc. Opredeljujejo metodiko in didaktiko poučevanja in učenja
(Clement Morrison, 2008b). Pri prilagajanju kurikula s strategijami prilagajanja in
kompenzacije se vedno mora upoštevati kontinuum močnih področij in primanjkljajev učenca
(Mitchell, 2008). V didaktično učno okolje spadajo tudi problemi pri strokovnih delavcih, pri
izbiri in uresničevanju strategij preverjanja in ocenjevanja znanja, ki je ključni pogoj za
uspešno šolsko delo.

7.5.4 Ugotovitve o socialnem učnem okolju s pomočjo kvalitativnih
metod
Strokovni delavci so v SWOT analizi (Prilogi 14.7 in 14.8) navedli, da je področje
oblikovanja odnosov zelo občutljivo področje, ki zahteva veliko profesionalnega in osebnega
odzivanja. Največkrat so področje odnosov, predvsem z učenci in njihovimi starši, označili kot
priložnost, ki še ni tako razvita, kot bi lahko že bila. Enako so v priložnosti vključili
sodelovanje med učitelji v okviru šole, med učitelji razrednega in predmetnega pouka, okrepiti
je potrebno delovanje strokovnih aktivov na šoli ter sodelovanje s strokovnimi ustanovami
(zdravstvenimi domovi, ZRSŠ, vrtci, šolami s prilagojenim programom).
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Učenci so v razgovorih opozorili, da je potrebno spremeniti odnos učiteljev do njih, da
bi jih učitelji več poslušali in jim tudi več pomagali. Nekaj jih je tudi navedlo, da bi spremenili
sami sebe, da ne bi imeli več učnih težav. Starši so podobno kot učenci v delavnicah in
razgovorih govorili o svojih stiskah v zvezi z uspehom otroka. Učno neuspešnost so povezali
tudi z odpovedjo starševske vloge, z nerazumevanjem okolja in večjo obremenitvijo v družini.
Pridobljene rezultate lahko potrdimo z ugotovitvami več avtorjev (Čačinovič Vogrinčič;
2008, Magajna idr., 2008a; Nordahl, 2008; Grah, 2009), da so v socialnem učnem okolju
ključni odnosi v šoli, in sicer odnos učenec – učitelj, odnosi med vrstniki, socialna pozicija
vsakega učenca, stil vodenja razreda, šolska kultura in klima, sodelovanje med učitelji, vizija
šole, sodelovanje med domom in šolo ter podpora staršev. Z vidika učencev z učnimi težavami
so pomembne prilagoditve spodbudnega socialnega okolja, ki zajemajo področje odnosov v
šoli. Učitelj mora ustvariti tako vzdušje, ki je zaupno in spoštljivo, ki učencem omogoči
dejavnosti za učenje, druženje in izražanje čustev. Zato morata biti šola in razred odprti za
različnost (Best Practice Briefs, 2004; Čačinovič Vogrinčič; 2008, Magajna idr., 2008a;
Nordahl, 2008; Grah, 2009).
Strokovni delavci in starši so, podobno kot Pečjak (2008), govorili o psihosocialnem
položaju kot o dejavniku, ki učencem omogoča zadovoljevanje socialnih potreb, zato pri
učencih z učnimi težavami deluje kot varovalni dejavnik. Učenci so v razgovorih povedali, da
so v razredih različno sprejeti tako s strani vrstnikov kot tudi učiteljev. V vseh treh skupinah
so v SWOT analizi (Prilogi 14.7 in 14.8) poudarili, da so pomembne psihosocialne spretnosti
učencev, ki se jih učenci v medsebojnih odnosih učijo in pridobivajo, na drugi strani pa je
njihova kvaliteta odvisna od različnih vedenj učencev in učiteljev. Ugotovitev lahko potrdimo
z ugotovitvami raziskave, ki sta jo izvedla Hughes in Hall (1989), da je pomoč na področju
učenja socialnih spretnosti dolgotrajen proces. Učencu je potrebno pomagati pri oblikovanju
predstav o sebi ter predstav ostalih učencev o njem. Med poukom učitelj prilagaja dejavnosti
tako, da učencem daje občutek sprejetosti ter možnost sodelovanja med poukom da učencem z
učnimi težavami dviguje motivacijo za učenje. To pomaga graditi pozitiven odnos učencev do
šolanja. Učitelj mora razviti občutljivost za učence z učnimi težavami ter jim na ravni razredne
skupnosti omogočiti sodelovanje preko razvoja njihove samopodobe in šolskega dela (Kalin
idr., 2009).
Strokovni delavci in starši menijo, da mora biti pomoč strokovnih delavcev usmerjena
individualno na posameznega učenca z učnimi težavami ter na skupino učencev oziroma
razred. Praviloma je najbolj učinkovita oblika pomoči pri pridobivanju spretnosti v odnosih z
vrstniki, učne spretnosti, sodelovalne spretnosti, v katero je vključen strokovnjak, šolski
svetovalni delavec, učitelj, starši in občasno učenec sam. Razvoja odnosov v šoli v procesu
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soustvarjanja se je treba nenehno učiti in s tem podpirati aktivno vlogo vseh udeležencev
procesa pomoči in sicer strokovnih delavcev, učenca ter njegovih staršev (Čačinovič
Vogrinčič idr., 2005, Pečjak, 2008; Kavkler, 2008; Grah, 2009; Kodele, Mešl, 2011).
V SWOT analizi (Prilogi 14.7 in 14.8) so strokovni delavci umestili sodelovanje staršev
med prednosti (na nekaterih šolah je dobro razvito), tudi med priložnosti (kot področje, na
katerem je veliko neizkoriščenih virov) tudi v pomanjkljivosti (ker so prepričani, da če bi
starši bolj sodelovali, bi učenec hitreje in lažje napredoval). Ugotovitve se ujemajo z
opozorilom Čačinovič Vogrinčič (2008), da je pri soustvarjanju spodbudnega učnega okolja
potrebno imeti v mislih, da starši običajno niso strokovnjaki na področju izobraževanja, zato je
v odnosu potrebno ravnati previdno, izražati skrb za njihovega otroka in odpravljati
ogroženost, ki jo starši pri obravnavi učenca z učnimi težavami doživljajo. Pomembna je
uporaba jezika, osebno in profesionalno odzivanje strokovnega delavca, spoštovanje otroka in
staršev. Ker so strokovni delavci sodelovanje s starši razporedili v SWOT analizi (Priloga 14.7
in 14.8) med prednosti, priložnosti in pomanjkljivosti, je pomembno, da je šola v svoji viziji
pozorna na značilnosti vključevanja staršev v šolo. Starši so v SWOT analizi in razgovorih
izpostavili, da ne doživljajo odnosa učiteljev do njih kot spoštljivega. Pri načrtovanju
sprememb na področju socialnega učnega okolja je zato potrebno, da učitelj staršem pokaže,
da verjame v to, da lahko sodelujejo pri izobraževanju svojih otrok. Starši se lahko poleg
učitelja počutijo nekoristne, zato jih je potrebno vključevati v taka dela, ki jih zanesljivo lahko
uspešno opravijo. Šola lahko konkretno pokaže, kaj od njih pričakuje in jim ponudi znanje ter
svetovanje za delo z otrokom. Starši, ki najbolj poznajo otroka, lahko pomagajo šoli pri
poznavanju otroka in pri odpravljanju otrokovih težav.
V SWOT analizi so v nadaljevanju strokovni delavci navedli, da se na več šolah
uveljavlja medvrstniška pomoč, s katero učenci dosegajo zadovoljive rezultate, imajo
izboljšano motivacijo, vztrajnost za učenje, učijo se učinkovitega sodelovanja in so aktivno
vključeni v doseganje uspeha.
V sekundarnem gradivu (npr. v individualnih delovnih projektih pomoči) so manj pogosto
navedena močna področja učenca. Pomanjkljivo je tudi opisano in zabeleženo učenčevo
sodelovanje v individualnih delovnih projektih pomoči. Vse skupine anketirancev so navedle,
da je sodelovanje učenca v individualnih projektih pomoči izziv oziroma priložnost, med
pomanjkljivosti pa so vključili nezadostno posvečanje pozornosti aktivnemu vključevanju
učenca v projekt pomoči. Strokovni delavci in starši so zapisali, da se večinoma brez učenca
dogovorijo o oblikah pomoči in o načinu dela z učencem.
V socialno okolje sodijo tudi odnosi med vodstvom šole in učitelji ter med učitelji v šoli.
Učitelji so v razgovorih in delavnicah navedli potrebo, da učitelji ustvarijo pogoje za
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vzpostavljanje delovnega odnosa z učencem ter naj ga vzdržujejo. Kot priložnost so navedli,
da je potrebno in tudi zaželeno vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika med
vodstvom šole in učitelji ter učitelji med sabo. Šele ko vsi sprejmejo dogovor o sodelovanju in
določijo instrumentalno definicijo potreb lahko odkrivajo svoj profesionalni in osebni delež pri
doseganju vzgojno-izobraževalnih dosežkov učencev. Vloge v šoli so razdeljene večinoma po
področjih, ki jih strokovni delavci pokrivajo. Strokovni delavci vidijo priložnosti pri tesnejšem
sodelovanju v šoli na področju učencev z učnimi težavami. Pomembno je, da si po vertikali
izmenjujejo informacije o učencih z učnimi težavami. Da so tisti, ki učence spremljajo v nižjih
razredih in spoznajo njihove potrebe, v tesnejšem odnosu z učenci in starši in zato bi lahko
sodelovali v projektih pomoči tudi takrat, ko učenec napreduje v višji razred. Na nekaterih
šolah so zato ustanovili aktive za delo z otroki s posebnimi potrebami, vključno z otroki z
učnimi težavami. Delo v teh aktivih je namenjeno spoznavanju potreb učenca, pripravi na
pouk, poenotenju strokovnih pristopov v okviru šole idr. Na šolah imajo tudi pedagoške
konference, na katerih se seznanjajo s konkretnimi učinkovitimi strategijami pri delu z učenci
z učnimi težavami, ki jih zaznavajo v svoji sredini. Strokovni delavci v lokalnem okolju
pogrešajo delovanje zunanje institucije, na katero bi se obrnili po pomoč.
Poudarjam pomen socialnega učnega okolja za uresničevanje procesa soustvarjanja. V
socialnem učnem okolju se oblikuje, ali pa tudi ne, odnos med strokovnimi delavci, učenci z
učnimi težavami in starši, od katerega je odvisno, ali se odkrijejo in ustvarjajo nove rešitve za
premagovanje učnih težav. Ugotavljam, da se skupine anketirancev pri ocenjevanju socialnega
učnega okolja med sabo močno razlikujejo: učenci z učnimi težavami in starši so precej
kritični, učitelji pa do obeh skupin pretirano zahtevni prav na tistih področjih, kjer bi vsi
potrebovali sodelovanje.
Ugotavljam, da smo pri ocenjevanju elementov fizičnega, didaktičnega, kurikularnega in
socialnega učnega okolja s pomočjo kvalitativnih metod identificirali podobne razlike med
ocenami strokovnih delavcev, učencev in staršev kot pri ugotavljanju razlik s pomočjo
kvantitativnih metod. Vrednost kvalitativne raziskave in v njej pridobljenih podatkov vidim v
bolj poglobljenem ocenjevanju elementov učnega okolja in v pojasnilu že pridobljenih ocen in
ugotovljenih razlik s pomočjo kvantitativnih metod. V procesu ocenjevanja in soustvarjanja
spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami s pomočjo kvalitativnih metod smo
skupaj s strokovnimi delavci, učenci in starši načrtovali in izvajali proces sprememb v učnem
okolju.
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7.6 Povzetek in interpretacija ključnih ugotovitev o ocenjevanju
učnega okolja
Ugotavljam, da obstajajo statistično pomembne razlike med ocenami fizičnega,
didaktičnega, socialnega in kurikularnega učnega okolja med strokovnimi delavci, učenci in
učitelji. Učno okolje v osnovnih šolah je ocenjevalo 786 oseb, in sicer 323 strokovnih
delavcev (ravnateljev, učiteljev RP, učiteljev PP, šolske svetovalne službe, mobilne specialno
pedagoške službe), 244 učencev in 219 staršev.
Strokovni delavci, učenci in starši so odgovarjali na devet trditev vezanih na fizično
učno okolje, devet trditev vezanih na socialno učno okolje, štiri trditve vezane na didaktično
učno okolje in sedem trditev vezanih na kurikularno učno okolje.
Pri ocenjevanju elementov fizičnega učnega okolja je pri štirih od devetih spremenljivk
razlika med aritmetičnimi sredinami glede na vloge statistično pomembna pri trditvi, ali imajo
vsi učenci možnost sodelovati v šolskih aktivnostih ter pri trditvah povezanih s klimatskimi
značilnostmi šol in učilnic (ali je temperatura v učilnicah prijetna in ali je v učilnicah dovolj
svežega zraka). Statistično pomembne razlike med skupinami smo potrdili tudi pri trditvah o
ureditvi prostora v učilnicah (ali je učilnica večinoma urejena klasično, vse klopi obrnjene k
tabli oziroma ali je učilnica večinoma urejena po kotičkih, delovnih postajah).
Pri ocenjevanju elementov didaktičnega učnega okolja so pri treh od štirih spremenljivk
razlike med aritmetičnimi sredinami glede na vloge statistično pomembne in sicer pri trditvah
ali je v učilnici je računalnik, ki ga lahko učenci uporabljajo pri delu ter ali je v učilnicah
knjižni kotiček, v katerem se učenci radi zadržujejo. Med aritmetičnimi sredinami skupin
anketirancev je nastala razlika pri trditvi ali je otroku doma zagotovljeno ustrezno okolje za
pripravo na pouk (urejen ima kotiček za učenje, pri učenju mu je zagotovljena pomoč).
Pri ocenjevanju elementov kurikularnega učnega okolja so pri osmih od devetih
spremenljivk razlike med aritmetičnimi sredinami glede na vloge statistično pomembne.
Razlike so nastale pri trditvah, ali strokovni delavci šole organizirajo za učence vrstniško
pomoč. Največ dilem in razlik je mogoče zaznati na področju preverjanja in ocenjevanja
znanja, kar dokazujejo potrjene razlike pri trditvah, ali učitelji omogočajo učencem uporabo
pripomočkov pri pridobivanju novega znanja glede na njihove zmožnosti ter ali učitelji
omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri ocenjevanju znanja glede na njihove zmožnosti
ter pri trditvi, ali učitelji izbirajo različne vrste ocenjevanja znanja, v katerih upoštevajo
individualne potrebe učencev. Statistično pomembne razlike smo ugotovili tudi pri
ocenjevanju trditve ali učitelji zagotovijo učencem, da sedijo na takem mestu, ki jim omogoča
čim večjo interakcijo z njimi ter učencem čim boljšo osredotočenost na šolsko delo.
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Zaskrbljujoča je ugotovljena razlika pri trditvah, ali strokovni delavci strpno in potrpežljivo,
obzirno in razumevajoče opozarjajo na napake pri delu učence in starše ter ali učitelji izvajajo
z učenci trening strategij učenja oz. jih učijo se učiti. Skupine anketirancev različno ocenjujejo
tudi trditev, da domače naloge niso za učence pretežke in da učitelji v največji meri upoštevajo
individualne potrebe in zmožnosti učencev.
Pri ocenjevanju elementov socialnega učnega okolja so pri štirih od desetih spremenljivk
razlike med aritmetičnimi sredinami glede na vloge statistično pomembne. Razlike smo
ugotovili pri trditvi, ali so na šoli oblikovana pravila obnašanja (šolski red, razredna pravila).
Skupine različno doživljajo sprejetost v šoli, saj so različno odgovorili na trditev, ali se
strokovni delavci, učenci in starši počutijo na šoli zaželene ter ali učenci doživljajo tudi
neprijetnosti v šoli (posmehovanje, norčevanje, pomilovanje, nagajanje in zbadanje).
Strokovni delavci in starši različno ocenjujejo trditev, ali imajo učitelji velika pričakovanja do
staršev v zvezi z domačim delom otrok (želijo si, da bi se starši z otrokom več učili, izvajali
več različnih vaj idr.).
Razlike med skupinami anketirancev so bile raziskane tudi s pomočjo kvalitativnih
metod. Na področju fizičnega učnega okolja so razlike med skupinama najbolj izrazite pri
trditvah vezanih na sodelovanje vseh učencev v šolskih aktivnostih, na opremljenost in
urejenost šole (klasična ureditev učilnice, ureditev učilnice po delovnih postajah ter
zagotavljanje primerne temperature v šoli). Na področju didaktičnega učnega okolja se
skupine razlikujejo pri trditvah glede opremljenosti šole z računalniško tehnologijo, ureditev
pripomočkov in prilagoditev prostora, ki spodbuja učence k aktivnostim in jim omogoča
optimalno sodelovanje ter pri mnenjih o urejenosti domačega učnega okolja. Razlike na
področju kurikularnega učnega okolja so med skupinami najbolj razvidne pri trditvah
povezanih z organizacijo vrstniške pomoči, uporabo pripomočkov in prilagoditev,
zagotavljanjem sedežnega reda, ki učencem omogoči čim boljšo osredotočenost na šolsko delo
ter pri upoštevanju individualnih potreb učencev, obzirnim in razumevajočim opozarjanjem na
napake pri delu ter izvajanjem treningov strategij učenja. Na področju socialnega učnega
okolja so ugotovljene razlike med strokovnimi delavci, učenci in starši o počutju
predstavnikov posameznih skupin anketirancev v šoli in o njihovih vlogah pri trditvah
povezanih z oblikovanjem šolskih in razrednih pravil obnašanja, gojenjem spoštljivih odnosov
v šoli.
Inkluzija omogoča oblikovanje učnega okolja, v katerem so odstranjene ovire za učenje,
v katerem se prepoznavajo in razvijajo sposobnosti in nadarjenosti učencev in posebne
vzgojno-izobraževalne potrebe ter se učencem ponudijo priložnosti za uspeh (Evans, 2007). V
skladu s to navedbo bi lahko pridobljeni rezultati šolam služili kot priložnost za načrtovanje in
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izvajanje sprememb na področju fizičnega, didaktičnega, kurikularnega in socialnega učnega
okolja. V medsebojnem usklajevanju in razumevanju razlik v podanih ocenah bi strokovni
delavci, učenci in starši lažje odstranili ovire in ustvarjali več priložnosti za optimalni razvoj
učencev z učnimi težavami.
Razlike, ki so jih zaznali strokovni delavci, učenci in njihovi starši je zato potrebno
kritično presojati in s pomočjo odpravljanja razlik nadaljevati proces spreminjanja šolske
prakse do oblikovanja inkluzivne šole. Podobno kot Kavkler (2008) ugotavljam, da je
oblikovanje spodbudnega učnega okolja proces, ki ni nikoli končan. Strokovni delavci, učenci
in starši iščejo rešitve v pogovorih, spoštovanju, sodelovanju in razumevanju. Ni dovolj le
postavljati medsebojna pričakovanja, temveč odkrivati mogoče rešitve, prevzemati
odgovornosti in vloge v procesu pomoči učencem z učnimi težavami. Strokovni delavci
morajo z uvajanjem in implementacijo konceptov okrepiti delo z učenci z učnimi težavami. V
njem izboljševati, okrepiti, dopolniti in graditi spodbudno fizično, didaktično, kurikularno in
socialno učno okolje, predvsem pa odstraniti elemente prikritega kuriluka iz vsakodnevne
šolske prakse. Kritična analiza stanja učnega okolja je za šolo pomembna pri načrtovanju in
izvajanju pomoči učencem z učnimi težavami na prvih treh korakih petstopenjskega modela
nudenja pomoči (Kavkler, 2008; Magajna idr. 2008a; Grah, 2009; Berry idr., 2010; Bregar
Golobič, 2011; Čačinovič Vogrinčič, 2011).

7.7 Proces soustvarjanja učenja za spremembe fizičnega,
didaktičnega, kurikularnega in socialnega učnega okolja
V raziskovanju procesa soustvarjanja učenja za spremembe fizičnega, didaktičnega,
kurikularnega in socialnega učnega okolja na prvih treh korakih petstopenjskega modela
nudenja pomoči je bil strokovnim delavcem, učencem in staršem predstavljen koncept
timskega soustvarjanja v pedagoški praksi z elementi delovnega odnosa in osebnega stika
(Priloga 14.5), učinkovite in najbolj pogosto uporabljene strategije za uresničevanje
posameznih elementov in korakov procesa soustvarjanja.
Zanimalo me je, kako strokovni delavci pomagajo učencem z učnimi težavami na prvih
treh korakih petstopenjskega modela nudenja pomoči.
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Tabela 7.13: Odgovori na vprašanje »Kako pomagate učencem, ki imajo učne težave (strategije,
pristopi, znanja)?« ‒ strokovni delavci
Odgovor
Dobro poznavanje učnih težav in oblik pomoči
Brezpogojno sprejemanje učenca z njegovimi šibkimi in močnimi področji, razvoj
močnih področij
Individualizacija in diferenciacija pouka
Timsko načrtovanje, izvajanje, evalvacija in ponovno načrtovanje pomoči (postavljanje
realnih ciljev)
Priprava prilagojenih gradiv, pripomočkov, organizacija vrstniške pomoči
Vključevanje učencev in staršev v proces pomoči
Sprotno spremljanje in proslavljanje dosežkov (izdelava dnevnika, kritično
prijateljevanje z učencem in starši)
Skupaj

f
58

Odstotek
odgovorov
18,0

57

17,6

104

32,2

29

9,0

32
34

9,9
10,5

9

2,8

323

100,0

χ2 =121,944; P=0,000
Legenda: f – število odgovorov; χ2 = vrednost χ2 preizkusa; P – stopnja statistične pomembnosti

V tabeli 7.13 je zabeleženo število in odstotek odgovorov strokovnih delavcev, ki
predstavljajo strategije, pristope in znanja povezane z načinom pomoči učencem z učnimi
težavami ter vrednost χ2 preizkusa ter njegova stopnja statistične pomembnosti. Vrednost χ2preizkusa (χ2=121,944; P=0) kaže, da se frekvence oz. odstotek strokovnih delavcev, ki so
izbrali posamezne odgovore, statistično pomembno razlikujejo, in sicer v procesu
soustvarjanja učenja za spremembe fizičnega, didaktičnega, kurikularnega in socialnega
učnega okolja. Največ strokovnih delavcev (104; 32,2%) je navedlo, da pri pomoči učencem z
učnimi težavami se na prvih treh korakih petstopenjskega modela pomoči poslužuje
individualizacije in diferenciacije pouka. 58 (18%) strokovnih delavcev je navedlo, da je za
pomoč učencem pomembno dobro poznavanje učnih težav, 57 (17,6%) jih pripisuje pomen
brezpogojnemu sprejemanju učenca z njegovimi šibkimi in močnimi področji in razvoju
močnih področij. Pri pomoči učencem z učnimi težavami se pripravi prilagojenih gradiv,
pripomočkov in organizaciji vrstniške pomoči poslužuje 32 (9,9%) strokovnih delavcev. Na
vključevanje staršev v proces pomoči poudarja 34 (10,5%) strokovnih delavcev. Pri pomoči
učencu z učnimi težavami je 29 (9%) strokovnih delavcev označilo za pomembno timsko
načrtovanje, izvajanje, evalvacijo in ponovno načrtovanje pomoči (postavljanje realnih ciljev).
Najmanj strokovnih delavcev, in sicer 9 (2,8%), je odgovorilo, da učencem z učnimi
težavami pomaga tako, da sprotno spremlja in proslavlja dosežke (izdeluje dnevnik, poslužuje
se kritičnega prijateljevanja z učencem in njegovimi starši).
V nadaljevanju raziskovanja elementov učnega okolja je bilo smiselno raziskati tudi
ovire v učnem okolju oziroma odgovoriti na vprašanje, kaj strokovne delavce ovira pri
izvajanju pomoči učencem z učnimi težavami v osnovni šoli.
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Tabela 7.14: Odgovori na vprašanje »Kaj ovira po vašem mnenju strokovne delavce pri
izvajanju pomoči učencem z učnimi težavami?«

‒ strokovni delavci

Odgovor

f

Pomanjkanje časa za timsko in individualno delo
Nemotiviranost učencev za delo
Organizacija dela, preobsežna administracija, zakonodaja
Preveč formalnosti v šoli, utečen, zakoreninjen način dela v šoli
Nesodelovanje staršev učencev
Nepoznavanje učnih težav in strategij pomoč
Prenizka pričakovanja do učencev, zniževanje standardov, ni partnerskega
odnosa z učencem in starši
Ni ovir
Skupaj

44
63
32
28
45
66

Odstotek
odgovorov
13,6
19,5
9,9
8,7
13,9
20,4

32

9,9

13
323

4,0
100,0

χ2 = 55,625; P = ,000
Legenda: f – število odgovorov; χ2 – vrednost χ2preizkusa

Podatki zapisani v tabeli 7.14 kažejo, da se frekvence oziroma odstotek strokovnih
delavcev, ki so izbrali posamezne odgovore, statistično pomembno razlikujejo (χ2=55,625;
P=0).
Strokovne delavce (66; 20,4%) najbolj pogosto pri izvajanju pomoči učencem z učnimi
težavami ovira nepoznavanje učnih težav in strategij pomoči. 13 (4%) strokovnih delavcev
nima ovir pri izvajanju pomoči učencem z učnimi težavami.
63 (19,5%) strokovnih delavcev je navedlo, da jih pri izvajanju pomoči ovira
nemotiviranost učencev za delo, 45 (13,9%) pa nesodelovanje staršev. 13 (6%) strokovnih
delavcev ovira pomanjkanje časa za timsko in individualno delo, pa 32 (9%) organizacija dela,
preobsežna administracija, zakonodaja ter prenizka pričakovanja do učencev, zniževanje
standardov, ter da ni partnerskega odnosa z učencem in starši, 28 (8,7%) preveč formalnosti v
šoli ter utečen in zakoreninjen način dela v šoli.
Navedene ovire v podvzorcu strokovnih delavcev odpirajo vprašanje, kako lahko
strokovni delavci pomagajo učencem z učnimi težavami oziroma v največjem obsegu
uporabljajo individualizacijo in diferenciacijo pouka (104 oz. 32,2% ‒ podatek je v tabeli
7.13), če približno eno petino strokovnih delavcev (63 oz. 19,5%) pri izvajanju pomoči ovira
nemotiviranost učencev za delo. Primerljiv delež strokovnih delavcev (66; 20,4%) ovira
nepoznavanje učnih težav in strategij pomoči. Kritično ugotavljam, da se je v podvzorcu
strokovnih delavcev pokazalo tendenčno odgovarjanje na postavljene trditve oziroma so
odgovorili tako, kot se od njih pričakuje glede pripadnosti skupini. Strokovni delavci morajo
kritično vrednotiti poučevalno prakso, da za odstranjevanje ovir iščejo priložnosti v izmenjavi
mnenj in izkušenj, v medsebojnem in medinstitucionalnem sodelovanju.
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Ugotovitve strokovnih delavcev o ovirah v učnem okolju so skladne z nekaterimi
ugotovitvami drugih avtorjev (Engelbrecht, Forlin, Eloff, Swart 2001), ki opredeljujejo, da je
delo s starši učencev z učnimi težavami najbolj pogosto navajana ovira pri uresničevanju
inkluzivnega poučevanja teh učencev. Strokovni delavci nizko ocenjujejo svojo profesionalno
učinkovitost in kompetentnosti. Pri poučevanju jih ovira tudi administrativno delo ter izvajanje
učinkovite pomoči učencem z izrazitejšimi čustvenimi in vedenjskimi težavami.
Za soustvarjanje spodbudnega učnega okolja je potrebno zagotavljati pomoč strokovnim
delavcem. Na izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela in učiteljeve prakse vpliva
izobraževanje učiteljev, ki zajema učenje učenja, učenje za delovanje v partnerskem odnosu z
učencem in starši, delo v delavnicah in skupinah, delovanje aktivov za izboljšanje prakse ter
takojšnja možnost uporabe novih idej v praksi (Soriano, 1999; Meijer, Soriano, Watkins,
2003a; Nixon, 2010).

7.7.1 Soustvarjanje

spodbudnega

učnega

okolja

s

pomočjo

uresničevanja strategij dobre poučevalne prakse
Uresničevanje strategij dobre poučevalne prakse zagotavlja spodbudno učno okolje.
Najpomembnejšo vlogo pri oblikovanju spodbudnega učnega okolja ima učitelj. V
petstopenjskem modelu učne pomoči zagotavlja pogoje za optimalno delo ter učenca spodbuja
k doseganju čim bolj optimalnih rezultatov. V povezavi s soustvarjanjem spodbudnega učnega
okolja na prvih treh korakih petstopenjskega modela pomoči je pomembno poudariti, da
kakovostno izvedena pomoč na posamezni stopnji zmanjšuje število učencev z učnimi
težavami, ki potrebujejo izvajanje bolj intenzivnih oblik pomoči. Pogoj za kakovostno delo je
uporaba strategija dobre poučevalne prakse, dobro in pravočasno prepoznane potrebe učencev
idr. (Ball, 1994; Kavkler, 2008; Magajna idr., 2008b). V nadaljevanju sem zato raziskovala
uresničevanje procesa soustvarjanja spodbudnega fizičnega, didaktičnega, kurikularnega in
socialnega učnega okolja na prvih treh korakih petstopenjskega modela nudenja pomoči, ki je
bilo povezano z značilnostmi dobre poučevalne prakse.
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Tabela 7.15: Parametri opisne statistike za spremenljivke povezane s procesom soustvarjanja, s
splošnimi strategijami uresničevanja pomoči učencem z učnimi težavami ter z značilnostmi
dobre poučevalne prakse (V18, V32, V33, V39, V45 do V52 in V56) glede na vlogo
Vloga
Spremenljivka
V šoli je izdelan protokol uvajanja Koncepta dela Učne
težave v osnovni šoli.
Pri pripravi, izvajanju, evalviranju in ponovnem
načrtovanju individualnega delovnega projekta pomoči
strokovni delavci šole povabijo k sodelovanju učenca in
starše.
Naloga staršev je razvijati delovne navade otroka,
spremljati njegovo šolsko in domače delo.
Strokovni delavci šole podpirajo pri delu učitelje, učence
in starše, iščejo viri pomoči.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami
zagotovijo pomoč čim bolj zgodaj.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami
zagotovijo pomoč čim bolj neopazno.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami
zagotovijo pomoč čim bolj fleksibilno.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami
zagotovijo pomoč čim bližje njim.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami
zagotovijo pomoč tako dolgo, dokler jo potrebujejo.
Strokovni delavci šole dobro poznajo učence z učnimi
težavami, zato jim pravočasno ponudijo ustrezno pomoč.

Strokovni
delavci
M
SD

Učenci
M
SD

4,10

1,086

4,23

,914

3,80

4,14

1,197

4,44

Starši
M
SD
4,04

1,068

1,350

4,17

1,015

3,67

1,403

4,18

1,075

,747

3,61

1,540

4,18

1,123

4,33

,752

3,98

1,283

3,95

1,240

4,18

,804

3,84

1,356

3,96

1,182

4,25

,770

4,06

1,188

3,93

1,236

4,25

,760

4,35

,754

4,01

1,259

4,05

1,160

4,41

,683

2,19

,919

Poznavanje varovalnih dejavnikov v učnem okolju ter
razvijanje spodbudnega učnega okolja (spremembe v
poučevalni praksi, pogovor z učencem, soustvarjanje
šolske prakse skupaj z učencem idr.) je pomembno za
doseganje ciljev vseh učencev.

4,48

,688

Strokovni delavci šole spreminjajo način poučevanja
(obravnave) in odnos do učencev, razbijajo stereotipe v
šolski praksi.

4,39

,702

Starši skupaj s strokovnimi delavci šole in učenci
raziskujejo, kaj potrebuje otrok pri učenju.

4,29

,847

4,15

1,157

4,23

1,012

Legenda: M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon

V tabeli 7.15 so opisane vrednosti aritmetičnih sredin in standardnih odklonov
odgovorov strokovnih delavcev, učencev in staršev na trinajst trditev o uresničevanju
soustvarjanja učnega okolja, o splošnih strategijah uresničevanja pomoči učencem z učnimi
težavami ter o značilnostih dobre poučevalne prakse. Prazna polja pri navajanju ocen
pomenijo, da ocenjevalci glede na vloge niso odgovarjali na trditve.
Najvišjo oceno so postavili strokovni delavci (M=4,48) na trditev »Poznavanje
varovalnih dejavnikov v učnem okolju ter razvijanje spodbudnega učnega okolja (spremembe
v poučevalni praksi, pogovor z učencem, soustvarjanje šolske prakse skupaj z učencem idr.) je
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pomembno za doseganje ciljev vseh učencev.«. Iz tabele 7.15 je razvidno, da je v skupini
strokovnih delavcev dosegla ocena trditve »Strokovni delavci povabijo pri pripravi, izvajanju,
evalviranju in ponovnem načrtovanju individualnega delovnega projekta pomoči k
sodelovanju učenca in starše.« vrednost M=4,23. Podobno povprečno vrednost pri tej trditvi
smo dobili pri odgovorih staršev (M=4,17). Sklepam, da se strokovni delavci in starši
večinoma strinjajo (4), da prihaja do sodelovanja med njimi v individualnih projektih pomoči.
V primerjavi z njimi so z nekoliko nižjo aritmetično sredino odgovorili učenci (M=3,80). Pri
tem vrednosti standardnih odklonov kažejo na nekoliko nižjo razpršenost in manjši razpon
med minimalno in maksimalno oceno v skupinah strokovnih delavcev (SD=0,688) in staršev
(SD=0,914) v primerjavi s skupino učencev (SD=1,350), kjer je dosežena višja razpršenost in
nekoliko večji razpon med minimalno in maksimalno oceno.
Skoraj izenačene so vrednosti aritmetičnih sredin pri odgovorih o soustvarjanju
spodbudnega učnega okolja. Predstavniki vseh treh skupin anketirancev so na trditve »Starši
skupaj s strokovnimi delavci šole in učenci raziskujejo, kaj potrebuje otrok pri učenju.« ter
»Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč tako dolgo, dokler jo
potrebujejo.« najbolj pogosto izbrali odgovor 4, »večinoma se strinjam« (učenci: M=4,01;
SD=1,259, starši: M=4,05; SD=1,160, strokovni delavci: M=4,35; SD=0,754). Najnižjo
vrednost aritmetične sredine ter največjo razpršenost odgovorov je dosegla skupina učencev,
najvišjo z najmanjšo razpršenostjo pa strokovni delavci, katerim je bolj podobna skupina
staršev.
Vrednosti aritmetičnih sredin odgovorov strokovnih delavcev (M=4,14; SD=1,197) in
staršev (M=4,18; SD=1,075) so pokazale, da se večinoma strinjajo, da je naloga staršev pri
soustvarjanju spodbudnega učnega okolja predvsem, ne pa izključno, razvijati delovne navade
otroka, spremljati njegovo šolsko in domače delo. Skupina učencev je tudi na to trditev
odgovorila z nekoliko nižjimi ocenami (M=3,67; SD=1,403).
Iz nadaljevanja tabele 7.15 je razvidno, da se strokovni delavci (M=4,44; SD=0,747) ter
starši (M=4,18; SD=1,123) večnima strinjajo, da strokovni delavci v procesu soustvarjanja
učenja podpirajo pri delu učitelje, učence in starše, iščejo vire pomoči. V primerjavi z njimi so
učenci (M=3,61; SD=1,540) trditev ocenjevali z nekoliko nižjimi ocenami.
Aritmetične sredine odgovorov strokovnih delavcev (M=4,33; SD=0,752) učencev
(M=3,98; SD=1,283) in staršev (M=3,95; SD=1,240) kažejo, da se skupine večinoma strinjajo
s trditvijo »Strokovni delavci učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj zgodaj.«.
Vrednost standardnega odklona pri tej trditvi v skupini strokovnih delavcev kaže na manjši
razpon med minimalno in maksimalno oceno.
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Aritmetične sredine odgovorov strokovnih delavcev (M=4,18; SD=0,804) učencev
(M=3,84; SD=1,356) in staršev (M=3,96; SD=1,182) kažejo, da se omenjene skupine
anketirancev večinoma strinjajo s trditvijo »Strokovni delavci učencem z učnimi težavami
zagotovijo pomoč čim bolj neopazno«. Vrednost standardnega odklona v skupini strokovnih
delavcev kaže na manjši razpon med minimalno in maksimalno oceno.
V tabeli 7.15 je zabeležena razlika, ki je nastala v odgovoru na trditev »Strokovni
delavci učencem zagotovijo pomoč čim bolj fleksibilno.«. S tem se večinoma strinjajo
strokovni delavci (M=4,25; SD=0,770) ter učenci (M=4,06; SD=1,188), nekoliko nižje so
trditev ocenili starši (M=3,93; SD=1,236). Starši dosegajo v primerjavi z obema skupinama
največji razpon med minimalno in maksimalno oceno.
V raziskovanju procesa soustvarjanja učenja za spremembe fizičnega, didaktičnega,
kurikularnega in socialnega učnega okolja na prvih treh korakih petstopenjskega modela
nudenja pomoči se strokovni delavci večinoma in popolnoma strinjajo, da učencem z učnimi
težavami zagotovijo pomoč čim bližje njim (M=4,25; SD=0,760), da je poznavanje varovalnih
dejavnikov v učnem okolju ter da je razvijanje spodbudnega učnega okolja (spremembe v
poučevalni praksi, pogovor z učencem, soustvarjanje šolske prakse skupaj z učencem idr.)
pomembno za doseganje ciljev vseh učencev (M=4,48; SD=0,688) ter da strokovni delavci
šole spreminjajo način poučevanja (obravnave) in odnos do učencev, razbijajo stereotipe v
šolski praksi (M=4,39; SD=0,702), kar je tudi razvidno iz tabele 7.15. Vrednosti standardnih
odklonov pa kažejo na večjo homogenost skupin.
Na podlagi vrednosti aritmetičnih sredin in standardnih odklonov, ki so zabeležene v
tabeli 7.15 zaključujem, da so največje razlike med učenci in strokovnimi delavci, nekoliko
manjše pa med starši in učenci ter starši in strokovnimi delavci. Vrednosti aritmetičnih sredin
odgovorov učencev dosegajo pri večini trditev v primerjavi z vrednosti aritmetičnih sredin
strokovnih delavcev najnižje ocene. Vrednosti standardnih odklonov v skupini učencev pa
kažejo na višjo razpršenost ter nekoliko večje razlike med minimalno in maksimalno oceno.
Med učenci in starši so podobne ocene pri treh trditvah, pri ostalih pa se skupine razlikujejo,
saj so starši odgovarjali podobno kot strokovni delavci. V primerjavi s strokovnimi delavci in
starši, vrednosti standardnih odklonov v skupini učencev kažejo na manjšo razpršenost
odgovorov in manjši razpon med minimalno in maksimalno oceno.
Na podlagi opisanih rezultatov moram kritično zaključiti, da učenci z učnimi težavami
najnižje ocenjujejo trditve o soustvarjanju spodbudnega učnega okolja, o splošnih strategijah
uresničevanja pomoči učencem z učnimi težavami ter o značilnostih dobre poučevalne prakse.
Kritično je treba poudariti, da načrtovanje soustvarjanja spodbudnega učnega okolja terja
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uvajanje sprememb v poučevalni praksi, v kateri se kaže potreba po večjem vključevanju
učencev v proces pomoči ni, ali ga je še vedno premalo.

7.7.1.1 Ugotavljanje

razlik

med

skupinami

anketirancev

v procesu

soustvarjanja spodbudnega učnega okolja s pomočjo t-testa
V tabeli 7.16 so navedene rezultate t-testa in stopnja statistične pomembnosti, s katerimi
sem preverjala razliko med aritmetičnimi sredinami ocen na posamezne trditve in testno
vrednostjo, ki je v tem primeru 3.
Tabela 7.16: T-test za spremenljivke povezane s procesom soustvarjanja, s splošnimi
strategijami uresničevanja pomoči učencem z učnimi težavami ter z značilnostmi dobre
poučevalne prakse (V18, V32, V33, V39, V45 do V52 in V56) glede na vlogo
Vloga

Spremenljivka

Strokovni delavci

V šoli je izdelan protokol uvajanja Koncepta dela Učne težave v osnovni šoli.
Pri pripravi, izvajanju, evalviranju in ponovnem načrtovanju individualnega
delovnega projekta pomoči strokovni delavci šole povabijo k sodelovanju učenca
in starše.
Naloga staršev je razvijati delovne navade otroka, spremljati njegovo šolsko in
domače delo.
Strokovni delavci šole podpirajo pri delu učitelje, učence in starše, iščejo viri
pomoči.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj
zgodaj.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj
neopazno.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj
fleksibilno.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bližje k
njim.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč tako dolgo,
dokler jo potrebujejo.
Strokovni delavci šole dobro poznajo učence z učnimi težavami, zato jim
pravočasno ponudijo ustrezno pomoč.
Poznavanje varovalnih dejavnikov v učnem okolju ter razvijanje spodbudnega
učnega okolja (spremembe v poučevalni praksi, pogovor z učencem, soustvarjanje
šolske prakse skupaj z učencem idr.) je pomembno za doseganje ciljev vseh
učencev.
Strokovni delavci šole spreminjajo način poučevanja (obravnave) in odnos do
učencev, razbijajo stereotipe v šolski praksi.
Starši skupaj s strokovnimi delavci šole in učenci raziskujejo, kaj potrebuje otrok
pri učenju.
Pri pripravi, izvajanju, evalviranju in ponovnem načrtovanju individualnega
delovnega projekta pomoči strokovni delavci šole povabijo k sodelovanju učenca
in starše.
Naloga staršev je razvijati delovne navade otroka, spremljati njegovo šolsko in
domače delo.
Strokovni delavci šole podpirajo pri delu učitelje, učence in starše, iščejo viri
pomoči.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj
zgodaj.

Učenci
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testna
vrednost = 3
t
P
18,131 ,000
24,166

,000

17,151

,000

34,647

,000

31,908

,000

26,432

,000

29,211

,000

29,489

,000

32,092

,000

37,086

,000

38,632

,000

35,516

,000

27,456

,000

9,298

,000

7,439

,000

6,196

,000

11,878

,000

Vloga

Spremenljivka

testna
vrednost = 3

Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj
9,679
neopazno.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj
13,898
fleksibilno.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč tako dolgo,
12,563
dokler jo potrebujejo.
Strokovni delavci šole dobro poznajo učence z učnimi težavami, zato jim
pravočasno ponudijo ustrezno pomoč.
13,790

Starši

Starši skupaj s strokovnimi delavci šole in učenci raziskujejo, kaj potrebuje otrok
pri učenju.
V šoli je izdelan protokol uvajanja Koncepta dela Učne težave v osnovni šoli.
Pri pripravi, izvajanju, evalviranju in ponovnem načrtovanju individualnega
delovnega projekta pomoči strokovni delavci šole povabijo k sodelovanju učenca
in starše.
Naloga staršev je razvijati delovne navade otroka, spremljati njegovo šolsko in
domače delo.
Strokovni delavci šole podpirajo pri delu učitelje, učence in starše, iščejo viri
pomoči.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj
zgodaj.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj
neopazno.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj
fleksibilno.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč tako dolgo,
dokler jo potrebujejo.
Starši skupaj s strokovnimi delavci šole in učenci raziskujejo, kaj potrebuje otrok
pri učenju.

,000
,000
,000
,000

15,546

,000

14,427

,000

17,037

,000

16,214

,000

15,591

,000

11,278

,000

12,004

,000

11,102

,000

13,335

,000

18,034

,000

Legenda: t – vrednost t-preizkusa; P – stopnja statistične pomembnosti

Iz tabele 7.16 je razvidno, da je aritmetična sredina ocen strinjanja strokovnih delavcev,
staršev in učencev nad vrednostjo strinjanja 3. Vrednosti t-preizkusa so pri večini trditev
(razen pri eni trditvi v skupini učencev) visoke in pozitivne, pri čem pa vrednost statistične
pomembnosti P≤0,05. To pomeni, da se strokovni delavci in starši s trditvami v povprečju
strinjajo oziroma popolnoma strinjajo. V tabeli 7.16 je v skupini učencev zabeležena ena
negativna vrednost t-testa (t=-13,790) na trditev »Strokovni delavci šole dobro poznajo učence
z učnimi težavami, zato jim pravočasno ponudijo ustrezno pomoč.«, kar pomeni, da so
aritmetične sredine odgovorov učencev pod vrednostjo strinjanja 3. Učenci se s to trditvijo ne
strinjajo oziroma popolnoma ne strinjajo. V primerjavi z njimi se strokovni delavci s trditvijo
popolnoma strinjajo (t=37,086; P=0). Na podlagi vrednosti t-testa, ki so zabeležene v tabeli
7.16 zaključujem, da so največje razlike med skupinami učencev in strokovnih delavcev,
nekoliko manjše pa med starši in učenci ter starši in strokovnimi delavci. Statistično
pomembne razlike med strokovnimi delavci, starši in učenci (P≤0,05) so se pojavile pri vseh
trditvah, ki so povezane s procesom soustvarjanja, s splošnimi strategijami uresničevanja
pomoči učencem z učnimi težavami ter z značilnostmi dobre poučevalne prakse.
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Učenci z učnimi težavami najnižje ocenjujejo trditve povezane s procesom
soustvarjanja, s splošnimi strategijami uresničevanja pomoči učencem z učnimi težavami ter z
značilnostmi dobre poučevalne prakse.

7.7.2 Značilnosti

soustvarjanja

spodbudnega

učnega

okolja

v

petstopenjskem modelu nudenja pomoči
Spodbudno učno okolje za učence z učnimi težavami, ki ga želimo doseči v procesu
soustvarjanja zajema kontinuirano in vsestransko pomoč učencem. Zanimali so me značilnosti
procesa soustvarjanja v petstopenjskem modelu nudenja pomoči.
Tabela 7.17: Parametri opisne statistike za spremenljivke vezane na značilnosti soustvarjanja
spodbudnega učnega okolja v petstopenjskem modelu nudenja pomoči glede na vlogo
Spremenljivka

Vloga
Strokovni
delavci
M
SD

V šoli je izdelan protokol uvajanja Koncepta dela
Učne težave v osnovni šoli.
Strokovni delavci šole si najdejo čas za pogovor z
učenci.
Strokovni delavci šole si najdejo čas za pogovor s
starši.
Pri pripravi, izvajanju, evalviranju in ponovnem
načrtovanju individualnega delovnega projekta
pomoči strokovni delavci šole povabijo k
sodelovanju učenca in starše.
Strokovni delavci šole podpirajo pri delu učitelje,
učence in starše, iščejo viri pomoči.
Strokovni delavci strpno, potrpežljivo, obzirno in
razumevajoče opozarjajo na napake pri delu učence
in starše.
Strokovni delavci šole učencem v pogovoru
pojasnijo pričakovanja in jim jih obrazložijo tako, da
jih učenci razumejo.
Strokovni delavci pomagajo učencem odkrivati
močna področja, s katerimi lahko učenci dosegajo
zastavljene cilje.
Strokovni delavci šole so pozorni tudi na najmanjši
napredek učencev, učence pohvalijo za trud pri
šolskem delu.
Strokovni delavci šole spreminjajo način
poučevanja (obravnave) in odnos do učencev,
razbijajo stereotipe v šolski praksi.
Delo z učenci z učnimi težavami je profesionalni
izziv strokovnih delavcev v osnovni šoli, osebnostno
in strokovno v njem napredujejo.
Starši skupaj s strokovnimi delavci šole in učenci
raziskujejo, kaj potrebuje otrok pri učenju.
Legenda:M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon
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Učenci
M

Starši
SD

M

SD

4,04

1,068

4,10

1,086

4,44

,738

4,26

1,044

4,21

1,084

4,51

,732

4,45

,986

4,25

,980

4,23

,914

3,80

1,350

4,17

1,015

4,44

,747

3,61

1,540

4,18

1,123

4,33

,749

3,85

1,316

3,97

1,267

4,35

,685

2,50

1,072

4,25

,760

3,86

1,254

3,73

1,367

4,32

,728

3,86

1,272

3,73

1,364

4,39

,702

4,45

,718

4,29

,847

4,15

1,157

4,23

1,012

V tabeli 7.17 so zabeležene vrednosti aritmetičnih sredin in standardnih odklonov
odgovorov strokovnih delavcev, učencev in staršev o soustvarjanju spodbudnega učnega
okolja v petstopenjskem modelu nudenja pomoči. Prazna polja v tabeli 7. 17 pomenijo, da
skupine glede na vlogo niso odgovarjale na trditve. Iz tabele 7.17 je razvidno, da so strokovni
delavci (M=4,10; SD=1,086) in starši (M=4,04; SD=1,068) navedli, da se večinoma strinjajo s
trditvijo »V šoli je izdelan protokol uvajanja Koncepta dela Učne težave v osnovni šoli.«.
Strokovni delavci (M=4,44; SD=0,738) in učenci (M=4,26; SD=1,044) ter starši
(M=4,21; SD=1,084) se večinoma strinjajo, da si strokovni delavci najdejo čas za pogovor z
učenci. Nekoliko višje so ocene strinjanja strokovnih delavcev (M=4,51; SD=0,732), učencev
(M=4,45; SD=0,986) in staršev (M=4,25; SD=0,980) na trditev »Strokovni delavci najdejo čas
za pogovor s starši.«.
Strokovni delavci (M=4,23; SD=0,914) in starši (M=4,17; SD=1,015) se večinoma
strinjajo s trditvijo »Pri pripravi, izvajanju, evalviranju in ponovnem načrtovanju
individualnega delovnega projekta pomoči strokovni delavci šole povabijo k sodelovanju
učenca in starše.«. V primerjavi z njimi so učenci svoje strinjanje s trditvijo ocenili nekoliko
nižje (M=3,80, SD=1,350).
Nekoliko nižje so učenci ocenili strinjanje (M=3,61; SD=1,540) s trditvijo »Strokovni
delavci podpirajo pri delu učitelje, učence in starše, iščejo vire pomoči.« v primerjavi s
strokovnimi delavci (M=4,44; SD=0,747) in starši (M=4,18; SD=1,123).
Strokovni delavci se večinoma strinjajo (M=4,39; SD=0,702), da spreminjajo način
poučevanja (obravnave) in odnos do učencev, razbijajo stereotipe v šolski praksi. Ocenjujejo
(M=4,45; SD=0,718), da je zanje delo z učenci z učnimi težavami profesionalni izziv ter da v
njem osebnostno in strokovno napredujejo.
Na podlagi predstavljenih ocen zabeleženih v tabeli 7.17 zaključujem, da so pri
ocenjevanju značilnosti soustvarjanja spodbudnega učnega okolja v petstopenjskem modelu
nudenja pomoči največje razlike med skupinami učencev in strokovnih delavcev, nekoliko
manjše pa med starši in učenci ter starši in strokovnimi delavci. Skupina strokovnih delavcev
je v primerjavi s skupino učencev in staršev dosegla visoke vrednosti aritmetičnih sredin ter
nižjo razpršenost ter manjši razpon med minimalno in maksimalno oceno. Vrednosti
standardnih odklonov v skupini učencev kažejo na večjo razpršenost odgovorov in večji
razpon med minimalno in maksimalno oceno. Menim, da so razlike med strokovnimi delavci,
učenci in starši pri ocenjevanju značilnosti soustvarjanja spodbudnega učnega okolja v
petstopenjskem modelu nudenja pomoči ključne za razvoj spodbudnega učnega okolja za
učence z učnimi težavami ker mnenja posameznih skupin anketirancev močno vplivajo na
razvoj prakse.
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7.7.2.1 Ugotavljanje razlik med skupinami anketirancev o značilnostih
soustvarjanja spodbudnega učnega okolja s pomočjo t-testa
V tabeli 7.18 so navedene vrednosti t-preizkusa in stopnje statistične pomembnosti, s
katerimi sem preverjala razliko med aritmetično sredino ocen posamezne trditve in testno
vrednostjo, ki je v tem primeru 3.
Tabela 7.18: T-test za spremenljivke vezane na značilnosti soustvarjanja spodbudnega učnega
okolja v petstopenjskem modelu nudenja pomoči glede na vlogo
Vloga

Strokovni delavci
Učenci
Starši
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Spremenljivka
V šoli je izdelan protokol uvajanja Koncepta dela Učne težave v
osnovni šoli.
Strokovni delavci šole si najdejo čas za pogovor z učenci.
Strokovni delavci šole si najdejo čas za pogovor s starši.
Pri pripravi, izvajanju, evalviranju in ponovnem načrtovanju
individualnega delovnega projekta pomoči strokovni delavci šole
povabijo k sodelovanju učenca in starše.
Strokovni delavci šole podpirajo pri delu učitelje, učence in starše,
iščejo viri pomoči.
Strokovni delavci strpno, potrpežljivo, obzirno in razumevajoče
opozarjajo na napake pri delu učence in starše.
Strokovni delavci šole učencem v pogovoru pojasnijo pričakovanja
in jim jih obrazložijo tako, da jih učenci razumejo.
Strokovni delavci pomagajo učencem odkrivati močna področja, s
katerimi lahko učenci dosegajo zastavljene cilje.
Strokovni delavci šole so pozorni tudi na najmanjši napredek
učencev, učence pohvalijo za trud pri šolskem delu.
Strokovni delavci šole spreminjajo način poučevanja (obravnave)
in odnos do učencev, razbijajo stereotipe v šolski praksi.
Delo z učenci z učnimi težavami je profesionalni izziv strokovnih
delavcev v osnovni šoli, osebnostno in strokovno v njem
napredujejo.
Starši skupaj s strokovnimi delavci šole in učenci raziskujejo, kaj
potrebuje otrok pri učenju.
Strokovni delavci šole si najdejo čas za pogovor z učenci.
Strokovni delavci šole si najdejo čas za pogovor s starši.
Pri pripravi, izvajanju, evalviranju in ponovnem načrtovanju
individualnega delovnega projekta pomoči strokovni delavci šole
povabijo k sodelovanju učenca in starše.
Strokovni delavci šole podpirajo pri delu učitelje, učence in starše,
iščejo viri pomoči.
Strokovni delavci strpno, potrpežljivo, obzirno in razumevajoče
opozarjajo na napake pri delu učence in starše.
Strokovni delavci šole učencem v pogovoru pojasnijo pričakovanja
in jim jih obrazložijo tako, da jih učenci razumejo.
Strokovni delavci pomagajo učencem odkrivati močna področja, s
katerimi lahko učenci dosegajo zastavljene cilje.
Strokovni delavci šole so pozorni tudi na najmanjši napredek
učencev, učence pohvalijo za trud pri šolskem delu.
Starši skupaj s strokovnimi delavci šole in učenci raziskujejo, kaj
potrebuje otrok pri učenju.
V šoli je izdelan protokol uvajanja Koncepta dela Učne težave v
osnovni šoli.
Strokovni delavci šole si najdejo čas za pogovor z učenci.
Strokovni delavci šole si najdejo čas za pogovor s starši.

testna vrednost = 3
t
P
18,131

,000

35,039
37,154

,000
,000

24,166

,000

34,647

,000

31,775

,000

35,326

,000

29,489

,000

32,649

,000

35,516

,000

36,212

,000

27,456

,000

18,830
22,976

,000
,000

9,298

,000

6,196

,000

10,120

,000

-7,289

,000

10,672

,000

10,568

,000

15,546

,000

14,427

,000

16,514
18,901

,000
,000

Vloga

Spremenljivka
testna vrednost = 3
Pri pripravi, izvajanju, evalviranju in ponovnem načrtovanju
individualnega delovnega projekta pomoči strokovni delavci šole 17,037
,000
povabijo k sodelovanju učenca in starše.
Strokovni delavci šole podpirajo pri delu učitelje, učence in starše,
15,591
,000
iščejo viri pomoči.
Strokovni delavci strpno, potrpežljivo, obzirno in razumevajoče
11,362
,000
opozarjajo na napake pri delu učence in starše.
Strokovni delavci pomagajo učencem odkrivati močna področja, s
7,912
,000
katerimi lahko učenci dosegajo zastavljene cilje.
Strokovni delavci šole so pozorni tudi na najmanjši napredek
7,877
,000
učencev, učence pohvalijo za trud pri šolskem delu.
Starši skupaj s strokovnimi delavci šole in učenci raziskujejo, kaj
18,034
,000
potrebuje otrok pri učenju.

Legenda: t – vrednost t-preizkusa; P – stopnja statistične pomembnosti

Iz tabele 7.18 je razvidno, da je aritmetična sredina ocen strinjanja strokovnih delavcev,
učencev (razen ene trditve) in staršev, nad vrednostjo strinjanja 3. Vrednosti t-preizkusa so pri
vseh trditvah visoke in pozitivne, pri čem so vrednosti statistične pomembnosti P≤0,05.
Učenci so dosegli negativno vrednost t-testa (t=-7,289) pri ocenjevanju trditve »Strokovni
delavci šole učencem v pogovoru pojasnijo pričakovanja in jim jih obrazložijo tako, da jih
učenci razumejo.« V skupini učencev je dosežena tudi najnižja pozitivna dosežena vrednost ttesta (t=6,196; P=0), in sicer pri ocenah trditve »Strokovni delavci šole podpirajo pri delu
učitelje, učence in starše, iščejo viri pomoči.«, pri čemer je v skupini staršev vrednost t-testa
nekoliko višja (t=15,591; P=0), v skupini strokovnih delavcev pa je vrednost dosegla najvišjo
vrednost (t=34,647; P=0). Ker je vrednost P=0, so razlike med skupinami anketirancev pri
omenjenih trditvah statistično pomembne.
Najvišjo pozitivno doseženo vrednost t-testa (t=37,154; P=0) so dosegli strokovni
delavci pri oceni trditve »Strokovni delavci si najdejo čas za pogovor s starši.«. Nekoliko nižjo
oceno (t=35,039; P=0) so podali na trditev »Strokovni delavci najdejo čas za pogovor z
učenci«. V primerjavi z njimi so učenci dosegli vrednost t-testa (t=22,976; P=0) na trditev
»Strokovni delavci si najdejo čas za pogovor s starši.«, nekoliko nižje, (t=18,830; P=0), pa
ocenjujejo trditev »Strokovni delavci najdejo čas za pogovor z učenci.«. Starši so na prvo
trditev podali oceno, pri kateri je vrednost t-preizkusa dosegla (t=18,901; P=0), na drugo pa
nekoliko nižjo oceno t-testa (t=16,514; P=0). Stopnja statistične pomembnost P=0, zato so
razlike med skupinami anketirancev statistično pomembne.
Zaključujem z ugotovitvijo, da so največje razlike med skupinami učencev in strokovnih
delavcev, nekoliko manjše pa med starši in učenci ter starši in strokovnimi delavci. Statistično
pomembna razlika med strokovnimi delavci, starši in učenci (P=0) se je pojavila pri vseh
trditvah, ki so povezane z značilnostmi soustvarjanja spodbudnega učnega okolja v
petstopenjskem modelu nudenja pomoči. Sprejemam kritični zaključek o ocenjevanju
199

značilnosti soustvarjanja spodbudnega učnega okolja, ker učenci z učnimi težavami najnižje
ocenjujejo trditve povezane s procesom soustvarjanja spodbudnega učnega okolja. Menim, da
je za razvoj značilnosti soustvarjanja spodbudnega učnega okolja potrebno spremeniti odnose
v šoli, način dela v šoli oziroma okrepiti aktivno udeleženost učencev v procesih pomoči.
Spodbudno učno okolje bodo strokovni delavci, starši in učenci soustvarjali takrat, kadar ne bo
med njihovimi mnenji o učnem okolju in odnosih v šoli statistično pomembnih razlik
(podobno: Berry idr., 2010; Muñoz, 2006; Magajna idr., 2008b; Bregar Golobič, 2011).

7.7.3 Raziskovanje

procesa

soustvarjanja

učenja

za

spremembe

fizičnega, didaktičnega, kurikularnega in socialnega učnega okolja
s pomočjo kvalitativnih metod
V raziskovanju procesa soustvarjanja učenja za spremembe fizičnega, didaktičnega,
kurikularnega in socialnega učnega okolja s pomočjo kvalitativnih metod sem izhajala iz
kvantitativno pridobljenih podatkih o posameznih elementih učnega okolja ter o uporabi
strategije soustvarjanja spodbudnega učnega okolja v petstopenjskem modelu pomoči, ki so
zapisani v tabeli 7.19.
Tabela 7.19: T-test za spremenljivke o posameznih elementih učnega okolja ter o uporabi
strategij v procesu soustvarjanja spodbudnega učnega okolja v petstopenjskem modelu
pomoči glede na vlogo
Vloga

Spremenljivka

Strokovni delavci

Šola in učno okolje (razred, pouk, dejavnosti v šoli idr.) je umirjeno.
Šola je urejena, šolske prostore krasijo rože.
Vsi učenci imajo možnost sodelovati v šolskih aktivnostih.
Učilnice so dovolj prostorne.
V učilnicah je dovolj svetlobe.
Med poukom je glasnost v učilnicah primerna, učenci se pogovarjajo toliko,
da ne motijo delo v razredu.
Temperatura v učilnicah je prijetna, v učilnicah je dovolj svežega zraka.
Učilnica je večinoma urejena klasično (vse klopi so obrnjene k tabli).
Učilnica je večinoma urejena po kotičkih (delovnih postajah).
V učilnicah so didaktični pripomočki, gradiva in viri nameščeni tako, da jih
učenci z lahkoto najdejo.
V učilnicah je računalnik, ki ga lahko učenci uporabljajo pri pouku.
V učilnicah je knjižni kotiček, v katerem se učenci radi zadržujejo.
V šoli so oblikovana pravila obnašanja (šolski red, razredna pravila).
Strokovni delavci šole gojijo spoštljive odnose eden do drugega.
Strokovni delavci šole gojijo spoštljive odnose do staršev.
Strokovni delavci šole organizirajo za učence vrstniško pomoč.
Na šoli se strokovni delavci, starši in učenci počutijo zaželeni.
Učenci doživljajo v šoli tudi neprijetnosti (posmehovanje, norčevanje,
pomilovanje, nagajanje, zbadanje).
Učenci radi hodijo v šolo.
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testna vrednost =
3
t
P
16,818
,000
25,839
,000
48,345
,000
28,133
,000
39,222
,000
20,947

,000

16,311
15,573
1,918

,000
,000
,028

17,090

,000

6,562
5,975
38,890
32,451
47,894
18,579
21,826

,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

12,234

,000

20,735

,000

Vloga

Spremenljivka

Učenci

Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri pridobivanju novega
znanja glede na njihove zmožnosti.
Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri ocenjevanju znanja
glede na njihove zmožnosti.
Učitelji zagotovijo učencem, da sedijo na takem mestu, ki jim omogoča čim
večjo interakcijo z njimi ter učencem čim boljšo osredotočenost na šolsko
delo.
Učitelji izbirajo različne vrste ocenjevanja znanja, v katerih upoštevajo
individualne potrebe učencev.
Domače naloge niso za učence pretežke, učitelji v največji meri upoštevajo
individualne potrebe in zmožnosti učencev.
Strokovni delavci strpno, potrpežljivo, obzirno in razumevajoče opozarjajo
na napake pri delu učence in starše.
Učitelji izvajajo z učenci trening strategij učenja, učijo jih učiti se.
Poznavanje varovalnih dejavnikov v učnem okolju ter razvijanje
spodbudnega učnega okolja (spremembe v poučevalni praksi, pogovor z
učencem, soustvarjanje šolske prakse skupaj z učencem idr.) je pomembno
za doseganje ciljev vseh učencev.
Delo z učenci z učnimi težavami je profesionalni izziv strokovnih delavcev
v osnovni šoli, osebnostno in strokovno v njem napredujejo.
Učitelji, šolska svetovalna služba in ravnatelj so ponosni na to, da so
strokovni delavci v osnovni šoli.
OE Zavoda RS za šolstvo Murska Sobota nudi šolam strokovno podporo in
pomoč na področju dela z učenci z učnimi težavami.
Šola in učno okolje (razred, pouk, dejavnosti v šoli idr.) je umirjeno.
Šola je urejena, šolske prostore krasijo rože.
Vsi učenci imajo možnost sodelovati v šolskih aktivnostih.
Učilnice so dovolj prostorne.
V učilnicah je dovolj svetlobe.
Med poukom je glasnost v učilnicah primerna, učenci se pogovarjajo toliko,
da ne motijo delo v razredu.
Temperatura v učilnicah je prijetna, v učilnicah je dovolj svežega zraka.
Učilnica je večinoma urejena klasično (vse klopi so obrnjene k tabli).
Učilnica je večinoma urejena po kotičkih (delovnih postajah).
V učilnicah so didaktični pripomočki, gradiva in viri nameščeni tako, da jih
učenci z lahkoto najdejo.
V učilnicah je računalnik, ki ga lahko učenci uporabljajo pri pouku.
V učilnicah je knjižni kotiček, v katerem se učenci radi zadržujejo.
V šoli so oblikovana pravila obnašanja (šolski red, razredna pravila).
Strokovni delavci šole organizirajo za učence vrstniško pomoč.
Na šoli se strokovni delavci, starši in učenci počutijo zaželeni.
Učenci doživljajo v šoli tudi neprijetnosti (posmehovanje, norčevanje,
pomilovanje, nagajanje, zbadanje).
Učenci radi hodijo v šolo.
Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri pridobivanju novega
znanja glede na njihove zmožnosti.
Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri ocenjevanju znanja
glede na njihove zmožnosti.
Učitelji zagotovijo učencem, da sedijo na takem mestu, ki jim omogoča čim
večjo interakcijo z njimi ter učencem čim boljšo osredotočenost na šolsko
delo.
Učitelji izbirajo različne vrste ocenjevanja znanja, v katerih upoštevajo
individualne potrebe učencev.
Domače naloge niso za učence pretežke, učitelji v največji meri upoštevajo
individualne potrebe in zmožnosti učencev.
Strokovni delavci strpno, potrpežljivo, obzirno in razumevajoče opozarjajo
na napake pri delu učence in starše.
Učitelji izvajajo z učenci trening strategij učenja, učijo jih učiti se.
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Vloga

Spremenljivka

Starši

Šola in učno okolje (razred, pouk, dejavnosti v šoli idr.) je umirjeno.
Šola je urejena, šolske prostore krasijo rože.
Vsi učenci imajo možnost sodelovati v šolskih aktivnostih.
Učilnice so dovolj prostorne.
V učilnicah je dovolj svetlobe.
Temperatura v učilnicah je prijetna, v učilnicah je dovolj svežega zraka.
Učilnica je večinoma urejena klasično (vse klopi so obrnjene k tabli).
Učilnica je večinoma urejena po kotičkih (delovnih postajah).
V učilnicah so didaktični pripomočki, gradiva in viri nameščeni tako, da jih
učenci z lahkoto najdejo.
V učilnicah je računalnik, ki ga lahko učenci uporabljajo pri pouku.
V učilnicah je knjižni kotiček, v katerem se učenci radi zadržujejo.
V šoli so oblikovana pravila obnašanja (šolski red, razredna pravila).
Strokovni delavci šole gojijo spoštljive odnose do staršev.
Strokovni delavci šole organizirajo za učence vrstniško pomoč.
Na šoli se strokovni delavci, starši in učenci počutijo zaželeni.
Učenci doživljajo v šoli tudi neprijetnosti (posmehovanje, norčevanje,
pomilovanje, nagajanje, zbadanje).
Učenci radi hodijo v šolo.
Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri pridobivanju novega
znanja glede na njihove zmožnosti.
Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri ocenjevanju znanja
glede na njihove zmožnosti.
Učitelji zagotovijo učencem, da sedijo na takem mestu, ki jim omogoča čim
večjo interakcijo z njimi ter učencem čim boljšo osredotočenost na šolsko
delo.
Učitelji izbirajo različne vrste ocenjevanja znanja, v katerih upoštevajo
individualne potrebe učencev.
Domače naloge niso za učence pretežke, učitelji v največji meri upoštevajo
individualne potrebe in zmožnosti učencev.
Strokovni delavci strpno, potrpežljivo, obzirno in razumevajoče opozarjajo
na napake pri delu učence in starše.
Učitelji izvajajo z učenci trening strategij učenja, učijo jih učiti se.
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Legenda: t – vrednost t-preizkusa; P – stopnja statistične pomembnosti

V tabeli 7.19 so navedeni rezultati t-testa in stopnja statistične pomembnosti, s katerimi
sem preverjala razlike med aritmetičnimi sredinami ocen posameznih trditev in testno
vrednostjo, ki je v tem primeru 3. Iz tabele 7.19 je razvidno, da je aritmetična sredina ocen
strinjanja strokovnih delavcev, učencev (razen dveh trditev) ter staršev (razen dveh trditev)
nad vrednostjo strinjanja 3. Vrednosti t-preizkusa so pri vseh trditvah visoke in pozitivne, pri
čemer je razen treh trditev vrednost statistične pomembnosti P≤0,05. Skupina strokovnih
delavcev se z večino trditev večinoma do popolnoma strinja (stopnja odgovora 4 in 5).
Negativno vrednost t-preizkusa je skupina učencev dosegla pri dveh trditvah, in sicer »V
učilnici je računalnik, ki ga lahko učenci uporabljajo pri pouku.« (t=-1,046; P=0,149) ter
drugo »Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri ocenjevanju znanja glede na
njihove zmožnosti.« (t=-10,111; P=0). Z drugo trditvijo se podobno kot učenci ne strinjajo
starši, vrednost t-preizkusa je negativna (t=-3,473; P=0,001). Nasprotno, strokovni delavci se s
trditvijo večinoma strinjajo oziroma popolnoma strinjajo (t=28,828; P=0).
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V odgovorih staršev na trditev »Strokovni delavci šole gojijo spoštljive odnose do
staršev.« (t=-6,257; P=0). To pomeni, da se starši, v primerjavi s strokovnimi delavci
(t=47,894; P=0), ne strinjajo oziroma popolnoma ne strinjajo, da strokovni delavci šole
vzdržujejo spoštljiv odnos s starši.
Ugotavljam, da so pri ocenjevanju procesa soustvarjanja sprememb učnega okolja
prisotne razlike med skupinami strokovnih delavcev, učencev in staršev. V nadaljevanju sem
ugotovljene razlike raziskovala s pomočjo kvalitativnih metod. Uporaba kvalitativnih
raziskovalnih metod je odprla prostor, da smo nekatere kvantitativno pridobljene podatke
dopolnili s pojasnili in dodatnimi razlagami. S pomočjo kvalitativno pridobljenih podatkov
sem odgovorili na nejasnosti in dvome, ki nastajajo v procesu soustvarjanja spodbudnega
učnega okolja (Priloga 14.8).

7.7.3.1 Kvalitativno raziskovanje procesa soustvarjanja sprememb učnega
okolja
Strokovni delavci so v SWOT analizi (Priloga 14.8) navedli, da je k izdelavi protokola o
uresničevanju koncepta dela Učne težave v osnovni šoli (Magajna idr., 2008b) na šolah prišlo
predvsem zaradi potrebe po boljši organizaciji dela. Izdelavo protokola so ocenili kot prednost
predvsem večje šole ali podružnične šole. V protokolu je običajno določena oseba, ki poskrbi
za povezavo s svetovalno službo ali pomaga učitelju pri oblikovanju šolskega tima na prvih
treh korakih v petstopenjskem modelu nudenja pomoči učencem z učnimi težavami. Na
nekaterih šolah, večinoma manjših, je to nalogo prevzela šolska svetovalna služba, na
nekaterih pa učitelj, ki tesno sodeluje s svetovalno službo.
V razgovorih in delavnicah so strokovni delavci in starši spoznavali proces
soustvarjanja. V delavnicah so poudarili, da mora imeti učitelj poleg strokovnega znanja s
področja učencev z učnimi težavami tudi znanja in veščine za izvajanje timskega dela ter
razvito visoko stopnjo empatije. Značilnost procesa soustvarjanja so opisali kot skupno
sodelovanje strokovnih delavcev, učencev in njihovih staršev pri zagotavljanju optimalnih
pogojev za napredovanje učenca v šoli.
S SWOT analizo, razgovori, delavnicami, študijo sekundarnega gradiva sem želela
ugotoviti, ali pri pripravi, izvajanju, evalviranju in ponovnem načrtovanju individualnega
delovnega projekta pomoči strokovni delavci šole povabijo k sodelovanju učenca in starše ter
kako odstranjujejo ovire v šolski praksi, da v procesu soustvarjanja postanejo strokovni
delavci, starši in učenci sogovorniki in soustvarjalci spodbudnega učnega okolja. V SWOT
analizi (Prilogi 14.7 in 14.8) so strokovni delavci menili, da je uporaba koncepta timskega
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soustvarjanja izvedljiva, vendar terja spremembe v stališčih in razmišljanju osebja šol, zato
potrebuje čas, da v šolah zaživi. Učenci, ki so bili vključeni v proces soustvarjanja, so
pripovedovali, da je bilo sodelovanje s strokovnimi delavci odprto, razumeli so svoje dolžnosti
in pravice, da so jih učitelji spraševali, kaj želijo, kaj menijo in pričakujejo. Učenci so navedli,
da bi najraje spremenili sebe, da ne bi imeli učnih težav in da ne bi bili drugačni. Večina
učencev je povedala, da so se učili z večjim veseljem, če so jih strokovni delavci pohvalili, se
pogovorili z njimi o učenju in jim svetovali, kako naj se učijo. Dogovor s strokovnimi delavci
jim je pomenil tudi motivacijo za učenje. Strokovni delavci, učenci in starši so potrdili, da je
učitelj pomembna oseba pri uresničevanju procesa pomoči učencu z učnimi težavami oziroma
pri oblikovanju dobre poučevalne prakse in spodbudnega učnega okolja. Označili so, da je za
oblikovanje dobre poučevalne prakse ključno dobro poznavanje učnih težav in oblik pomoči
ter proces soustvarjanja, ker le na podlagi tega lahko individualizirajo in diferencirajo pouk ter
delo. Poudarili so, da je potrebna osebna odločitev učitelja, da bo sprejemal učenca z
njegovimi šibkimi in močnimi področji. Učitelj se mora osredotočiti na odkrivanje in
razvijanje močnih področij učenca. Učno okolje prilagaja tako, da zagotovi spremembe v
fizičnem učnem okolju (npr. sedežni red, ureditev učilnice idr.). Na tej stopnji se začne pomoč
z uresničevanjem individualizacije in diferenciacije pouka, v skladu s katerimi učitelj
spreminja didaktično učno okolje (npr. pripravlja prilagojena gradiva, pripomočke) in
kurikularno učno okolje (npr. izvaja splošne strategije dobre poučevalne prakse, učencu
prilagaja pouk in učenje, organizira vrstniško pomoč). Strokovni delavci so kritično
ovrednotili, da socialno učno okolje terja spremembe, ki najbolj vplivajo na spremembe v
poučevalni praksi. Učitelj mora pridobiti (povabiti) učence in starše za sodelovanje v procesu
pomoči, kar ni lahko ter se ga ne poslužujejo. Strokovni delavci so opozorili, da imajo pri delu
z učenci z učnimi težavami ter pri njihovem vključevanju več dilem, pa tudi težav s
postavljanjem realnih, kratkoročnih in uresničljivih ciljev. Zaradi preglednosti dela so v
individualnem delovnem projektu sprotno spremljali in proslavljali dosežke. V raziskavi so pri
sodelovanju z učenci in starši vodili dnevnik, kritično so prijateljevali z učencem in starši,
sodelovali z drugimi učitelji, z učitelji v podaljšanem bivanju, v varstvu, oddelčnim
učiteljskim zborom, učitelji interesnih dejavnosti.
Dobra poučevalna praksa se po navedbah strokovnih delavcev izvaja v okviru pouka in
pri vseh dejavnostih v šoli. V SWOT analizi, v razgovorih, individualnih projektih pomoči in
poročilih (Prilogi 14.7 in 14.8) so navedli, da individualizacija in diferenciacija temelji na
ustrezni izbiri pristopov. Zato se poslužujejo strategij sodelovalnega učenja, spremljanja dela,
posredovanja povratnih informacij. Opredelijo splošna načela, cilje, ideje, strategije in osnove
učne pomoči, ozaveščajo učence o splošnih strategijah učenja in poučevanja, ugotavljajo
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predznanje, konkretizirajo učne vsebine ter specifične strategije pomoči. Prilagajajo učne
strategije in metode (ustna razlaga, dodatna razlaga navodil, pojmov in postopkov, risanje,
konkretni primeri iz življenja učenca oziroma v povezavi z njegovim močnim področjem,
uporaba konkretnih vizualnih ponazoril in opor, igra, uporaba informacijsko-komunikacijske
tehnologije, refleksije, opazovanje, praktično delo idr.) in učne tehnike (specifične postopke za
reševanje nalog v okviru učnih sklopov), oblike dela (individualno in skupinsko delo) ter
časovne, prostorske, organizacijske in vsebinske prilagoditve vzgojno-izobraževalnega dela
tako, kot jih predvideva tudi Zakon o osnovni šoli (1996, 2011).
Drugo stopnjo pomoči učencu z učnimi težavami je šolska svetovalna služba opredelila
kot pomoč, ki se izvaja občasno. Svetovalni delavci so v SWOT analizi, razgovorih in
delavnicah (Prilogi 14.7 in 14.8) potrdili, da se vključijo v proces pomoči na pobudo učitelja,
in sicer takrat, ko pomoč učitelja za zagotavljanje učenčevih potreb ne zadošča. V skladu s
svojo strokovno usposobljenostjo izvedejo bolj poglobljeno odkrivanje potreb učenca ter
zagotavljajo raznolike oblike pomoči. Dobro so opredelili svoje naloge, v katere so vključili
tudi svetovanje učitelju, učencu in staršu, povezovanje in koordiniranje obstoječih virov
pomoči. Kritično so opredelili, da se pogosto od njih na šolah pričakuje, da prevzemajo vlogo
izvajalcev pomoči na vseh stopnjah, vlogo administratorjev, pogosto tudi nosilcev
individualnih delovnih projektov pomoči. Opozorili so tudi na visoko obremenitev, ki jo
prinaša delo z učenci z učnimi težavami ob vseh drugih nalogah, ki jo ima svetovalna služba v
osnovni šoli. Nekateri zaradi dopolnjevanja delovne obveze delujejo na več manjših šolah,
zato se število delovnih nalog pomnoži. Na tretji stopnji se izvaja individualna in skupinska
pomoč, ki jo nudijo praviloma učitelji, mobilni specialni pedagogi ali svetovalne službe,
pogosto tudi učitelji, ki z izvajanjem te oblike pomoči dopolnjujejo delovno obveznost.
Za ključno pri soustvarjanju spodbudnega socialnega učnega okolja štejem, da smo s
pomočjo kvalitativnih metod raziskali tudi vzpostavljali in razvijali odnose v osnovni šoli. V
SWOT analizi in v razgovorih (Prilogi 14.7 in 14.8) so strokovni delavci navedli, da je
vzpostavitev odnosa z učencem pomembna, vendar ni lahka naloga. Strokovni delavci so
navedli, da je potrebno vzpostaviti odnos ne le skupaj z učencem in njegovimi starši, vendar
tudi z drugimi učitelji, da bi se pomoč načrtovala, izvajala in vrednotila celostno in
kontinuirano. Za najbolj učinkovito strategijo pri vzpostavljanju odnosa med učencem in
učiteljem ter med učitelji so označili pogovor. Učenca je v pogovoru potrebno spodbujati,
motivirati ter prisluhniti njegovim potrebam. Samokritično so navedli,

da se premalo

posvečajo iskanju močnih področij pri učencu, pri sebi ter v okviru šole. To področje so v
SWOT analizi označili kot priložnosti, ki jih niso do sedaj še popolnoma izkoristili za razvoj
spodbudnega učnega okolja.
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Iz baze podatkov na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo (Baza podatkov ORACLE
2007‒2012) je razvidno, da je na letni ravni v zadnjih petih letih na OE Murska Sobota izdanih
okrog 400 odločb o usmeritvi, od tega dve tretjini za osnovne šole. Kritično je potrebno
analizirati izvajanje pomoči na prvih treh stopnjah v petstopenjskem modelu pomoči, saj je še
vedno za večje število učencev začet postopek usmerjanja, brez dosledno izvedenih prvih treh
stopenj. Povprečno število učencev v zadnjih petih letih, za katere se letno začne postopek
usmerjanja, je okrog 200 učencev. Od tega pa je približno ena tretjina učencev usmerjena kot
učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, petine učencev se ne usmeri. Ob
neusmeritvi učenca se šolam priporoči dosledno izvajanje pomoči v okviru petstopenjskega
modela pomoči.

7.7.3.2 Organizacija časa za delo z učencem v procesu sprememb učnega
okolja
S pomočjo kvalitativnih metod sem želela preveriti, ali se bo s sistematičnim
zagotavljanjem in organizacijo časa za neposredno delo z učenci z učnimi težavami, ustvarilo
spodbudno učno okolje tako, da učitelj vzpostavi in vzdržuje soustvarjalni odnos z učencem.
V delavnicah smo zato spoznavali proces soustvarjanja spodbudnega učnega okolja,
načrtovali in izvajali spremembe v vzgojno-izobraževalnem procesu in v poučevalni praksi.
Spoznavali smo timsko delo, ki terja nove odgovornosti in kompetence strokovnih delavcev v
procesu soustvarjanja spodbudnega učnega okolja. V skladu z ugotovitvami več avtorjev
(Polak, 2007; Čačinovič Vogrinčič, 2008; Magajna idr., 2008b) smo se osredotočili za
udejanjanje želenih sprememb v učnem okolju, predvsem na zagotavljanje in organizacijo
časa, vzpostavljanje odnosa z učencem in z njegovimi starši.
Strokovni delavci, učenci in starši so v SWOT analizi (Prilogi 14.7 in 14.8) navedli, da
je organizacija dela in časa z učenci z učnimi težavami zajeta v individualnih delovnih
projektih pomoči. V šoli potekajo projekti pomoči skozi celotno šolsko leto. V projektih
pomoči so določene opredelitve metodike in didaktike poučevanja in učenja glede na posebne
potrebe vsakega učenca ter je opredeljen delež izvajalcev pomoči na prvih treh korakih v
petstopenjskem modelu pomoči. Strokovni delavci in starši so v okviru delavnic pripravljali
individualni projekt pomoči za učenca. Navedli so, da mora le-ta biti usmerjen v doseganje
optimalnih rezultatov učenca, manj pogosto pa so navedli, da v spodbujanje in odkrivanje
učenčevih talentov in v vsestransko izboljšanje življenjskih razmer učenca. Strokovni delavci
so bolj pogosto navedli, da se individualni projekt pomoči spreminja glede na potrebe učenca.
Starši in učenci so v razgovorih navajali, da je individualni delovni projekt pomoči
dokument, ki se izdela na začetku šolskega leta in se po njem izvaja pomoč učencu pri pouku.
206

Menili so, da ima velik pomen, saj učencu določa pravice pri pouku, predvsem pri preverjanju
in ocenjevanju znanja. Opozorili so tudi, da se srečujejo z nerazumevanjem strokovnih
delavcev do potreb otrok, zlasti pa na področju preverjanja in ocenjevanja znanja.
Strokovni delavci, starši in učenci so navedli, da v dnevnikih zapisujejo tekoče
odločitve, razprave, dogovorjene spremembe, soglasje staršev za vse oblike pomoči, ob
redovalnih obdobjih delne evalvacijske ocene. Strokovni delavci, starši in učenci so v SWOT
analizi in razgovorih (Prilogi 14.7 in 14.8) potrdili, da se s sistematičnim zagotavljanjem in
organizacijo časa za neposredno delo z učenci z učnimi težavami ustvarilo spodbudno učno
okolje tako, da so učitelji zagotovili več priložnosti za njihovo sodelovanje s starši in učenci.
Opozorili so tudi, da je časa za neposredno delo še vedno malo, da bi morda bilo potrebno
zmanjšati administrativno delo v šolah ter število učencev v oddelkih. Pomanjkanje časa za
skupno timsko delo so uvrstili med ovire soustvarjanja spodbudnega učnega okolja.
V raziskavi o timskem soustvarjanju v pedagoški praksi (Grah, 2009) je bilo tudi
ugotovljeno, da je vključevanje učenca in njegovih staršev še šibko razvito ter da nima
tradicije v slovenskem šolskem prostoru. Poudarjeno je bilo, da je potrebno posvečati več
pozornosti neposrednemu delu z učencem, zato sem želela ugotoviti dejansko stanje.
Strokovni delavci, starši in učenci so potrdili, da je prav pomanjkanje časa za neposredno delo
z učenci velika ovira. Neposrednemu delu z učencem so vse tri skupine pripisali velik pomen.
Podobno kot ugotavlja Polak (2007) so tudi strokovni delavci v naši raziskavi ugotovili, da na
timsko delo v šoli vpliva organizacija dela, ureditev pouka, število ur pouka, kadrovska
sestava kolektiva (predvsem pa sodelovanje mobilne specialno pedagoške službe, ki je
prihajala v šolo ob samo določeni uri), prostorske posebnosti, normativi in standardi,
medosebne in komunikacijske ovire ter velikokrat tudi osebne ovire. Čas za timsko delo je
problem v različnih okoljih ter ključni dejavnik, ki prispeva k inovacijam. Pomanjkanje časa
za timsko sodelovanje je bil najpogosteje omenjen problem. Timsko delo še ni tako razvito,
kot bi si v šolah, predvsem pa na področju dela z učenci z učnimi težavami, želeli. Timsko
delo mora biti integrirano v delo učitelja (Polak, 2007, Grah, 2009). Učenci so se v razgovorih
navedli, da imajo najraje ure, ko jim strokovni delavci namenijo dovolj časa. Podobno kot
Čačinovič Vogrinčič, 2008; Magajna idr., 2008b so učenci potrdili, da kljub temu, da je prav
ta čas, ki ga preživijo skupaj z učiteljem, zanje najbolj pomemben, se ga je v šolah očitno še
vedno premalo zagotavlja.
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7.7.3.3 Učinkovite strategije v procesu soustvarjanja spodbudnega učnega
okolja
V delavnicah in SWOT analizi so strokovni delavci, učenci in starši opredelili strategije,
ki so prispevale k soustvarjanju spodbudnega učnega okolja na prvih treh korakih
petstopenjskega modela pomoči ter spreminjali odnos v šoli pri vključevanju učencev z učnimi
težavami.

7.7.3.3.1 Učinkovite strategije soustvarjanja spodbudnega učnega okolja, ki so jih navedli
strokovni delavci
Strokovni delavci so navajali, da je v procesu soustvarjanja spodbudnega učnega okolja
pomembno načrtovanje, izvajanje in evalvacija dela. Kljub temu se s starši običajno povežejo
le pri načrtovanju dela (seznanitvi staršev z učnimi težavami učenca), manj pogosto z učencem
z učnimi težavami. Med učinkovite strategije so šteli vse tiste, ki učencu omogočajo doseganje
optimalnih rezultatov. To so:
–

proces soustvarjanja v šoli, predvsem pa s sklenitvijo dogovora za sodelovanje in s
pomočjo poznavanja učenčevih potreb in primanjkljajev se je izboljšala organizacija
pouka (oblikovanje urnika, zagotavljanje materialnih virov, načrtovanje strokovne
pomoči idr.);

–

razdelitev vlog pri soustvarjanju spodbudnega učnega okolja je bilo izvedeno z dobro
koordinacijo in načrtovanjem pomoči (timsko načrtovanje, izvajanje in evalvacija
projektov pomoči, ponovno zastavljanje cilje v v projektih pomoči);

–

optimalni razvoj izobraževalnih ter socialnih potencialov učencev, odziv učitelja na
potrebe učenca;

–

izvajanje načela individualizacije in diferenciacije v šoli je krepila pravočasno
prepoznavanje učenčevih potreb ter zagotavljanje teh potreb;

–

razvijanje timskega dela (pomoč drugih strokovnih delavcev v šolskem timu ter
nasvete ob reševanju problemov);

–

postavljanje pravil, v skladu s katerimi sodelujejo strokovni delavci v šoli;

–

osredotočenost na izvajanje oblik pomoči v razredu, s katero dobi podporo učenec z
učnimi težavami in učitelj;

–

fleksibilno organizacijo časa, ki učencem omogoči, da dokončajo nalogo;

–

prostor za dajanje spodbud učencu in omogočanje, da dosega uspeh, da se počuti
srečno in radovedno;
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–

upoštevanje močnih področij učenca, učenčevega predznanja, prostor za boljše
opazovanje in motiviranje učenca;

–

aktivno vključevanje učencev v proces učenja.

7.7.3.3.2 Učinkovite strategije soustvarjanja spodbudnega učnega okolja, ki so jih navedli
učenci in njihovi starši
Učenci in njihovi starši so tudi opredelili strategije sodelovanja. To so:
–

prejetje prijaznega vabila na timsko srečanje s strokovnimi delavci (predvsem, da je
bila ena izmed točk navedena tudi vsebina o napredku in dobrih dosežkih otroka v šoli
in doma);

–

odkrita komunikacija in izmenjava mnenj;

–

vzpostavitev neformalnega odnosa s strokovnimi delavci (v šolskem timu so potem
lažje predlagali način dela);

–

prejemanje jasnih in enoznačnih navodil za delo doma (lažje so se aktivno prizadevali
za otrokov napredek v domačem okolju);

–

prejemanje prijaznih spodbud za aktivno vključevanje v šolski tim;

–

skrb za optimalni razvoj učencev, odziv učitelja na potrebe učenca in staršev (Priloga
14.8).
Ugotavljam, da so med pomanjkljivosti in priložnosti v povezavi z učinkovitimi

strategijami za soustvarjanje spodbudnega učnega okolja strokovni delavci, učenci in starši v
SWOT analizi in delavnicah (Priloga 14.8) prišteli izvajanje timskega dela, predvsem pa
timsko načrtovanje, izvajanje aktivnosti skupaj z učencem in njegovimi starši. Strokovni
delavci so v nadaljevanju opredelili tudi prednosti timskega soustvarjanja, ki se kažejo
predvsem pri porazdelitvi vlog, obveznosti in odgovornosti med člani tima. V delavnicah so
poudarili, da jim je timsko delo omogočilo vsebinsko, didaktično in interesno specializacijo ter
boljše možnosti za učenje in vsestransko napredovanje znotraj ter zunaj tima. Predvsem starši
so začutili, da jim je bilo všeč, da se je v timu nudila medsebojna pomoč in skupno reševanje
problemov. Pri tem se je razvijal tudi neformalni odnos. Strokovni delavci so potrdili, da so se
v timskem sodelovanju oblikovala prijateljstva. Učenci, ki so se vključili v opredeljevanje
strategij v procesu soustvarjanja spodbudnega učnega okolja, so potrdili (Priloga 14.8), da so
bili sprva zadržani do sodelovanja z odraslimi, sčasoma pa so radi prihajali na srečanja, ker so
se odrasli z njimi ukvarjali.
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Ugotovitve raziskave potrjujem z mnenji več avtorjev (Resman, 2002; Polak, 2007;
Magajna idr., 2008b), da timsko delo krepi posameznikovo zavest o njegovi odgovornosti,
omogoča večje sodelovanje v kolektivu in ustvarja medsebojno zaupanje, izmenjavo izkušenj,
primerjanje in analizo izkušenj, evalvacijo prakse in nadaljevanje načrtovanja in razvijanja
dobre poučevalne prakse.

7.7.3.4 Učinkovitost

procesa

soustvarjanja

na

prvih

treh

korakih

petstopenjskega modela pomoči
V procesu učenja soustvarjanja spodbudnega učnega okolja smo v SWOT analizi,
delavnicah in v razgovorih s strokovnimi delavci, starši in učenci vrednotili učinkovitost
uporabe procesa soustvarjanja na prvih treh korakih petstopenjskega modela pomoči.
Vse tri skupine anketirancev so opozorile na pomanjkljivosti, ki so jih zaznali pri
evalvaciji timskega dela in samoevalvaciji dela. Strokovni delavci so v SWOT analizi (Prilogi
14.7 in 14.8) opredelili, da se pogosto pojavlja problem pri evalvaciji timskega dela, ker
nimajo primernih merskih pripomočkov za tovrstno evalvacijo, v katero bi se lahko vključili
tudi učenci, pedagoški in nepedagoški delavci, učenci in njihovi starši. Za evalvacijo so
uporabili različne metode in tehnike evalvacije, in sicer razgovor, diskusijo, vprašalnik, zapise
refleksij in mnenj (Priloge 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6). Evalvacijo, ki je bila usmerjena na
dogajanje v timu, so označili kot pomembno in jo uvrstili med pomanjkljivosti ter priložnosti
(Priloga 14.8). Izvedli so jo v obliki zapiskov, pogovorov, diskusije. Kot ključni proces so
označili refleksijo, pri kateri so imeli priložnost za pridobivanje mnenj o delu od drugih
članov, za potrditev in spoštovanje. Med pomanjkljivosti (Priloga 14.8) so uvrstili
pripravljenost sprejemanja povratnih informacij o svojem delu, izražanje in sprejemanje
konstruktivne kritike ter izražanje občutkov o doživljanju procesov in odnosov v timu.
Potrdile so se navedbe avtorjev (Resman, 2002; Polak, 2007; Magajna idr., 2008a; Grah,
2009), da je evalvacija pri timskem delu pomemben motivacijski dejavnik za nadaljnje timsko
delo. Zato so strokovni delavci evalvacijo usmerjali na doseganje zastavljenih vzgojnoizobraževalnih ciljev ter na dogajanje v timu (napredek otroka, pohvala članom tima za
doprinos k napredku otroka idr.). Strokovni delavci, starši in učenci so se učili reflektiranja, v
katerem so imeli priložnost za izmenjavo izkušenj, občutkov, potrditev in spoštovanje.
Ugotavljam, da so težje izvedli samorefleksijo, ki je pomenila poglobljeno preiskovanje
osebnih vrednot in prepričanj. Izvajanje samorefleksije sem štela za pomembno, ker po
mnenju avtorjev (Larrivee, 2000; Polak, 2007; Čačinovič Vogrinčič, 2008) timsko delo z
značilnostmi delovnega odnosa in osebnega stika predvideva odkrivanje profesionalnega in
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osebnega napredka. Predvidevam, da strokovni delavci, starši in učenci nimajo dovolj izkušenj
z izvajanjem samorefleksije, zato potrebujejo na tem področju več pomoči in strokovne
podpore.
Starši in učenci so pri vključevanju učenca v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo
projektov pomoči opozorili, da morajo biti strokovni delavci bolj pozorni na učence z učnimi
težavami, da jim morajo še bolj prisluhniti in jim pomagati. Učenci so opozorili, da jih učitelji
pogosto ne poslušajo, njihovo neznanje povezujejo z lenobo ali nesodelovanjem.
Opozarjam, da je v obstoječem šolskem prostoru učenec le redkokdaj soustvarjalec
pomoči. V timskem soustvarjanju je zato nujno potrebno začeti delo tako, da strokovni delavci
omogočijo učencu izkušnjo kompetentnosti, da ga vključujejo v proces pomoči, da uresničuje
odgovornosti. Za pozitivno ugotovitev raziskave štejem, da so strokovni delavci v skladu z
ugotovitvami Čačinovič Vogrinčič (2008) spoznali, da proces soustvarjanja zahteva od
strokovnih delavcev, da se pridružijo učencu, mu pomagajo odkrivati njegove vire moči,
izkušnje, znanja (močna področja, primanjkljaje, potrebe) in ga znajo spodbujati pri učenju. Za
to je potrebno ne le pedagoško znanje, ampak tudi razvoj osebnega odnosa, v katerem učencu
dajo izkušnjo, da ga spoštujejo. Strokovni delavci so izpostavili, da soustvarjanje omogoča
timsko raziskovanju učenčevih potreb tako, da učenca vodi k uspešnemu delu. Ugotavljam, da
je potrebno analizirati in razvijati proces soustvarjanja spodbudnega učnega okolja na prvih
treh

korakih

petstopenjskega

modela

pomoči

in

izbirati

učinkovitejše

strategije

interdisciplinarnega in timskega dela za spreminjanje odnosa v šoli pri vključevanju učencev z
učnimi težavami.
Iz študije sekundarnega gradiva (individualnih delovnih projektov pomoči, poročil o
otroku) je razvidno, da je bilo delo v projektu pomoči načrtovano, usklajeno, dogovorjeno in
zabeleženo. Zasledila sem nekaj pomanjkljivosti. V izvirnem delovnem projektu pomoči je
potrebno bolj jasno zapisati dogovorjeno zaporedje nalog in način sodelovanja vseh
udeleženih. Starši in učenci so v razgovorih povedali, da je zanje pomembno, da si strokovni
delavci vzamejo čas za svetovanje učencu in staršem, da jih spodbujajo in motivirajo za
sodelovanje v procesu pomoči učencu. Iz dokumentacije in pripovedovanja staršev ter učencev
je mogoče sklepati, da se strokovni delavci še vedno bolj osredotočajo na primanjkljaje
učenca, manj pogosto pa so se osredotočali na spodbujanje učenčevih močnih področij, na
katerih bi lahko gradil svojo uspešnost. Vse tri skupine anketirancev so izrazile (Prilogi 14.7 in
14.8), da je potrebno učence in njihove starše vključevati v delo v večji meri. Podobno kot
več avtorjev (Ross, 1996; Čačinovič Vogrinčič, 2008; Gammer, 2009; Percy-Smith, Thomas,
2010) strokovni delavci, učenci in starši opozarjajo, da je še vedno veliko dilem in odprtih
vprašanj ter pogovorov o tem, kako zagotoviti participacijo otrok, kako načrtovati, izvajati in
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evalvirati delo skupaj z njimi. Ugotovili so tudi, da je čas v šolskem prostoru omejen, običajno
na tekoče šolsko leto. Zato je treba izboljšati načrtovanje, spremljanje in vrednotenje
učinkovitosti pomoči strokovnih delavcev, učencev in staršev na prvih treh korakih
petstopenjskega modela pomoči. Ugotovitve raziskave razvojno-raziskovalnega podprojekta
Fakultete za socialno delo z naslovom Soustvarjanje učenja in pomoči (Kodele, Mešl, 2011)
potrjuje, da je v procesu soustvarjanja potreben glas vsakega člana šolskega tim, predvsem pa
učenca, zato poudarjam, da je za razvoj spodbudnega učnega okolja nujno potrebno, da se
otroku pridružimo, razumemo njegovo izražanje, se približamo k njegovemu svetu in
razumevanju.

7.7.3.5 Značilnosti

prikritega

kuriluka

v

procesu

soustvarjanja

spodbudnega učnega učnega okolja na prvih treh korakih
petstopenjskega modela pomoči
S pomočjo odgovorov strokovnih delavcev, učencev in staršev sem želela ugotoviti, ali
se pri soustvarjanju spodbudnega učnega okolja na prvih treh korakih petstopenjskega modela
pomoči pojavljajo značilnosti prikritega kurikula.
Strokovni delavci, učenci in starši so v delavnicah in razgovorih prepoznavali značilnosti
prikritega kurikula. Seznanili so se z ugotovitvami več avtorjev (Kroflič, 1997; Čačinovič
Vogrinčič, 2008; Magajna idr., 2008b; Grah, 2009; Bregar Golobič, 2011), da prikriti kurikul
predstavlja tudi dejstva, ki nastajajo v vzgojno-izobraževalnem procesu kot interakcija med
učiteljem in učencem, učenci in elementi, ki so del vzgojno-izobraževalnega dela v šoli.
Strokovni delavci, učenci in starši so spoznali, da je za soustvarjanje spodbudnega učnega
okolja ključna sprememba njihovega prevladujočega mnenja, da učenec ne more soustvarjati
spodbudnega učnega okolja, saj ne ve, kaj je zanj dobro.
V razgovorih so potrdili, da se z majhnimi spremembami v vsakodnevni poučevalni
praksi dosežejo spremembe v učnem okolju na šoli. Iz ugotovljenih rezultatov (manjše
vključevanje učencev in staršev v vse faze projekta pomoči, odločanje v imenu učenca in za
učenca, razširitev strategij dobre poučevalne prakse tudi v druge dejavnosti z učenci z učnimi
težavami idr.), zato še posebej zanje velja opozoriti, da se v šolah mora v večji meri kot doslej
razvijati proces soustvarjanja.
Vse tri skupine anketirancev so v strokovnem spoznanju koncepta delovnega odnosa in
osebnega stika kot strategije, ki v šoli razbija utečen način dela, ugotovili, da učencu omogoči,
da je vključen v proces poučevanja in soodločanja (Priloga 14.8). Spoznanja potrjujem z
ugotovitvami, da zahteve in priporočila za uporabo koncepta delovnega odnosa in osebnega
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stika za utečeno šolsko prakso pomenijo spremembo samoumevnosti v organizaciji, mišljenju
in ravnanju strokovnih delavcev, učencev in njihovih staršev (Čačinovič Vogrinčič, 2008;
Bregar Golobič, 2011). Več avtorjev (Evans, 2007; Fullan, 2007; Magajna, 2008; Russell,
2008; Tancig, 2008) poudarja, da je učitelj ključni subjekt vpeljevanja sprememb na nivoju
razreda in šole. Te spremembe ne zajemajo le zakonodaje in kurikula, ampak terjajo
pripravljenost učitelja, da jih uresniči v svoji vzgojno-izobraževalni praksi.
Zaključujem z ugotovitvijo, da je za spremembe v učnem okolju ključno spoznanje
strokovnih delavcev, da spremembe v vzgojno-izobraževalni praksi niso odvisne le od
zakonov ali ustreznega vodenja šole in razreda. Strokovni delavci morajo še v večji meri
pridobivati izkušnje in podporo pri delu z učenci z učnimi težavami, da bi v praksi
odstranjevali značilnosti prikritega kurikula. Poleg pridobivanja znanja in veščin za delo z
učenci z učnimi težavami, je potrebno oblikovati pozitivno naravnanost do učencev z učnimi
težavami ter do svojega dela z njimi.

7.7.4 Ugotovitve

o

procesu

soustvarjanja

učenja

za

spremembe

fizičnega, didaktičnega, kurikularnega in socialnega učnega okolja
Strokovni delavci in starši so v svojih ugotovitvah poudarili, da so v procesu
soustvarjanja učenja za spremembe fizičnega, didaktičnega, kurikularnega in socialnega
učnega okolja v petstopenjskem modelu nudenja pomoči pomembni dejavniki kakovostne
poučevalne prakse, v pouk je potrebno vključiti sodelovalno poučevanje in sodelovalno
učenje, iskati vire pomoči oziroma tiste osebe v okolju, ki lahko učitelju pomagajo pri
uresničevanju novega načina dela (Podobno: Strmčnik, 2001; Mejier in idr., 2003a; Pilj,
Meijer idr., 2003b; Magajna idr., 2008b; Kavkler, 2008).
Strokovni delavci so navedli, da se pri pomoči učencem z učnimi težavami najbolj
pogosto poslužujejo individualizacije in diferenciacije pouka, dobrega poznavanja učnih težav
in oblik pomoči. Poudarjajo tudi, da morajo brezpogojno sprejeti učenca z njegovimi šibkimi
in močnimi področji. Potrebno se jim zdi, da v proces pomoči vključujejo učence in starše, da
organizirajo vrstniško pomoč za učence ter pripravljajo prilagojena gradiva in pripomočke.
Kritično ugotavljam, da kljub izraženim potrebam, v svoji praksi premalo uresničujejo
dejavnosti, s katerimi bi to dosegli.
Strategije, s katerimi bi razvijali inkluzivno prakso, so podobno kot več avtorjev (Eaton,
2004; Kavkler, 2008; Magajna idr., 2008) opisali kot pripravo vključujočega razrednega
okolja. Opredelili so se, da je odnos strokovnih delavcev do učencev z učnimi težavami,
individualizacija in diferenciacija, spodbujanje dejavnosti učenca (omogočanje optimalnih
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dosežkov, izražanje pričakovanj do učenca, vrstniška pomoč idr.) pomembno. Ob tem je
potrebno izvajati dobro načrtovano in premišljeno pomoč učiteljev v razredu. Pri delu v
razredu so vključili delitev nalog in vlog, razvoj socialnih veščin, povezovanje se s starši
učencev in razvoj močnih področij učencev, omogočanje učencu z učnimi težavami
sodelovanje pri enakih aktivnostih kot vrstnikom, razvoj učenčevih močnih področij,
multisenzorno učenje, časovne in organizacijske prilagoditve (podaljšan čas, prilagojen obseg
nalog, razdelitev nalog na več delov), poudarek na ustnem preverjanju in ocenjevanju znanja,
uporabo konkretnih vizualnih opor in ponazoril (barvne zapise, pisanje z različnimi pisali),
posredovanje povzetkov iz učnih vsebin, učenje socialnih veščin, prilagajanje domačih nalog,
vzdrževanje partnerskega odnosa s starši.
Strinjajo se z avtorji (Carter, 1996; Čačinovič Vogrinčič, 2008), da uporaba strategij
dobre poučevalne prakse terja od strokovnih delavcev uvajanje novosti v delo šole,
vzdrževanje spoštljivih odnosov, diferenciacijo zahtev, spoštovanje učenca, razvoj pozitivnega
izrazoslovja in pogovora v šoli idr.
Ugotavljam, da se v razgovorih, rezultatih pridobljenih v SWOT analizi učnega okolja
in v študiji sekundarnega gradiva kažejo spremembe na vseh področjih dela z učenci z učnimi
težavami. Strokovni delavci so med drugim navedli, da potrebujejo podporo strokovnih
delavcev s področja inkluzije, podporo specialnih pedagogov, psihologov, svetovalcev iz
zunanjih ustanov, predvsem podporo vodstva šol. Izvajanje analize poučevalne prakse jim
predstavlja izhodišče za načrtovanje in izvajanje sprememb. Poudarili so, da je proces
soustvarjanja učenja za spremembe fizičnega, didaktičnega, kurikularnega in socialnega
učnega okolja na več področjih prispeval k razvoju strategij dobre poučevalne prakse na prvih
treh korakih petstopenjskega modela pomoči.
Strokovni delavci, starši in učenci so opisali strategije, ki krepijo sistematično
zagotavljanje in organizacijo časa za neposredno delo z učenci z učnimi težavami, v katerem
se ustvari spodbudno učno okolje tako, da učitelj vzpostavi in vzdržuje soustvarjalni odnos z
učencem. Med učinkovite strategije so strokovni delavci prišteli vse strategije, ki so učencu
omogočale doseganje optimalnih rezultatov, njim samim pa omogočale izvajanje ukrepov
pomoči. To so (Priloga 14.8): zagotavljanje materialnih virov za podporo učencev, dobro in
sistematično načrtovanje strokovne pomoči, skupno izvajanje in evalvacija projektov pomoči,
razgovori z učencem in s starši o potrebah učenca, o pomoči. Pomen so pripisali poslušanju in
razumevanju učenca, izražanju skrbi za učenca, razvijanju empatije. Označili so, da je dogovor
med strokovnimi delavci, starši, učenci o organizaciji časa za neposredno delo z učencem – o
oblikah in času za izvajanje pomoči, organizaciji dela (urnik, dogovor o pomoči izven pouka,
fleksibilna organizacija dela v času pouka, ki je boljše razvita v prvem in drugem triletju
214

osnovne šole) zelo pomembno. Potrebno je izvajati oblike pomoči v času pouka, manj pred in
po pouku. V domačem okolju je potrebno učencu pomagati tako, da le-ta začuti skrb in
podporo odraslega (potrebna je dobra organizacija in usklajevanje strokovnih delavcev med
sabo in s starši, terja dobro komunikacijo). Izvajanje pomoči v manjši skupini omogoči boljši
stik z učencem, dodajanje časa za doseganje optimalnih rezultatov pri učenju. Priporočljivo je
izvajanje intenzivnih oblik pomoči na začetku procesa pomoči, postopoma se čas treninga
lahko zmanjšuje. Ugotovitve raziskave potrjujejo tudi teze avtorice Čačinovič Vogrinčič
(2008), ki je razvila koncept soustvarjanja v šoli, da je prva naloga učitelja, da vzpostavi
delovni odnos.
Ugotavljam, da je za strokovne delavce sistematično zagotavljanje in organizacija časa
za neposredno delo z učenci z učnimi težavami izziv. V šolah je še veliko dilem in vprašanj o
oblikovanju takega spodbudnega učnega okolja, v katerem lahko oziroma ali sploh lahko
učitelj vzpostavi in vzdržuje soustvarjalni odnos z učencem.
Z raziskavo sem želela odgovoriti tudi na vprašanje, ali bodo učitelji v procesu
soustvarjanja spodbudnega učnega okolja na prvih treh korakih petstopenjskega modela
pomoči izbirali učinkovitejše pristope interdisciplinarnega in timskega dela ter spreminjali
odnos do učencev z učnimi težavami. Ugotavljam, da se je v procesu soustvarjanja
spodbudnega učnega okolja na prvih treh korakih petstopenjskega modela pomoči razvilo
timsko delo z značilnostmi delovnega odnosa in osebnega stika. Kot prednost procesa
soustvarjanja so strokovni delavci opisali predvsem možnost fleksibilne organizacije časa,
možnost nudenja podpore učencu, da jih le-ta razume ter izboljšanje odnosa z učencem. Proces
soustvarjanja jim je omogočil, da so bili učenci aktivno vključeni v učenje, bolj dejavni in
motivirani. Kritično ugotavljam, da se je proces soustvarjanja razvil le v času raziskave, da ga
na žalost strokovni delavci niso prenesli v vsakodnevno prakso, kot bi si morda želela.
Med pomanjkljivosti procesa soustvarjanja pa so strokovni delavci, učenci in starši
vključili težave na področju timskega dela na šolah. Opozarjajo, da je za razširjanje procesa
soustvarjanja potrebno, da šole prevzamejo odgovornost za organizacijo, načrtovanje,
izvajanje ter ponovno načrtovanje dela. Poudarek mora biti na neposrednem delu z učenci z
učnimi težavami.
Učenci in njihovi starši so opredelili, da jih je k sodelovanju spodbudilo prijazno vabilo
strokovnih delavcev. Vključili so se v spreminjanje šolske prakse, v pogovor o napredku in
dosežkih otroka, o otrokovem delu doma. Spodbudno jim je bilo tudi to, da so navezali
neformalni stik s strokovnimi delavci. V sodelovanju so razvili komunikacijo, razumeli so
sporočila in navodila za delo doma, lažje so si aktivno prizadevali za otrokov napredek.

215

Strokovni delavci, učenci in starši so v razgovorih (Priloga 14.8) navedli, da sodelovanje
z značilnostmi soustvarjanja podpira njihovo aktivno vlogo v procesu pomoči. Kot
pomanjkljivosti sodelovanja v timu so predvsem starši in učenci označili, da so sporočila
strokovnih delavcev jemali preveč osebno, da so se počutili prizadeti in nemočni, da so
občasno izražali nesoglasja in jezo. Starši so povedali, da bi radi sodelovali v delavnicah za
prikaz konkretnih strategij za pomoč otrokom v domačem okolju in za spoznavanje narave
otrokovih težav v šoli za starše. Predlagali so tudi razvoj medsebojne izmenjave izkušenj z
drugimi starši. Starši so izpostavili, da je potrebno razviti dodatne strategije pomoči staršem.
Starši potrebujejo prostor za pogovor, čim več informacij o potrebah otroka in navodil za delo
z njim glede na njegove posebne potrebe ter izobraževalne aktivnosti v obliki delavnic,
nasvetov in predavanj. Vse tri skupine so v razgovorih potrdile, da včasih učenec in tudi
njegovi starši težko govorijo o težavah, zato morajo strokovni delavci načrtovati, izvajati in
evalvirati delo tako, da se vanj vsi udeleženi brez težav vključujejo.
Ugotovitve raziskave še potrjujem z ugotovitvami avtorice Clement Morrison (2008b), da
strokovni delavci lahko razvijajo posebne strategije, s katerimi starše učencev z učnimi
težavami spodbujajo k sodelovanju. To so na primer: dajanje podpore in spoštovanja staršem,
zagotavljanje prostora za sodelovanje in soodločanje o korakih pomoči, razvijanje dobre in
razumljive komunikacije s starši in učenci, uporabljanje jezika, ki ga starši razumejo,
razvijanje partnerskega odnosa, postavljanje jasnih ciljev sodelovanja, zagotavljanje možnosti,
da starši izrazijo mnenja in zastavijo vprašanja idr. Spoznanja staršev potrjujem tudi z rezultati
raziskav v slovenskem prostoru (Magajna idr., 2008a, htpp://www.cpi.si), ki govorijo o
potrebah staršev po vzpostavljanju tesnejšega sodelovanja in boljših odnosih z učitelji.
Dobre izkušnje v individualnih delovnih projektih pomoči (Prilogi 14.7 in 14.8)
potrjujejo, da je mogoče uresničevati proces soustvarjanja v pedagoški praksi. V njem se
izboljša načrtovanje, spremljanje in vrednotenje učinkovitosti pomoči strokovnih delavcev,
učencev in staršev na prvih treh korakih petstopenjskega modela pomoči. Vse tri skupine
udeležencev v procesu soustvarjanja potrebujejo več učenja in podpore za tovrstno
sodelovanje.
Kritično je potrebno tudi presoditi, kako uresničevati proces soustvarjanja učenja za
spremembe fizičnega, didaktičnega, kurikularnega in socialnega učnega okolja. Pri uvajanju
sprememb v procesu soustvarjanja spodbudnega učnega okolja in pri razvoju dobre
poučevalne prakse strokovni delavci še vedno premalo vključujejo starše in učence. Tudi če
jih, je tega vključevanja premalo ali je pogosto neustrezno (le ob načrtovanju, seznanjanju z
dosežki in odločitvami strokovnih delavcev).
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7.8 Zmanjševanje učnih težav učencev z učnimi težavami v
procesu soustvarjanja spodbudnega učnega okolja
Soustvarjanje spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami vključuje
koncept timskega soustvarjanja, koncept delovnega odnosa in osebnega stika, spoštovanje
edinstvenosti in neponovljivosti učenca, zagotavljanje potreb učenca s pomočjo individualnih
delovnih projektov pomoči v fizičnem, socialnem, didaktičnem in učnem okolju. Proces
soustvarjanja pomeni največji doprinos za učence z učnimi težavami pri oblikovanju dobre
poučevalne prakse za premagovanje učnih težav (Čačinovič Vogrinčič, 2008).
V nadaljevanju raziskave sem se odločila raziskovati, kako strokovni delavci in starši
spoštujejo izkušnje učenca, kako spreminjajo odnos do njega ter ali ima odnos med njimi
značilnosti delovnega odnosa in osebnega stika. Vse tri skupine so odgovarjale na trditve, ki
so bili povezane s procesom soustvarjanja spodbudnega učnega okolja, z elementi delovnega
odnosa in osebnega stika.
Tabela 7.20: Parametri opisne statistike za spremenljivke vezanih na prepoznavanje značilnosti
soustvarjanja

spodbudnega

učnega

okolja

(V27,

V52)

in

spremenljivke

vezane

na

prepoznavanje značilnosti kurikularnega učnega okolja (V51) glede na vlogo
Spremenljivka
Strokovni delavci šole spoštujejo učence in zaupajo v
njihove sposobnosti.
Poznavanje varovalnih dejavnikov v učnem okolju ter
razvijanje spodbudnega učnega okolja (spremembe v
poučevalni praksi, pogovor z učencem, soustvarjanje šolske
prakse skupaj z učencem idr.) je pomembno za doseganje
ciljev vseh učencev.
Strokovni delavci šole spreminjajo način poučevanja
(obravnave) in odnos do učencev, razbijajo stereotipe v
šolski praksi.

Strokovni
delavci
M
SD
4,39

,754

4,48

,688

4,39

,702

Vloga
Učenci

Starši

M

SD

M

SD

2,19

1,076

4,17

1,024

Legenda: M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon

V tabeli 7.20 so navedene vrednosti aritmetičnih sredin in standardnih odklonov na
trditve povezane s procesom soustvarjanja spodbudnega učnega okolja ter s kurikularnim
učnim okoljem glede na vlogo ocenjevalca. Prazna polja v tabeli pomenijo, da osebe glede
vlogo niso odgovorile na trditev. Iz tabele 7.20 je razvidno, da so strokovni delavci odgovorili
na tri trditve, učenci in starši na eno trditev. Najvišjo povprečno oceno imajo strokovni delavci
(M=4,48; SD=0,688) pri trditvi, da je poznavanje varovalnih dejavnikov v učnem okolju ter
razvijanje spodbudnega učnega okolja (spremembe v poučevalni praksi, pogovor z učencem,
soustvarjanje šolske prakse skupaj z učencem idr.) pomembno za doseganje ciljev vseh
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učencev. Strokovni delavci so skladni v mnenju, da je potrebno spoznavati varovalne
dejavnike v okolju, da bi se razvijalo spodbudno učno okolje.
V raziskavi o soustvarjanju spodbudnega učnega okolja vrednosti aritmetičnih sredin
odgovorov vseh treh skupin anketirancev kažejo, da obstaja razlika med odgovori strokovnih
delavcev (M=4,39; SD=0,754) in staršev (M=4,17; SD=1,024) v primerjavi z učenci (M=2,19;
SD=1,076) na trditev »Strokovni delavci šole spoštujejo učence in zaupajo v njihove
sposobnosti.«. Vrednosti standardnih odklonov v skupini strokovnih delavcev kaže na
nekoliko nižjo razpršenost odgovorov in manjši razpon med minimalno in maksimalno oceno,
v skupini staršev in učencev pa nekoliko večji razpon in večjo razpršenost odgovorov.
Strokovni delavci se večinoma ali popolnoma strinjajo, da spreminjajo način poučevanja
(obravnave) in odnos do učencev ter razbijajo stereotipe v šolski praksi poučevanja (M=4,39;
SD=0,702). Ocenili so tudi (M=4,48; SD=0,688), da je poznavanje varovalnih dejavnikov v
učnem okolju ter razvijanje spodbudnega učnega okolja (spremembe v poučevalni praksi,
pogovor z učencem, soustvarjanje šolske prakse skupaj z učencem idr.) pomembno za
doseganje ciljev vseh učencev. V primerjavi s pridobljeno oceno v skupini strokovnih
delavcev se učenci večinoma ne strinjajo (M=2,19; SD=1,076), da jih njihovi strokovni
delavci šole spoštujejo in zaupajo v njihove sposobnosti.
Tabela 7.21: T-test za spremenljivke vezanih na prepoznavanje značilnosti soustvarjanja
spodbudnega učnega okolja (V27, V52) in spremenljivke vezane na prepoznavanje značilnosti
kurikularnega učnega okolja (V51) glede na vlogo

Vloga

Strokovni delavci
Učenci
Starši

Spremenljivka
Strokovni delavci šole spoštujejo učence in zaupajo v njihove
sposobnosti.
Poznavanje varovalnih dejavnikov v učnem okolju ter razvijanje
spodbudnega učnega okolja (spremembe v poučevalni praksi,
pogovor z učencem, soustvarjanje šolske prakse skupaj z učencem
idr.) je pomembno za doseganje ciljev vseh učencev.
Strokovni delavci šole spreminjajo način poučevanja (obravnave)
in odnos do učencev, razbijajo stereotipe v šolski praksi.
Strokovni delavci šole spoštujejo učence in zaupajo v njihove
sposobnosti.
Strokovni delavci šole spoštujejo učence in zaupajo v njihove
sposobnosti.

testna vrednost = 3
t
P
33,208

,000

38,632

,000

35,516

,000

-11,781

,000

16,888

,000

Legenda: t – vrednost t-preizkusa; P – stopnja statistične pomembnosti

V tabeli 7.21 so navedene rezultate t-preizkusa in stopnja statistične pomembnosti, s
katerim sem preverjala razliko med aritmetično sredino ocen posamezne trditve in testno
vrednostjo, ki je v tem primeru 3. Iz tabele 7.21 je razvidno, da je aritmetična sredina ocen
strinjanja strokovnih delavcev, staršev in učencev nad vrednostjo strinjanja 3. Vrednosti t218

preizkusa so pri vseh trditvah visoke in pozitivne, pri čem pa vrednost statistične pomembnosti
P≤0,05. To pomeni, da se strokovni delavci in starši s trditvami v povprečju precej strinjajo
(povprečje je pri vrednosti 4 in 5), kar pomeni, da so najbolj pogosto izbrali odgovor »se
strinjam« oziroma »popolnoma se strinjam«.
Iz tabele je 7.21 pa je razvidno, da so učenci odgovorili drugače. Odgovor na trditev
»Strokovni delavci šole spoštujejo učence in zaupajo v njihove sposobnosti.« je vrednost tpreizkusa negativna (t=-11,781; P=0), kar pomeni, da je aritmetična sredina odgovorov
učencev pod vrednostjo strinjanja 3. Učenci se ne strinjajo oziroma popolnoma ne strinjajo, da
jih strokovni delavci spoštujejo in zaupajo v njihove sposobnosti.
Zaradi pomembnosti podatkov v povezavi z zmanjševanjem učnih težav s pomočjo
soustvarjanja spodbudnega učnega okolja navajam podatke zabeležene v tabeli 6.5.
Raziskovali smo, kako strokovni delavci z učenci soustvarjajo spodbudno učno okolje v
osnovni šoli, da bi zmanjšali učne težave učencev. Odgovorilo je 323 (100%) strokovnih
delavcev, od tega jih je 111 (34,4%) navedlo, da z učenci vzpostavijo odnos, v katerem ga
spodbujajo in mu zagotavljajo optimalno pomoč. Skupina 94 (29,1%) jih je navedla, da skupaj
z učencem in drugimi učitelji načrtujejo, izvajajo in vrednotijo cilje v projektu pomoči, 65
(20,1%), da se z učencem pogovarjajo in ga motivirajo za delo, mu prisluhnejo tako, da ga
slišijo. Skupina 30 (9,3%) strokovnih delavcev je še vedno prepričanih, da učenec ne more
soustvarjati spodbudnega učnega okolja, ker ne ve, kaj je zanj dobro. Skupina 23 (7,1%)
strokovnih delavcev pa ne razvija močnih področij pri sebi, učencu in v samem okolju s
ciljem, da bi učenec dosegel optimalne rezultate. Ugotavljam, da so strokovni delavci v
procesu spreminjanja svojega dela z učenci z učnimi težavami, vendar je v manjšem odstotku
še vedno prisoten tradicionalen pogled na vključevanje učencev v proces soustvarjanja
spodbudnega učnega okolja.

7.8.1 Pozitivne in negativne izkušnje s soustvarjanjem spodbudnega
učnega okolja v osnovni šoli
Soustvarjanje spodbudnega učnega okolja omogoča pridobivanje različnih izkušenj.
Med skupinami anketirancev so nastale razlike pri opredelitvi pozitivnih in negativnih
izkušenj, ki so nastale pri soustvarjanju spodbudnega učnega okolja.
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Tabela 7.22: Odgovori na vprašanje »Pozitivne izkušnje s soustvarjanja spodbudnega učnega
okolja v osnovni šoli« glede na vlogo
Vloga
Strokovni delavci
Starši

Odgovor

f

krepitev odnosov, povečanje učinkovitosti dela
jasno opredeljene vloge in pričakovanja
osebno zadovoljstvo pri delu, napredek učenca
odkrivanje profesionalnega deleža v projektih pomoči,
profesionalna rast
izkušnja sprejetosti, spoštovanja
Skupaj
krepitev odnosov, povečanje učinkovitosti dela
jasno opredeljene vloge in pričakovanja
osebno zadovoljstvo pri delu, napredek učenca
odkrivanje profesionalnega deleža v projektih pomoči,
profesionalna rast
izkušnja sprejetosti, spoštovanja
Skupaj

122
119
34

Odstotek
odgovorov
37,8
36,8
10,5

25

7,7

23
323
29
94
22

7,1
100,0
13,2
42,9
10,0

26

11,9

48
219

21,9
100,0

Legenda: f – število odgovorov

V tabeli 7.22 je navedeno število in odstotek odgovorov strokovnih delavcev in staršev,
ki sem jih prejela po navodilu »Prosim, da izrazite svoje mnenje, pozitivne izkušnje v zvezi z
uresničevanjem koncepta Učne težave v osnovni šoli, z izvajanjem pomoči ter oblikovanjem
spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami.«. Pridobljene odgovore na odprto
vprašanje sem po vsebini razdelila v skupine. Skupinam sem pripisala imena spremenljivk.
Kvalitativne podatke sem nato obdelala s pomočjo kvantitativnih metod. Krepitev odnosov in
povečanje učinkovitosti dela doživlja kot pozitivno izkušnjo s soustvarjanjem spodbudnega
učnega okolja v osnovni šoli 122 (37,8%) strokovnih delavcev. 119 (36,8%) strokovnih
delavcev pa je kot pozitivno izkušnjo označilo jasno opredeljene vloge in pričakovanja. Od 34
(10,5%) strokovnih delavcev je kot pozitivno izkušnjo s soustvarjanja spodbudnega učnega
okolja izpostavilo doživljanje osebnega zadovoljstva pri delu in napredek učenca, 25 (7,7%)
odkrivanje profesionalnega deleža v projektih pomoči in profesionalno rast, 23 (7,1%) pa
izkušnjo sprejetosti, spoštovanja.
Največ staršev, 94 (42,9%), je kot pozitivno izkušnjo soustvarjanja spodbudnega učnega
okolja izpostavilo jasno opredeljene vloge in pričakovanja. 48 (21,9%) staršev je kot pozitivno
izkušnjo navedlo doživljanje sprejetosti in razumevanja. 29 (13,2%) staršev je navedlo, da je
kot pozitivno izkušnjo zaznala krepitev odnosov in povečanje učinkovitosti skupnega dela in
truda, 22 (10%) staršev pa, da so kot pozitivno izkušnjo začutili osebno zadovoljstvo pri delu
iz napredka učenca.
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Tabela 7.23: Odgovori na vprašanje »Negativne izkušnje s soustvarjanjem spodbudnega
učnega okolja v osnovni šoli« glede na vlogo
Vloga
Strokovni delavci
Starši

Odgovor

f

izgorevanje, počasno viden napredek pri delu
strah (pred neučinkovitostjo, načinom dela, skrb za
prihodnost učenca)
odpoved pri izpolnjevanju vloge
nerazumevanje okolja, nerazvita komunikacija
drugačnost in posebnost kot napaka
Skupaj
izgorevanje, počasno viden napredek pri delu
strah (pred neučinkovitostjo, načinom dela, skrb za
prihodnost učenca)
odpoved pri izpolnjevanju vloge
nerazumevanje okolja, nerazvita komunikacija
drugačnost in posebnost kot napaka
Skupaj

140

Odstotek
odgovorov
43,5

93

28,9

14
12
63
322
8

4,3
3,7
19,6
100,0
3,7

133

60,7

13
12
53
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5,9
5,5
24,2
100,0

Legenda: f – število odgovorov

V tabeli 7.23 je navedeno število in odstotek odgovorov strokovnih delavcev in staršev,
ki sem jih prejela po navodilu »Prosim, da izrazite svoje mnenje, negativne izkušnje v zvezi z
uresničevanjem koncepta Učne težave v osnovni šoli, z izvajanjem pomoči ter oblikovanjem
spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami.«. Pri soustvarjanju spodbudnega
učnega okolja je 140 (43,5%) strokovnih delavcev kot negativno izkušnjo navedlo izgorevanje
in počasno viden napredek pri delu in 93 (28,9%) strah pred neučinkovitostjo, pred načinom
dela, zaskrbljenost za prihodnost učenca. Drugačnost in posebnost je kot napako doživelo 63
(19, 6%) strokovnih delavcev. Od 14 (4,3%) do 12 (3,7%) je kot negativno izkušnjo opisalo
strah pred odpovedjo pri izpolnjevanju vloge in doživljanje nerazumevanja okolja in nerazvito
komunikacijo.
V tabeli 7.23 v nadaljevanju ugotavljamo, da je 133 (60,7%) staršev navedlo, da so kot
negativno izkušnjo pri soustvarjanju spodbudnega učnega okolja doživeli strah pred
neučinkovitostjo, pred zahtevnim načinom dela ter skrbjo za prihodnost otroka. Skoraj
četrtina, in sicer 53 (24,2%) staršev je navedlo, da je negativna izkušnja s soustvarjanjem
spodbudnega učnega okolja spoznanje, da se drugačnost in različnost v šoli razume kot
napaka. Šolsko neuspešnost je 13 (5,9%) staršev povezalo tudi z odpovedjo pri izpolnjevanju
starševske vloge, kar spada tudi med negativne izkušnje. Ker je bilo raziskovanje izvedeno v
bolj tradicionalnem podeželskem okolju, kjer je mnenje javnosti močno, je kot negativno
izkušnjo 12 (5,5%) staršev označilo nerazumevanje okolja, posmehovanje in nerazvito
komunikacijo tudi znotraj družine (nasprotovanje partnerja, starih staršev idr.). Počasno viden
napredek je zaznalo kot negativno izkušnjo 8 (3,7%) staršev.
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V zaključku opisovanja pozitivnih in negativnih izkušenj s soustvarjanjem spodbudnega
učnega okolja bi izpostavila nekaj podobnosti in razlik med skupinama. Med pozitivne
izkušnje so strokovni delavci (119; 36,8%) in starši (94; 42,9%) vključili jasno opredelitev
vlog in pričakovanj. Več strokovnih delavcev (122; 37,8%) kot staršev (29; 13,2%) pa je
zaznalo, da so se pri soustvarjanju spodbudnega učnega okolja krepili odnosi in povečala
učinkovitost dela. V primerjavi s strokovnimi delavci (23; 7,1%) je več staršev (48; 21,9%)
doživelo izkušnjo sprejetosti, spoštovanja.
Razlika med skupinama je nastala pri opisovanju negativnih izkušenj s soustvarjanjem
spodbudnega učnega okolja. Strokovni delavci (140; 43,5%) so kot negativno izkušnjo s
soustvarjanja spodbudnega učnega okolja navedli izgorevanje in počasno viden napredek pri
delu pri čemer je enako negativno izkušnjo označilo le 8 (3,7%) staršev. Največ staršev (133;
60,7%) je kot negativno izkušnjo doživelo strah pred neučinkovitostjo, skrb za prihodnost
učenca. Enako negativno izkušnjo je doživelo 93 oz. 28,9% strokovnih delavcev.
Približno enako število strokovnih delavcev (14; 4,3%) in staršev (13; 5,9%) pa je med
negativne izkušnje vključilo doživljanje odpovedi pri izpolnjevanju vloge, kar je verjetno
povezano z izgorevanjem. Izhodišče za poklicno izgorevanje je prav izguba občutka, da je
oseba pri svojem delu zelo malo dosegla. Pri delu z učenci z učnimi težavami je napredek
viden počasneje, če je sploh v času šolanja viden (Magajna idr., 2008a). Še vedno veliko
število strokovnih delavcev (63; 19,6%) in staršev (53; 24,2%) meni, da je drugačnost in
posebnost učencev z učnimi težavami napaka, kar je verjetno povezano z nepoznavanjem
učencev z učnimi težavami. Pomeni tudi prisotnost značilnosti prikritega kurikula v učnem
okolju, na katero vplivajo stališča strokovnih delavcev do inkluzije učencev z učnimi težavami
(Bregar Golobič, 2011).

7.8.2 Pomembna sporočila strokovnih delavcev, staršev in učencev o
soustvarjanju spodbudnega učnega okolja
Proces soustvarjanja spodbudnega učnega okolja pomeni pomemben doprinos za učence z
učnimi težavami predvsem pri zmanjševanju učnih težav. Za razvoj spodbudnega učnega
okolja so pomembna sporočila vseh udeleženih v procesu soustvarjanja.
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Tabela 7.24: Odgovori na vprašanje »Kaj bi radi sporočili o razvoju spodbudnega učnega okolja
v osnovni šoli?« glede na vlogo
Vloga

Odgovor

Strokovni delavci
Učenci
Starši

učitelji morajo spreminjati poučevalno prakso, ustvarjati
optimalne pogoje za razvoj učencev
soustvarjanje spodbudnega učnega okolja zmanjšuje učne težave
učencev
soustvarjanje spodbudnega učnega okolja mora biti izvedeno
skupaj z učenci in starši
vzdrževati je potrebno odnos med učitelji, učenci in starši, okrepiti
timsko delo
sistematični pristop na področju dela z učenci z učnimi težavami
zagotavlja boljše pogoje za razvoj učencev
spremeniti je potrebno področje učencev z učnimi težavami
sistemski ravni (zakonodaja, razvojni načrt šole)
učencem z učnimi težavami je nujno potrebno zagotavljati
spodbudno učno okolje
Skupaj
učitelji morajo spreminjati poučevalno prakso, ustvarjati
optimalne pogoje za razvoj učencev
soustvarjanje spodbudnega učnega okolja zmanjšuje učne težave
učencev
soustvarjanje spodbudnega učnega okolja mora biti izvedeno
skupaj z učenci in starši
vzdrževati je potrebno odnos med učitelji, učenci in starši, okrepiti
timsko delo
sistematični pristop na področju dela z učenci z učnimi težavami
zagotavlja boljše pogoje za razvoj učencev
učencem z učnimi težavami je nujno potrebno zagotavljati
spodbudno učno okolje
Skupaj
učitelji morajo spreminjati poučevalno prakso, ustvarjati
optimalne pogoje za razvoj učencev
soustvarjanje spodbudnega učnega okolja zmanjšuje učne težave
učencev
soustvarjanje spodbudnega učnega okolja mora biti izvedeno
skupaj z učenci in starši
vzdrževati je potrebno odnos med učitelji, učenci in starši, okrepiti
timsko delo
sistematični pristop na področju dela z učenci z učnimi težavami
zagotavlja boljše pogoje za razvoj učencev
spremeniti je potrebno področje učencev z učnimi težavami
sistemski ravni (zakonodaja, razvojni načrt šole)
učencem z učnimi težavami je nujno potrebno zagotavljati
spodbudno učno okolje
Skupaj

f

Odstotek
odgovorov

77

23,8

76

23,5

74

22,9

56

17,3

27

8,4

4

1,2

9

2,8

323

100,0

19

7,8

75

30,7

8

3,3

21

8,6

46

18,9

75

30,7

244

100,0

22

10,0

107

48,9

15

6,8

28

12,8

27

12,3

17

7,8

3

1,4
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100,0

Legenda: f – število odgovorov

Število in odstotek odgovorov strokovnih delavcev, učencev in staršev na vprašanje
»Kaj bi radi sporočili o razvoju spodbudnega učnega okolja v osnovni šoli?« je zabeležen v
tabeli 7.24. Iz omenjene tabele je razvidno, da 77 (23,8%) strokovnih delavcev meni, da mora
spreminjati poučevalno prakso, ustvarjati optimalne pogoje za razvoj učencev, 76 (23,5%)
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strokovnih delavcev pa, da soustvarjanje spodbudnega učnega okolja zmanjšuje učne težave
učencev. 74 (22,9%) strokovnih delavcev navaja, da mora skupaj z učenci in starši soustvarjati
spodbudno učno okolje, 56 (17,3%) jih poudarja, da je pomembno vzdrževati odnos med
učitelji, učenci in starši ter okrepiti timsko delo.
27 (8,4%) strokovnih delavcev je navedlo, da je potrebno zagotoviti sistematični pristop
na področju dela z učenci z učnimi težavami, ker le-ta nudi boljše pogoje za optimalni razvoj
učencev. 9 (2,8%) strokovnih delavcev je navedla, da je učencem z učnimi težavami nujno
potrebno zagotavljati spodbudno učno okolje in le 4 (1,2%) strokovni delavci so bili mnenja,
da je področje učencev z učnimi težavami potrebno urediti na sistemski ravni (zakonodaja,
razvojni načrt šole).
Največ, 107 (48,9%) staršev je sporočilo, da soustvarjanje spodbudnega učnega okolja
zmanjšuje učne težave učencev, 28 (12,8%) staršev je v svoje sporočilo o soustvarjanju
spodbudnega učnega okolja vključilo potrebo po vzdrževanju odnosa med učitelji, učenci in
starši. Poudarili so tudi, da je potrebno okrepiti timsko delo. Sledilo jim je 27 (12,3%) staršev,
ki so sporočili, da sistematični pristop na področju dela z učenci z učnimi težavami zagotavlja
boljše pogoje za razvoj učencev. 22 (10%) staršev je menilo, da učitelji morajo spreminjati
poučevalno prakso, ustvarjati optimalne pogoje za razvoj učencev. Potrebo po spremembi na
sistemski ravni (zakonodaja, razvojni načrt šole) je v svoje sporočilo vključilo 17 (7,8%)
staršev.
V sporočilu o počutju v šoli je 75 (30,7%) učencev opozorilo, da je učencem z učnimi
težavami nujno potrebno zagotavljati spodbudno učno okolje. Enako število 75 (30,7%)
učencev je navedlo, da soustvarjanje spodbudnega učnega okolja zmanjšuje učne težave
učencev.
V strukturiranem okolju in v sistematično izvajanem pristopu se dobro počuti 46
(18,9%) učencev, ker jim le-ta zagotavlja boljše pogoje za razvoj.
21 (8,6%) učencev pa je menila, da je za dobro počutje potrebno vzdrževati odnos med
učitelji, učenci in starši, okrepiti timsko delo. 19 (7,8%) učencev opozarja, da morajo učitelji
spreminjati poučevalno prakso in ustvarjati optimalne pogoje za razvoj učencev.
Zaključujem s povzetkom pomembnih sporočil strokovnih delavcev, staršev in učencev
o razvoju spodbudnega učnega okolja v osnovni šoli, pri katerih je mogoče zaslediti
podobnosti in razlike. Izpostavljam mnenje 75 (30,7%) učencev, ki sporočajo, da je učencem z
učnimi težavami nujno potrebno zagotavljati spodbudno učno okolje. V primerjavi z njimi
enako meni le 9 (2,8%) strokovnih delavcev in 3 (1,4%) starši. Zanimiva razlika med
skupinami anketirancev je nastala tudi v odgovorih na trditev, ali morajo učitelji spreminjati
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poučevalno prakso in ustvarjati optimalne pogoje za razvoj učencev. To se zdi pomembno 77
(23,8%) strokovnim delavcem in le 19 (7,8%) učencem ter 22 (10%) staršev.
Ključno je sporočilo 74 (22,9%) strokovnih delavcev in 75 (30,7%) učencev ter 107
(48,9%) staršev, da soustvarjanje spodbudnega učnega okolja zmanjšuje učne težave učencev.
Tabela 7.25: Test razlik v strukturi odgovorov
Trditev oz. vprašanje

Vloga
Učenci

Strokovni delavci
χ2
P
Pozitivne izkušnje s soustvarjanjem
spodbudnega učnega okolja v
osnovni šoli
Negativne izkušnje s soustvarjanja
spodbudnega učnega okolja v
osnovni šoli
Kaj bi radi sporočili o razvoju
spodbudnega učnega okolja v
osnovni šoli?

χ2

Starši
P

χ2

P

162,372

,000

81,023

,000

183,559

,000

257,598

,000

135,207

,000

227,498

,000

105,967

,000

Legenda: χ2 – vrednost χ2-preizkusa; P – stopnja statistične pomembnosti

V tabeli 7.25 so zabeležene vrednosti vrednost χ2-preizkusa in stopnja statistične
pomembnosti odgovorov na dve trditvi in eno vprašanje glede na vlogo. Prazna polja v tabeli
pomenijo, da osebe glede na vlogo niso odgovorile na omenjeni trditvi. Ugotavljamo, da so
med skupinama statistično pomembne razlike (P≤0,05) v doživljanju pozitivnih in negativnih
izkušenj ter pri podajanju sporočil o soustvarjanju spodbudnega učnega okolja, katerih smer
opisujem v drugih poglavjih.

7.8.3 Povzetek in interpretacija ugotovitev o zmanjševanju učnih težav
učencev z učnimi težavami v spodbudnem učnem okolju, ki ga
dosežemo s pomočjo soustvarjanja
V raziskavi sem želela preveriti mnenja strokovnih delavcev, učencev in staršev o tem,
ali spodbudno učno okolje, ki ga dosežemo s pomočjo soustvarjanja, zmanjšuje učne težave
učencev z učnimi težavami.
Najbolj pomembno je mnenje skoraj ene četrtine (74; 22,9%) strokovnih delavcev in
skoraj ene tretjine (75; 30,7%) učencev ter skoraj ene polovice (107; 48,9%) staršev, da
soustvarjanje spodbudnega učnega okolja zmanjšuje učne težave učencev (Tabela 7.25)
V praksi držav Evropske unije (Special needs education in Europe, 2003 v Kavkler,
2009, str. 5–6) se med učinkovite splošne pristope uresničevanja inkluzije štejejo tudi dobro
načrtovanje in organizacija dela ter uresničevanje individualizacije in diferenciacije procesa
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poučevanja. Podobno navaja več avtorjev (Gersch 1996; Čačinovič Vogrinčič, 2008; Magajna
idr. 2008b), da delovni odnos omogoči razvoj, raziskovanje in ustvarjanje optimalnih pogojev
za napredovanje vsakega učenca v skladu z njegovimi zmožnostmi. Ugotavljam, da 75
(30,7%) učencev, 9 (2,8%) strokovnih delavcev in 3 (1,4%) starši menijo, da je učencem z
učnimi težavami za njihov optimalni razvoj potrebno zagotavljati spodbudno učno okolje.
Mnenje, da učitelji morajo spreminjati poučevalno prakso in ustvarjati optimalne pogoje za
razvoj učencev iz izkušenj sporoča 77 (23,8%) strokovnih delavcev, 19 (7,8%) učencev in 22
(10%) staršev.
Strokovni delavci in starši so opisali pozitivne in negativne izkušnje s soustvarjanjem
spodbudnega učnega okolja (Tabeli 7.23 in 7.24). Na eni strani sporočajo, da soustvarjanje
spodbudnega učnega okolja prinaša pozitivne izkušnje glede razdelitve vlog in pričakovanj, na
drugi strani pa so kot negativno izkušnjo navedli strah pred neučinkovitostjo, pred novim
načinom dela in v skrbi za prihodnost otroka. Kot negativno so doživeli izgorevanje pri delu,
počasno viden napredek ter razumevanje drugačnosti in posebnosti učencev z učnimi težavami
kot napake. Soustvarjanje spodbudnega učnega okolja spodbuja timsko sodelovanje in
vključevanje strokovnih delavcev, učencev in staršev v projektih pomoči ter razvoj splošnih
pristopov uresničevanja inkluzije (Special needs education in Europe, 2003). V šoli postaja
čedalje bolj pomembno, da je učenec aktiven pri opredeljevanju potreb in primanjkljajev,
načrtovanju, izvajanju ter evalvaciji in ponovnem načrtovanju dela. Učitelj je najpomembnejša
oseba v šolskem prostoru, ki ustvarja pogoje za optimalno napredovanje učenca. Mobilizirati
mora moč učencev z učnimi težavami, strokovnih delavcev in staršev v smeri prizadevanj, da
učenec optimalno doseže zastavljene cilje. Učenci z učnimi težavami so zelo ranljiva skupina.
Uspeh v projektih pomoči pogosto ne pomeni nujno doseganja boljših ocen, ampak tudi
napredek pri pridobivanju izkušenj, predvsem izkušnje spoštovanja lastne vrednoti in
vključevanja (Podobno: Boyd-Franklin, Hafer Bry, 2000; Čačinovič Vogrinčič idr., 2005;
Grah, 2009 po Čačinovič Vogrinčič, 2008; Magajna idr., 2008b; Dumont idr., 2013).

226

8. FAKTORSKA ANALIZA
S faktorsko analizo sem dobila vpogled v latentno strukturo razvoja učnega okolja,
uspešnosti soustvarjanja spodbudnega učnega okolja v petstopenjskem modelu nudenja
pomoči v skupinah strokovnih delavcev, učencev in staršev. S Kaiser-Mayer-Olkinovim
testom (KMO test), ki meri delež skupne variance, ki jo povzročajo latentni faktorji v
uporabljenem sistemu spremenljivk ter z Bartlettovim testom sferičnosti sem preverila
upravičenost uporabe faktorske analize na spremenljivkah za skupino strokovnih delavcev,
učencev in staršev.
Faktorska matrika predstavlja odnos med faktorji in manifestnimi variablami v
posameznih skupinah. Zaradi enostavnejše razlage vsebine faktorjev je bilo potrebno faktorsko
matriko rotirali in tako prerazporedili faktorske saturacije. Uporabljena je bila poševnokotna
rotacija. Rezultat sta dve varianti rotirane faktorske matrike: matrika sklopa in strukturna
matriko, ki sta pomembni za vsebinsko poimenovanje faktorjev. V faktorski analizi se bomo
osredotočili na interpretacijo strukturne matrike.

8.1 Faktorska analiza – strokovni delavci
Tabela 8.1: KMO in Bartlettov test
Kaiser-Meyer-Olkinova test (KMO
test)
χ2
Bartlettov test
P

,908
6343,046
,000

V tabeli 8.1 sta predstavljeni vrednosti KMO testa ter Bartlettovega testa. Vrednost
KMO=0,908, Bartlettov test je statistično pomemben (P≤0,050). Obe vrednosti nakazujejo
smiselnost uporabe rezultatov faktorske analize za interpretacijo.
Tabela 8.2: Lastna vrednost in pojasnjena varianca za faktor
FAKTOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

λ
12,783
2,457
2,183
1,794
1,633
1,547
1,421
1,350
1,282
1,209
1,114
1,088

%
25,566
4,915
4,367
3,588
3,266
3,094
2,842
2,700
2,564
2,418
2,228
2,175

F%
25,566
30,481
34,847
38,436
41,702
44,796
47,637
50,337
52,901
55,319
57,547
59,722

Legenda: λ‒ lambda; % ‒ odstotek variance; F% ‒ skupni delež variance
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V tabeli 8.2 so zabeleženi parametri za posamezen izločen faktor. Prvi faktor samostojno
pojasni 25,566% celotne variance sistema. Vseh 12 izločenih faktorjev pojasni 59,722%
celotne variance sistema. To pomeni več kot polovico variance sistema.
Tabela 8.3: Strukturna matrika
Spremenljivka
1
Domače naloge niso za učence pretežke,
učitelji v največji meri upoštevajo
individualne potrebe in zmožnosti učencev.
Učitelji izvajajo z učenci trening strategij
učenja, učijo jih učiti se.
Učitelji izbirajo različne vrste ocenjevanja
znanja, v katerih upoštevajo individualne
potrebe učencev.
Strokovni delavci šole so pozorni tudi na
najmanjši napredek učencev, učence
pohvalijo za trud pri šolskem delu.
Učitelji pomagajo učencem odkrivati
močna področja, s katerimi lahko učenci
dosegajo zastavljene cilje.
Strokovni delavci strpno, potrpežljivo,
obzirno in razumevajoče opozarjajo na
napake pri delu učence in starše.
Strokovni delavci šole učencem v pogovoru
pojasnijo pričakovanja in jim jih
obrazložijo tako, da jih učenci razumejo.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi
težavami zagotovijo pomoč čim bolj
neopazno.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi
težavami zagotovijo pomoč čim bolj
zgodaj.
Učitelji zagotovijo učencem, da sedijo na
takem mestu, ki jim omogoča čim večjo
interakcijo z njimi ter učencem čim boljšo
osredotočenost na šolsko delo.
Strokovni delavci šole podpirajo pri delu
učitelje, učence in starše, iščejo vire
pomoči.
Šola in učno okolje (razred, pouk,
dejavnosti v šoli idr.) je umirjeno.
Šola je urejena, šolske prostore krasijo rože.
V učilnicah je dovolj svetlobe.
Učilnice so dovolj prostorne.
Temperatura v učilnicah je prijetna, v
učilnicah je dovolj svežega zraka.
Med poukom je glasnost v učilnicah
primerna, učenci se pogovarjajo toliko, da
ne motijo delo v razredu.
Vsi učenci imajo možnost sodelovati v
šolskih aktivnostih.
Na šoli se strokovni delavci, starši in učenci
počutijo zaželeni.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi
težavami zagotovijo pomoč tako dolgo,
dokler jo potrebujejo.
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2

3

4

5

FAKTOR
6
7
8

9

10

11

12
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Poznavanje varovalnih dejavnikov v učnem
okolju ter razvijanje spodbudnega učnega
okolja (spremembe v poučevalni praksi,
pogovor z učencem, soustvarjanje šolske
prakse skupaj z učencem idr.) je pomembno
za doseganje ciljev vseh učencev.
Strokovni delavci šole dobro poznajo
učence z učnimi težavami, zato jim
pravočasno ponudijo ustrezno pomoč.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi
težavami zagotovijo pomoč čim bližje k
njim.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi
težavami zagotovijo pomoč čim bolj
fleksibilno.
Delo z učenci z učnimi težavami je
profesionalni izziv strokovnih delavcev v
osnovni šoli, osebnostno in strokovno v
njem napredujejo.
Strokovni delavci šole spoštujejo učence in
zaupajo v njihove sposobnosti.
Strokovni delavci šole gojijo spoštljive
odnose do staršev.
Strokovni delavci šole si najdejo čas za
pogovor s starši.
Strokovni delavci šole gojijo spoštljive
odnose eden do drugega.
Strokovni delavci šole si najdejo čas za
pogovor z učenci.
V učilnicah je knjižni kotiček, v katerem se
učenci radi zadržujejo.
V učilnicah je računalnik, ki ga lahko
učenci uporabljajo pri pouku.
Učilnica je večinoma urejena po kotičkih
(delovnih postajah).
Učitelji imajo velika pričakovanja do
staršev v zvezi z domačim delom otrok
(želijo si, da bi se starši z otrokom več učili,
izvajali več različnih vaj idr.).
Učitelji omogočajo učencem uporabo
pripomočkov pri ocenjevanju znanja glede
na njihove zmožnosti.
V šoli je izdelan protokol uvajanja
Koncepta dela Učne težave v osnovni šoli.
V učilnicah so didaktični pripomočki,
gradiva in viri nameščeni tako, da jih učenci
z lahkoto najdejo.
Učitelji omogočajo učencem uporabo
pripomočkov pri pridobivanju novega
znanja glede na njihove zmožnosti.
OE Zavoda RS za šolstvo Murska Sobota
nudi šolam strokovno podporo in pomoč na
področju dela z učenci z učnimi težavami.
Učitelji, šolska svetovalna služba in
ravnatelj so ponosni na to, da so strokovni
delavci v osnovni šoli.
Starši skupaj s strokovnimi delavci šole in
učenci raziskujejo, kaj potrebuje otrok pri
učenju.
Strokovni delavci šole organizirajo za
učence vrstniško pomoč.
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Otroku je doma zagotovljeno ustrezno
okolje za pripravo na pouk (urejen ima
kotiček za učenje, pri učenju mu je
zagotovljena pomoč).
Strokovni delavci šole spreminjajo način
poučevanja (obravnave) in odnos do
učencev, razbijajo stereotipe v šolski praksi.
Učilnica je večinoma urejena klasično (vse
klopi so obrnjene k tabli).
Učenci doživljajo v šoli tudi neprijetnosti
(posmehovanje, norčevanje, pomilovanje,
nagajanje, zbadanje).
Pri pripravi, izvajanju, evalviranju in
ponovnem načrtovanju individualnega
delovnega projekta pomoči strokovni
delavci šole povabijo k sodelovanju učenca
in starše.
V šoli so oblikovana pravila obnašanja
(šolski red, razredna pravila).
Učenci radi hodijo v šolo.
Naloga staršev je razvijati delovne navade
otroka, spremljati njegovo šolsko in domače
delo.
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Določanje indikatorjev za posamezne faktorje za skupino strokovnih delavcev
Tabela 8.3 ponazarja strukturno matriko. Faktorji vsebinsko poimenujemo na osnovi
tistih saturacij, ki so višje po absolutni vrednosti, vrednosti pa se lahko gibljejo med -1 in +1.
Ime faktorja določajo tiste manifestne variable, ki imajo višje vrednosti saturacije s tem
faktorjem. Ime faktorja je sestavljeno iz vsebine treh do petih manifestnih spremenljivk in
sicer tistih, ki imajo najvišjo faktorsko utež s faktorjem. V tabeli 8.3 so uteži za vsak faktor
posebej razvrščene po velikosti.
Prvi faktor pojasnjuje 25,566% variance in smo ga poimenovali upoštevanje
individualnih potreb in zmožnosti učencev z učnimi težavami. Najbolj ga opisujejo naslednji
indikatorji:
– Domače naloge niso za učence pretežke, učitelji v največji meri upoštevajo
individualne potrebe in zmožnosti učencev.
– Učitelji izvajajo z učenci trening strategij učenja, učijo jih učiti se.
– Učitelji izbirajo različne vrste ocenjevanja znanja, v katerih upoštevajo individualne
potrebe učencev.
– Strokovni delavci šole so pozorni tudi na najmanjši napredek učencev, učence
pohvalijo pri šolskem delu.
– Učitelji pomagajo učencem odkrivati močna področja, s katerimi lahko učenci
dosegajo zastavljene cilje.
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Največjo faktorsko utež ima spremenljivka, ki se nanaša na upoštevanje individualnih
potreb in zmožnosti učencev, sledita ji pa spremenljivki, ki se nanašata na pomoč učiteljev
učencem pri izbiri strategij učenja ter na izbiro različnih vrst ocenjevanja ob upoštevanju
individualnih potreb učencev. Prvi faktor je unipolaren. Kaže na pomemben vpliv upoštevanja
individualnih potreb in zmožnosti učencev na zagotavljanje optimalne pomoči učencem z
učnimi težavami.
Upoštevanje individualnih potreb in zmožnosti učencev z učnimi težavami je tesno
povezano z nudenjem optimalne pomoči tem učencem v petstopenjskem modelu pomoči.
Upoštevanje individualnih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb učencev je pogoj za
uspešno uresničevanje inkluzije v praksi (Ainscow, 2003 v Kavkler, 2009; Magajna idr.,
2008a).
Drugi faktor pojasnjuje 4,915% variance in smo ga poimenovali ureditev šole. Najbolj
ga pojasnjujejo indikatorji:
– Šola in učno okolje (razred, pouk, dejavnosti v šoli idr.) je umirjeno.
– Šola je urejena, šolske prostore krasijo rože.
Drugi faktor je unipolaren. Spremenljivke drugega faktorja merijo značilnosti fizičnega
učnega okolja. Največjo faktorsko utež ima spremenljivka, ki se nanaša na ureditev šole kot
celote.
Fizično učno okolje predstavlja celotno opremo šole, ki učencu zagotavlja občutek
varnosti. Ugotovitve več raziskav (http://www.imakenews.com; http://www.eduplace.com;
http://www2scholastic.com) podobno kažejo, da je pri oblikovanju učinkovitega fizičnega
učnega okolja pomembno, da se strokovni delavci, starši in učenci v šoli dobro počutijo. Z
vidika spodbudnega fizičnega učnega okolja za učence z učnimi težavami je potrebno
izpostaviti, da umirjeno in strukturirano učno okolje, sedežni red, ki učencu omogoča čim več
interakcij z učiteljem ali drugimi učenci, jasno določena pravila in red v učilnici ima pozitiven
vpliv na učenje in doseganje optimalnih rezultatov tudi učencem z učnimi težavami.
Tretji faktor pojasnjuje 4,367% variance in smo ga poimenovali fizično učno okolje v
učilnici, ki omogoča sodelovanje. Najbolj ga pojasnjujejo indikatorji:
– V učilnicah je dovolj svetlobe.
– Učilnice so dovolj prostorne.
– Temperatura v učilnicah je prijetna, v učilnicah je dovolj svežega zraka.
– Med poukom je glasnost v učilnicah primerna, učenci se pogovarjajo toliko, da ne
motijo delo v razredu.
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– Vsi učenci imajo možnost sodelovati v šolskih aktivnostih.
Tretji faktor je unipolaren. Spremenljivke tretjega faktorja so vezane na elemente
fizičnega učnega okolja, in sicer na svetlobo, prostor in temperaturo v učilnici. Največjo
faktorsko utež ima spremenljivka, ki se nanaša na element fizičnega učnega okolja, in sicer
količino svetlobe v razredu.
Svetloba, akustika učilnice in velikost prostorov, temperatura prostora zagotavljajo
pogoje za učenje in vpliva na delo učitelja ter na sodelovanje učencev. Zaznavanje teh
elementov fizičnega učnega okolja vpliva na zbranost in sodelovanje učencev (na primer
neprimerna temperatura pomeni tudi nelagodje in ovira učenca in učitelja pri delu, velikost
prostora lahko negativno ovira učence pri delu, na primer premajhen prostor ovira izvajanje
aktivnosti v prostoru, prevelik pa vzbuja pogosto strah pri učencih, svetloba pa je potrebna za
optimalno delo) ter delo učiteljev (na primer načrtovanje dejavnosti v omejenem ali velikem
prostoru, malo ali veliko svetlobe vpliva tudi na možnost uporabe nekaterih pripomočkov, na
primer računalnika, tabelskih slik, ureditev sedežnega reda za učence z učnimi težavami) idr.
(http://www.imakenews.com; http://www.eduplace.com; http://www2scholastic.com).
Četrti faktor pojasnjuje 3,588% variance in smo ga poimenovali zagotavljanje
optimalne pomoči učencem z učnimi težavami. Najbolj ga pojasnjujejo indikatorji:
– Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč tako dolgo,
dokler jo potrebujejo.
– Poznavanje varovalnih dejavnikov v učnem okolju ter razvijanje spodbudnega učnega
okolja (spremembe v poučevalni praksi, pogovor z učencem, soustvarjanje šolske
prakse skupaj z učencem idr.) je pomembno za doseganje ciljev vseh učencev.
– Strokovni delavci šole dobro poznajo učence z učnimi težavami, zato jim pravočasno
ponudijo ustrezno pomoč.
– Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bližje k njim.
– Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj
fleksibilno.
Četrti faktor je unipolaren. Spremenljivke četrtega faktorja so vezane na dobro
poznavanje učencev z učnimi težavami in varovalnih dejavnikov v učnem okolju, od katerih je
odvisno pravočasno izvajanje pomoči učencem z učnimi težavami. Največjo faktorsko utež
ima spremenljivka, ki se nanaša zagotavljanje pomoči učencem z učnimi težavami tako dolgo,
dokler jo potrebujejo.
V povezavi s soustvarjanjem spodbudnega učnega okolja na prvih treh korakih
petstopenjskega modela pomoči je pomembno poudariti, da se število učencev z učnimi
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težavami, ob kakovostno izvedeni pomoči zmanjšuje. Potrebno je, da so bile pravočasno
prepoznane potrebe učencev, so bile ustrezno uporabljene strategije dobre poučevalne prakse
idr. Poudarek je tudi na razvijanju kompleksnega pristopa, ki zajema strategije na ugotavljanje
in prepoznavanje potreb učencev z učnimi težavami ter varovalnih dejavnikov pri učencih in v
okolju (Magajna idr., 2008b; Kavkler, 2009).
Peti faktor pojasnjuje 3,266% variance in smo ga poimenovali medsebojno spoštovanje.
Najbolj ga pojasnjujejo indikatorji:
– Strokovni delavci šole spoštujejo učence in zaupajo v njihove sposobnosti.
– Strokovni delavci šole gojijo spoštljive odnose do staršev.
– Strokovni delavci šole si najdejo čas za pogovor s starši.
– Strokovni delavci šole gojijo spoštljive odnose eden do drugega.
– Strokovni delavci šole si najdejo čas za pogovor z učenci.
Peti faktor je unipolaren. Spremenljivke petega faktorja so vezane na socialno učno
okolje in dobro poučevalno prakso, saj zajemajo odnose ter na element dobre poučevalne
prakse ter značilnost procesa soustvarjanja, v katero spada delovanje strokovnega delavca, v
katerem si najde čas za pogovor s starši in učenci. Največjo faktorsko utež ima spremenljivka,
ki se nanaša na spoštovanje učencev in zaupanje v njihove sposobnosti s strani strokovnih
delavcev.
V spodbudnem socialnem učnem okolju so ključne relacije v šoli odnosi med učitelji,
učitelji in učenci, učenci in učitelji in starši. Razen tega je analiza socialnega učnega okolja
pomembna za oblikovanje mreže pomoči učencu, za prepoznavanje potreb učenca in
zagotavljanje pomoči. Uresničevanje koncepta delovnega odnosa in osebnega stika v šoli je
mogoče le takrat, ko učitelj vzpostavi spoštljiv in zaupen odnos z učencem in njegovimi starši.
Ker učinkovito socialno učno okolje zajema tudi medsebojno spoštovanje močnih področij in
raznolikosti učencev za doseganje optimalnih dosežkov, je za napredek učenca potrebno, da
učitelji in starši zaupajo v učenčeve sposobnosti ter da se učencu ustvari čim več pogojev za
pridobivanje pozitivnih izkušenj (Petersen, 2001; Čačinovič Vogrinčič, 2008; Nordahl, 2008;
Grah, 2009; Kodele, Mešl, 2011).
Šesti faktor pojasnjuje 3,094% variance in smo ga poimenovali prilagoditev
didaktičnega okolja v razredu. Najbolj ga pojasnjujejo indikatorji:
– V učilnicah je knjižni kotiček, v katerem se učenci radi zadržujejo.
– V učilnicah je računalnik, ki ga lahko učenci uporabljajo pri pouku.
– Učilnica je večinoma urejena po kotičkih (delovnih postajah).
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Šesti faktor je unipolaren. Spremenljivke šestega faktorja so vezane na ureditev učnega
okolja v učilnicah. Največjo faktorsko utež ima spremenljivka, ki se nanaša na prilagoditev
prostora v razredu, in sicer ureditev posebnih kotičkov v razredu.
Več avtorjev (http://www.eduplace.com; http://specialed.about.com; Jereb, 2011b;
Magajna idr., 2008a) poudarja, da morajo biti učilnice zasnovane tako, da omogočajo hitre
spremembe aktivnosti med poukom, kreativno sodelovanje, dobro komunikacijo, dobro
osredotočenost učencev na šolsko delo. Za učence z učnimi težavami je priporočljivo, da se v
razredih oblikujejo umirjeni (tihi) kotički, v katerih nemoteno samostojno delajo, ali se jim
nudi pomoč znotraj skupine. Vključevanje v take kotičke pa učencem omogoča gibanje po
prostoru. Take prilagoditve fizičnega učnega prostora so pomembne, saj z njimi strokovni
delavci omogočajo učencem z učnimi težavami optimalno sodelovanje v procesu učenja in
poučevanja.
Sedmi faktor pojasnjuje 2,842% variance in smo ga poimenovali nudenje pomoči
učencem. Najbolj ga pojasnjujejo indikatorji:
– Učitelji imajo velika pričakovanja do staršev v zvezi z domačim delom otrok (želijo si,
da bi se starši z otrokom več učili, izvajali več različnih vaj idr.).
– Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri ocenjevanju znanja glede na
njihove zmožnosti.
Sedmi faktor je bipolaren, saj negativna vrednost spremenljivke pomeni nižjo oceno
možnosti uporabe učnih pripomočkov pri ocenjevanju znanja glede na učenčeve zmožnosti.
Druga spremenljivka je vezana na pričakovanja učiteljev do staršev v zvezi z domačim delom
otrok. Spremenljivki sedmega faktorja sta vezani na kurikularno učno okolje.
Uresničevanje inkluzije in soustvarjanje spodbudnega kurikularnega učnega okolja
pomeni tudi prilagajanje vzgojno-izobraževalnega procesa, spremembo v organizaciji pouka, v
mišljenju in ravnanju strokovnih delavcev, postavljanje ustreznih pričakovanj do učencev in
staršev. Pomembno je, da učitelji pri prilagajanju upoštevajo kontinuum močnih področij in
potreb učenca. Z uporabo ustreznih metod poučevanja, z omogočanjem, da so aktivno
vključeni v proces pomoči tudi starši (ki so bližje učenčevim izkušnjam in sposobnostim
domačem okolju), je mogoče zmanjšati učne težave ali preventivno preprečiti (Strmčnik,
2001; Čačinovič Vogrinčič, 2008; Mitchel, 2008).
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Osmi faktor pojasnjuje 2,700% variance in smo ga poimenovali izvajanje prilagoditev
učencem z učnimi težavami. Najbolj ga pojasnjujejo indikatorji:
– V šoli je izdelan protokol uvajanja Koncepta dela Učne težave v osnovni šoli Magajna
idr., 2008b).
– V učilnicah so didaktični pripomočki, gradiva in viri nameščeni tako, da jih učenci z
lahkoto najdejo.
– Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri pridobivanju novega znanja
glede na njihove zmožnosti.
Osmi faktor je unipolaren in je povezan z izvajanjem pomoči po petstopenjskem modelu
nudenja pomoči v osnovni šoli, ki poudarja upoštevanje individualnih potreb in zmožnosti
učencev, s čim se izvajajo strategije in ukrepi dobre poučevalne prakse. Največjo faktorsko
utež ima spremenljivka, ki se nanaša na izdelavo protokola uvajanja Koncepta dela Učne
težave v osnovni šoli.
Ugotovitve raziskave potrjujejo, da je uresničevanje strategij dobre poučevalne prakse
strokovno odgovorna naloga, ki jo mora šola vključiti v svojo vizijo oziroma program za
uresničevanje pomoči učencem z učnimi težavami. V poučevalni praksi je treba razvijati
strategije, ki spodbujajo uporabljanje vizualnih in tehničnih pripomočkov glede na zmožnosti
učenca. Ureditev spodbudnega didaktičnega učnega okolja zahteva, da so didaktični
pripomočki, gradiva, viri nameščeni tako, da jih učenci z lahkoto najdejo (Carter, 1996; Eaton,
2004; FAWCO strategije, 2004; Kavkler, 2008).
Deveti faktor pojasnjuje 2,564% variance in smo ga poimenovali podpora in pomoč.
Najbolj ga pojasnjujejo indikatorji:
– OE Zavoda RS za šolstvo Murska Sobota nudi šolam strokovno podporo in pomoč na
področju dela z učenci z učnimi težavami.
– Učitelji, šolska svetovalna služba in ravnatelj so ponosni na to, da so strokovni delavci
v osnovni šoli.
– Starši skupaj s strokovnimi delavci šole in učenci raziskujejo, kaj potrebuje otrok pri
učenju.
– Strokovni delavci šole organizirajo za učence vrstniško pomoč.
– Otroku je doma zagotovljeno ustrezno okolje za pripravo na pouk (urejen ima kotiček
za učenje, pri učenju mu je zagotovljena pomoč).
Deveti faktor je unipolaren. Spremenljivke devetega faktorja so vezane na podporo in
zavedanja se šol o pomembnosti razvoja področja dela z učenci z učnimi težavami. Največjo
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faktorsko utež ima spremenljivka, ki se nanaša na nudenje strokovne podpore in pomoči šolam
na področju dela z učenci z učnimi težavami.
V praksi držav Evropske unije se je izkazala potreba po iskanju virov pomoči in ključnih
oseb ali ustanov, ki bodo učitelju pomagali pri uvajanju novosti za spremembe šolske prakse.
Analiza prakse držav kaže, da so učitelji dokaj spretni v reševanju praktičnih problemov
znotraj šole in učne ure. Če potrebujejo pomoč, jo najbolj pogosto iščejo pri sodelavcih znotraj
šole, drugih strokovnih sodelavcih ter zunanjih ustanovah (European Agency for Developmnet
in Special needs Education, 2003).

Deseti faktor pojasnjuje 2,418% variance in smo ga poimenovali prikriti kurikul v
učnem okolju. Najbolj ga pojasnjujejo indikatorji:
– Učilnica je večinoma urejena klasično (vse klopi so obrnjene k tabli).
– Učenci doživljajo v šoli tudi neprijetnosti (posmehovanje, norčevanje, pomilovanje,
nagajanje, zbadanje).
Deseti faktor je unipolaren. Spremenljivke desetega faktorja so vezane na značilnosti
prikritega kurikula (klasično ureditev učilnice ter negativne izkušnje in počutje učencev v
šoli), ki ima tudi največjo faktorsko utež.
Koncept prikritega kurikula razširja in pojasnjuje razumevanje spodbudnega učnega
okolja, ker je od usklajenosti učenčevih značilnosti z značilnostmi učnega okolja odvisna
uspešnost učencev. Cilj razbijanja prikritega kurikula je ustvarjanje raznolikih učnih okolij, ki
bodo optimalno spodbujali razvoj individualnih zmožnosti vseh učencev (Bregar Golobič,
2011; Magajna, 2008).

Enajsti faktor pojasnjuje 2,228% variance in smo ga poimenovali sodelovalna klima.
Najbolj ga pojasnjujejo indikatorji:
– Pri pripravi, izvajanju, evalviranju in ponovnem načrtovanju individualnega delovnega
projekta pomoči strokovni delavci šole povabijo k sodelovanju učenca in starše.
– V šoli so oblikovana pravila obnašanja (šolski red, razredna pravila).
– Učenci radi hodijo v šolo.
Enajsti faktor je unipolaren. Negativna vrednost spremenljivk pomeni nižjo oceno sodelovanja
učencev in staršev v projektih pomoči. Spremenljivke enajstega faktorja so vezane na
soustvarjanje pomoči učencem z učnimi težavami. Največjo faktorsko utež ima spremenljivka,
ki se nanaša na pripravo, izvajanje, evalviranje in ponovno načrtovanje individualnega
delovnega projekta pomoči, v katerem strokovni delavci šole povabijo k sodelovanju učenca in
starše.
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Soustvarjanje spodbudnega učnega okolja je delo, v katerem se zbirajo dobre izkušnje,
uspehi posameznikov ali skupin, iskanje in ustvarjanje priložnosti za spoznavanje osebnega in
profesionalnega deleža ter razvoj posamičnih uspehov, lastne vrednosti in odgovornosti
(Bregar Golobič, 2011; Čačinovič Vogrinčič, 2008).
Ugotovitve Čačinovič Vogrinčič (2008), da je v središču soustvarjanja vzpostavljanje
osebnega stika, prostora za medsebojno sodelovanje, evalvacijo in skupno učenje. V
medsebojnem prostoru je mogoče v procesu soustvarjanja odpravljati izkušnje manjvrednosti,
nesposobnosti, umikanja idr.
Uresničevanje koncepta in modela delovnega odnosa soustvarjanja z učencem in
njegovimi starši je del šolske prakse, v katerem je učencu potrebno v večji meri omogočiti, da
govori in da je slišan ter razumljen (Čačinovič Vogrinčič, 2008; Grah, 2009).

Dvanajsti faktor pojasnjuje 2,175% variance in smo ga poimenovali spremljanje
otrokovega dela v domačem okolju. Najbolj ga pojasnjuje indikator:
– Naloga staršev je razvijati delovne navade otroka, spremljati njegovo šolsko in domače
delo.
Dvanajsti faktor je unipolaren. Negativna vrednost spremenljivke pomeni, da so
strokovni delavci nižje ocenili delo staršev v domačem okolju. Spremenljivka dvanajstega
faktorja je vezana na mnenja učiteljev do dela staršev v domačem okolju.
Sodelovanje s starši je za strokovne delavce pomembna naloga. Ugotovitve številnih
raziskav (Mikuš Kos, 1991; Resman, 2002; Christenson, Sheridan, 2001 v Jereb, 2011b;
Čačinovič Vogrinčič, 2008; Kalin idr., 2009) kažejo, da je dobro, če starši spremljajo šolsko in
domače delo otrok, da s šolo sodelujejo pri razvijanju delovnih navad otroka. Vloga staršev je
še bolj pomembna v primerih, ko mora reševati neobičajne situacije ali zagotavljati posebne
vsakodnevne potrebe učencev. Za soustvarjanje spodbudnega učnega okolja za učence z
učnimi težavami pomeni delo staršev doma varovalni dejavnik, ki podpira doseganje boljših
rezultatov. Zato je treba vzpostaviti učinkovite mehanizme za sodelovanje s starši ter jasno
postaviti meje strokovnosti, ki so v oblasti strokovnih delavcev ter staršem omogočiti čim bolj
optimalno soodločanje v procesih pomoči učencem z učnimi težavami (Čačinovič Vogrinčič,
2008).
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8.1.1 Korelacije med faktorji – strokovni delavci
Faktorska analiza poskuša poenostaviti kompleksnost povezav med množico opazovanih
spremenljivk z razkritjem skupnih razsežnosti ali faktorjev, ki omogočijo vpogled v osnovno
strukturo podatkov pridobljenih v skupini strokovnih delavcev.
Tabela 8.4: Korelacije med faktorji
FAKTOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1,000 ,165 ,198 ,355 ,279 ,203 -,097 ,274 ,252 ,155 -,145 -,153
,165 1,000 ,181 ,103 ,080 ,139 ,008 ,103 ,120 ,098 -,080 ,059
,198 ,181 1,000 ,141 ,199 ,129 -,060 ,165 ,128 ,083 -,116 -,093
,355 ,103 ,141 1,000 ,224 ,120 -,116 ,209 ,234 ,094 -,173 -,130
,279 ,080 ,199 ,224 1,000 ,109 -,063 ,183 ,144 ,094 -,128 -,105
,203 ,139 ,129 ,120 ,109 1,000 -,078 ,099 ,151 ,137 -,088 ,004
-,097 ,008 -,060 -,116 -,063 -,078 1,000 -,065 -,071 -,025 ,011 ,045
,274 ,103 ,165 ,209 ,183 ,099 -,065 1,000 ,146 ,110 -,037 -,117
,252 ,120 ,128 ,234 ,144 ,151 -,071 ,146 1,000 ,109 -,122 -,031
,155 ,098 ,083 ,094 ,094 ,137 -,025 ,110 ,109 1,000 -,057 ,037
-,145 -,080 -,116 -,173 -,128 -,088 ,011 -,037 -,122 -,057 1,000 ,026
-,153 ,059 -,093 -,130 -,105 ,004 ,045 -,117 -,031 ,037 ,026 1,000

V tabeli 8.4 so prikazani korelacijski koeficienti, ki se lahko gibljejo med -1 in +1.
Uporabljena je poševnokotna rotacija faktorske matrike.
V sklopu Faktorska analiza – strokovni delavci zaradi obsežnosti podatkov opisujem le
največje korelacije med faktorji, ki v skupini strokovnih delavcev predstavljajo perspektivo
razvoja spodbudnega učnega okolja. S pomočjo največjih korelacij med faktorji ugotavljam,
da strokovni delavci navajajo, da upoštevanje individualnih potreb in zmožnosti učencev z
učnimi težavami vpliva na zagotavljanje optimalne pomoči tem učencem (r=,355). Strokovni
delavci potrjujejo, da je ureditev šole odvisna od fizičnega okolja v učilnici, ki omogoča
sodelovanje (r=,181). Med ključne ugotovitve strokovnih delavcev štejem ugotovitev, da je od
upoštevanja individualnih potreb in zmožnosti učencev z učnimi težavami odvisno
medsebojno sodelovanje (r=,279) ter prilagoditev didaktičnega okolja v razredu (r=,203).
Zagotavljanje optimalne pomoči učencem strokovni delavci povezujejo s pripravljenostjo
nudenja pomoči (r=,116). Upoštevanje individualnih potreb in zmožnosti učencev vpliva na
izvajanje prilagoditev učencem z učnimi težavami (r=,274), na podporo in pomoč (r=,252) ter
prisotnost značilnosti prikritega kurikula v učnem okolju (r=,155). Sodelovalna klima pa
vpliva na spremljanje otrokovega dela v domačem okolju (r=,026) ter na nudenje pomoči
(r=,045). Korelacije med faktorji osvetljujejo latentne dimenzije manifestno predstavljenega
stanja v skupini strokovnih delavcev. Največji delež variance (25,566%) v skupini strokovnih
delavcev pojasnjuje faktor, ki kaže, da je pri soustvarjanju spodbudnega učnega okolja
ključnega pomena upoštevanje individualnih potreb in zmožnosti učencev z učnimi težavami.
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8.2 Faktorska analiza – učenci
Tabela 8.5: KMO in Bartlettov test
Kaiser-Meyer-Olkinova test
(KMO test)
Bartlettov test

,828
χ2
P

2960,496
,000

V tabeli 8.5 sta predstavljeni vrednosti KMO testa ter Bartlettovega testa. Vrednost testa
KMO=0,828, Bartlettov test je statistično pomemben (P≤0,050). Obe vrednosti nakazujeta
smiselnost uporabe rezultatov faktorske analize za interpretacijo.
Tabela 8.6: Lastna vrednost in pojasnjena varianca za faktor
FAKTOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

λ
8,020
2,777
2,143
1,684
1,585
1,382
1,339
1,309
1,249
1,198
1,069
1,054
1,047
1,005

%
19,095
6,612
5,102
4,009
3,773
3,289
3,187
3,116
2,974
2,851
2,546
2,510
2,493
2,393

F%
19,095
25,707
30,810
34,819
38,592
41,882
45,069
48,185
51,159
54,010
56,556
59,066
61,559
63,952

Legenda:λ- lambda; % - odstotek variance ; F% - skupni delež variance

V tabeli 8.6 so zabeleženi parametri za posamezen izločen faktor. Prvi faktor samostojno
pojasni 19,095% celotne variance sistema. Vseh 14 izločenih faktorjev pojasni 63,952%
variance sistema, kar je več kot polovica variance sistema.
Tabela 8.7: Strukturna matrika
Spremenljivka
1

2

3

4

5

6

FAKTOR
7
8
9

10

11

12

13

14

Učitelji omogočajo učencem
uporabo pripomočkov pri
,704
pridobivanju novega znanja
glede na njihove zmožnosti.
Učenci doživljajo v šoli tudi
neprijetnosti (posmehovanje,
,670
norčevanje,
pomilovanje,
nagajanje, zbadanje).
Učitelji zagotovijo učencem,
da sedijo na takem mestu, ki
jim omogoča čim večjo
interakcijo z njimi ter ,630
učencem
čim
boljšo
osredotočenost na šolsko
delo.
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Pri
pripravi,
izvajanju,
evalviranju in ponovnem
načrtovanju individualnega
delovnega projekta pomoči
strokovni
delavci
šole
povabijo k sodelovanju
učenca in starše.
Učenci radi hodijo v šolo.
Strokovni delavci strpno,
potrpežljivo, obzirno in
razumevajoče opozarjajo na
napake pri delu učence in
starše.
Strokovni
delavci
šole
podpirajo pri delu učitelje,
učence in starše, iščejo viri
pomoči.
Naloga staršev je razvijati
delovne navade otroka,
spremljati njegovo šolsko in
domače delo.
Domače naloge niso za
učence pretežke, učitelji v
največji meri upoštevajo
individualne potrebe in
zmožnosti učencev.
Pri učenju pomaga učencu
svetovalna služba in/ali
specialna pedagoginja.
Otroku
je
doma
zagotovljeno ustrezno okolje
za pripravo na pouk (urejen
ima kotiček za učenje, pri
učenju mu je zagotovljena
pomoč).
Učenec
hodi
k
dopolnilnemu pouku.
Starši skupaj s strokovnimi
delavci šole in učenci
raziskujejo, kaj potrebuje
otrok pri učenju.
Strokovni
delavci
šole
učencem z učnimi težavami
zagotovijo pomoč tako
dolgo, dokler jo potrebujejo.
V šoli so oblikovana pravila
obnašanja
(šolski
red,
razredna pravila).
Strokovni delavci šole si
najdejo čas za pogovor z
učenci.
Učitelji pomagajo učencem
odkrivati močna področja, s
katerimi
lahko
učenci
dosegajo zastavljene cilje.
Strokovni
delavci
šole
učencem z učnimi težavami
zagotovijo pomoč čim bolj
neopazno.
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,593

-,436 ,436

,569

,559

-,526

-,407

,547

,521

,449

,490

,481

,813

,795

,780

,678

,450

,753

,641

-,742

-,724

Strokovni delavci šole so
pozorni tudi na najmanjši
napredek učencev, učence
pohvalijo za trud pri
šolskem delu.
Strokovni
delavci
šole
učencem z učnimi težavami
zagotovijo pomoč čim bolj
fleksibilno.
Strokovni
delavci
šole
učencem z učnimi težavami
zagotovijo pomoč čim bolj
zgodaj.
Učitelji omogočajo učencem
uporabo pripomočkov pri
ocenjevanju znanja glede na
njihove zmožnosti.
Strokovni
delavci
šole
učencem
v
pogovoru
pojasnijo pričakovanja in
jim jih obrazložijo tako, da
jih učenci razumejo.
Učitelji izvajajo z učenci
trening strategij učenja,
učijo jih učiti se.
Učilnica
je
večinoma
urejena klasično (vse klopi
so obrnjene k tabli).
Učilnice
so
dovolj
prostorne.
V učilnicah je dovolj
svetlobe.
V učilnicah je računalnik, ki
ga lahko učenci uporabljajo
pri pouku.
Strokovni delavci šole dobro
poznajo učence z učnimi
težavami,
zato
jim
pravočasno
ponudijo
ustrezno pomoč.
V učilnicah je knjižni
kotiček, v katerem se učenci
radi zadržujejo.
Učitelji izbirajo različne
vrste ocenjevanja znanja, v
katerih
upoštevajo
individualne
potrebe
učencev.
Na šoli se strokovni delavci,
starši in učenci počutijo
zaželeni.
V učilnicah so didaktični
pripomočki, gradiva in viri
nameščeni tako, da jih
učenci z lahkoto najdejo.
Učilnica
je
večinoma
urejena
po
kotičkih
(delovnih postajah).
Strokovni
delavci
šole
organizirajo
za
učence
vrstniško pomoč.

-,655

-,564

-,546

,683

,566

,421

,756
-,784
-,617
,702

,643

,533

,707

,694

-,730

,587

-,764
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Strokovni delavci šole si
najdejo čas za pogovor s
starši.
Med poukom je glasnost v
učilnicah primerna, učenci
se pogovarjajo toliko, da ne
motijo delo v razredu.
Šola in učno okolje (razred,
pouk, dejavnosti v šoli idr.)
je umirjeno.
Vsi učenci imajo možnost
sodelovati
v
šolskih
aktivnostih.
Šola je urejena, šolske
prostore krasijo rože.
Strokovni
delavci
šole
spoštujejo učence in zaupajo
v njihove sposobnosti.
Temperatura v učilnicah je
prijetna, v učilnicah je
dovolj svežega zraka.

,451

-,506

-,791

-,699

,752

,831

,534

Določanje indikatorjev za posamezne faktorje za skupino učencev
Tabela 8.7 ponazarja strukturno matriko. Faktorji vsebinsko poimenujemo na osnovi
tistih saturacij, ki so višje po absolutni vrednosti, vrednosti pa se lahko gibljejo med -1 in +1.
Ime faktorja določajo tiste manifestne variable, ki imajo višje vrednosti saturacije s tem
faktorjem. Ime faktorja je sestavljeno iz vsebine treh do petih manifestnih spremenljivk, in
sicer tistih, ki imajo najvišjo faktorsko utež s faktorjem. V tabeli 8.7 so uteži za vsak faktor
posebej razvrščene po velikosti.

Prvi faktor pojasni 19,095% variance in smo ga poimenovali sodelovanje za uspeh.
Najbolj ga opisujejo naslednji indikatorji:
– Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri pridobivanju novega znanja
glede na njihove zmožnosti.
– Učenci doživljajo v šoli tudi neprijetnosti (posmehovanje, norčevanje, pomilovanje,
nagajanje, zbadanje).
– Učitelji zagotovijo učencem, da sedijo na takem mestu, ki jim omogoča čim večjo
interakcijo z njimi ter učencem čim boljšo osredotočenost na šolsko delo.
– Pri pripravi, izvajanju, evalviranju in ponovnem načrtovanju individualnega delovnega
projekta pomoči strokovni delavci šole povabijo k sodelovanju učenca in starše.
Največjo faktorsko utež ima spremenljivka, ki se nanaša na omogočanje uporabe
pripomočkov pri pridobivanju novega znanja glede na zmožnosti učencev, sledita ji
spremenljivki, ki se nanašata na počutje učencev v šoli ter prilagoditev prostora pri pouku.
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Prvi faktor je unipolaren. Kaže na pomemben vpliv prilaganja dejavnosti in prostora v šoli na
počutje učencev.
Model inkluzivne šole predvideva prilagajanje dejavnosti in prostora v šoli, ki je
povezano s počutjem učencev v šoli ter z doseganjem optimalnih rezultatov. Naloga
strokovnega delavca je tudi uresničevanje in sprotno vrednotenje učinkovitosti prilagoditev
kurikula in učnega okolja na počutje učenca ter na njegov napredek, povečanje zaupanja in
samospoštovanja, zmanjšanje strahu in stresa, učenje odgovornosti, socialne spretnosti
(Magajna idr., 2008b; Viola, 2006).
Drugi faktor pojasni 6,612% variance in smo ga poimenovali izvajanje različnih oblik
pomoči. Najbolj ga pojasnjujejo indikatorji:
– Pri učenju pomaga učencu svetovalna služba in/ali specialna pedagoginja.
– Otroku je doma zagotovljeno ustrezno okolje za pripravo na pouk (urejen ima kotiček
za učenje, pri učenju mu je zagotovljena pomoč).
– Učenec hodi k dopolnilnemu pouku.
– Starši skupaj s strokovnimi delavci šole in učenci raziskujejo, kaj potrebuje otrok pri
učenju.
– Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč tako dolgo,
dokler jo potrebujejo.
Drugi faktor je unipolaren. Spremenljivke drugega faktorja merijo značilnosti
soustvarjanja v kontinuumu pomoči. Največjo faktorsko utež ima spremenljivka, ki se nanaša
na nudenje pomoči svetovalne službe, ki pomeni tudi pričetek kontinuuma pomoči.
Proces soustvarjanja v kontinuumu pomoči pomeni tudi povezavo med šolo in domom,
tudi med izvajalci posameznih stopenj pomoči. Domače okolje ima za učenca ključno vlogo v
podsistemu širšega okolja. Za uspešno izvajanje pomoči v petstopenjskem modelu nudenja
pomoči je potrebno vzpostaviti partnerski odnos med strokovnimi delavci, učenci in starši ter
razmejiti vloge v kontinuumu pomoči (Vidmar, 1995; Ferguson, Kozelvski, Smit, 2001;
Magajna idr., 2008b).

Tretji faktor pojasni 5,102% variance in smo ga poimenovali soustvarjanje pravil
vedenja. Najbolj ga pojasnjujeta indikatorja:
– V šoli so oblikovana pravila obnašanja (šolski red, razredna pravila).
– Strokovni delavci šole si najdejo čas za pogovor z učenci.
Tretji faktor je unipolaren. Spremenljivke tretjega faktorja so vezane na elemente
socialnega učnega okolja, in sicer na odnose v šoli ter element procesa soustvarjanja. Največjo
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faktorsko utež ima spremenljivka, ki se nanaša na obstoj pravil v šoli, ki pomenijo tudi
element pri oblikovanju spodbudnega strukturiranega učnega okolja.
Učenci z učnimi težavami potrebujejo spodbudno in strukturirano učno okolje, zato je
zanje pomembno, da se seznanijo s šolskimi in razrednimi pravili, da se lahko obračajo na
učitelja kadar to potrebujejo. Pogovor z učenci pomembno prispeva k upoštevanju pravil.
Zagotavljanje časa za delo v šoli ter za pogovor z učenci predstavlja problem, ki je vendarle z
dobro organizacijo dela ter z načrtovanjem dejavnosti rešljiv. Čas, ki ga učenec preživi z
učiteljem, je za učenca pomemben za pridobivanje pozitivnih izkušenj (Čačinovič Vogrinčič,
2008; Kavkler, 2008; Magajna idr., 2008b; Nordhal, 2008; Dumont idr., 2013).
Četrti faktor pojasni 4,009% variance in smo ga poimenovali izvajanje pomoči na
osnovi močnih področij. Najbolj ga pojasnjujejo indikatorji:
– Učitelji pomagajo učencem odkrivati močna področja, s katerimi lahko učenci
dosegajo zastavljene cilje.
– Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj
neopazno.
– Strokovni delavci šole so pozorni tudi na najmanjši napredek učencev, učence
pohvalijo za trud pri šolskem delu.
– Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj
fleksibilno.
– Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj zgodaj.
Četrti faktor je unipolaren. Negativna vrednost četrtega faktorja pomeni, da so učenci
nižje ocenili, da strokovni delavci prepoznavajo njihova močna področja. Spremenljivke
četrtega faktorja so vezane na značilnosti RTI modela (https://nichcy.org/schoolsadministrators/rti) ter dobre poučevalne prakse. Največjo faktorsko utež ima spremenljivka, ki
se nanaša na prepoznavanje močnih področij učencev z učnimi težavami, ki pomenijo tudi
varovalni dejavnik pri premagovanju učnih težav.
V povezavi s soustvarjanjem spodbudnega učnega okolja na prvih treh korakih
petstopenjskega modela pomoči se predvideva, da strokovni delavci prepoznajo in razvijajo
močna področja učencev z učnimi težavami ter da jim nudijo fleksibilno pomoč tako dolgo,
dokler jo potrebujejo, ob tem pa so pozorni, da jim jo zagotovijo čim bolj neopazno, da ne bi
izpostavljali posebnih potreb učenca (Kavkler, 2008; Magajna idr., 2008b).
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Peti faktor pojasni 3,773% variance in smo ga poimenovali izvajanje dobre poučevalne
prakse. Najbolj ga pojasnjujejo indikatorji:
– Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri ocenjevanju znanja glede na
njihove zmožnosti.
– Strokovni delavci šole učencem v pogovoru pojasnijo pričakovanja in jim jih
obrazložijo tako, da jih učenci razumejo.
– Učitelji izvajajo z učenci trening strategij učenja, učijo jih učiti se.
Peti faktor je unipolaren. Spremenljivke petega faktorja so vezane na kurikularno učno
okolje in dobro poučevalno prakso, saj zajemajo omogočanje prilagoditev pri preverjanju in
ocenjevanju znanja ter strategije dobre poučevalne prakse.
Spodbudno kurilularno učno okolje zajema tudi potrebo pripomočkov pri ocenjevanju
znanja glede na zmožnosti učencev z učnimi težavami, da ne pride do neustreznega
prilagajanja gradiv (oblikovanje manj spodbudnih gradiv, ki otroku ne dovolijo optimalnega
izkazovanja znanja in potencialov ter ga posledično ovirajo). Izvajanje dobre poučevalne
prakse predvideva, da strokovni delavci uporabijo take metode in strategije sodelovanja z
učencem, da jih le ta razume, ter jih zavezuje, da uporabljajo tak jezik, ki je učencu razumljiv
in ga spodbuja k doseganju optimalnih rezultatov. Za napredek učenca morajo biti strokovni
delavci pozorni tudi na izvajanje strategij učenja (Strmčnik, 2001; Clement Morrison, 2008b;
Čačinovič Vogrinčič, 2008; Grah 2009; Kodele, Mešl, 2011).
Šesti faktor pojasni 3,289% variance in smo ga poimenovali klasična učilnica. Najbolj
ga pojasnjuje indikator:
– Učilnica je večinoma urejena klasično (vse klopi so obrnjene k tabli).
Šesti faktor je unipolaren. Spremenljivka šestega faktorja je vezana na ureditev prostora
v učilnici.
Več avtorjev (http://www.eduplace.com; http://specialed.about.com; Magajna idr.,
2008b) poudarja, da morajo biti učilnice zasnovane tako, da omogočajo učencem sodelovanje
v različnih aktivnostih med poukom ter niso zanje moteče. Klasično urejene učilnice (učitelj je
v ospredju, vse klopi obrnjene k tabli, v razredu je manj komunikacije, skupinskega dela,
sodelovanja) pomenijo za večino učencev podobo šolskega razreda.
Sedmi faktor pojasni 3,1785% variance in smo ga poimenovali ugodni fizični pogoji za
učenje. Najbolj ga pojasnjujeta indikatorja:
– Učilnice so dovolj prostorne.
– V učilnicah je dovolj svetlobe.
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Sedmi faktor je unipolaren z negativno vrednostjo spremenljivk. Negativna vrednost
spremenljivk pomeni nižjo oceno fizičnih pogojev za učenje v skupini učencev. Spremenljivki
vezani na sedmi faktor sta vezani na elementa fizičnega učnega okolja, in sicer na svetlobo in
v učilnici. Največjo faktorsko utež ima spremenljivka, ki se nanaša element fizičnega učnega
okolja, in sicer prostornost razreda.
Svetloba in velikost prostorov vplivata na zbranost učencev ter njihovo doživljanje
strahu in nelagodja (prevelik prostor) ali nasprotno spodbud (v manjši prostor, dovolj
svetlobe). Zbranost učencev in prijetno počutje v okolju omogoča boljše vzgojnoizobraževalno delo in pogoj za premagovanje učnih težav (htpp://www.imakenews.com;
htpp://www.eduplace.com; http://www2scholastic.com).
Osmi faktor pojasni 3,116% variance in smo ga poimenovali prilagoditev didaktičnega
okolja in prostora v razredu. Najbolj ga pojasnjujejo indikatorji:
– V učilnicah je računalnik, ki ga lahko učenci uporabljajo pri pouku.
– Strokovni delavci šole dobro poznajo učence z učnimi težavami, zato jim pravočasno
ponudijo ustrezno pomoč.
– V učilnicah je knjižni kotiček, v katerem se učenci radi zadržujejo.
Osmi faktor je unipolaren in kaže na zagotavljanje informacijsko komunikacijske
tehnologije, mirnih kotičkov in pravočasne pomoči učencem z učnimi težavami. Največjo
faktorsko utež ima spremenljivka vezana na didaktično učno okolje, in sicer na dostopnost
računalnika v učilnicah.
Z soustvarjanja spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami mora biti v
učilnicah taka ureditev in oprema, ki učencem omogoči kreativno sodelovanje, optimalno
osredotočenost učencev na šolsko delo ter jim omogoči izvajanje raznih aktivnosti. V mirnih
kotičkih učenci z učnimi težavami izvajajo različna dela, ob tem pa čutijo pripadnost k razredu
in lahko spremljajo dogajanje v učilnici. Uporaba računalnika pri delu jim omogoča optimalno
spremljanje pouka, samokontrolo (npr. tipkarske napake pri učencih s težavami na področju
branja in pisanja), uporabo e-gradiv, uporabo konkretnih vizualnih opor in ponazoril, zgledov.
Prilagajanje didaktičnega učnega okolja, upoštevanje močnih področij učencev z učnimi
težavami, varovalnih dejavnikov v učnem okolju pomenijo ustvarjanje pogojev za uspešno
učenje (http://www.eduplace.com;http://specialed.about.com; Jereb, 2011a; Magajna idr.,
2008b).
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Deveti faktor pojasni 2,974% variance in smo ga poimenovali upoštevanje
posameznikovih potreb. Najbolj ga pojasnjujeta indikatorja:
– Učitelji izbirajo različne vrste ocenjevanja znanja, v katerih upoštevajo individualne
potrebe učencev.
– Na šoli se strokovni delavci, starši in učenci počutijo zaželeni.
Deveti faktor je unipolaren. Spremenljivki devetega faktorja sta vezani na kurikularno in
socialno učno okolje. Največjo faktorsko utež ima spremenljivka, ki poudarja potrebo po
upoštevanju individualnih potreb učencev pri preverjanju in ocenjevanju znanja.
Upoštevanje individualnih potreb in zmožnosti učencev je tesno povezano z načinom
preverjanja in ocenjevanja znanja. Pri načrtovanju le-tega je potrebno, da se upoštevajo
individualne potrebe učenca tako, da na najbolj optimalen način izkaže svoje znanje in
spretnosti. Preverjanje in ocenjevanje znanja je zajeto tudi v ciljih in načinih dela opisanih v
individualnih delovnih projektih pomoči v petstopenjskem modelu pomoči (Magajna idr.,
2008b). Upoštevanje individualnih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb učencev je pogoj
za uspešno uresničevanje inkluzije v praksi, z vidika učencev pa velikega pomena za
pridobivanje občutka uspešnosti, vrednosti, odgovornosti ter vključenosti (Ainscow, 2003 v
Kavkler, 2009).
Deseti faktor pojasni 2,851% variance in smo ga poimenovali dostopnost didaktičnih
gradiv in pripomočkov. Najbolj ga pojasnjujeta indikatorja:
– V učilnicah so didaktični pripomočki, gradiva in viri nameščeni tako, da jih učenci z
lahkoto najdejo.
– Učilnica je večinoma urejena po kotičkih (delovnih postajah).
Deseti faktor je bipolaren, saj negativna vrednost spremenljivke pomeni nižjo oceno
učencev o dostopnosti učnih pripomočkov. Druga spremenljivka je vezana na fleksibilno
ureditev fizičnega učnega okolja v razredu. Spremenljivki desetega faktorja sta vezani na
kurikularno učno okolje in na izvajanje dobre poučevalne prakse.
V praksi držav Evropske unije (European Agency for Development in Special needs
Education, 2003) med splošne strategije dobre poučevalne prakse spada tudi dobro
načrtovanje in prilagodljiva organizacija pouka, ki so povezani z urnikom, organizacijo in
dostopnostjo materialnih virov, prostora, sistematičnim spremljanjem dela.
Več avtorjev (Kavkler, 2008; Magajna idr., 2008b; Clement Morrison, 2008a) govori, da
je potrebno poznati učenčeve potrebe in mu na vseh stopnjah pomoči ponuditi dovolj spodbud
in pripraviti take okoliščine (dostopnost pripomočkov, materialnih virov glede na individualne
potrebe, prilagoditev prostora in sedežnega reda, fleksibilno izvajanje aktivnosti, izvajanje
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pomoči takrat, ko jo otrok potrebuje), ki učencu omogočajo optimalno pridobivanje in
ocenjevanje znanja.

Enajsti faktor pojasni 2,546% variance in smo ga poimenovali sodelovanje v procesih
pomoči. Najbolj ga pojasnjujejo indikatorji:
– Strokovni delavci šole organizirajo za učence vrstniško pomoč.
– Strokovni delavci šole si najdejo čas za pogovor s starši.
Enajsti faktor je unipolaren. Negativna vrednost spremenljivk pomeni nižjo oceno
sodelovanja v procesih pomoči v skupini učencev. Spremenljivke enajstega faktorja so vezane
na razvoj elementov spodbudnega socialnega učnega okolja. Največjo faktorsko vrednost ima
spremenljivka vezana na organizacijo vrstniške pomoči.
Uresničevanje inkluzije v spodbudnem socialnem učnem okolju zajema tudi pomoč
sošolcev, vrstnikov, ki je v slovenskem prostoru manj razširjena. Po Kavkler (2008) so
vrstniki lahko zgled učencem z učnimi težavami, člani tima za načrtovanje dejavnosti učencev
in reševanje težav, pomočniki pri pripravi, posredovanju učnih gradiv, ter izvajalci pomoči.
Vrstniki lahko učencem z učnimi težavami nudijo pomoč pri spodbujanju, branju navodil,
pomoči pri urejanju gradiv (barvno označevanje besed, pojmov, ključnih informacij), dodatni
razlagi, ki je učencu od vrstnika bližja, sodelovalnem učenju, učenju strategij za reševanje
problemov, pomoč pri utrjevanju snovi, širjenju vzorcev obnašanja in ravnanja idr. Ugotovitve
avtorjev kažejo na doseganje boljših dosežkov in izboljšanju samopodobe učencev z učnimi
težavami. Vrstniška pomoč pripomore k doseganju boljših dosežkov in izboljšanju
samopodobe, hkrati je mreža prijateljstva, ki pomeni vir pomoči (Fuchs in Fuchs, 2006;
Mitchel, 2008; Kavkler, 2008; Čačinovič Vogrinčič, 2008; Johnson in Johnson, 2009; Grah,
2009; Jereb, 2011b).
Z vidika soustvarjanja pomoči je pomembno vzpostavljanje stika z učencem z učnimi
težavami in njegovimi starši tako, da si strokovni delavci najdejo čas za pogovor (Čačinovič
Vogrinčič, 2008).

Dvanajsti faktor pojasni 2,510% variance in smo ga poimenovali pogoji za dobro
sodelovanje. Najbolj ga pojasnjujeta indikatorja:
– Med poukom je glasnost v učilnicah primerna, učenci se pogovarjajo toliko, da ne
motijo delo v razredu.
– Šola in učno okolje (razred, pouk, dejavnosti v šoli idr.) je umirjeno.
Dvanajsti faktor je unipolaren. Negativna vrednost spremenljivk pomeni nižjo oceno
pogojev za dobro sodelovanje v skupini učencev. Spremenljivki dvanajstega faktorja sta
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vezani na elemente fizičnega učnega okolja, in sicer glasnost v učilnicah in na umirjenost
okolja v razredih, pri pouku in pri dejavnostih v šoli.
Fizično učno okolje zajema nivo hrupa, umirjenost ter take pogoje, ki učencem in
strokovnim delavcem zagotavljajo občutek varnosti in optimalnih pogojev za sodelovanje.
Ugotovitve raziskav kažejo, da je pri oblikovanju spodbudnega fizičnega učnega okolja
pomembno, da se v šoli ustvarijo pogoji za sodelovanje in zadostno število spodbud. Šola,
razredi in dejavnosti so umirjeni, nivo hrupa ne moti dela učencev in strokovnih delavcev
(htpp://www.imakenews.com; htpp://www.eduplace.com; http://www2scholastic.com).
Trinajsti faktor pojasni 2,493% variance in smo ga poimenovali možnost sodelovanja
učencev v šolskih aktivnostih. Najbolj ga pojasnjuje indikator:
– Vsi učenci imajo možnost sodelovati v šolskih aktivnostih.
Trinajsti faktor je unipolaren. Spremenljivka trinajstega faktorja je vezana na
zagotavljanje pogojev za sodelovanje učencev v šolskih aktivnostih. Participacija učencev v
šolskih aktivnostih je tudi značilnost inkluzivne šole.
Pri organizaciji dela v šoli najpogosteje spreminja način mišljenja, vendar je potrebno
spremeniti tudi način dela. S spreminjanjem načina dela se razvije vključujoča praksa, ki
učencem z učnimi težavami omogoči vključevanje v aktivnosti šole ter aktivno delovanje v
vzgojno-izobraževalnem procesu. Šolsko okolje in organizacija dela vpliva na učinkovitost
poučevanja ter na omogočanje vključevanja učencev v vse aktivnosti. Načrtovanje dejavnosti
in tudi potrebnih virov (finančnih sredstev, izobraževanja strokovnih delavcev, materialnih
virov za razred, zagotavljanje podpore in strokovne pomoči učitelju) za vključevanje učencev
z učnimi težavami v vzgojno-izobraževalni proces pomeni tudi razvoj spodbudnega učnega
okolja v osnovni šoli (Bruner, 1986; Ainscow, 2003 v Kavkler, 2009; Čačinovič Vogrinčič,
2008; Kavkler, 2008; Magajna idr., 2008b).
Štirinajsti faktor pojasni 2,393% variance in smo ga poimenovali spoštovanje učenca.
Najbolj ga pojasnjujeta indikatorja:
– Strokovni delavci šole spoštujejo učence in zaupajo v njihove sposobnosti.
– Temperatura v učilnicah je prijetna, v učilnicah je dovolj svežega zraka.
Štirinajsti faktor je unipolaren. Spremenljivki štirinajstega faktorja sta vezani na
spoštljivo ravnanje s sposobnostmi učenca.
Spoštovanje sposobnosti učenca je pomembno za oblikovanje projekta pomoči,
ustvarjanja spodbudnega učnega okolja oziroma ustvarjanja spodbud in zagotavljanja
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optimalnih pogojev za razvoj učencev. Učencu je potrebno ponuditi čim več možnosti, da
pridobi pozitivne izkušnje (Čačinovič Vogrinčič, 2008; Grah, 2009).
S spoštovanjem učencev in zaupanjem v njegove sposobnosti je povezana tudi ideja o
povečanju aktivne vloge učencev, ki jo je razvil Piaget (1973). Strokovni delavci v skladu s
Piagetovo teorijo spodbujajo učenčevo mišljenje, spoštujejo njegove sposobnosti in izkušnje
(Čačinovič Vogrinčič, 2008; Loreman, 2009). V skladu s Piagetovo teorijo (1973) je potrebno
posvečati pozornost razvijanju okolja, spodbujanju aktivnega učenja in poudarjati vlogo
izkušenj, in sicer, da mora biti aktiven pri učenju, da mora odkrivati lastni delež pri doseganju
ciljev ter prevzemati aktivno vlogo pri doseganju znanja (Piaget, 1973; Čačinovič Vogrinčič,
2008; Loreman, 2009; Dumont idr., 2013).

8.2.1 Korelacije med faktorji – učenci
Faktorska analiza poskuša poenostaviti kompleksnost povezav med množico opazovanih
spremenljivk z razkritjem skupnih razsežnosti ali faktorjev, ki omogočijo vpogled v osnovno
strukturo podatkov. Želela sem ugotoviti, ali obstajajo zveze oziroma korelacije med
opazovanimi spremenljivkami v skupini učencev.
Tabela 8.8: Korelacije med faktorji
FAKTOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
1,000 ,161 -,011 -,280 ,091 ,070 -,107 ,194 ,221 ,001 -,075 -,260 ,212 ,169
2
,161 1,000 ,072 -,173 ,066 ,088 -,107 ,013 ,121 -,042 -,123 -,144 ,062 ,038
3
-,011 ,072 1,000 -,092 ,015 ,016 -,128 ,033 ,004 -,103 -,083 -,042 -,009 ,055
4
-,280 -,173 -,092 1,000 -,112 -,029 ,176 -,068 -,163 ,065 ,107 ,152 -,127 -,133
5
,091 ,066 ,015 -,112 1,000 -,034 -,042 ,038 ,071 -,015 -,049 -,110 ,110 ,065
6
,070 ,088 ,016 -,029 -,034 1,000 -,024 -,015 ,018 -,096 -,086 -,040 -,003 ,014
7
-,107 -,107 -,128 ,176 -,042 -,024 1,000 -,065 -,109 ,109 ,124 ,139 -,063 -,051
8
,194 ,013 ,033 -,068 ,038 -,015 -,065 1,000 ,092 ,038 -,033 -,184 ,118 ,117
9
,221 ,121 ,004 -,163 ,071 ,018 -,109 ,092 1,000 ,004 -,060 -,121 ,096 ,089
10
,001 -,042 -,103 ,065 -,015 -,096 ,109 ,038 ,004 1,000 ,058 ,046 -,012 -,044
11
-,075 -,123 -,083 ,107 -,049 -,086 ,124 -,033 -,060 ,058 1,000 ,089 -,007 -,041
12
-,260 -,144 -,042 ,152 -,110 -,040 ,139 -,184 -,121 ,046 ,089 1,000 -,192 -,165
13
,212 ,062 -,009 -,127 ,110 -,003 -,063 ,118 ,096 -,012 -,007 -,192 1,000 ,084
14
,169 ,038 ,055 -,133 ,065 ,014 -,051 ,117 ,089 -,044 -,041 -,165 ,084 1,000

V tabeli 8.8 so prikazani korelacijski koeficienti, ki se lahko gibljejo med -1 in +1. Ker
je uporabljena poševnokotna rotacija faktorske matrike, so med faktorji določene povezave
oziroma korelacije.
V sklopu Faktorska analiza – učenci zaradi obsežnosti podatkov opisujem le največje
korelacije med faktorji, ki v skupini učencev predstavljajo perspektivo razvoja spodbudnega
učnega okolja. S pomočjo največjih korelacij med faktorji ugotavljam, da učenci povezujejo
sodelovanje za uspeh in upoštevanje individualnih potreb učenca (r=,221), z izvajanjem
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različnih oblik pomoči (r=,161), da s soustvarjanjem pravil vedenja (r=,072) ter z ureditvijo
učilnice (r=,088). Učenci menijo, je izvajanje pomoči na osnovi močnih področij povezano z
zagotavljanjem ugodnih fizičnih pogojev za učenje (r=,176). Možnost sodelovanja v šolskih
aktivnostih učenci povezujejo z izvajanjem dobre poučevalne prakse (r=110) in s
sodelovanjem za uspeh (r=,212). Na sodelovanje za uspeh vplivajo tudi prilagoditve
didaktičnega okolja in prostora v razredu (r=194). Sodelovanje v procesih pomoči je po
mnenju učencev povezano z dostopnostjo didaktičnih gradiv in pripomočkov (r=109) ter
vpliva na ureditev ugodnih fizičnih pogojev za učenje (r=,124). Učenci menijo, da so pogoji za
dobro sodelovanje v povezavi z izvajanjem pomoči na osnovi močnih področij (r=,152).
Spoštovanje učenca omogoča sodelovanje za uspeh (r=,169). Največji delež variance
(19,095%) v skupini učencev pojasnjuje faktor, ki kaže, da je pri soustvarjanju spodbudnega
učnega okolja ključnega pomena sodelovanje za uspeh.

8.3 Faktorska analiza – starši
Tabela 8.9: KMO in Bartlettov test
Kaiser-Meyer-Olkinova test

Bartlettov test

χ2
P

,880
4305,952
,000

V tabeli 8.9 sta predstavljeni vrednosti KMO testa ter Bartlettovega testa. Vrednost testa
KMO=0,880, Bartlettov test je statistično pomemben (P≤0,050). Obe vrednosti nakazujeta
smiselnost uporabe rezultatov faktorske analize za interpretacijo.
Tabela 8.10: Lastna vrednost in pojasnjena varianca za faktor
FAKTOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9

λ
12,216
2,571
1,997
1,904
1,665
1,443
1,342
1,150
1,061

%
29,085
6,122
4,755
4,533
3,965
3,437
3,196
2,737
2,526

F%
29,085
35,207
39,962
44,495
48,460
51,896
55,093
57,830
60,356

Legenda:λ- lambda; % - odstotek variance ; F% - skupni delež variance

V tabeli 8.10 so zabeleženi parametri za posamezen izločen faktor. Prvi faktor
samostojno pojasni 29,085% celotne variance sistema. Vseh 9 izločenih faktorjev pojasni
60,356% variance sistema, kar je več kot polovica variance.
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Tabela 8.11: Strukturna matrika
Spremenljivka

FAKTOR
1

Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri
pridobivanju novega znanja glede na njihove zmožnosti.
Naloga staršev je razvijati delovne navade otroka, spremljati
njegovo šolsko in domače delo.
Učenci radi hodijo v šolo.
Pri pripravi, izvajanju, evalviranju in ponovnem načrtovanju
individualnega delovnega projekta pomoči strokovni delavci
šole povabijo k sodelovanju učenca in starše.
Učenci doživljajo v šoli tudi neprijetnosti (posmehovanje,
norčevanje, pomilovanje, nagajanje, zbadanje).
Na šoli se strokovni delavci, starši in učenci počutijo zaželeni.
V učilnicah je dovolj svetlobe.
Učilnice so dovolj prostorne.
Šola je urejena, šolske prostore krasijo rože.
Učilnica je večinoma urejena klasično (vse klopi so obrnjene k
tabli).
Šola in učno okolje (razred, pouk, dejavnosti v šoli idr.) je
umirjeno.
Vsi učenci imajo možnost sodelovati v šolskih aktivnostih.
Učilnica je večinoma urejena po kotičkih (delovnih postajah).
Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri
ocenjevanju znanja glede na njihove zmožnosti.
Temperatura v učilnicah je prijetna, v učilnicah je dovolj
svežega zraka.
Pri učenju pomaga učencu svetovalna služba in/ali specialna
pedagoginja.
Učenec hodi k dopolnilnemu pouku.
Učitelji imajo velika pričakovanja do staršev v zvezi z
domačim delom otrok (želijo si, da bi se starši z otrokom več
učili, izvajali več različnih vaj idr.).
Otroku je doma zagotovljeno ustrezno okolje za pripravo na
pouk (urejen ima kotiček za učenje, pri učenju mu je
zagotovljena pomoč).
Starši skupaj s strokovnimi delavci šole in učenci raziskujejo,
kaj potrebuje otrok pri učenju.
V učilnicah je knjižni kotiček, v katerem se učenci radi
zadržujejo.
V šoli je izdelan protokol uvajanja Koncepta dela Učne težave
v osnovni šoli.
V šoli so oblikovana pravila obnašanja (šolski red, razredna
pravila).
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo
pomoč čim bolj neopazno.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo
pomoč čim bolj zgodaj.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo
pomoč čim bolj fleksibilno.
Strokovni delavci šole so pozorni tudi na najmanjši napredek
učencev, učence pohvalijo za trud pri šolskem delu.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo
pomoč tako dolgo, dokler jo potrebujejo.
Učitelji pomagajo učencem odkrivati močna področja, s
katerimi lahko učenci dosegajo zastavljene cilje.
Strokovni delavci šole spoštujejo učence in zaupajo v njihove
sposobnosti.
Strokovni delavci šole si najdejo čas za pogovor z učenci.
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Strokovni delavci šole si najdejo čas za pogovor s starši.
Strokovni delavci šole organizirajo za učence vrstniško
,493
pomoč.
V učilnicah je računalnik, ki ga lahko učenci uporabljajo pri
pouku.
V učilnicah so didaktični pripomočki, gradiva in viri
nameščeni tako, da jih učenci z lahkoto najdejo.
Učitelji izvajajo z učenci trening strategij učenja, učijo jih učiti
se.
Strokovni delavci strpno, potrpežljivo, obzirno in
razumevajoče opozarjajo na napake pri delu učence in starše.
Strokovni delavci šole gojijo spoštljive odnose do staršev.
Domače naloge niso za učence pretežke, učitelji v največji
meri upoštevajo individualne potrebe in zmožnosti učencev.
Strokovni delavci šole podpirajo pri delu učitelje, učence in
starše, iščejo viri pomoči.
Učitelji izbirajo različne vrste ocenjevanja znanja, v katerih
-,441
upoštevajo individualne potrebe učencev.
Učitelji zagotovijo učencem, da sedijo na takem mestu, ki jim
omogoča čim večjo interakcijo z njimi ter učencem čim boljšo ,425 -,496
osredotočenost na šolsko delo.
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Določanje indikatorjev za posamezne faktorje za skupino staršev
Tabela 8.11 ponazarja strukturno matriko. Faktorje vsebinsko poimenujemo na osnovi
tistih saturacij, ki so višje po absolutni vrednosti, vrednosti pa se lahko gibljejo med -1 in +1.
Ime faktorja določajo tiste manifestne variable, ki imajo višje vrednosti saturacije s tem
faktorjem. Ime faktorja je sestavljeno iz vsebine treh do petih manifestnih variabel in sicer
tistih, ki imajo najvišjo faktorsko utež s faktorjem. V tabeli 8.11 so uteži so za vsak faktor
posebej razvrščene po velikosti.
Prvi faktor pojasni 29,085% variance in smo ga poimenovali starševska ocena šolske
prakse. Najbolj ga opisujejo naslednji indikatorji:
– Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri pridobivanju novega znanja
glede na njihove zmožnosti.
– Naloga staršev je razvijati delovne navade otroka, spremljati njegovo šolsko in domače
delo.
– Učenci radi hodijo v šolo.
– Pri pripravi, izvajanju, evalviranju in ponovnem načrtovanju individualnega delovnega
projekta pomoči strokovni delavci šole povabijo k sodelovanju učenca in starše.
– Učenci doživljajo v šoli tudi neprijetnosti (posmehovanje, norčevanje, pomilovanje,
nagajanje, zbadanje).
Prvi faktor je unipolaren. Največjo faktorsko utež ima spremenljivka, ki se nanaša na
omogočanje uporabe pripomočkov pri pridobivanju novega znanja glede na zmožnosti
učencev, sledijo jim spremenljivke, ki se nanašajo na področje dela z učenci z učnimi
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težavami, in sicer na nalogo staršev pri spremljanju učenčevega dela in pri razvoju delovnih
navad učencev, na timsko sodelovanje v projektih pomoči, na počutje staršev in učencev v
šoli.
Sodelovanje strokovnih delavcev, staršev in učencev v petstopenjskem modelu pomoči
predvideva upoštevanje zmožnosti učencev in podporo z uporabo pripomočkov pri
pridobivanju novega znanja glede na individualne zmožnosti učenca. Za učence je potrebno
ustvariti take pogoje, da bi radi hodili v šolo, da bi se izognili izpostavljanju posebnih potreb
in s tem povezanim pojavom značilnosti prikritega kurikula (norčevanja, zbadanja,
pomilovanja, izključenosti). V procesu soustvarjanja je potrebno vzdrževati spodbudno učno
okolje v šoli (Magajna idr., 2008b; Čačinovič Vogrinčič, 2008; Bregar Golobič, 2011; Viola,
2006).
Drugi faktor pojasni 6,122% variance in smo ga poimenovali fizično učno okolje šole
in razredov. Najbolj ga pojasnjujejo indikatorji:
– V učilnicah je dovolj svetlobe.
– Učilnice so dovolj prostorne.
– Šola je urejena, šolske prostore krasijo rože.
– Učilnica je večinoma urejena klasično (vse klopi so obrnjene k tabli).
– Šola in učno okolje (razred, pouk, dejavnosti v šoli idr.) je umirjeno.
Drugi faktor je unipolaren. Negativna vrednost pomeni nižjo oceno elementov fizičnega
učnega okolja s strani staršev. Spremenljivke drugega faktorja predstavljajo elemente
fizičnega učnega okolja, ki jih zaznavajo starši.
Fizično učno okolje je z vidika staršev pomembno pri odločanju o izbiri šole za svojega
otroka. Dokazano je, da je prvi vtis staršev in otrok o ureditvi šole pomemben za ustvarjanje
stališč do nje. Umirjeno in urejeno šolsko okolje, prostorne, svetle in urejene učilnice
vzbujajo pri starših in otrocih občutek varnosti in zadovoljstva (Magajna idr., 2008b;
http://www.imakenews.com; http://www.eduplace.com; http://www2scholastic.com).

Tretji faktor pojasni 4,755% variance in smo ga poimenovali prilagojeni pogoji za
izkazovanje znanja. Najbolj ga pojasnjujeta indikatorja:
– Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri ocenjevanju znanja glede na
njihove zmožnosti.
– Temperatura v učilnicah je prijetna, v učilnicah je dovolj svežega zraka.
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Tretji faktor je unipolaren. Spremenljivki tretjega faktorja sta vezani na elemente
kurikularnega in fizičnega učnega okolja. Največjo faktorsko utež ima spremenljivka, ki se
nanaša na uporabo pripomočkov pri preverjanju in ocenjevanju znanja.
Upoštevanje zmožnosti učencev in podpora učencev z uporabo pripomočkov pri
preverjanju in ocenjevanju znanja je na področju dela z učenci z učnimi težavami spreminjanje
kurikularnega in fizičnega okolja tako, da se ustvarijo taki pogoji, da bi se s poudarjanjem
različnosti

izognili izpostavljanju posebnih potreb. Spodbudno učno okolje pomeni tudi

svetle, prezračene in opremljene učilnice s primernimi učnimi pripomočki (Magajna idr.,
2008b; Čačinovič Vogrinčič, 2008; Bregar Golobič, 2011; Viola, 2006).
Četrti faktor pojasni 4,533% variance in smo ga poimenovali viri pomoči učencem.
Najbolj ga pojasnjujejo indikatorji:
– Pri učenju pomaga učencu svetovalna služba in/ali specialna pedagoginja.
– Učenec hodi k dopolnilnemu pouku.
– Učitelji imajo velika pričakovanja do staršev v zvezi z domačim delom otrok (želijo si,
da bi se starši z otrokom več učili, izvajali več različnih vaj idr.).
– Otroku je doma zagotovljeno ustrezno okolje za pripravo na pouk (urejen ima kotiček
za učenje, pri učenju mu je zagotovljena pomoč).
– Starši skupaj s strokovnimi delavci šole in učenci raziskujejo, kaj potrebuje otrok pri
učenju.
Četrti faktor je unipolaren. Spremenljivke četrtega faktorja so vezane na značilnosti
kontinuuma pomoči ter dobre poučevalne prakse. Največjo faktorsko utež ima spremenljivka,
ki se nanaša na pričetek izvajanja kontinuuma pomoči na drugi stopnji v petstopenjskem
modelu pomoči.
V povezavi s soustvarjanjem spodbudnega učnega okolja na prvih treh korakih
petstopenjskega modela pomoči se predvideva, da strokovni delavci na drugem koraku, pri
vključitvi svetovalne službe pridobijo soglasje staršev za izvajanje kontinuuma pomoči
(Magajna idr., 2008b). Z vidika staršev je potrebno opozoriti, da imajo učitelji pogosto velika
pričakovanja do staršev glede izvajanja pomoči in vaj v domačem okolju. V raziskavi v
slovenskem prostoru (Magajna idr., 2008b) je veliko staršev izrazilo željo po dodatnih
informacijah in o možnostih pomoči otroku, da bi mu lažje pomagali. Tudi v raziskavah o
soustvarjanju v šoli (Grah, 2009; Kodele, Mešl, 2011) so se starši izrazili, da nimajo dovolj
informacij, da bi se soočili s težavami svojih otrok, zato niti veliko razumevanja, da bi jih
sprejeli in se vključili v pomoč. Partnersko odprto komplementarno sodelovanje, v katerem se
starši in strokovni delavci trudijo doseči take pogoje, v katerih bi učenci dosegali optimalni
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razvoj. Opozarja tudi, da starši se z otrokom ukvarjajo in vplivajo na njegove dosežke tudi po
pouku, v domačem okolju ter med počitnicami. So celostni poznavalci otroka (Magajna idr.,
2008b).

Peti faktor pojasni 3,965% variance in smo ga poimenovali formalni pogoji. Najbolj ga
pojasnjujejo indikatorji:
– V učilnicah je knjižni kotiček, v katerem se učenci radi zadržujejo.
– V šoli je izdelan protokol uvajanja Koncepta dela Učne težave v osnovni šoli Magajna
idr., 2008b).
– V šoli so oblikovana pravila obnašanja (šolski red, razredna pravila).
Peti faktor je unipolaren. Spremenljivke petega faktorja so vezane na zagotavljanje
pogojev za uresničevanje petstopenjskega modela pomoči, saj zajema izdelavo protokola
uvajanja modela ter oblikovanje šolskih in razrednih pravil obnašanja.
Šolska pravila in protokol izvajanja petstopenjskega modela pomoči naj bi bil opredeljen
v programu šole. Po protokolu so jasno določena pričakovanja do vodstva šol, strokovnih
delavcev, učencev in staršev (Magajna idr., 2008b). Koncept delovnega odnosa in osebnega
stika predvideva, da strokovni delavci uporabijo take metode in strategije sodelovanja med
strokovnimi delavci, starši in učenci, ki jih le-ti sprejmejo v dogovoru o sodelovanju ter v
instrumentalni definiciji problema opišejo, kaj želijo spremeniti. Skupina strokovnih delavcev,
učencev in staršev se poveže v tim, ki opredeli tudi svoja pravila za sodelovanje. Za dobro
timsko sodelovanje je pomembno sprejetje pravil in vlog. Cilj takega sodelovanja je na prvih
treh stopnjah modela pomoči usmerjeno v premagovanje učnih težav (Polak, 2007; Čačinovič
Vogrinčič, 2008; Magajna idr., 2008b; Grah 2009; Kodele, Mešl, 2011).
Šesti faktor pojasni 3,437% variance in smo ga poimenovali pogoji za optimalni razvoj
potencialov učenca. Najbolj ga pojasnjujejo indikatorji:
– Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj
neopazno.
– Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj zgodaj.
– Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj
fleksibilno.
– Strokovni delavci šole so pozorni tudi na najmanjši napredek učencev, učence
pohvalijo za trud pri šolskem delu.
– Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč tako dolgo,
dokler jo potrebujejo.
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Šesti faktor je unipolaren. Spremenljivke šestega faktorja so vezane na možnost za
zgodnje odkrivanje učnih težav in zagotavljanje zgodnjih oblik učne pomoči, s katerimi se
prepreči učna neuspešnost in se z njo pravočasno odkrijejo izrazitejše učne težave.
Pogoji za optimalni razvoj potencialov učenca se zagotavljajo po stopnjah, ki
omogočajo različno intenzivnost pomoči in učinkovitejše spremljanje napredek učencev
(VanDerHayden & Jimerson, 2005; Coleman, Buysse, Neitzel, 2006; Barnes & Harlacher,
2008; Burns, Yesseldyke, 2008). Najvišjo faktorsko utež ima spremenljivka vezana na
izvajanje pomoči brez poudarjanja posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb otroka. Po
Kavkler (2008) v skaninavskih državah, učitelji, starši in učenci uspešneje premagujejo
učne težave, če je organizirana zgodnja pomoč, ki prepreči nastanek izrazitih težav, čim
bolj prilagojeno, a zato učinkovito, čim bolj neopazno, da se ne izpostavlja otroka s
pretiranim izpostavljanjem drugačnosti in posebnosti ter čim krajši čas oziroma intenzivno.
Sedmi faktor pojasni 3,196% variance in smo ga poimenovali soustvarjanje pomoči.
Najbolj ga pojasnjujejo indikatorji:
– Strokovni delavci šole spoštujejo učence in zaupajo v njihove sposobnosti.
– Strokovni delavci šole si najdejo čas za pogovor z učenci.
– Strokovni delavci šole si najdejo čas za pogovor s starši.
– Strokovni delavci šole organizirajo za učence vrstniško pomoč.
Sedmi faktor je unipolaren. Spremenljivke vezane na sedmi faktor predstavljajo
elemente delovnega odnosa in osebnega stika, in sicer zaupanje v sposobnosti učenca ter
uporabo pogovora kot orodja za sodelovanje in izmenjavo mnenj. Največjo faktorsko utež ima
spremenljivka, ki govori o zaupanju v zmožnosti in sposobnosti učenca.
Čačinovič Vogrinčič (2008) je postavila tezo, da je proces soustvarjanja pomoči
ustrezen za vzgojo in izobraževanje in tudi uporaben v šoli. Slovenske raziskave (Magajna
idr., 2008b; Grah, 2009; Kodele, Mešl, 2011) so potrdile tezo in iz njih je moč ugotoviti, da je
vedno treba verjeti, da učenec zmore, da mu je potrebno v vseh oblikah pomoči (individualno
delo, skupinska pomoč, vrstniška pomoč) ponuditi priložnosti za doseganje optimalnih
dosežkov, s katerimi mu pokažemo, da zaupamo v njegove sposobnosti in da zmore premagati
učne težave (popraviti ocene, doseči pozitivne rezultate, pokazati svoje sposobnosti).
Dokazano je tudi, da je treba nameniti velik del sodelovanja pogovoru med strokovnimi
delavci, učenci in starši. V njem pridobivajo motivacijo za premagovanje učnih težav in
izkušnjo sprejetosti ter lastne vrednosti.
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Osmi faktor pojasni 2,737% variance in smo ga poimenovali spoštljivo sodelovanje.
Najbolj ga pojasnjujejo indikatorji:
– Učitelji izvajajo z učenci trening strategij učenja, učijo jih učiti se.
– Strokovni delavci strpno, potrpežljivo, obzirno in razumevajoče opozarjajo na napake
pri delu učence in starše.
– Strokovni delavci šole gojijo spoštljive odnose do staršev.
Osmi faktor je bipolaren. Negativna vrednost pomeni, da starši nižje ocenjujejo, da jih
strokovni delavci spoštujejo. Spremenljivke osmega faktorja govorijo o strategijah dobre
poučevalne prakse. Največjo faktorsko utež ima spremenljivka vezana na izvajanje treninga
strategij učenja.
Več avtorjev v slovenskem prostoru (Magajna idr., 2008b; Kavkler, 2008; Pulec Lah,
2008; Clement Morrison, 2008b) poudarja, da z vidika staršev je za delo z učenci z učnimi
težavami potrebno izvajati strategije učenja, oziroma učence je treba učiti, kako naj se učijo.
Strategije učenja imajo vlogo kompenzacijskih tehnik, s katerimi učenci lažje premagujejo
učne težave. Z vidika staršev je potrebno, da se le-ti seznanijo s strategijami učenja učencev z
učnimi težavami. Starši morajo biti seznanjeni s strategijami, s katerimi otrok najbolj
optimalno premaguje učne težave. Opozoriti velja, da starši niso strokovnjaki za poučevanje
otrok (Čačinovič Vogrinčič, 2008), vendar imajo pomembno vlogo pri pomoči strokovnim
delavcem pri iskanju mreže pomoči, posredovanju izkušenj za delo z otrokom (Magajna idr.,
2008; Grah, 2009; Kodele, Mešl, 2011; Parents empowering parents, 2007).
Deveti faktor pojasni 2,526% variance in smo ga poimenovali upoštevanje
individualnih potreb in zmožnosti učencev. Najbolj ga pojasnjujejo indikatorji:
– Domače naloge niso za učence pretežke, učitelji v največji meri upoštevajo
individualne potrebe in zmožnosti učencev.
– Strokovni delavci šole podpirajo pri delu učitelje, učence in starše, iščejo vire pomoči.
– Učitelji izbirajo različne vrste ocenjevanja znanja, v katerih upoštevajo individualne
potrebe učencev.
Deveti faktor je unipolaren. Spremenljivki devetega faktorja sta vezani na upoštevanje
individualnih potreb in zmožnosti učencev. Največjo faktorsko utež ima spremenljivka, ki
poudarja potrebo po upoštevanju individualnih potreb učencev pri domačem delu.
Upoštevanje individualnih potreb in zmožnosti učencev pri domačem delu je povezano z
načinom preverjanje in ocenjevanja znanja ter z iskanjem virov pomoči. Upoštevanje
individualnih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb učencev zahteva od učiteljev, da
individualizirajo in diferencirajo tudi domače naloge. Za starše so individualizirane in
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diferencirane domače naloge velikega pomena za pridobivanje občutka uspešnosti pri
domačem delu z otrokom (Ainscow, 2003 v Kavkler, 2009). Če starši niso obremenjeni s
preveč velikim številom ur domačega dela namenjenega pripravi za pouk, postanejo
občutljivejši za učenčeve potrebe. Zaupanje v svojo starševsko vlogo in sodelovanje s šolo se
poveča, če je otrok v šoli uspešen (Soo-Yin, 2003, Novljan, 2004).

8.3.1 Korelacija med faktorji – starši
Faktorska analiza poskuša poenostaviti kompleksnost povezav med množico opazovanih
spremenljivk z razkritjem skupnih razsežnosti ali faktorjev, ki omogočijo vpogled v osnovno
strukturo podatkov. Želela sem ugotoviti, ali obstajajo zveze oziroma korelacije med
opazovanimi spremenljivkami v skupini staršev.
Tabela 8.12: Korelacije med faktorji
FAKTOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1,000
-,185
,006
,178
,200
,189
,203
,119
,218

2
-,185
1,000
-,041
-,170
-,246
-,288
-,309
-,045
-,192

3
,006
-,041
1,000
-,031
-,018
,081
-,057
-,070
,011

4
,178
-,170
-,031
1,000
,106
,270
,171
,122
,156

5
,200
-,246
-,018
,106
1,000
,215
,233
,121
,059

6
,189
-,288
,081
,270
,215
1,000
,348
,162
,208

7
,203
-,309
-,057
,171
,233
,348
1,000
,159
,214

8
,119
-,045
-,070
,122
,121
,162
,159
1,000
,068

9
,218
-,192
,011
,156
,059
,208
,214
,068
1,000

V tabeli 8.12 so prikazani korelacijski koeficienti v tabeli, ki se lahko gibljejo med -1 in
+1. Ker je uporabljena poševnokotna rotacija faktorske matrike, so med faktorji določene
povezave oziroma korelacije.
V sklopu Faktorska analiza – starši zaradi obsežnosti podatkov opisujem le največje
korelacije med faktorji, ki v skupini staršev predstavljajo perspektivo razvoja spodbudnega
učnega okolja. S pomočjo največjih korelacij med faktorji ugotavljam, da starši povezujejo
starševsko oceno šolske prakse in upoštevanje individualnih potreb in zmožnosti učencev
(r=,218). V skupini staršev je povezava med nižjo oceno fizičnega učnega okolja in ureditvijo
prilagojenih pogojev za izkazovanje znanja (r=-,041). Starši povezujejo pogoje za optimalni
razvoj potencialov učenca s prilagojenimi pogoji za izkazovanje znanja (r=,081) in z viri
pomoči učencem (r=,270) ter s spoštljivim sodelovanjem (r=,162). Soustvarjanje pomoči je
odvisno od pogojev za optimalni razvoj

potencialov učenca (r=,348) ter je odvisno od

formalnih pogojev (r=,233). Največji delež variance (29,085%) v skupini staršev pojasnjuje
faktor, ki kaže, da je pri soustvarjanju spodbudnega učnega okolja ključnega pomena
starševska ocena šolske prakse.
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8.4 Analiza in primerjava latentnih struktur
S faktorsko analizo sem dobila več možnosti, da spoznamo latentno strukturo soustvarjanja
spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami v vsej kompleksnosti. Faktorska
analiza je bila narejena ločeno za podatke pridobljene v skupini 323 strokovnih delavcev, 244
učencev in 219 staršev. V skupini strokovnih delavcev smo dobili 12 faktorjev, v skupini
učencev 14 faktorjev in v skupini staršev 9 faktorjev.
Latentno strukturo v skupini strokovnih delavcev, učencev in staršev oblikujejo faktorji, ki so
zasičeni z eno do vključno pet spremenljivk, ki pokrivajo elemente fizičnega, didaktičnega,
kurikularnega in socialnega učnega okolja, značilnosti procesa soustvarjanja spodbudnega
učnega okolja ter značilnosti izvajanja koncepta dela Učne težave v osnovni šoli.

8.4.1 Latentna struktura skupine strokovnih delavcev
Na osnovi interpretacije posameznih faktorjev, ki pomembno določajo latentno strukturo
strokovnih delavcev ugotavljam, da latentno strukturo soustvarjanja spodbudnega učnega
okolja v skupini strokovnih delavcev oblikuje 12 faktorjev, ki pojasnjuje 59,722% skupne
variance. V latentni strukturi soustvarjanja spodbudnega učnega okolja so se faktorji
hierarhično razporedili glede na odstotek pojasnjene variance sistema. Na osnovi latentne
strukture faktorjev, ki opredeljujejo skupino strokovnih delavcev, lahko zaključim, da je
soustvarjanje spodbudnega učnega okolja odvisno od tega, koliko strokovni delavci upoštevajo
individualne potrebe in zmožnosti učencev z učnimi težavami ter od ureditve šole, fizičnega
učnega okolja v učilnici, ki omogoča sodelovanje, zagotavljanja optimalne pomoči učencem z
učnimi težavami, medsebojnega spoštovanja, prilagoditev didaktičnega okolja v razredu,
nudenja pomoči učencem, izvajanja prilagoditev učencem z učnimi težavami, podpore in
pomoči prikritega kurikula v učnem okolju, sodelovalne klime do spremljanja otrokovega dela
v domačem okolju.

8.4.2 Latentna struktura skupine učencev
Na osnovi interpretacije posameznih faktorjev, ki pomembno določajo latentno strukturo
učencev ugotavljam, da latentno strukturo soustvarjanja spodbudnega učnega okolja v skupini
učencev oblikuje 14 faktorjev, ki pojasnjuje 63,952% skupne variance. V latentni strukturi
soustvarjanja spodbudnega učnega okolja so se faktorji hierarhično razporedili glede na
odstotek pojasnjene variance sistema. Na osnovi latentne strukture faktorjev, ki opredeljujejo
skupino učencev lahko zaključim, da je soustvarjanje spodbudnega učnega okolja odvisno od
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sodelovanja za uspeh, izvajanja različnih oblik pomoči, soustvarjanja pravil vedenja, izvajanja
pomoči na osnovi močnih področij, izvajanja dobre poučevalne prakse, klasično urejene
učilnice, ugodnih fizičnih pogojev za učenje, prilagoditev didaktičnega okolja in prostora v
razredu, upoštevanja posameznikovih potreb, dostopnosti didaktičnih gradiv in pripomočkov,
sodelovanja v procesih pomoči, pogojev za dobro sodelovanje, možnosti sodelovanja učencev
v šolskih aktivnostih do spoštovanja učenca.

8.4.3 Latentna struktura skupine staršev
Na osnovi interpretacije posameznih faktorjev, ki pomembno določajo latentno strukturo
staršev, ugotavljam, da latentno strukturo soustvarjanja spodbudnega učnega okolja v skupini
staršev oblikuje 9 faktorjev, ki pojasnjuje 60,356% skupne variance. V latentni strukturi
soustvarjanja spodbudnega učnega okolja so se faktorji hierarhično razporedili glede na
odstotek pojasnjene variance sistema. Na osnovi latentne strukture faktorjev, ki opredeljujejo
skupino staršev lahko zaključim, da je soustvarjanje spodbudnega učnega okolja odvisno od
starševske ocene šolske prakse, fizičnega učnega okolja šole in razredov, prilagojenih pogojev
za izkazovanje znanja, virov pomoči učencem, formalnih pogojev, pogojev za optimalni
razvoj potencialov učenca, soustvarjanja pomoči, spoštljivega sodelovanja do upoštevanja
individualnih potreb in zmožnosti učencev.

8.4.4 Primerjava latentnih struktur strokovnih delavcev, učencev in
staršev
Iz primerjave vseh treh latentnih struktur je razvidno, da latentne strukture nimajo enakih
faktorjev, da se latentne strukture med sabo razlikujejo. S tem lahko potrdim, da ima vsaka
skupina o soustvarjanju spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami različno
mnenje. Za vse tri latentne strukture je hierarhično najpomembnejši prvi faktor, ki pojasnjuje
največji delež variance celotnega sistema. V skupini strokovnih delavcev je prvi faktor v
strukturi povezan z upoštevanjem individualnih potreb in zmožnosti učencev z učnimi
težavami, v skupini učencev s sodelovanjem za uspeh in v skupini staršev s starševsko oceno
šolske prakse. V primerjavi vseh treh latentnih struktur ugotavljam, da je soustvarjanje
spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami najbolj odvisno od upoštevanja
individualnih potreb in zmožnosti učencev z učnimi težavami, od sodelovanja za uspeh in od
starševske ocene šolske prakse. Na osnovi strukture ostalih faktorjev sklepam, da je
soustvarjanje spodbudnega učnega okolja odvisno tudi od številnih dejavnikov in procesov v
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poučevalni praksi, v mišljenju in ravnanju ljudi, ki so še značilne za posamezne faktorje in jih
povezujejo oziroma razlikujejo med seboj. To so: ureditev fizičnega učnega okolja v šoli in v
razredu, ki omogoča sodelovanje in zagotavljanje optimalne pomoči učencem z učnimi
težavami, medsebojno spoštovanje, prilagoditve didaktičnega okolja v razredu, nudenje
pomoči učencem, izvajanje podpore in pomoči učencem z učnimi težavami na osnovi močnih
področij, prikriti kurikul v učnem okolju, sodelovalna klima, spremljanje otrokovega dela v
domačem okolju, soustvarjanje pravil vedenja, izvajanje dobre poučevalne prakse, ureditev
ugodnih fizičnih pogojev za učenje, dostopnost didaktičnih gradiv in pripomočkov,
sodelovanje v procesih pomoči, sodelovanje učencev v šolskih aktivnostih, spoštovanje
učenca, prilagojeni pogoji za izkazovanje znanja, viri pomoči učencem, formalni pogoji,
pogoji za optimalni razvoj potencialov učenca, soustvarjanje pomoči ter spoštljivo
sodelovanje.
Primerjavo vseh treh latentnih struktur zaključujem z ugotovitvijo, da soustvarjanje
spodbudnega učnega okolja ni mogoče preprosto razstaviti na nekaj neodvisnih komponent.
Na osnovi strukture latentnih faktorjev pa lahko sklepam, da je kakovost spodbudnega učnega
okolja odvisna od številnih elementov fizičnega, didaktičnega, kurikularnega in socialnega
učnega okolja, značilnosti soustvarjanja spodbudnega učnega okolja ter značilnosti izvajanja
koncepta dela Učne težave v osnovni šoli. Ugotovitve strokovnih delavcev, učencev in staršev
o elementih učnega okolja in procesa soustvarjanja lahko razumemo na več načinov: kot
razsežnost, ki je pri soustvarjanju spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami
najzahtevnejša in terja največ znanja ter kot vsebino, ki je pomembna za celotno ureditev šole
in usmeritev, katere spremembe v poučevalni praksi so potrebne za oblikovanje šole 21.
stoletja (Berry idr., 2010).
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9. ANALIZA VARIANCE IN DISKRIMINANTNA ANALIZA
V nadaljevanju sem s pomočjo analize variance iskali razlike v odgovorih strokovnih
delavcev, staršev in učencev o soustvarjanju spodbudnega učnega okolja za učence z učnimimi
težavami v osnovni šoli.
Tabela 9.1: Analiza variance za spremenljivke glede na vlogo
Spremenljivka
Šola in učno okolje(razred, pouk, dejavnosti v šoli idr.) je umirjeno.
Šola je urejena, šolske prostore krasijo rože.
Vsi učenci imajo možnost sodelovati v šolskih aktivnostih.
Učilnice so dovolj prostorne.
V učilnicah je dovolj svetlobe.
Temperatura v učilnicah je prijetna, v učilnicah je dovolj svežega zraka.
Učilnica je večinoma urejena klasično (vse klopi so obrnjene k tabli).
Učilnica je večinoma urejena po kotičkih (delovnih postajah).
V učilnicah so didaktični pripomočki, gradiva in viri nameščeni tako, da jih učenci z
lahkoto najdejo.
V učilnicah je računalnik, ki ga lahko učenci uporabljajo pri pouku.
V učilnicah je knjižni kotiček, v katerem se učenci radi zadržujejo.
V šoli so oblikovana pravila obnašanja (šolski red, razredna pravila).
Strokovni delavci šole si najdejo čas za pogovor z učenci.
Strokovni delavci šole si najdejo čas za pogovor s starši.
Strokovni delavci šole spoštujejo učence in zaupajo v njihove sposobnosti.
Strokovni delavci šole organizirajo za učence vrstniško pomoč.
Na šoli se strokovni delavci, starši in učenci počutijo zaželeni.
Učenci doživljajo v šoli tudi neprijetnosti (posmehovanje, norčevanje, pomilovanje,
nagajanje, zbadanje).
Učenci radi hodijo v šolo.
Pri pripravi, izvajanju, evalviranju in ponovnem načrtovanju individualnega
delovnega projekta pomoči strokovni delavci šole povabijo k sodelovanju učenca in
starše.
Naloga staršev je razvijati delovne navade otroka, spremljati njegovo šolsko in
domače delo.
Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri pridobivanju novega znanja
glede na njihove zmožnosti.
Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri ocenjevanju znanja glede na
njihove zmožnosti.
Učitelji zagotovijo učencem, da sedijo na takem mestu, ki jim omogoča čim večjo
interakcijo z njimi ter učencem čim boljšo osredotočenost na šolsko delo.
Učitelji izbirajo različne vrste ocenjevanja znanja, v katerih upoštevajo individualne
potrebe učencev.
Domače naloge niso za učence pretežke, učitelji v največji meri upoštevajo
individualne potrebe in zmožnosti učencev.
Strokovni delavci šole podpirajo pri delu učitelje, učence in starše, iščejo viri
pomoči.
Strokovni delavci strpno, potrpežljivo, obzirno in razumevajoče opozarjajo na
napake pri delu učence in starše.
Učitelji izvajajo z učenci trening strategij učenja, učijo jih učiti se.
Učitelji pomagajo učencem odkrivati močna področja, s katerimi lahko učenci
dosegajo zastavljene cilje.
Strokovni delavci šole so pozorni tudi na najmanjši napredek učencev, učence
pohvalijo za trud pri šolskem delu.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj
zgodaj.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj
neopazno.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj
fleksibilno.

λ
,991
,998
,988
,998
,999
,889
,975
,882

F
3,635
,773
4,583
,947
,443
48,779
10,079
52,368

P
,027
,462
,010
,389
,642
,000
,000
,000

,991

3,632

,027

,926
,933
,947
,988
,985
,477
,982
,955

31,248
28,026
22,013
4,609
5,905
428,434
7,265
18,490

,000
,000
,000
,010
,003
,000
,001
,000

,976

9,807

,000

,993

2,739

,065

,971

11,539

,000

,967

13,262

,000

,969

12,399

,000

,528

350,503

,000

,951

20,213

,000

,965

14,009

,000

,965

14,270

,000

,914

36,894

,000

,965

14,221

,000

,994

2,244

,107

,960

16,250

,000

,947

22,026

,000

,972

11,360

,000

,982

7,028

,001

,984

6,480

,002
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Spremenljivka
λ
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč tako dolgo,
,978
dokler jo potrebujejo.
Starši skupaj s strokovnimi delavci šole in učenci raziskujejo, kaj potrebuje otrok pri
,996
učenju.
Otroku je doma zagotovljeno ustrezno okolje za pripravo na pouk (urejen ima
,921
kotiček za učenje, pri učenju mu je zagotovljena pomoč).

F

P

8,837

,000

1,417

,243

33,781

,000

Legenda: F ‒ F vrednost; λ ‒ Wilksova lambda; P ‒ stopnja statistične pomembnosti

Analiza variance za posamezno trditev je pokazala (Tabela 9.1), da je pri 31 od 37
spremenljivk razlika med aritmetičnimi sredinami glede na vlogo statistično pomembna, ker je
P≤0,05, oziroma dosega vrednosti, od P=0 do P=0,027. To narekuje smiselno uporabo
diskriminatne analize.
Tabela 9.2: Boxov test enakosti kovariančnih matrik
Boxov M
1139,860

F
5,290

P
,000

Legenda: F – vrednost F – preizkusa; P – stopnja statistične pomembnosti

V tabeli 9.2 so objavljene vrednosti Boxovega testa. Boxov test sicer kaže, da
kovariančne matrike niso homogene. F vrednost je F=5,290, zato bomo nadaljevali z analizo
podatkov.
Tabela 9.3: Parametri diskriminantnih funkcij
Funkcija
1
2

Lastna
vrednost
2,220
,748

%
variance
74,8
25,2

F%
variance
74,8
100,0

Kanonična
korelacija
,830
,654

λ

χ2

P

,178
,572

1341,564
433,491

,000
,000

Legenda:λ – Wilksova λ; χ2 – vrednost χ2 preizkusa; P – stopnja statistične pomembnosti

Iz tabele 9.3 je razvidno, da je kanonična korelacija precej visoka (0,830 in 0,654),
Wilksova λ pa je dokaj nizka (0,178 in 0,572). Vsi parametri kažejo, da sta diskriminantni
funkciji statistično pomembni. Vendar je prva diskriminantna funkcija glede na njene
parametre bistveno bolj pomembna kot druga, saj pojasni skoraj 74,8% celotne variance
sistema spremenljivk, druga le 25,2% spremenljivk.
Tabela 9.4: Standardizirani koeficienti diskriminantnih funkcij
Trditev
Temperatura v učilnicah je prijetna, v učilnicah je dovolj svežega
zraka.
Učilnica je večinoma urejena klasično (vse klopi so obrnjene k
tabli).
Učilnica je večinoma urejena po kotičkih (delovnih postajah).
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Funkcija (F)
F1
F2
-,114

,422

-,153

-,087

-,101

-,318

Trditev
V učilnicah so didaktični pripomočki, gradiva in viri nameščeni
tako, da jih učenci z lahkoto najdejo.
V učilnicah je računalnik, ki ga lahko učenci uporabljajo pri
pouku.
V učilnicah je knjižni kotiček, v katerem se učenci radi zadržujejo.
V šoli so oblikovana pravila obnašanja (šolski red, razredna
pravila).
Strokovni delavci šole si najdejo čas za pogovor s starši.
Strokovni delavci šole spoštujejo učence in zaupajo v njihove
sposobnosti.
Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri
ocenjevanju znanja glede na njihove zmožnosti.
Strokovni delavci šole podpirajo pri delu učitelje, učence in starše,
iščejo viri pomoči.
Učitelji izvajajo z učenci trening strategij učenja, učijo jih učiti se.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo
pomoč čim bolj fleksibilno.
Otroku je doma zagotovljeno ustrezno okolje za pripravo na pouk
(urejen ima kotiček za učenje, pri učenju mu je zagotovljena
pomoč).

Funkcija (F)
-,186

,004

,093

-,138

,039

-,344

-,036

,262

-,161

,177

,804

-,449

,604

,453

,209

,079

-,237

,182

-,003

,187

-,140

-,355

V tabeli 9.4 so opisani standardizirani koeficienti diskriminantnih funkcij (funkcija 1 in
funkcija 2). Strokovni delavci, učenci in starši se v odgovorih pomembno ločijo med seboj pri
štirinajstih trditvah.
Tabela 9.5: Strukturna matrika
Trditev
Strokovni delavci šole spoštujejo učence in zaupajo v njihove
sposobnosti.
Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri
ocenjevanju znanja glede na njihove zmožnosti.
Strokovni delavci šole podpirajo pri delu učitelje, učence in starše,
iščejo viri pomoči.
Učilnica je večinoma urejena klasično (vse klopi so obrnjene k
tabli).
V učilnicah so didaktični pripomočki, gradiva in viri nameščeni
tako, da jih učenci z lahkoto najdejo.
Učilnica je večinoma urejena po kotičkih (delovnih postajah).
Temperatura v učilnicah je prijetna, v učilnicah je dovolj svežega
zraka.
V šoli so oblikovana pravila obnašanja (šolski red, razredna
pravila).
V učilnicah je knjižni kotiček, v katerem se učenci radi zadržujejo.
Otroku je doma zagotovljeno ustrezno okolje za pripravo na pouk
(urejen ima kotiček za učenje, pri učenju mu je zagotovljena
pomoč).
V učilnicah je računalnik, ki ga lahko učenci uporabljajo pri
pouku.
Strokovni delavci šole si najdejo čas za pogovor s starši.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo
pomoč čim bolj fleksibilno.
Učitelji izvajajo z učenci trening strategij učenja, učijo jih učiti se.

Funkcija (F)
F1
F2
,681

-,295

,572

,475

,206

-,013

-,101

-,062

-,064

,020

-,057

-,411

-,032

,405

,019

,272

,092

-,266

-,133

-,250

,135

-,229

,013

,140

,046

,126

,022

,079
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Na osnovi koeficientov iz tabele 9.4 in tabele 9.5 lahko ugotovimo, da se skupine
strokovnih delavcev, učencev in staršev po prvi diskriminantni funkciji (F1) najbolj
razlikujejo v naslednjih izbranih trditvah:
– Strokovni delavci šole spoštujejo učence in zaupajo v njihove sposobnosti.
– Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri ocenjevanju znanja glede na
njihove zmožnosti.
Po drugi diskriminantni funkciji (F2) pa se skupine najbolj razlikujejo v naslednjih trditvah:
– Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri ocenjevanju znanja glede na
njihove zmožnosti.
– Učilnica je večinoma urejena po kotičkih (delovnih postajah).
– Temperatura v učilnicah je prijetna, v učilnicah je dovolj svežega zraka.
Naštete spremenljivke najbolje ločujejo skupine strokovnih delavcev, učencev in staršev
pri ocenah elementov spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami v osnovni
šoli. Največje razlike med skupinami pa se pokažejo pri spremenljivki »Strokovni delavci
šole spoštujejo učence in zaupajo v njihove sposobnosti.« (F1=0,681; F2=-0,295).
Ugotovitev diskriminantne analize utemeljujem še z rezultati raziskav in mnenji več
avtorjev (Magajna idr., 2008a; Carrier, 1990; Denhart, 2008; Special needs education in
Europe, 2003; Mitchell, 2008; Berry idr., 2010), da so učenci z učnimi težavami lahko
uspešni tako kot njihovi sošolci, če se v šolski praksi usmerimo na njihove posebne
potrebe ter spoštujemo učence in zaupamo v njihove sposobnosti. Od načina ravnanja z
učenci z učnimi težavami v učnem okolju je odvisna njihova identiteta in ustvarjanje
priložnosti za njihov optimalni razvoj. Individualizacija in diferenciacija procesa
poučevanja zahteva spremembe v poučevalni praksi, osredotočenost na učenca,
organizacijo pouka, ki aktivno vključuje učence v učenje in optimalno doseganje
dosežkov. Spodbudno učno okolje zajema tako učno klimo, kulturo, sodelovanje in
komunikacijo, v kateri vsak učenec lahko pokaže, da je na nekem področju uspešen.

9.1 Grafični prikaz rezultatov diskriminantnih funkcij glede na
vlogo
S pomočjo analize razlik pri trditvah glede na vlogo sem želela poiskati razsežnosti
podatkov, ki kar najbolje pojasnjujejo razlike med skupinami. Iskala sem torej tiste dimenzije,
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kjer so skupine čim bolj ločene, obenem pa sem želela določiti pripadnost k posamezni skupini
v vzorcu. Da bi lahko razložili rezultate diskriminantnih spremenljivk, moramo poznati smer
spremenljivk v odnosu do analizirane skupine. Centroidi skupin predstavljajo povprečne
vrednosti diskriminantnih spremenljivk za vse tri skupine.
Tabela 9.6: Grupni centroidi
Vloga
Strokovni delavci
Učenci
Starši

Funkcija (F)
F1
F2
1,432
,614
-2,090
,429
,216
-1,383

Vrednosti centroidov kažejo, da je diskriminativnost funkcij zelo dobra. V tabeli 9.6 so
prikazani grupni centroidi, ki predstavljajo aritmetične sredine odgovorov za vsako izmed
skupin vzorca posebej: za strokovne delavce, učence in starše.
Pri prvi diskriminantni funkciji smo dobili najmanjšo vrednost pri učencih (-2,090),
sledijo jim starši (0,216) ter strokovni delavci (1,432).
Pri drugi diskriminantni funkciji pa je najmanjša vrednost pri starših (-1,383), sledijo
učenci (0,429) ter strokovni delavci (0,614).
Pri grupnih centroidih sem osredotočena na centroide za prvo in drugo diskriminantno
funkcijo. Iz podatkov v tabeli 9.6 je razvidno, da se aritmetične sredine med seboj razlikujejo
posebej pri prvi in posebej pri drugi diskriminantni funkciji. Da bi lahko razložila rezultate
diskrimintnih spremenljivk, moram poznati smer spremenljivk v odnosu do analizirane
skupine.

Graf 9.1: Prikaz grupnih centroidov diskriminantnih funkcij glede na vlogo
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Grafični prikaz rezultatov diskriminantnih funkcij glede na vlogo ponazarja dosežene
rezultate pri odgovorih strokovnih delavcev, staršev in učencev in prikaz vseh njihovih
neimenovanih vrednosti ter tudi njihovih sredin. Pri diskriminantni analizi sem uporabila dve
vrsti razvrščanja udeležencev raziskave: ena je dejanska, ki sem jo ugotovila v raziskavi (iz
anket sem dobila podatek, kdo spada med učence, kdo med starše in kdo med strokovne
delavce) ter drugo razvrstitev udeležencev, ki jo je določil algoritem diskriminantne analize
(na osnovi določenih verjetnosti), torej so udeleženci raziskave uvrščeni v vsako izmed treh
skupin na osnovi diskriminantne funkcije. Dosežene neimenovane vrednosti in njihove sredine
so si znotraj posameznih skupin podobne, zato so skupine znotraj homogene.
Tabela 9.7: Uspešnost predikcije diskriminantnih funkcij

f
Izvorno

%

Vloga
Strokovni delavci
Učenci
Starši
Strokovni delavci
Učenci
Starši

Predikcija na osnovi diskriminantnih
funkcij
Strokovni delavci Učenci
Starši
281
7
35
4
208
32
31
22
166
87,0
2,2
10,8
1,6
85,2
13,1
14,2
10,0
75,8

Skupaj
323
244
219
100,0
100,0
100,0

Diskriminantno analizo sem naredila, ker sem želela ugotoviti razlike med skupinami.
Bolj kot je diskriminantna funkcija kvalitetna v ločevanju med skupinami, bolj se ti dve
razvrščanji ujemata. To se kaže v ujemanju v absolutnih frekvencah udeležencev in v
ujemanju v strukturnih deležih udeležencev raziskave, ki sem jo v nadaljevanju izvedla. V
tabeli 9.7 je ponazorjena predikcija na osnovi diskriminantnih funkcij. Poudarjam, da je pri 31
od 37 spremenljivk razlika med aritmetičnimi sredinami glede na vlogo statistično pomembna,
pri čem stopnja statistične pomembnosti dosega vrednost P od P=0 do P=0,027 (Tabela 9.1).
Glede na opazovane spremenljivke sprejemam zaključek, da je pravilno uvrščenih 87%
strokovnih delavcev, 85,2% učencev in 75,8% staršev. To pomeni, da se skupine dobro
razlikujejo glede na opazovane spremenljivke.
Med pomembne ugotovitve diskriminantne analize štejem ugotovitev, da se ocena
elementov fizičnega, socialnega, didaktičnega in kurikularnega učnega okolja ter procesa
soustvarjanja spodbudnega učnega okolja v petstopenjskem modelu nudenja pomoči učencem
z učnimi težavami razlikuje glede na pripadnost skupini strokovnih delavcev, učencev in
staršev. Pri ocenjevanju elementov spodbudnega učnega okolja so skupine znotraj homogene.
Uresničevanje soustvarjanja spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami v
inkluzivni šoli zahteva medsebojno povezanost med strokovnimi delavci, učencem in starši.
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Razlike med skupinami, ki sem jih ugotovila v raziskavi, potrjujejo, da so skupine ločene med
seboj v mnenjih o soustvarjanju spodbudnega učnega okolja, in sicer, da strokovni delavci
spoštujejo učence in zaupajo v njihove sposobnosti ter da je ureditev učilnice po kotičkih
oziroma delovnih postajah ter da so v razredu ugodni fizični pogoji kot je prijetna temperatura
v učilnicah in dovolj svežega zraka. Pri oblikovanju spodbudnega učnega okolja je ključno, da
strokovni delavci, učenci, starši delujejo usklajeno in strokovno, da iščejo rešitve v učnem
okolju, v katerih se odpravljajo razlike med njimi (Podobno: Ferguson idr., 2001; Viola, 2006;
Kavkler, 2008, Magajna idr., 2008a; Mitchell, 2008).
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10. PREVERJANJE IN INTERPRETACIJA POSTAVLJENIH
HIPOTEZ IN RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ
H1: Ocena učnega okolja se pomembno razlikuje glede na vlogo ocenjevalca v osnovni
šoli (strokovni delavci, starši, učenci).
Ugotavljam, da obstajajo statistično pomembne razlike (P≤0,05) med ocenami fizičnega,
socialnega, didaktičnega in kurikularnega učnega okolja glede na vlogo ocenjevalca v osnovni
šoli (strokovni delavci, starši, učenci), zato hipotezo 1 lahko potrdim. Iz primerjave ocen
učnega okolja je razvidno, da se ocene elementov učnega okolja razlikujejo med strokovnimi
delavci, učenci in starši.
Ugotovljene ocene elementov učnega okolja lahko šolam služijo kot priložnost za
načrtovanje in izvajanje sprememb na področju fizičnega, didaktičnega, kurikularnega in
socialnega učnega okolja. Bistvo pridobljenih ocen elementov fizičnega, didaktičnega,
kurikularnega in socialnega učnega okolja je tudi v tem, da sem ugotovila razlike med
percepcijami učnega okolja v skupini strokovnih delavcev, učencev in staršev. Skupine se
razlikujejo pri ocenjevanju sledečih elementov učnega okolja:
Pri ocenjevanju elementov fizičnega učnega okolja je pri štirih od devetih trditvah
razlika med aritmetičnimi sredinami glede na vlogo statistično pomembna. To so:
– Vsi učenci imajo možnost sodelovati v šolskih aktivnostih.
– Temperatura v učilnicah je prijetna, v učilnicah je dovolj svežega zraka.
– Učilnica je večinoma urejena klasično.
– Učilnica je večinoma urejena po kotičkih (delovnih postajah).
Pri ocenjevanju elementov didaktičnega učnega okolja je pri treh od štirih trditvah
razlika med aritmetičnimi sredinami glede na vlogo statistično pomembna. To so:
– V učilnici je računalnik, ki ga lahko učenci uporabljajo pri delu.
– V učilnicah je knjižni kotiček, v katerem se učenci radi zadržujejo.
– Otroku je doma zagotovljeno ustrezno okolje za pripravo na pouk (urejen ima kotiček
za učenje, pri učenju mu je zagotovljena pomoč).
Pri ocenjevanju elementov kurikularnega učnega okolja je pri osmih od devetih trditev
razlika med aritmetičnimi sredinami glede na vlogo statistično pomembna. To so:
– Strokovni delavci šole organizirajo za učence vrstniško pomoč.
– Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri pridobivanju novega znanja
glede na njihove zmožnosti.
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– Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri ocenjevanju znanja glede na
njihove zmožnosti.
– Učitelji zagotovijo učencem, da sedijo na takem mestu, ki jim omogoča čim večjo
interakcijo z njimi ter učencem čim boljšo osredotočenost na šolsko delo.
– Strokovni delavci strpno in potrpežljivo, obzirno in razumevajoče opozarjajo na napake
pri delu učence in starše.
– Učitelji izbirajo različne vrste ocenjevanja znanja, v katerih upoštevajo individualne
potrebe učencev.
– Učitelji izvajajo z učenci trening strategij učenja, učijo jih učiti.
– Domače naloge niso za učence pretežke, učitelji v največji meri upoštevajo
individualne potrebe in zmožnosti učencev.
Pri ocenjevanju elementov socialnega učnega okolja je pri štirih od desetih spremenljivk
razlika med aritmetičnimi sredinami glede na vlogo statistično pomembna, in sicer:
– Na šoli so oblikovana pravila obnašanja (šolski red, razredna pravila).
– Strokovni delavci, učenci in starši se počutijo na šoli zaželeni.
– Učenci doživljajo tudi neprijetnosti v šoli (posmehovanje, norčevanje, pomilovanje,
nagajanje in zbadanje).
– Učitelji imajo velika pričakovanja do staršev v zvezi z domačim delom otrok (želijo si,
da bi se starši z otrokom več učili, izvajali več različnih vaj idr.).
Ugotovljene razlike v ocenah elementih učenega okolja pomenijo, da je za delo z učenci z
učnimi težavami potrebno uresničevati spremembe v fizičnem, didaktičnem, kurikularnem in
socialnem učnem okolju. Pri soustvarjanju elementov učnega okolja morajo strokovni delavci,
učenci in starši prevzemati odgovornosti in vloge v procesu pomoči, se več pogovarjati in
spoštovati in s tem razvijati sodelovanje in razumevanje. Strokovni delavci morajo z
doslednim upoštevanjem in implementacijo konceptov pomoči okrepiti delo z učenci z učnimi
težavami ter pridobiti učence in starše, da bi skupaj odstranjevali ugotovljene razlike v učnem
okolju. Podobno kot Evans, 2001; Kvaternik, Kustec, Kodele, 2011; Magajna idr. 2008a
poudarjam, da je kritična analiza stanja učnega okolja za šolo pomembna pri uresničevanju
optimalne pomoči učencem z učnimi težavami.
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H2: Latentne strukture ocen učnega okolja se za posamezne skupine in za celotni vzorec
med sabo razlikujejo, ocene v posameznih skupinah pa so homogene.

Rezultati faktorske in diskriminantne analize potrjujejo, da obstajajo razlike med
latentnimi strukturami ocen učnega okolja v skupini strokovnih delavcev, učencev in staršev,
ocene v posameznih skupinah pa so homogene, zato hipotezo 2 lahko potrdim.
Za identificiranje faktorjev, ki pojasnjujejo latentno strukturo povezav med manifestnimi
spremenljivkami, sem za skupine strokovnih delavcev, učencev in staršev uporabila faktorsko
analizo.
Latentno strukturo skupine strokovnih delavcev oblikuje 12 faktorjev, ki pojasnjuje
59,722% skupne variance sistema. Latentno strukturo v skupini učencev oblikuje 14 faktorjev,
ki pojasnjuje 63,952% skupne variance. Latentno strukturo v skupini staršev oblikuje 9
faktorjev, ki pojasnjuje 60,356% skupne variance. Za vse tri latentne strukture je hierarhično
najpomembnejši prvi faktor, ki pojasnjuje največji delež variance celotnega sistema. V skupini
strokovnih delavcev je prvi faktor v strukturi povezan z upoštevanjem individualnih potreb in
zmožnosti učencev z učnimi težavami, v skupini učencev s sodelovanjem za uspeh in v
skupini staršev s starševsko oceno šolske prakse. Na osnovi največje dosežene korelacije med
faktorji v skupini strokovnih delavcev ugotavljam, da je soustvarjanje spodbudnega učnega
okolja odvisno od upoštevanja individualnih potreb in zmožnosti učencev z učnimi težavami
(r=,355). Na osnovi največje dosežene korelacije med faktorji v skupini učencev je poudarjena
povezava med sodelovanjem za uspeh in upoštevanjem individualnih potreb učenca (r=,221).
Starši povezujejo starševsko oceno šolske prakse z upoštevanjem individualnih potreb in
zmožnosti učencev (r=,218). Starši povezujejo pogoje za optimalni razvoj potencialov učenca
z viri pomoči učencem (r=,270). Za podrobneje navedenimi prvimi faktorji, ki pojasnjujejo
največji delež variance sistema, navajam še faktorje, ki določajo perspektivo razvoja
soustvarjanja spodbudnega učnega okolja. To so številni dejavniki in procesi v poučevalni
praksi, ki določajo pogoje za optimalni razvoj učenca: ureditev fizičnega in didaktičnega
učnega okolja v šoli in v razredu (omogočanje sodelovanja in zagotavljanja optimalne pomoči
učencem z učnimi težavami, prilagoditve didaktičnega okolja v razredu, ureditev ugodnih
fizičnih pogojev za učenje, dostopnost didaktičnih gradiv in pripomočkov), socialnega učnega
okolja (medsebojno spoštovanje, sodelovalna klima, soustvarjanje pravil vedenja, sodelovanje
v procesih pomoči, sodelovanje učencev v šolskih aktivnostih, spoštovanje učenca),
kurikularnega učnega okolja (nudenje pomoči, izvajanje podpore in pomoči učencem z učnimi
težavami na osnovi močnih področij, prikriti kurikul v učnem okolju, spremljanje otrokovega
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dela v domačem okolju, izvajanje dobre poučevalne prakse, prilagojeni pogoji za izkazovanje
znanja, vire pomoči učencem, formalni pogoji.
Latentne strukture nimajo popolnoma enakih faktorjev, iz česar lahko sklepam, da
soustvarjanje spodbudnega učnega okolja označujejo strokovni delavci, učenci in starši
različno. V vseh treh latentnih latentnih strukturah so prisotni enaki elementi v nekaterih
faktorjih in to predvsem tisti, ki označujejo pomembnost upoštevanja individualnih potreb
učenca, spoštovanja učenca, sodelovanja učenca in doseganja optimalnih rezultatov.
Analiza variance za trditve o elementih fizičnega, didaktičnega, kurikularnega in socialnega
učnega okolja glede na vlogo ocenjevalca kaže, da je pri 31 spremenljivkah od 37 razlika med
aritmetičnimi sredinami glede na vlogo statistično pomembna (od P=0 do P=0,027). Vrednost
statistične pomembnosti razlik v ocenah elementov učnega okolja v posameznih skupinah
P≤0,05 je v nadaljevanju omogočila uporabo diskriminantne analize. Strokovni delavci, učenci
in starši se v odgovorih pomembno ločijo med sabo pri 14 trditvah. Ugotovila sem, da se
strokovni delavci, učenci in starši po prvi diskriminantni funkciji najbolj razlikujejo v ocenah,
ki se nanašajo na spoštovanje učencev z učnimi težavami ter omogočanje uporabe
pripomočkov pri ocenjevanju znanja glede na njihove zmožnosti. Pri prvi diskriminantni
funkciji sem dobila najmanjšo vrednost pri učencih (-2,090), sledijo starši (0,216) ter strokovni
delavci (1,432). Po drugi diskriminantni funkciji pa se najbolj razlikujejo pri ocenah, ki se
vežejo na elemente fizičnega učnega okolja v učilnici. Pri drugi diskriminantni funkciji pa je
najmanjša vrednost pri starših (-1,383), sledijo učenci (0,429) ter strokovni delavci (0,614).
Prva diskriminantna funkcija (F1=0,681) je glede na njene parametre bistveno bolj pomembna,
ker pojasni 74,8% celotne variance sistema spremenljivk. Druga funkcija (F2=-0,295) pa
25,2% spremenljivk.
Na osnovi predikcije diskriminantnih funkcij ugotavljam, da je pripadnost ocenjevalcev
skupini pravilno ugotovljena pri 87% strokovnih delavcih, 85,2% učencih in 75% starših.
Dosežene neimenovane vrednosti in njihove sredine so si znotraj posameznih skupin podobne,
zato so skupine znotraj homogene. Pravilno je torej ugotovljeno, da se skupine najbolj
razlikujejo glede na sledeče opazovane spremenljivke: strokovni delavci šole spoštujejo
učence in zaupajo v njihove sposobnosti, učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov
pri ocenjevanju znanja glede na njihove zmožnosti, učitelji omogočajo učencem uporabo
pripomočkov pri ocenjevanju znanja glede na njihove zmožnosti, učilnica je večinoma urejena
po kotičkih (delovnih postajah), temperatura v učilnicah je prijetna, v učilnicah je dovolj
svežega zraka.
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Raziskava je dokazala pomembne korelacije med faktorjema v posameznih skupinah ter
bistvene razlike med skupinama. Na osnovi primerjave vseh treh latentnih struktur potrjujem,
da se latentne strukture skupin med sabo razlikujejo, skupine pa so homogene. Za razvoj
spodbudnega učnega okolja je potrebno poznavanje teh razlik, ker so ključne za načrtovanje
dela in iskanje skupnih rešitev za soustvarjanje spodbudnega učnega okolja.
H3: Proces soustvarjanja učenja za spremembe fizičnega, didaktičnega, kurikularnega
in socialnega učnega okolja prinese razvoj strategij dobre poučevalne prakse na prvih treh
korakih petstopenjskega modela pomoči.
S pomočjo kvantitativnih in kvalitativnih metod raziskovanja sem ugotavljala, ali proces
soustvarjanja za spremembe fizičnega, didaktičnega, kurikularnega in socialnega učnega
okolja vpliva na razvoj strategij dobre poučevalne prakse na prvih treh korakih
petstopenjskega modela pomoči. Na podlagi pridobljenih rezultatov hipotezo 3 potrdim.
Strokovni delavci, učenci in starši poudarjajo, da so na prvi stopnji večstopenjskih
modelov nudenja pomoči je pomembna kakovostna poučevalna praksa, sodelovalno učenje,
uresničevanje individualizacije in diferenciacije vzgojno-izobraževalnega dela, viri pomoči
oziroma iskanje ključnih oseb v okolju, ki lahko učitelju pomagajo pri uvajanju novosti.
Strokovni delavci (104; 32,2%) so navedli, da je za pomoč učencem z učnimi težavami najbolj
pomembna individualizacija in diferenciacija pouka, dobro poznavanje učnih težav in oblik
pomoči (58; 18%). Poudarjajo tudi, da je potrebno brezpogojno sprejemanje učenca z
njegovimi šibkimi in močnimi področji ter razvoj njegovih močnih področij (57; 17,6%).
Potrebno se jim zdi, da se v proces pomoči vključujejo starši in učenci, da organizirajo
vrstniško pomoč za učence ter pripravljajo prilagojena gradiva in pripomočke (34; 10,5%).
Vrednost χ2-preizkusa (χ2=121,944; P=0) kaže, da se frekvence oz. odstotek strokovnih
delavcev, ki so izbrali posamezne odgovore, statistično pomembno razlikujejo glede na
specifično vlogo ocenjevalcev (ravnatelji, svetovalni delavci idr.).
Strokovne delavce pri izvajanju pomoči učencem z učnimi težavami pomembno omejuje
nepoznavanje učnih težav in strategij pomoči, nemotiviranost učencev za delo, nesodelovanje
staršev, pomanjkanje časa za timsko in individualno delo, organizacija dela, preobsežna
administracija, zakonodaja ter prenizka pričakovanja do učencev, zniževanje standardov, ter
da ni partnerskega odnosa z učencem in starši, preveč formalnosti v šoli ter utečen in
zakoreninjen način dela v šoli. Strokovni delavci so navedli, da so potrebne spremembe v
vzgojno-izobraževalni praksi na nivoju vodenja šole in dela v razredu, izboljšati je potrebno
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kadrovsko zasedbo šol (odpraviti pomanjkanje specialnih pedagogov, psihologov idr. na
šolah) in didaktično opremljenost šol (več računalnikov, IKT tehnologije).
Strokovni delavci, učenci in starši so kot strategije, ki so pomembne za razvoj
spodbudnega učnega okolja, opisali timsko delo in poučevalne strategije, vedenje strokovnega
delavca do učencev z učnimi težavami in staršev, ki se kaže v spoštljivem odnosu do njih,
iskanju močnih področij in ter ravnanje s posebnimi potrebami učenca, spodbujanje dejavnosti
učenca, dobro načrtovano pomoč učiteljev v razredu, delitev nalog in vlog, razvoj socialnih
veščin, timsko delo, neformalno reševanje težav ter nudenje individualne obravnave.
Več težav pa je mogoče zaznati v procesu soustvarjanja učenja za spremembe fizičnega,
didaktičnega, kurikularnega in socialnega učnega okolja povzročalo vključevanje učenca in
njegovih staršev v šolski tim. V razgovorih, rezultatih pridobljenih v SWOT analizi učnega
okolja in v individualnih delovnih projektih pomoči ugotavljam, da proces soustvarjanja
učenja za spremembe fizičnega, didaktičnega, kurikularnega in socialnega učnega okolja je na
večjih področjih prispeval k razvoju strategij dobre poučevalne prakse na prvih treh korakih
petstopenjskega modela pomoči. Za proces učenja za spremembe za spremembe fizičnega,
didaktičnega, kurikularnega in socialnega učnega okolja je značilno, da se starši (t=-6,257;
P=0) v primerjavi s strokovnimi delavci (t=47,894; P=0), popolnoma ne strinjajo, da strokovni
delavci šole vzdržujejo spoštljiv odnos s starši.
Kritično premišljujem o ugotovitvah strokovnih delavcev. Navedli so več ovir, ki jih
doživljajo ob izvajanju pomoči učencem z učnimi težavami, ki porajajo vprašanje, kako lahko
pomagajo učencem z učnimi težavami oziroma v največjem obsegu uporabljajo
individualizacijo in diferenciacijo pouka (104; 32,2%), če približno po eno petino strokovnih
delavcev (63; 19,5%) pri izvajanju pomoči ovira nemotiviranost učencev za delo ter
nepoznavanje učnih težav in strategij pomoči. Predvidevam, da se je v skupini strokovnih
delavcev pokazalo tendenčno odgovarjanje na postavljene trditve oziroma so odgovorili tako,
kot se od njih pričakuje glede pripadnosti skupini. Strokovni delavci morajo kritično vrednotiti
poučevalno prakso. Za odstranjevanje ovir morajo iskati priložnosti v izmenjavi mnenj in
izkušenj, v medsebojnem sodelovanju za zagotavljanje čim bolj optimalnega dela z učenci z
učnimi težavami. Ugotovitve strokovnih delavcev o ovirah v učnem okolju v osnovni šoli so
skladna z nekaterimi ugotovitvami drugih avtorjev (Engelbrecht, Forlin, Eloff in Swart 2001),
ki navajajo, da jih najbolj pogosto ovira nezadostno sodelovanje s starši. nizko ocenjujejo
lastno profesionalno učinkovitost, ovirajo jih administrativna dela ter poučevanje učencev, pri
katerih se pojavljajo tudi čustvene in vedenjske težave.
Ugotavljam, da so osnovne šole v procesu soustvarjanja učenja za spremembe fizičnega,
didaktičnega, kurikularnega in socialnega učnega okolja. Razvijajo se strategije dobre
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poučevalne prakse. Šole bi potrebovale več podpore in pomoči, ki bi vključevala bolj
poglobljeno ugotavljanje trenutnih razmer na področju dela z učenci z učnimi težavami,
podporo pri vzpostavljanju dobrih pogojev medsebojnega sodelovanja strokovnih delavcev,
učencev in staršev, načrtovanje in izvajanje sprememb v učnem okolju skupaj z vsemi
udeleženimi ter skupno evalvacijo dosežkov za razvoj strategij poučevalne prakse.
H4: Spodbudno učno okolje, ki ga dosežemo s pomočjo soustvarjanja, po mnenju
anketirancev zmanjšuje učne težave učencev z učnimi težavami.

Vse tri skupine anketirancev navajajo, da soustvarjanje spodbudnega učnega okolja
zmanjšuje učne težave učencev. Hipotezo 4 lahko potrdim.
Odgovori in spoznanja v raziskavi potrjujejo, da je spodbudno učno okolje pomembno
za razvoj dobre poučevalne prakse za učence z učnimi težavami. V kvalitativnem delu
raziskave je 75 (23,5%) strokovnih delavcev, 76 (30,7%) učencev ter 107 (48,9%) strokovnih
delavcev potrdilo, da soustvarjanje spodbudnega učnega okolja zmanjšuje učne težave
učencev. Kljub temu, da hipotezo na podlagi rezultatov potrdim, v nadaljevanju bolj podrobno
pojasnjujem, stanje v procesu soustvarjanja in potrebe po spremembah v tem procesu.
Strokovni delavci (t=33,208, P=0) in starši (t=16,888, P=0) se večinoma in popolnoma
strinjajo, da učence spoštujejo in zaupajo v njihove sposobnosti, pri čem se učenci s tem
večinoma ne strinjajo (t=- 11,781, P=0). Za soustvarjanje spodbudnega učnega okolja je ta
ugotovitev ključna, saj sprememba te razlike pomeni temelj za oblikovanje spodbudnega
učnega okolja. Ocena učencev kaže, da v učnem okolju le-ti doživljajo, da jih strokovni
delavci ne spoštujejo in ne zaupajo v njihove sposobnosti. Predvidevam tudi, da so strokovni
delavci in starši na trditev odgovorili pričakovano glede na pripadnost skupini. Na vprašanje,
kako z učenci soustvarjajo spodbudno učno okolje v osnovni šoli je podalo odgovor 323
(100%) strokovnih delavcev. Od tega je 111 (34,4%) navedlo, da z učenci vzpostavijo odnos,
v katerem ga spodbujajo in mu zagotavljajo optimalno pomoč. Skupina 94 (29,1%) jih je
navedla, da skupaj z učencem in drugimi učitelji načrtujejo, izvajajo in vrednotijo cilje v
projektu pomoči, 65 (20,1%), da se z učencem pogovarjajo in ga motivirajo za delo, mu
prisluhnejo tako, da ga slišijo. Zaskrbljujoče je, da je še vedno prisoten tradicionalen pogled na
vključevanje učencev v proces soustvarjanja, saj je 30 (9,3%) strokovnih delavcev prepričanih,
da učenec ne more soustvarjati spodbudnega učnega okolja, ker ne ve, kaj je zanj dobro in le
23 (7,1%) jih ne razvija močnih področij pri sebi, učencu in v samem okolju s ciljem, da bi
učenec dosegel optimalne rezultate.
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Ugotavljam, da morajo strokovni delavci spreminjati stališča za uresničevanje procesa
soustvarjanja v šolski praksi, ker so najpomembnejša oseba v šolskem prostoru, ki ustvarja
pogoje za optimalno napredovanje učencev, predvsem pa učencev z učnimi težavami.
Predvidevam, da za ta korak potrebujejo veliko podpore in učenja znotraj šole ter s strani
zunanjih ustanov (izobraževanja, seminarji, prikaz dobrih praks idr.), saj so izrazili pozitivne
in negativne izkušnje s soustvarjanjem spodbudnega učnega okolja.
Med pozitivne izkušnje so strokovni delavci (119; 36,8%) in starši (94; 42,9%) vključili
jasno opredelitev vlog in pričakovanj. Več strokovnih delavcev (122; 37,8%) kot staršev (29;
13,2%) pa je zaznalo, da so pri soustvarjanju spodbudnega učnega okolja krepili odnose med
njimi in povečala se je učinkovitost dela. V primerjavi s strokovnimi delavci (23; 7,1%) je več
staršev (48; 21,9%) doživelo izkušnjo sprejetosti, spoštovanja.
Razlika med skupinama strokovnih delavcev in staršev je nastala pri opisovanju
negativnih izkušenj s soustvarjanjem spodbudnega učnega okolja. Strokovni delavci (140;
43,5%) so kot negativno izkušnjo s soustvarjanjem spodbudnega učnega okolja označili
izgorevanje in počasno viden napredek pri delu pri čem je enako negativno izkušnjo označilo
le 8 (3,7%) staršev. Največ staršev (133; 60,7%) je kot negativno izkušnjo doživelo strah pred
neučinkovitostjo, skrb za prihodnost učenca. Enako negativno izkušnjo je doživelo 93 (28,9%)
strokovnih delavcev. Približno enako število strokovnih delavcev (14; 4,3%) in staršev (13;
5,9%) pa je med negativne izkušnje vključilo doživljanje odpovedi pri izpolnjevanju vloge,
kar je verjetno povezano z izgorevanjem. Še vedno veliko število strokovnih delavcev (63;
19,6%) in staršev (53; 24,2%) meni, da je drugačnost in posebnost učencev z učnimi težavami
napaka, kar je verjetno povezano z nepoznavanjem učencev z učnimi težavami in prisotnostjo
značilnosti prikritega kurikula v učnem okolju. Ugotavljamo, da so med strokovnimi delavci,
učenci in starši statistično pomembne razlike v doživljanju pozitivnih in negativnih izkušenj,
ker je P≤0,05.
Opozarjam, da praksa zaostaja za deklariranimi stališči. Vse tri skupine vključene v
raziskavo so mnenja, da je v šoli pomembno, da je učenec aktiven pri opredelitvi svojih
potreb, načrtovanju, izvajanju ter evalvaciji in ponovnem načrtovanju pomoči, vendar je
vključevanja učenca v vse naštete značilnosti soustvarjanja še malo.
RV1: Katere elemente spodbudnega učnega okolja ugotavljamo v osnovni šoli?
Pri navajanju elementov spodbudnega učnega okolja v osnovni šoli sem se osredotočila
na tiste, ki potrebujejo posebno pozornost in skrb in so ključne za soustvarjanje spodbudnega
učnega okolja.
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Strokovni delavci, učenci in starši so skoraj izenačeno ugotovili, da imajo vsi učenci
možnost sodelovati v šolskih aktivnostih. Starši in učenci so v razgovorih navajali, da je
individualni delovni projekt pomoči dokument, ki se izdela na začetku šolskega leta in se po
njem izvaja pomoč učencu pri pouku ter da ima veliko težo, saj določa učencu pravice pri
pouku in predvsem pri preverjanju in ocenjevanju znanja. V šoli še vedno ostaja veliko
dvomov pri elementu učnega okolja, ki zajema sodelovanje učenca v individualnih projektih
pomoči. Ugotavljam, da je med učitelji večkrat prisotno prepričanje, da vključitev učenca v
individualni projekt pomoči ni potreben. Strokovni delavci in starši so zapisali, da se večinoma
odločajo brez učenca. Posebno pozornost in razvoj zahteva aktivno vključevanje učenca v
projekt pomoči.
Vse tri skupine so z minimalnimi razlikami zaznale elemente fizičnega učnega okolja, in
sicer, da so šole in učno okolje (razred, pouk, dejavnosti v šoli idr.) umirjeno, da so učilnice
dovolj prostorne, da šolske prostore krasijo rože, da je v učilnicah prijetna temperatura, dovolj
svežega zraka in primerna glasnost. Vse tri skupine ugotavljajo različno raven razvoja
elementov didaktičnega učnega okolja, predvsem, dostopnost sodobne programske opreme, ki
učencem pomaga pri spremljanju pouka, organiziranosti, ponuja pregledne programe,
omogoča različne metode dela in dostopa do učnih vsebin. Učitelji uporabljajo tudi diktafone,
sodobno računalniško opremo, didaktične računalniške igre, internet, stenske slike in plakate.
Didaktični material za delo z učenci z učnimi težavami oblikujejo učitelji na prvi stopnji v
petstopenjskem modelu nudenja pomoči, po posvetovanju z izvajalcem individualne in
skupinske pomoči ali s svetovalnim delavcem. Učenci še navajajo, da je zanje spodbudno, če
je didaktični material nameščen tako, da ga lahko najdejo.
Ravnatelji šol so opozorili, da imajo ustanovitelji šol tudi različne možnosti za
pokrivanje materialnih stroškov v šolah, kar pomembno vpliva predvsem na razvoj fizičnega
in didaktičnega učnega okolja.
Pri ugotavljanju elementov socialnega učnega okolja so med skupinami nastale razlike.
Posebno pozornost in razvoj potrebujejo elementi socialnega in kurikularnega učnega okolja,
in sicer, da bi strokovni delavci spoštovali učence in zaupali v njihove sposobnosti.
Ugotavljam, da med še precej neizkoriščene elemente spodbudnega učnega okolja spada
vrstniška pomoč, s katero učenci dosegajo zadovoljive rezultate, imajo izboljšano motivacijo,
vztrajnost za učenje, učijo se učinkovitega sodelovanja in so aktivno vključeni v doseganje
uspeha.
Vse tri skupine ugotavljajo nejasnosti pri elementih kurikularnega učnega okolja, ki so
povezane s področjem preverjanja in ocenjevanja znanja. Pri elementih učnega okolja
povezanih z izkazovanjem znanja se pojavljajo značilnosti prikritega kurikula (npr. utečen
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način dela, majhne organizacijske spremembe, drugačen način pristopa k učencem z učnimi
težavami, omogočanje rabe pripomočkov pri ocenjevanju znanja glede na zmožnosti učencev).
Strokovni delavci učencu običajno ponudijo več spodbudnih pripomočkov v vseh fazah
učenja, od pridobivanja znanja do utrjevanja. Pri preverjanju in ocenjevanju znanja pa se
pogosto odločajo za enako preverjanje in ocenjevanje znanja z ostalimi učenci, brez
pripomočkov, da ne bi bil učenec v prednosti oziroma zaradi javnega mnenja ostalih učencev
in njihovih staršev. Ugotovljen element nakazuje smer razvoja elementov spodbudnega učnega
okolja, in sicer upoštevanje individualnih potreb in zmožnosti učencev, zagotavljanje
optimalne pomoči za doseganje rezultatov, zagotavljanje pogojev za sodelovanje, ki vodi do
uspeha.
Najpogosteje omenjen problem (Prilogi 14.7 in 14.8) pri soustvarjanju spodbudnega
učnega okolja je čas za timsko delo. S sistematičnim zagotavljanjem in organizacijo časa za
neposredno delo z učenci z učnimi težavami se je po mnenju strokovnih delavcev, učencev in
staršev ustvarilo spodbudno učno okolje tako, da so učitelji oblikovali več priložnosti za
sodelovanje staršev in učencev z njimi. Čas za skupno timsko delo so vse tri skupine prištele k
oviram, s katerimi se srečujejo pri soustvarjanju spodbudnega učnega okolja. V razgovorih so
potrdili, da se z majhnimi spremembami v vsakodnevni poučevalni praksi dosežejo
spremembe v učnem okolju v šoli. Ugotovljene značilnosti učnega okolja nakazujejo manjše
vključevanje učencev in staršev v vse faze projekta pomoči, odločanje v imenu učenca in za
učenca, razširitev strategij dobre poučevalne prakse tudi v druge dejavnosti z učenci z učnimi
težavami. To pomeni, da se v šolah mora v večji meri kot doslej razvijati proces soustvarjanja.
V povezavi s širšim okoljem ter z izvajanjem petstopenjskega modela pomoči v osnovni šoli
pa se je pokazala težava pri zagotavljanju kadrovskih pogojev, saj v okolju primanjkuje
strokovnega kadra, specializirane razvojne in svetovalne ustanove.
Ugotavljam, da izziv, kako oblikovati učno okolje, da bodo vsi učenci dosegali
optimalne rezultate, ostaja. Med priložnosti, s katerimi je mogoče povečati učinkovitost virov
pomoči, je tudi proces soustvarjanja in dosledno izvajanje koncepta dela z učenci z učnimi
težavami. Vključevanje učenca in njegovih staršev je še šibko razvito ter nima tradicije v
slovenskem šolskem prostoru, zato ga je pri soustvarjanju spodbudnega učnega okolja
potrebno razvijati.
RV2: Kakšne sugestije lahko izpeljemo na osnovi rezultatov za uresničevanje
spodbudnega učnega okolja v osnovni šoli na prvih treh korakih petstopenjskega modela
pomoči?
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Sugestije o soustvarjanju spodbudnega učnega okolja so nastajale v času trajanja
raziskave. To so sporočila, spoznanja, refleksije strokovnih delavcev, učencev in staršev o
razvoju spodbudnega učnega okolja, ki jih velja v prihodnosti še nadalje raziskovati, preverjati
in uresničevati (Priloga 14.7 in 14.8).
Pri oblikovanju sugestij sem upoštevala tudi odstotek odgovorov strokovnih delavcev in
staršev na vprašanje, kakšno pomoč in podporo bi potrebovali pri soustvarjanju spodbudnega
učnega okolja v osnovni šoli. Največ, 137 (42,4%), strokovnih delavcev bi kot pomoč in
podporo pri soustvarjanju spodbudnega učnega okolja v osnovni šoli potrebovalo ogled
primerov dobre prakse. Sledi 53 (16,4%) strokovnih delavcev in 99 (45,2%) staršev, ki
navajajo, da bi potrebovali spremembo odnosa učiteljev do vključevanja učencev z učnimi
težavami v osnovno šolo, spremembo mišljenja in predsodkov. Potrebo po ozaveščanju staršev
o otrokovih potrebah (predstavitev posameznih podskupin učnih težav, možnosti pomoči in
podpore) je izrazilo 88 (40,2%) staršev in 42 (13%) strokovnih delavcev.
Skupina 46 (14,2%) strokovnih delavcev ter 30 (13,7%) staršev je izrazila potrebo po
strokovni pomoči in podpori učencem, učiteljem in staršem, oziroma po zunanji strokovni
ustanovi (Svetovalni center). Strokovni delavci čutijo potrebo po pomoči, zato jih 45 (13,9%)
potrebuje trening za razvoj timskega soustvarjanja, pri čem bi se za trening odločila le 2
(0,9%) starša. Zanimivo je tudi število in odstotek odgovorov učencev na trditev, kaj bi v šoli
spremenili, če bi postali za en dan ravnatelj. Največ učencev, 35 (14,5%), bi spremenilo odnos
z učitelji, in sicer tako, da bi učitelji poslušali učence ter se več z njimi pogovarjali ter da bi
učitelji namenili učencem več učne pomoči in skrbi, 33 (13,7%) učencev želi, da bi bilo v šoli
več lepega in spoštljivega obnašanja v šoli med učenci in učitelji. Počutje učencev z učnimi
težavami v šoli nakazuje tudi izbran odgovor 31 (12,9%) učencev, ki bi radi spremenili sebe
tako, da bi vse vedeli in ne bi imeli več učnih težav. 14 (5,8%) učencev bi rado spremenilo
vključevanje učencev v načrtovanje pouka ter manj strogosti do učencev ter 29 (12%) učencev
bi spremenilo urnik, 24 (10%) bi jih malico, 9 (3,7%) pa pričakuje več pripomočkov in
ponazoritev pri pouku in bi želelo boljše opremljen razred z IKT, več igre in sprostitvenih
dejavnosti.
Soustvarjanje spodbudnega učnega okolja se po mnenju strokovnih delavcev učencev in
staršev začne na prvem koraku v petstopenjskem modelu pomoči učencem z učnimi težavami.
Pri prepoznavanju učenčevih potreb mora učitelj analizirati svojo poučevalno prakso, svoje
znanje oziroma močna področja pri učencu, pri sebi in varovalne dejavnike v okolju.
Pomembno je, da učitelj učenca pridobi, da skupaj raziskujeta, zakaj je le-ta neuspešen, kako
mu je mogoče pomagati, da bi dosegel čim bolj optimalne dosežke. Učitelj gradi tudi odnos s
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starši, seznanja jih s posebnimi potrebami učenca. Vključuje jih v razgovor o potrebah otroka.
Vpraša jih za mnenje, spodbudi jih k izvajanju pomoči v domačem okolju.
Učitelj skrbno analizira in spremlja svoje delo, vodi dokumentacijo o izvajani pomoči ter o
učinkovitih/neučinkovitih strategijah pomoči, sodeluje z drugimi učitelji v šoli, z oddelčnim
učiteljskim zborom, svetovalno službo. Prisluhnejo učenčevim idejam in pojasnilom, jih
spodbujajo k samostojnemu iskanju rešitev ter jim omogočajo pridobivanje izkušenj.
Ugotavljam, da se z majhnimi spremembami v vsakodnevni poučevalni praksi dosežejo
spremembe v učnem okolju v šoli. Strokovnim delavcem, učencem in staršem je potrebno
nameniti ustrezno pomoč in podporo v obliki izobraževanja, svetovanja in organizirati
priložnosti za izmenjavo mnenj in izkušenj.
Priporočila, oblikovana na podlagi rezultatov raziskave za soustvarjanje spodbudnega
učnega okolja za učence z učnimi težavami
Pri oblikovanju predlogov/sugestij za izboljšanje procesa soustvarjanja spodbudnega
učnega okolja sem izhajala iz dobljenih empiričnih ugotovitev raziskave.
Iz raziskave lahko oblikujemo naslednje ugotovitve:
– Spremembe v učnem okolju je treba utemeljiti na analizi stanja: raziskati šolsko prakso
oziroma kako se pomoč izvaja znotraj obstoječih konceptov pomoči.
– V spodbudnem učnem okolju je potrebno fleksibilno načrtovati organizacijo dela,
strukturirati pouk z upoštevanjem individualizacije in diferenciacije poučevanja in dela.
– Potrebno je razvijati sodelovalno poučevanje.
– Postaviti je potrebno pravila za sodelovanje med učitelji, učenci in starši.
– V spodbudnem učnem okolju se učencu z učnimi težavami omogoča, da se v čim več uči
skupaj z ostalimi učenci znotraj razreda.
– Značilna je učiteljeva pozitivna in podporna naravnanost, omogoča aktivno sodelovanje,
znanje posreduje na različne načine, učence uči učnih strategij.
– Spremljanje učenčevega napredka, dajanje povratnih informacij učencu, identifikacija in
razvoj učenčevih močnih področij odlikujejo strokovne delavce v spodbudnem učnem
okolju.
– V spodbudnem učnem okolju je pomembno upoštevati korelacije med oblikovanjem
sodelovalne kulture, v kateri so upoštevane individualne potrebe in zmožnosti učencev. Pri
spoštovanju individualnih potreb učencev se uredi šola in se oblikujejo taka pravila, ki
omogočajo sodelovanje.
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– V spodbudnem učnem okolju je pomembno upoštevati korelacije, ki dokazujejo, da
sodelovanje za uspeh terja spoštovanje individualnih potreb in zmožnosti učenca in
izvajanje pomoči na osnovi močnih področij učencev.
– V spodbudnem učnem okolju je pomembno upoštevati korelacije, ki dokazujejo, da je
starševska ocena šolske prakse povezana z upoštevanjem individualnih potreb in zmožnosti
učencev, z oblikovanjem pogojev za optimalni razvoj učenca ter s spoštljivim
sodelovanjem.
– Šola naj izdela program za soustvarjanje spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi
težavami, posebna pozornost naj bo namenjena osveščanju javnosti o posebnih vzgojnoizobraževalnih potrebah učencev.
– Šola naj v program vključi timsko delo z značilnostmi delovnega odnosa in osebnega stika,
ki omogoči soustvarjanje med vodstvom šole in šolskimi strokovni delavci, strokovnimi
delavci med sabo, z učenci in starši.
– Šola naj sistematično zagotavlja čas za neposredno delo z učenci, da učitelji vzpostavijo in
vzdržujejo soustvarjalni odnos z učencem.
– Šola naj pojmuje pomoč kot pot za doseganje optimalnih rezultatov in dosežkov.
– Šola naj posveti pozornost oblikovanju odnosa strokovnih delavcev do učencev z učnimi
težavami, naj spreminjajo stereotipna razmišljanja in utečeni način dela.
– Šola naj v programu posebno pozornost nameni osveščanju javnosti o posebnih vzgojnoizobraževalnih potrebah učencev ter o možnostih za pomoč.
– Spodbudno učno okolje omogoča učencem sodelovanje za uspeh ter zmanjševanje učnih
težav.
– Za spodbudno učno okolje v šoli je značilno spoštljivo sodelovanje in spoštovanje
individualnih potreb in zmožnosti učenca.
– Spodbudno učno okolje, ki ga dosežemo s soustvarjanjem, spoštuje učence kot ključne
osebe vzgojno-izobraževalnega procesa in zato spodbuja njihovo aktivno udeležbo pri
načrtovanju, izvajanju in evalvaciji projektov pomoči.
– Strokovni delavci so v spodbudnem učnem okolju naravnani na oblikovanje spoštljivih
odnosov z učenci in njihovimi starši, spodbujajo sodelovanje za uspeh.
– Spodbudno učno okolje terja strokovnost in profesionalnost strokovnih delavcev.
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11. OBLIKOVANJE

SUGESTIJ

ZA

URESNIČEVANJE

SOUSTVARJANJA SPODBUDNEGA UČNEGA OKOLJA
V

OSNOVNI

ŠOLI

NA

PRVIH

TREH

KORAKIH

PETSTOPENJSKEGA MODELA POMOČI
Za uresničevanje soustvarjanja spodbudnega učnega okolja v osnovni šoli na prvih treh
korakih petstopenjskega modela pomoči potrebujejo strokovni delavci program, v katerem so
jasno razvidne usmeritve za delo, s pomočjo katerih strokovni delavci sistematično povežejo
in okrepijo svoje delo (Magajna idr., 2008b).
Spremembe je potrebno skrbno načrtovati, zato je bilo potrebno pogledati, kaj so pri
uresničevanju soustvarjanja spodbudnega učnega okolja v osnovni šoli na prvih treh korakih
petstopenjskega modela pomoči ugotovili strokovni delavci, učenci in starši. Pomembno je
tudi spoznati želje in potrebe vseh treh skupin pri soustvarjanju spodbudnega učnega okolja.
Tabela 11.1: Odgovori na vprašanje »Kakšno pomoč in podporo bi potrebovali pri soustvarjanju
spodbudnega učnega okolja v osnovni šoli? « - strokovni delavci in starši
Vloga

Strokovni delavci
Starši

Odgovor

f

ogled primerov dobre prakse
trening za razvoj timskega soustvarjanja v osnovni šoli
ustanovitev institucije za strokovno pomoč in podporo učencem,
učiteljem in staršem (Svetovalni center)
ozaveščanje staršev o otrokovih potrebah (predstavitev posameznih
podskupin učnih težav, možnosti pomoči in podpore)
sprememba odnosa učiteljev do vključevanja učencev z učnimi težavami
v osnovno šolo, sprememba mišljenja, predsodkov
Skupaj
trening za razvoj timskega soustvarjanja v osnovni šoli
ustanovitev institucije za strokovno pomoč in podporo učencem,
učiteljem in staršem (Svetovalni center)
ozaveščanje staršev o otrokovih potrebah (predstavitev posameznih
podskupin učnih težav, možnosti pomoči in podpore)
sprememba odnosa učiteljev do vključevanja učencev z učnimi težavami
v osnovno šolo, sprememba mišljenja, predsodkov
Skupaj

137
45

Odstotek
odgovorov
42,4
13,9

46

14,2

42

13,0

53

16,4

323
2

100,0
,9

30

13,7

88

40,2

99

45,2

219

100,0

Legenda: f – število odgovorov

V tabeli 10.1 je zabeleženo število in odstotek odgovorov strokovnih delavcev in staršev
na vprašanje, kakšno pomoč in podporo bi potrebovali pri soustvarjanju spodbudnega učnega
okolja v osnovni šoli. Največ, 137 (42,4%), strokovnih delavcev bi kot pomoč in podporo pri
soustvarjanju spodbudnega učnega okolja v osnovni šoli potrebovalo ogled primerov dobre
prakse. Sledi 53 (16,4%) strokovnih delavcev in 99 (45,2%) staršev, ki bi potrebovali
spremembo odnosa učiteljev do vključevanja učencev z učnimi težavami v osnovno šolo ter
odpraviti predsodke. Potrebo po seznanitvi staršev o otrokovih potrebah (predstavitev
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posameznih podskupin učnih težav, možnosti pomoči in podpore) je izrazilo 88 (40,2%)
staršev in 42 (13%) strokovnih delavcev.
Na območju, kjer je potekala raziskava, ne deluje nobena zunanja ustanova (Svetovalni
center) za pomoč učiteljem, staršem in učencem, zato je 46 (14,2%) strokovnih delavcev ter 30
(13,7%) staršev izrazilo potrebo po ustanovitvi le-te. Strokovni delavci čutijo potrebo po
pomoči, zato jih 45 (13,9%) potrebuje trening za razvoj timskega soustvarjanja, pri čem bi se
za trening odločila le 2 (0,9%) starša.
Tabela 11.2: Test razlik v strukturi odgovorov
Vloga
Spremenljivka
Kakšno pomoč in podporo bi
potrebovali
pri
soustvarjanju
spodbudnega učnega okolja v
osnovni šoli?

Vloga

Strokovni delavci
χ2
P
102,433

,000

Starši
χ2

P

117,968

,000

Legenda: χ2 – vrednost χ2 preizkusa; P – stopnja statistične pomembnosti

V tabeli 10.2 so zabeležene vrednosti χ2 preizkusa ter njegova stopnja statistične
pomembnosti za skupini strokovnih delavcev in staršev.
Vrednost χ2-preizkusa v skupini strokovnih delavcev (χ2=102,433; P=0) kaže, da se
frekvence oziroma odstotek strokovnih delavcev, ki so izbrali posamezne odgovore, statistično
pomembno razlikujejo s starši (χ2=117,968%; P=0) pri opredeljevanju potreb po pomoči in
podpori pri soustvarjanju spodbudnega učnega okolja.
Predvidevam, da oboji potrebujejo pomoč in podporo pri soustvarjanju spodbudnega
učnega okolja, vendarle je razlika v tem, da strokovni delavci potrebujejo podporo za
strokovno delo na področju vzgoje in izobraževanja otrok z raznolikimi potrebami. Učitelji se
ne morejo zadovoljiti z eno splošno strategijo za delo z učenci z učnimi težavami. Zaradi
raznolikosti učnih težav potrebujejo podporo in pomoč, da spoznajo in v praksi izvajajo
kontinuum podpore in pomoči učencem z učnimi težavami (Meltzer idr., 2001; Pulec Lah,
Kavkler, 2011). Starši potrebujejo podporo za izvajanje pomoči svojemu otroku v domačem
okolju. Za sodelovanje s šolo naj bi jim pomoč in podporo nudili strokovni delavci. V
kalifornijskem združenju staršev govorijo, da se starši morajo soočiti z učnimi težavami
otroka. Ob soočanju z njimi se srečujejo s stisko, zanikanjem le-teh, z občutkom krivde za
njihov obstoj in nastanek. Zelo izrazit je tudi občutek sramu za posebne potrebe otroka. Zaradi
teh občutkov morajo starši prejeti spodbude in podporo strokovnih delavcev (Parents
empowering parents, 2007). Iz izkušenj slovenskih raziskav (Magajna idr., 2008b; Grah, 2009;
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Kodele, Mešl, 2011) je dokazano, da starši težje sprejemajo otrokove težave in postajajo do
njega zaščitniški. Potrebujejo, da se z njihovim otrokom ravna strokovno, občutljivo in
razumevajoče.
V tabeli 6.13 je zabeleženo število in odstotek odgovorov učencev na vprašanje »Kaj bi v šoli
spremenil, če bi postal za en dan ravnatelj?«. Učencem sem s tem vprašanjem omogočila, da iz
vsakodnevne izkušnje povedo, kaj želijo v učnem okolju spremeniti. Pridobljeni odgovori
predstavljajo razumevanje elementov učnega okolja v skupini učencev, ki predstavlja eno
izmed izhodišč za načrtovanje sprememb v šoli. Frekvence oziroma odstotek učencev, ki so
izbrali posamezne odgovore, se statistično pomembno razlikujejo (χ2=26,199; P=0,001).
Na osnovi pridobljenih odgovorov v tabeli 6. 13 ugotavljam, da si učenci želijo
spremeniti učno okolje, predvsem odnos strokovnih delavcev do njih, pričakujejo več
spoštljivega obnašanja, več pogovarjanja s strokovnimi delavci ter boljše pogoje za učenje in
sodelovaje.
Sugestije o soustvarjanju spodbudnega učnega okolja so nastajale v času trajanja
raziskave. To so sporočila, spoznanja, refleksije in predlogi strokovnih delavcev, učencev in
staršev o razvoju spodbudnega učnega okolja. V prihodnosti jih je potrebno še nadalje
raziskovati, preverjati in uresničevati (Priloga 14.7 in 14.8). Sugestije pomenijo spodbudo
strokovnim delavcem, učencem in staršem k razmišljanju o svojem delovanju in prispevku k
oblikovanju spodbudnega učnega okolja v šoli.
Soustvarjanje spodbudnega učnega okolja po mnenju strokovnih delavcev učencev in
staršev naj sledi naslednjim usmeritvam:
– začne se naj na prvem koraku v petstopenjskem modelu pomoči učencem z učnimi
težavami;
– pri prepoznavanju učenčevih potreb mora učitelj analizirati svojo poučevalno
prakso, in svoje znanje oziroma močna področja pri učencu, pri sebi in varovalne
dejavnike v okolju;
– učitelj skrbno spoznava učenčeve potrebe;
– učenca povabi, da skupaj raziskujeta, zakaj je le-ta neuspešen, kako mu je mogoče
pomagati (ob dejavnostih, v času, ki ga preživi z učencem, v pogovoru z njim,
dogovori se z njim na ukrepih, ki zmanjšajo učne težave idr.);
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– učitelj sproti seznanja starše s posebnimi potrebami učenca, jim pojasni, kaj je
ugotovil in jih vpraša za mnenje, povabi jih za izvajanje laične pomoči na domu
(spremljanje učenčevega dela v šoli, dogovori se za skupno izvajanje ukrepov);
– učitelj skrbno spremlja svoje delo, izvajanje pomoči in sproti dela evalvacijo
uspešnosti uporabljenih strategij;
– učitelj vodi dokumentacijo o izvajani pomoči, o učinkovitih/neučinkovitih
strategijah,
– razrednik sodeluje z drugimi učitelji v šoli, z oddelčnim učiteljskim zborom,
svetovalno službo;
– svetovalna služba podpre učitelja, mu pomaga pri oblikovanju pristopov, strategij
poučevalne prakse, učencu nudi občasno pomoč in podporo, išče vire pomoči v
okviru šole in zunaj nje;
– po potrebi se vključi tudi specialni pedagog – defektolog;
– vsi, ki so povezani v projektu pomoči, zagotovijo več medsebojne izmenjave v
obliki razgovorov, hospitacij, analiz pedagoškega dela;
– učitelji se odločijo za morebitno dodatno izobraževanje za spoznavanje učencev z
učnimi težavami in za izvajanje strategij dobre poučevalne prakse;
– učitelji skrbno načrtujejo individualizacijo in diferenciacijo pouka;
– učitelji so pozorni, skrbni in umirjeni do učencev;
– učitelji zagotovijo, da se sliši glas učenca: prisluhnejo njegovim idejam, jih
spodbujajo k samostojnemu iskanju rešitev, jih ne prekinjajo, jih vodijo do
spoznanj in pridobivanja izkušenj;
– učitelji poučujejo v raznolikih metodah in oblikah dela, vključujejo sodelovalno
učenje;
– učitelji odstranjujejo nevralgične točke, in sicer na področju socialnega učnega
okolja (izboljšajo odnos med učitelji in učenci, zaupajo učencem, jih pohvalijo,
najdejo si čas na pogovor z njimi, nudijo jim pravočasno pomoč idr.) in
kurikularnega učnega okolja, predvsem na področju preverjanja in ocenjevanja
znanja (v okviru aktivov v osnovni šoli načrtujejo prilagoditve vsebin in načina
preverjanja in ocenjevanja znanja, upoštevajo zakonodajo, vključujejo močna
področja učencev za razvoj spretnosti in pridobivanje kompetenc);
– učitelji zagotavljajo take prostorske pogoje in opremo, ki jim omogoča izvajanje
učnih aktivnosti tako, da učenec doseže optimalni rezultat;
– je proces, ki se nikoli ne konča, zahteva čas, potrpljenje, znanje za ravnanje,
odpoved dvomu o sebi in o učencu, spremembe v mišljenju in ravnanju ljudi;
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– zahteva spremembe na sistemski ravni (spremembe zakonodaje, nižji normativi,
ocenjevanje učiteljev, ki posvečajo posebno pozornost in skrb učencem z učnimi
težavami idr.);
– terja timsko delo, vzdrževanje odnosa med vsemi sodelujočimi;
– spoštovanje otroka pomeni tudi, da se z njim učimo, da mu zagotovimo temeljne
življenjske potrebe in mu omogočimo optimalno napredovanje;
– pomeni tudi razvijanje varovalnih dejavnikov v šoli, ki so skrb in podpora učencu,
sodelavcu, staršu in visoka pričakovanja do učenca in podpora, da zmore (zaupanje
v njegove sposobnosti) ter udeleženost (aktivno sodelovanje in odzivanje);
– je razumevanje in podpora vodstva šol in drugih učiteljev v zbornici, saj je
ravnatelj najpomembnejši pri uresničevanje inkluzije v šoli, učitelj pa v razredu. Če
tega ni, inkluzija ne uspe.
Poglavitne ugotovitve strokovnih delavcev, učencev in staršev iz oblikovanja sugestij o
soustvarjanju spodbudnega učnega okolja v osnovni šoli na prvih treh korakih petstopenjskega
modela pomoči potrjujejo tezo Čačinovič Vogrinčič (2008), da se učenci in odrasli
sodelovanja in soustvarjanja v procesu pomoči šele učimo.
Poudariti je pomembno, da se navedbe strokovnih delavcev, učencev in staršev ujemajo
z ugotovitvami raziskav (Engelbrecht idr., 2001; Tancig, 2008; Evropska agencija za razvoj na
področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami – European Agency for
Development in Special Needs Education, 1999 v Pulec Lah, 2011) o učinkovitem poučevanju
in nudenju pomoči učencem z učnimi težavami, v katerih je poudarjeno, da učitelji
najpogosteje potrebujejo pomoč in podporo pri iskanju in zagotavljanju ustreznih informacij
za izvajanje optimalne pomoči in podpore učencem z učnimi težavami in pri iskanju in
zagotavljanju ustreznih informacij za uspešno sodelovanje s starši, pri pravilnem
prepoznavanju in ocenjevanju učenčevih potreb, pri oblikovanju spodbudnega učnega okolja,
pri iskanju optimalnega poučevalnega pristopa, pri izbiri primernega učnega materiala in
strategij za zagotavljanje učenčevih potreb, pri izvajanju pomoči v procesu poučevanja v
razredu, pri uresničevanju izvirnega delovnega projekta pomoči, pri organizaciji različnih
oblik izobraževanja ter pri uresničevanju timskega dela.
Največji problem pri vnašanju novosti v šolsko prakso so preveč zakoreninjeni vzorci
ravnanja in razmišljanja (Beers, 2007). Ugotavljam, da so strokovni delavci, učenci in starši v
procesu soustvarjanja oblikovali spodbudno učno okolje v osnovni šoli na prvih treh korakih
petstopenjskega modela pomoči ter da je vedno več strokovnih delavcev, ki preizkušajo nove
strategije in načine dela. Kljub temu, morajo biti pozorni, da jim delo z novimi strategijami
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postane izziv tudi takrat, ko prinese dodatno delo in večji napor ter da se po zaključenem
projektu, raziskave ali inovacije ne vrnejo k utečenim načinom poučevanja in sodelovanja z
učenci ter odločanja o njih. Za nadaljnje raziskovanje in oblikovanje spodbudnega učnega
okolja je pomembno, da tudi učenci in njihovi starši zaznavajo elemente učnega okolja, ki so
povezani s prikritim kurikulom. V največji meri se s strokovnimi delavci razlikujejo učenci in
starši v odgovorih na trditve, ki so povezane s socialnim učnim okoljem (gojenjem spoštljivih
odnosov do staršev in učencev), kurikularnim učnim okoljem (uporabo pripomočkov in
prilagoditev pri preverjanju in ocenjevanju znanja) ter v procesu soustvarjanja (sodelovanje
učenca in staršev v vseh fazah procesa pomoči, zaupanje v sposobnosti učenca).
Ugotavljam, da v šolski praksi ostaja aktualen problem, kako oblikovati učno okolje, da
bodo vsi učenci dosegali optimalne rezultate. Med priložnosti, s katerimi je mogoče povečati
učinkovitost virov pomoči, je proces soustvarjanja in dosledno izvajanje koncepta dela z
učenci z učnimi težavami. Strokovni delavci potrebujejo pomoč pri odstranjevanju ovir pri
izvajanju dela z učenci z učnimi težavami, zato je potrebno vzpostaviti uspešne načine
soočanja z obstoječimi ovirami v učnem okolju.
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12. SKLEPNE MISLI IN PREDLOGI
Področje dela z učenci z učnimi težavami v šoli pomeni vsakodnevni izziv za razvoj
spodbudnega učnega okolja. Ugotovitve več avtorjev, raziskav in študij potrjujejo, da je
spodbudno učno okolje eden izmed varovalnih dejavnikov za učence z učnimi težavami
(Čačinovič Vogrinčič, 2008; http://www.teaching2030.org; Mitchell, 2008; Magajna idr.,
2008; Ainscow, Sandill, 2010; Berry idr., 2010; Kavkler, 2010). Raziskave na področju
osnovnih inkluzivnih prizadevanj za razvoj spodbudnih učnih okolij dokazujejo, da
strokovnim delavcem manjka strokovno znanje, načrtovanje in skupni čas za celostno podporo
učencev z učnimi težavami (King & Youngs, 2003; Scruggs, Mastropieri & McDuffie, 2007;
Lynn, Reschly, 2008). Med najpogostejše ovire za uspešno vključevanje učencev z učnimi
težavami v vzgojno-izobraževalno delo v osnovni šoli se štejejo splošna prepričanja in stališča,
prisotnost značilnosti prikritega kurikula v šolah, nezadostna usposobljenost učiteljev za
odkrivanje in obravnavo učencev z učnimi težavami, premajhna podpora timskega dela s strani
vodstev šol, nezadostna odprtost šol za spremembe, ki jih zahteva uresničevanje inkluzije s
soustvarjanjem spodbudnega učnega okolja v šoli ter premajhna dejavna udeleženost učencev
v procesu pomoči (Mitchell, 2005 v Kavkler 2011; Viola, 2006).
Več avtorjev navaja, da je potrebno oblikovati priložnosti v šoli, da strokovni delavci,
učenci in starši sodelujejo v procesih pomoči, da pridobijo čim več povratnih informacij o
učinkovitosti učnih strategij, o oblikovanju in vzdrževanju spodbudnega učnega okolja, da
uporabljajo ključne kompetence s področja inkluzivne prakse, si delijo vloge in odgovornosti
pri načrtovanju, poučevanju in ocenjevanju uspešnosti šolske prakse ter inovativno pristopajo
k oblikovanju spodbudnega učnega okolja. Posebno mesto za zagotavljanje inkluzivne prakse,
saj najbolje izkorišča talente in sposobnosti sodelujočih strokovnih delavcev, učencev in
staršev ima timsko delo (Snell & Janney, 2000; Bateman & Bateman, 2002; Čačinovič
Vogrinčič idr., 2005; Friend & Bursuck, 2006; Oliver & Reschly, 2007; Polak, 2007; Smartt &
Reschcly, 2007; Magajna idr. 2008a).
V doktorski disertaciji z naslovom Soustvarjanje spodbudnega učnega okolja za učence
z učnimi težavami sem raziskala dva ključna tematska sklopa: učno okolje, njegovo stanje in
potrebne spremembe ter soustvarjanje spodbudnega okolja za učence z učnimi težavami.
Raziskava je omogočila analizo stanja učnega okolja, ki pomeni boljše razumevanje
perspektive razvoja spodbudnega učnega okolja v osnovni šoli v procesu soustvarjanja
strokovnih delavcev, učencev in staršev. Opozarja na ovire in pomanjkljivosti pri
soustvarjanju spodbudnega učnega okolja, poudarja pomen oblikovanja in vzdrževanja
soustvarjalnega odnosa v šoli.
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Osrednji cilj raziskave v okviru doktorske disertacije je bil fokusiran na sistematično
ocenjevanje elementov učnega okolja in ugotavljanje latentnih struktur ocen v skupinah
strokovnih delavcev, učencev in staršev. Z analizo stanja sem na manifestnem nivoju pridobila
posnetek stanja o soustvarjanju spodbudnega učnega okolja. To je bilo izhodišče za
spremembe fizičnega, didaktičnega, kurikularnega in socialnega učnega okolja s pomočjo
soustvarjanja razmer. Osredotočila sem se na sodelovanje strokovnih delavcev, učencev in
staršev na prvih treh korakih petstopenjskega modela pomoči. V času raziskovanja
spodbudnega učnega okolja so se razvile strategije dobre poučevalne prakse ter timsko
soustvarjanje rešitev za učence z učnimi težavami.
V vzorec raziskave sta bili zajeti dve skupini oseb. Prvo skupino, ki se je vključila v
kvantitativni del raziskave, je sestavljalo 786 oseb (323 strokovnih delavcev, 244 učencev in
219 staršev), ki so s pomočjo anketnega vprašalnika podale oceno stanja na področju učnega
okolja. Od tega je drugo skupino, ki se je vključila v kvalitativni del raziskave, sestavljalo 209
oseb (99 strokovnih delavcev, 60 učencev z učnimi težavami ter 50 staršev) iz
osemintridesetih osnovnih šol, ki so v praktičnem delu v dveh šolskih letih raziskovali
soustvarjanje spodbudnega učnega okolja na prvih treh korakih petstopenjskega modela
nudenja pomoči. Na osnovi predikcije diskriminantnih funkcij ugotavljam, da je pripadnost
ocenjevalcev skupini pravilno ugotovljena pri 87% strokovnih delavcih, 85,2% učencih in
75% starših. Vključitev v raziskavo je za strokovne delavce, učence in starše pomenila
pridobivanje izkušenj v procesu soustvarjanja spodbudnega učnega okolja, spodbudo za
razmišljanje o lastni praksi in ravnanju ter povabilo k uresničevanju sprememb.
Vsebinske sklope teoretičnega uvoda sem uredila tako, da sem sestavila številne
elemente inkluzivnega konceptualnega okvirja za uresničevanje slovenskega petstopenjskega
modela nudenja pomoči učencev z učnimi težavami, zakonske osnove vzgoje in izobraževanja
otrok s posebnimi potrebami in otrokove pravice, razvoj inkluzivne prakse, partnerski odnos s
starši, nadaljujem s predstavitvijo posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb učencev z učnimi
težavami, tipov in podskupin učnih težav. Teoretični uvod zaključujem s predstavitvami
elementov učnega okolja in koncepta timskega soustvarjanja v procesu pomoči. Raziskavo
sem umestila v okvir strokovnih osnov, ki šole usmerjajo k razvoju čim bolj učinkovitih
pristopov za oblikovanje modelov pomoči učencem z učnimi težavami. V slovenskem
prostoru je model že zasnovan v konceptu dela Učenci z učnimi težavami v osnovni šoli
(Magajna idr., 2008b). Spodbudila sem sodelovanje med strokovnimi delavci šol, potekala je
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izmenjava informacij, znanj in izkušenj, razvilo se je timsko delo z značilnostmi delovnega
odnosa in osebnega stika oz. soustvarjanje.
V raziskavi sem uporabila kvantitativne in kvalitativne statistične metode obdelave
podatkov, in sicer: osnovno parametrijsko statistiko za opis vzorca in prikaz celotnega vzorca
spremenljivk, frekvenčno razporeditev vseh spremenljivk od generalij do odgovorov ter
aritmetične sredine in standardne odklone za numerično izražene odgovore, faktorsko analizo
za določanje veljavnosti in zanesljivosti vprašalnika, kanonično diskriminantno analizo razlik
v posameznih odgovorih glede na posamezno skupino za ugotavljanje latentnih struktur, χ2test, Levenejev F-test homogenosti varianc, t-test, analizo variance, aposteriorne primerjave s
Hochbergovim GT2 testom in z Games-Howellovim testom, SWOT analizo, delavnice in
treningi, študijo sekundarnega gradiva, razgovori. Kvalitativne podatke pridobljene s pomočjo
odprtih vprašanj v vprašalniku sem spremenila v kvantitativne petstopenjske lestvice, da bi
lahko uporabila kvantitativne statistične metode.
V empiričnem delu sem skupaj s strokovnimi delavci, učenci in starši ugotovila, da
posamezne skupine glede na vlogo v osnovni šoli (ravnatelji, učitelji razrednega pouka,
učitelji predmetnega pouka, svetovalni delavci, mobilna specialno-pedagoška služba, starši,
učenci) različno ocenjujejo učno okolje. »Temeljni namen soustvarjanja je v raziskavi pomenil
raziskovanje in soustvarjanje razmer, ki učencem z učnimi težavami omogočajo optimalno
udeleženost ter doseganje optimalnih rezultatov, strokovnemu delavcu pa oblikovanje
spodbudnega učnega okolja za izvajanje strategij in ukrepov pomoči glede na individualne
potrebe učencev« (Grah, 2012). Odkrite so značilnosti in poteki dogodkov z različnimi
možnostmi doživljanja ter ravnanja strokovnih delavcev, učencev in staršev. Oblikovani so
ustrezni opisi soustvarjanja spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami,
pojasnitve in razlage, ki opisujejo pot do drugačne, inkluzivne šole 21. stoletja.
Na osnovi latentnih struktur sem ugotovila, da so med skupinami nastale razlike v
pojmovanjih in morebitna stereotipna razumevanja učnega okolja, ki predstavljajo perspektivo
razvoja učnega okolja. V skupini strokovnih delavcev je 12 faktorjev, v skupini učencev 14
faktorjev in v skupini staršev 9 faktorjev. Latentne strukture nimajo popolnoma enakih
faktorjev, iz česar lahko sklepam, da soustvarjanje spodbudnega učnega okolja pojmujejo
strokovni delavci, učenci in starši drugače. V vseh treh latentnih latentnih strukturah so
prisotni enaki elementi v nekaterih faktorjih in to predvsem tisti, ki označujejo pomembnost
upoštevanja individualnih potreb učenca, spoštovanja učenca, sodelovanja učenca in doseganja
optimalnih rezultatov. Sklepam, da soustvarjanje spodbudnega učnega okolja ni mogoče
preprosto razstaviti na nekaj neodvisnih komponent.
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Rezultati analize variance kažejo, da se strokovni delavci, učenci in starši v odgovorih
pomembno ločijo med sabo pri 14 trditvah. Rezultati diskriminantne analize ter vrednost
diskriminatnih funkcij dokazujejo statistično pomembne razlike (od P=0 do P=0,027) med
odgovori strokovnih delavcev, učencev in staršev pri 31 spremenljivkah od 37. Razlike so
nastale pri sledečih opazovanih spremenljivkah: strokovni delavci šole spoštujejo učence in
zaupajo v njihove sposobnosti, učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri
ocenjevanju znanja glede na njihove zmožnosti, učitelji omogočajo učencem uporabo
pripomočkov pri ocenjevanju znanja glede na njihove zmožnosti, učilnica je večinoma urejena
po kotičkih (delovnih postajah), temperatura v učilnicah je prijetna, v učilnicah je dovolj
svežega zraka. Za ključno pri soustvarjanju spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi
težavami štejem odpravljanje ene izmed ugotovljenih razlik med skupinama pri trditvi
»Strokovni delavci šole spoštujejo učence in zaupajo v njihove sposobnosti.« (F1=0,681;
F2=-0,295).
Na osnovi rezultatov sklepam, da se koncept dela Učenci z učnimi težavami v praksi še
ne uresničuje, da šole nimajo vizije, da ne vključujejo učenca z učnimi težavami v proces
pomoči, da v šolski praksi ni poslušanja in slišanja učenca. Kljub temu, da so strokovni
delavci, učenci in starši ločeni, njihove percepcije kažejo, da so v procesu sprememb, da želijo
razvijati elemente spodbudnega fizičnega, didaktičnega, kurikularnega in socialnega učnega
okolja, da se sodelovanja in soustvarjanja šele učijo.
Raziskava je omogočila analizo stanja učnega okolja in raziskovanje latentnih struktur
skupin ocenjevalcev. Prispeva k boljšemu razumevanju perspektive razvoja spodbudnega
učnega okolja v osnovni šoli v procesu soustvarjanja strokovnih delavcev, učencev in staršev.
Ugotovitve raziskave zahtevajo sistemske spremembe na področju dela z učenci z učnimi
težavami, in sicer razvijanje procesa soustvarjanja, s pomočjo katerega se zagotavljajo
možnosti za učenje, napredek učenca ter vrednotenje dela strokovnih delavcev, učencev in
staršev. Strokovne delavce, učence in starše je potrebno bolj povezati oziroma povabiti, da
oblikujejo skupno vizijo, da skupaj nadaljujejo proces spreminjanja učnega okolja in v proces
pomoči vključijo in spoštujejo učenca. Zato jim je potrebno pokazati način soustvarjanja
spodbudnega učnega okolja, ki jim omogoči analizo stanja ter čim več priložnosti za
pridobivanje pozitivnih izkušenj pri uresničevanju sprememb v učnem okolju v osnovni šoli.
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Rezultati raziskave predstavljajo mnenja udeležencev o soustvarjanju spodbudnega
učnega okolja in ne rezultatov dobljenih z opazovanjem dogajanja v praksi, kar štejem za
njeno omejitev. Za nadaljnje raziskovanje soustvarjanja spodbudnega učnega okolja zato
predlagam bolj celostno zasnovano raziskavo, ki bi v praksi, predvsem pa v daljšem časovnem
obdobju, raziskovala in razvijala soustvarjanje spodbudnega učnega okolja (npr. vpliv
ocenjevanja elementov učnega okolja na načrtovanje sprememb v poučevalni praksi, na razvoj
elementov fizičnega, didaktičnega, kurikularnega in socialnega učnega okolja; vpliv uvajanja
sprememb na razvoj elementov fizičnega, didaktičnega, kurikularnega in socialnega učnega
okolja, vpliv dejavnikov, ki so povezani z odnosi v šoli, s spodbujanjem poznavanja v procesu
soustvarjanja v šolski praksi).

Prispevek k znanstvenemu razvoju specialne in rehabilitacijske pedagogike je zajet v
raziskovanju in razvijanju spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami v osnovni
šoli v procesu soustvarjanja ter v raziskovanju latentnih dimenzij problema soustvarjanja
spodbudnega učnega okolja. Doktorska disertacija v empiričnem delu prispeva k razvoju
pedagoške teorije in prakse s predstavitvijo primerov dobre prakse soustvarjanja spodbudnega
učnega okolja, z izražanjem izkušenj in mnenj strokovnih delavcev, učencev in staršev.
Aplikativni doprinos doktorske disertacije je v oblikovanju instrumentarija, s katerim smo v
empiričnem delu raziskovali, ocenjevali in razvijali elemente učnega okolja ter uresničevali
spremembe v poučevalni praksi. Predstavljam način soustvarjanja spodbudnega učnega okolja
za učence z učnimi težavami v osnovni šoli.
Doktorsko disertacijo zaključujem z mislijo, da soustvarjanje pomeni proces, v katerem
se uresničijo spremembe v sodelovanju strokovnih delavcev, učencev in staršev v smeri
razvoja inkluzivne šole. Učno okolje pa je orodje, s katerim se doseže, da učenec postane
ključna oseba vzgojno-izobraževalnega procesa ter se mu omogoči doseganje optimalnih
rezultatov.
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14.1 Anketni vprašalnik za strokovne delavce
VPRAŠALNIK O SOUSTVARJANJU SPODBUDNEGA UČNEGA
OKOLJA
Spoštovani strokovni delavci v osnovni šoli.
Prosim vas za sodelovanje v raziskavi. Vaši odgovori bodo služili izključno za namene
raziskave o soustvarjanju spodbudnega učnega okolja.
mag. Jana Grah, raziskovalka
1.

Delovno področje (Obkrožite.):
a) ravnatelj/ica
b) član/ica šolske svetovalne službe
c) učitelj/ica razrednega pouka
d) učitelj/ica predmetnega pouka
e) drugo (zapišite)_______________________________________________

2.

Spol (Obkrožite.): M Ž

3.

Pri uresničevanju koncepta Učne težave v osnovni šoli nudite pomoč učencem z
učnimi težavami (Obkrožite lahko tudi več možnosti.):
a) pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja in jutranjega
varstva
b) kot pomoč šolske svetovalne službe
c) pri dodatni individualni in skupinski pomoči
d) drugo (zapišite)________________________________________________

4.

V okviru vzgoje in izobraževanja imate (Obkrožite.):
a)
b)
c)
d)

0–5
6–15
16–25
25–več

let delovnih izkušenj
let delovnih izkušenj
let delovnih izkušenj
let delovnih izkušenj

Kako pomagate učencem, ki imajo učne težave? (Naštejte nekaj učinkovitih
pristopov in znanj ter izkušenj, ki ste jih razvili za delo z učenci z učnimi
težavami.)
____________________________________________________________________________
5.

____________________________________________________________________________
6. Kaj ovira po vašem mnenju strokovne delavce (ravnatelja, člane šolske svetovalne
službe, učitelje in druge strokovne delavce šole) pri izvajanju pomoči učencem z
učnimi težavami?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Prosim, da pri trditvah izberete, kako zelo se z njimi strinjate. Število 5 pomeni, da se s
trditvijo najbolj strinjate, število 1 pa pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate. V
ustrezno polje zapišite X.
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2

Šola
1 in učno okolje (razred, pouk, dejavnosti v šoli idr.) je umirjeno.
Šola
1 je urejena, šolske prostore krasijo rože.
Vsi
1 učenci imajo priložnost sodelovati v šolskih aktivnostih.
Učilnice
so dovolj prostorne.
1
V1učilnicah je dovolj svetlobe.
Med poukom je glasnost v učilnicah primerna, učenci se pogovarjajo toliko, da ne
1
motijo delo v razredu.
Temperatura
v učilnicah je prijetna, v učilnicah je dovolj svežega zraka.
1
Učilnica
je večinoma urejena klasično (vse klopi so obrnjene k tabli).
1
Učilnica
je večinoma urejena po kotičkih (delovnih postajah).
1
V šoli je izdelan protokol uvajanja Koncepta dela Učne težave v OŠ (šola ima načrt,
1
kako in kdaj bodo strokovni delavci pomagali učencem, ki imajo učne težave).
V učilnicah so didaktični pripomočki, gradiva in viri nameščeni tako, da jih
1
učenci z lahkoto najdejo.
V1učilnicah je računalnik, ki ga lahko učenci uporabljajo pri pouku.
V1učilnicah je knjižni kotiček, v katerem se učenci radi zadržujejo.
V1šoli so oblikovana pravila obnašanja (šolski red, razredna pravila).
Strokovni
delavci šole si najdejočas za pogovor z učenci.
1
Strokovni
delavci šole si najdejočas za pogovor s starši.
1
Strokovni
delavci šole gojijo spoštljive odnose eden do drugega.
1
Strokovni
delavci šole gojijo spoštljive odnose do staršev.
1
Strokovni
delavci šole spoštujejo učence inzaupajo v njihove sposobnosti.
1
Strokovni
delavci šole organizirajo za učence vrstniško pomoč.
1
Na
1 šoli se strokovni delavci počutijo zaželeni.
Učenci doživljajo v šoli tudi neprijetnosti (posmehovanje, norčevanje,
1
pomilovanje, nagajanje, zbadanje).
Učenci
radi hodijo v šolo.
1
Pri pripravi, izvajanju, evalviranju in ponovnem načrtovanju individualnega
delovnega
projekta pomoči strokovni delavci šole povabijo k sodelovanju učenca
1
in starše.
Naloga staršev je razvijati delovne navade otroka, spremljati njegovo šolsko in
1
domače delo.
Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri pridobivanju novega znanja
1
glede na njihove zmožnosti.
Učitelji omogočajo učencem uporabo pripomočkov pri ocenjevanju znanja glede na
1
njihove zmožnosti.
Učitelji zagotovijo učencem, da sedijo na takem mestu, ki jim omogoča čim
1
večjo interakcijo z njimi ter učencem čim boljšo osredotočenost na šolsko delo.
Učitelji izbirajo različne vrste ocenjevanja znanja, v katerih upoštevajo indvidulane
1
potrebe učencev.
Domače naloge niso za učence pretežke, učitelji v največji meri upoštevajo
1
individualne potrebe in zmožnosti učencev.
Strokovni delavci šole podpirajo pri delu učitelje, učence in starše, iščejo vire
1
pomoči.
Učitelji so pri pouku strpni in potrpežljivi, učence obzirno in razumevajoče opozarjajo na
1
napake pri delu.
Učitelji
izvajajo z učenci trening strategij učenja, učijo jih učiti se.
1
Strokovni delavci šole učencem v pogovoru pojasnijo pričakovanja in jim jih
1
obrazložijo tako, da jih učenci razumejo.
Učitelji pomagajo učencem odkrivati močna področja, s katerimi lahko učenci
1
dosegajo zastavljene cilje.
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Strokovni delavci šole so pozorni tudi na najmanjši napredek učencev, učence
1
pohvalijo za trud pri šolskem delu.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj
1
zgodaj.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj
1
neopazno.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bolj
1
fleksibilno.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč čim bližje
1
k njim.
Strokovni delavci šole učencem z učnimi težavami zagotovijo pomoč tako dolgo,
1
dokler jo potrebujejo.
Strokovni delavci šole dobro poznajo učence z učnimi težavami, zato jim
1
pravočasno ponudijoustrezno pomoč.
Poznavanje varovalnih dejavnikov v učnem okolju ter razvijanje spodbudnega
učnega okolja (spremembe v poučevalni praksi, pogovor z učencem, soustvarjanje
1
šolske prakse skupaj z učencem idr.) je pomembno za doseganje ciljev vseh
učencev.
Strokovni delavci šole spreminjajo način poučevanja (obravnave) in odnos do učencev,
1
razbijajo stereotipe v šolski praksi.
Delo z učenci z učnimi težavami je profesionalni izziv strokovnih delavcev v
1
osnovni šoli, osebnostno in profesionalno vnjem napredujejo.
Učitelji, šolska svetovalna služba in ravnatelj so ponosnina to, da so strokovni
1
delavci v osnovni šoli.
OE Zavoda RS za šolstvo Murska Sobota nudi šolam strokovno podporo in
1
pomoč na področju dela z učenci z učnimi težavami.
Strokovnimi delavci šole skupaj s starši in učenci raziskujejo, kaj potrebuje
1
otrok pri učenju.
Otroku je doma zagotovljeno ustrezno okolje za pripravo na pouk (urejen ima
1
kotiček za učenje, pri učenju muje zagotovljena pomoč).
Strokovni delavci imajo velika pričakovanj do staršev v zvezi z domačim delom
1
otrok (želijo si, da bi se starši z otrokom več učili, izvajali več različnih vaj idr).

Prosim, da izrazite svoje mnenje, izkušnje (in pozitivne in negativne) v zvezi z
uresničevanjem koncepta Učne težave v osnovni šoli, z izvajanjem pomoči ter
oblikovanjem spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami.
Pozitivne:___________________________________________________________________
7.

____________________________________________________________________________
Negativne:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Kdo nudi največ podpore učitelju pri uresničevanju koncepta Učne težave v
osnovni šoli v vsakodnevni praksi in v kakšni obliki? Čigavo pomoč bi
potrebovali?
____________________________________________________________________________
8.

____________________________________________________________________________
Kako z učenci soustvarjate spodbudno učno okolje na vaši šoli ?

9.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
10.

Kaj bi mi še radi sporočili o razvoju spodbudnega učnega okolja za učence v
osnovni šoli?
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14.2 Anketni vprašalnik za učence
VPRAŠALNIK O SOUSTVARJANJU SPODBUDNEGA UČNEGA OKOLJA
Spoštovani učenec in učenka.
Prosim te za pomoč v raziskavi. Svoje odgovore povej učitelju ali jih sam/a zapiši na črtice ali
v okvirčke ob vprašanju. Na vprašalnik se ne podpisuj.
mag. Jana Grah, raziskovalka

1. Spol (Obkroži.)

Moški – deček

Ženski – deklica

2. Obiskujem(Obkroži.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. razred
3. Katere tri predmete ali dejavnosti imaš v šoli najraje?
a) ________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________
4. Kaj bi v šoli spremenil, če bi postal za en dan ravnatelj?
a) ________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________
5. Prosim, da pri trditvah izbereš, kako zelo se z njimi strinjaš. Število 5 pomeni, da
se s trditvijo najbolj strinjaš, število 1 pa pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš.
V ustrezno polje zapiši X.
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Šola in učno okolje (razred, pouk, dejavnosti v šoli idr.) je umirjeno.
Šola je urejena, šolske prostore krasijo rože.
Vsi učenci imamo možnost sodelovati v šolskih aktivnostih.
Učilnice so dovolj prostorne.
V učilnicah je dovolj svetlobe.
Med poukom je glasnost v učilnicah primerna, se pogovarjamo toliko, da ne motimo
pri delu ostalih učencev.
Temperatura v učilnicah je prijetna, v učilnicah je dovolj svežega zraka.
Učilnica je večinoma urejena klasično (vse klopi so obrnjene k tabli).
Učilnica je večinoma urejena po kotičkih (delovnih postajah).
V učilnici so didaktični pripomočki, gradiva in viri nameščeni tako, da jih z lahkoto
najdem.
V učilnici je računalnik, ki ga lahko uporabljam pri pouku.
V učilnici imamo knjižni kotiček, v katerem se radi zadržujemo.
V šoli imamo postavljena pravila obnašanja.
Učitelji si najdejo čas, da se pogovorijo z menoj.
Učitelji si najdejo čas, da se pogovorijo z mojimi starši.
Učitelji me spodbujajo pri delu in mi dajo vedeti, da se bom zmogel naučiti.
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Pri učenju mi pomagajotudi sošolci.
V šoli se počutim sprejetega, saj imam veliko prijateljev.
V šoli doživljam tudi neprijetnosti (posmehovanje, norčevanje, pomilovanje,
nagajanje, zbadanje).
Rad hodim v šolo.
Z učitelji se dogovorim, kako mi oni bodo pomagali pri učenju.
Učitelji mi omogočajo uporabo pripomočkov in ponazoril pri pouku.
Učitelji mi omogočajo uporabo pripomočkov in ponazoril pri ocenjevanju znanja.
V učilnici sedim na takem mestu, da mi učitelj lahko hitro priskoči na pomoč.
Učitelji mi zagotovijo pomoč čim bolj zgodaj.
Učiteljimi omogočijo, da svoje znanje izkažem na različne načine. (Podčrtaj, kateri
način ti najbolj odgovarja: ustno spraševanje, pisanje preizkusa znanja, priprava
plakata, priprava govornega nastopa).
Učitelji mi pomagajo pri pouku (tudi v podaljšanem bivanju in v jutranjem varstvu)
dokler to potrebujem.
Hodim k dopolnilnemu pouku.
Pri učenju mi pomaga svetovalna delavka in/ali specialna pedagoginja.
Dobivam domačo nalogo, ki zame ni pretežka.
Učitelji me podpirajo pri delu, iščejo kako mi lahko pomagajo.
Učitelji so strpni in potrpežljivi, razumevajoče me opozarjajo na napake pri delu.
Učitelji me učijo, kako se naj učim.
Z učitelji raziskujem, kaj potrebujem pri učenju.
Učitelji mi pomagajo odkrivati močna področja, da mi pomagajo biti uspešen v šoli.
Učitelji me pohvalijo, kadar se trudim pri šolskem delu.
Učitelji mi nudijo pomoč čim bolj neopzano.
Učitelji mi nudijo pomoč takrat, ko jo potrebujem.
Doma imam urejen kotiček za učenje.
Starši mi pomagajo pri učenju in pri pripravi na pouk.
Starši se zanimajo za moje delo v šoli.
Naša šola je prijetna, rad se v njej učim in sodelujem.

V ta prostor napiši ali nariši sporočilo o tvojem počutju v šoli.

Čestitam ti, uspelo ti je rešiti vprašalnik! Hvala.
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14.3 Anketni vprašalnik za starše
VPRAŠALNIK O SOUSTVARJANJU SPODBUDNEGA UČNEGA OKOLJA

Spoštovani starši!
Prosim vas za pomoč in sodelovanje v raziskavi. Vaši odgovori bodo služili za namene
raziskave o soustvarjanju spodbudnega učnega okolja.
Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem.

mag. Jana Grah, raziskovalka

1. Vaša izobrazba (Obkrožite.):

1. nedokončana osnovna šola 2. osnovnošolska 3. srednješolska
4. višješolska 5. visokošolska 6. univerzitetna 7. magisterij/doktorat
2. Sem otrokov/a (Obkrožite.):

1. oče

2. mama

3. drugo:______________________

3. Spol vašega otroka (Obkrožite.): M (deček) Ž (deklica)
4. Kateri razred obiskuje vaš otrok? (Obkrožite.)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
5. Prosim, da pri trditvah izberete, kako zelo se z njimi strinjate. Število 5 pomeni, da

se s trditvijo najbolj strinjate, število 1 pa pomeni, da se s trditvijo sploh ne
strinjate. V ustrezno polje zapišite X.
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Šola
1 in učno okolje (razred, pouk, dejavnosti v šoli idr.) je umirjeno.
Šola
1 je urejena, šolske prostore krasijo rože.
Vsi
1 učenci imajo možnost sodelovati v šolskih aktivnostih.
Učilnice
so dovolj prostorne.
1
V1učilnicah je dovolj svetlobe.
Temperatura
v učilnicah je prijetna, v učilnicah je dovolj svežega zraka.
1
Učilnica
je večinoma urejena klasično (vse klopi so obrnjene k tabli).
1
Učilnica
je večinoma urejena po kotičkih (delovnih postajah).
1
Na
1 šoli so izdelana pravila za pomoč učencem, ki imajo težave pri učenju.
V učilnicah sodidaktični pripomočki, gradiva in viri nameščeni tako, da učenci z
1
lahkoto najdejo stvari, ki jih potrebujejo.
V1učilnicah je knjižni kotiček, v katerem se učenci radi zadržujejo.
V1učilnicah je računalnik, ki ga učenci uporabljajo pri pouku.
V1šoli so znana pravila obnašanja.
Učitelji
si najdejo čas za pogovor z učenci.
1
Učitelji
si najdejo čas za pogovor s starši.
1
Učitelji
gojijo spoštljive odnose do staršev.
1
Učitelji
gojijo spoštljive odnose do učencev.
1
Učitelji
organizirajo za učence vrstniško pomoč.
1
Na
1 šoli se starši počutimo zaželeno.
Učenci doživljajo v šoli tudi neprijetnosti (posmehovanje, norčevanje, pomilovanje,
1
nagajanje, zbadanje).
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Moj
1 otrok rad hodi v šolo.
Z1učitelji in z otrokom se dogovorimo, kako mu bomo pomagali pri učenju.
Učitelji omogočajo otroku uporabo pripomočkov pri pridobivanju novega znanja
1
glede na njegove zmožnosti.
Učitelji omogočajo otroku uporabo pripomočkov in ponazoril pri ocenjevanju
1
znanja glede na njegove zmožnosti.
Otrok
1 sedi v učilnici na takem mestu, da mu učitelj lahko hitro priskoči na pomoč.
Učiteljiza otroka pripravijo različne vrste ocenjevanja zanja (ustno spraševanje,
1
pisanje preizkusa znanja, priprava plakata, priprava govornega nastopa idr.).
Učitelji nudijo otroku učno pomoč pri pouku (tudi v podaljšanem bivanju in v
1
jutranjem varstvu, dokler jo potrebujejo).
Moj
1 otrok hodi k dopolnilnemu pouku.
Pri
1 učenju pomaga otroku svetovalna delavka in specialna pedagoginja.
Učitelji
prilagajajo domače naloge glede na zmožnosti otroka.
1
Učitelji
so strpni in potrpežljivi, na napake nas obzirno opozarjajo.
1
Učitelji
odkrivajo močna področja učencev (npr. talente, sposobnosti).
1
Učitelji
učijo otroka, kako naj se uči.
1
Z1učitelji raziskujemo, kaj potrebuje otrok pri učenju.
Šolska
svetovalna služba podpira pri delu z otrokom starše, išče načine pomoči.
1
Učitelji
otroka pohvalijo in ga spodbudijo za nadaljnje delo.
1
Učitelji
zagotovijo otroku pomoč čim bolj zgodaj.
1
Učitelji
zagotovijo otroku pomoč čim bolj neopazno.
1
Učitelji
zagotovijo otroku pomoč takrat, ko jo potrebuje.
1
Otroku je doma zagotovljeno ustrezno okolje za pripravo na pouk (urejen ima
1
kotiček za učenje, pri učenju mu je zagotovljena pomoč).
Učitelji imajo velika pričakovanj do staršev v zvezi z domačim delom otrok (želijo
1
si, da bi se starši z otrokom več učili, izvajali več različnih vaj idr).
Starši smo s svojim znanjem usposobljeni za nudenje pomoči učencem pri
1
domačem delu, zato potrebujemo pomoč in razumevanje strokovnih delavcev.
Naloga
staršev je razvijati delovne navade otroka in spremljati njegovo šolsko delo.
1

6. Prosim, izrazite svoje mnenje, izkušnje (in pozitivne in negativne) v zvezi z

izvajanjem pomoči ter oblikovanjem spodbudnega učnega okolja za učence v
osnovni šoli. Kaj si najbolj želite za svojega otroka v šoli oziroma kaj bi
spremenili, da bi bilo drugače?
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Hvala, da ste izpolnili vprašalnik.
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14.4 Vprašalnik

za

evalvacijo

timskega

soustvarjanja

spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami
S pomočjo naslednjih vprašanj preverite, ali ima timsko sodelovanje v individualnem
delovnem projektu pomoči učencu z učnimi težavami značilnosti delovnega odnosa in
osebnega stika, ki omogoči soustvarjanje. Vaši odgovori vam bodo pomagali pri
samoevalvaciji timskega dela ter vam pokažejo, kaj je potrebno pri timskem sodelovanju bolj
okrepiti/razviti. Število 4 pomeni, da se je opisana značilnost timskega sodelovanja pojavila
pri izvajanju pomoči učencu z učnimi težavami vedno, številka 3 pogosto, številka 2 včasih,
številka 1 pa nikoli.
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Strokovni delavci, učenci in starši (v nadaljevanju: Člani šolskega tima) ste se v
1
projektu pomoči učencu dogovorili za sodelovanje.
Učenec
z učnimi težavami je sodeloval kot član tima.
1
Starši
učenca z učnimi težavami so sodelovali kot člani tima.
1
Člani šolskega tima ste opisali, kaj so učenčeve potrebe oziroma pri čem
1
potrebuje pomoč.
Člani šolskega tima ste v projektu pomoči skupaj z učencem načrtovali možne
1
rešitve.
Člani
1 šolskega tima ste skupaj izvajali zastavljene naloge v projektu pomoči.
Člani šolskega tima ste skupaj evalvirali delo ter ponovno načrtovali nove rešitve,
1
če je bilo potrebno.
Člani
1 šolskega tima ste si določili vloge, ki ste jih izpeljali po svojih močeh.
Člani šolskega tima ste odkrili svoj osebni in profesionalni delež pri soustvarjanju v
1
projektu pomoči.
Člani
1 šolskega tima ste vzpostavili oseben odnos ter si zaupali.
Člani šolskega tima ste v medsebojni komunikaciji (v dialogu) odkrili vire moči
1
(sposobnosti, znanja, …) pri sebi in okrog sebe.
Člani
1 šolskega tima ste spoznali moč timskega dela.
Člani šolskega tima ste bili pozorni tudi na najmanjši napredek učenca ter ste ga
1
pozitivno ovrednotili.
Člani
1 šolskega tima ste spoznali, kaj ste v sodelovanju dosegli.
Člani šolskega tima ste spoznali kako je pomembno cilje v projektu pomoči
1
oblikovati vnaprej.
Člani šolskega tima ste v timskem delu oziroma ob strokovnem problemu pridobili
1
nova znanja in spoznanja.

Prosim, da timsko soustvarjanje pri delu z učenci z učnimi težavami v vašem šolskem
timu ovrednotite z oceno na lestvici šolskih ocen.
Odlično

Prav dobro

Dobro

Zadostno

Nezadostno

O pridobljenih rezultatih in o izboljšavi timskega soustvarjanja se pogovorite v šolskem tim!
Prirejeno po: Grah, J. (2009). Koncept timskega soustvarjanja v pedagoški praksi. Magistrsko
delo. Ljubljana. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.
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14.5 Grafični prikaz koncepta timskega soustvarjanja v pedagoški praksi
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14.6 Obrazec za analizo stanja pri delu z učenci z učnimi težavami (Swot analizo)
ANALIZA STANJA IN POTREB NA PODROČJU DELA Z UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI IN PRISTOP K NAČRTOVANJU
SPREMEMB V UČNEM OKOLJU (SWOT ANALIZA IN DELAVNICA)
PREDNOSTI
Katere aktivnosti soustvarjanja spodbudnega učnega okolja
(uresničevanja modela so na prvih treh korakih v modelu pomoči) so na
šolah že dobro zasnovane, organizirane in izpeljane? Katere prednosti,
pristojnosti, sposobnosti, veščine in vire imate? Kaj je dobro organizirano na
tem področju? Katere primere dobre prakse (kako in kaj bi izpostavili kot
pozitivno, dobro) bi lahko navedli: o soustvarjanju (timskem sodelovanju,
vzpostavljanju in vzdrževanju odnosa z učencem, starši in sodelavci);
sistematičnem zagotavljanju in organizaciji časa za neposredno delo z
učencem z UT; izvedenih in učinkovitih strategijah dobre poučevalne prakse
za učence z UT; o učinkovitosti pomoči učencem z UT; o zmanjševanju UT
s pomočjo uporabe strategije soustvarjanja spodbudnega učnega okolja; o
spreminjanju odnosa do vključevanja učencev z UT v vzgojno-izobraževalni
proces.
PRILOŽNOSTI
Kako bi spremenili opisane probleme na vaši šoli na področju
učencev z UT, v učnem okolju, da bi se s pomočjo soustvarjanja razvili
strategije dobre poučevalne prakse in da bi se soustvarilo spodbudno učno
okolje za otroke s PP na vaši šoli? (Kakšni so vaši predlogi za bolj
učinkovito uresničevanja pomoči učencem z UT v osnovni šoli? Katere
spremembe učnega okolja so nujno potrebne? Koristne priložnosti se lahko
najdejo v pristopu dela na danem področju, v spremembi šolske rutine in
vzorcev ravnanja ter v lokalnih dogodkih ‒ nekatere navedite).

POMANJKLJIVOSTI
Katere pomanjkljivosti soustvarjanja spodbudnega učnega okolja na
področju dela z učenci z UT na šolah doživljate kot prioritetne? (Katere
veščine, znanja, organizacijo učitelji in svetovalne službe še potrebujejo za
uresničevanje spodbudnega učnega okolja za učence s PP? Katere so
pomanjkljivosti pri zagotavljanju učinkovite obravnave učencev z UT na
vaši šoli? Čemu se je treba izogibati, kaj se dela slabo? Katere slabosti ali
zunanji dejavniki so ovira za doseganje ciljev?)

OVIRE/POTREBE
Katere ovire soustvarjanja spodbudnega učnega okolja na področju
dela z učenci z UT na šolah doživljate kot prioritetne?

323

14.7 ZBIRNIK ODGOVOROV IN UGOTOVITEV SWOT ANALIZE IN POTREB NA PODROČJU DELA Z UČENCI
Z UČNIMI TEŽAVAMI IN PRISTOP K NAČRTOVANJU SPREMEMB V UČNEM OKOLJU (SWOT ANALIZA
IN DELAVNICA)
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PREDNOSTI

– TIMSKO DELO: dobro oblikovani šolski timi za delo z OPP, dobro in sprotno
sodelovanje s starši, svetovanje mobilne specialne pedagoginje
– UČITELJI SO ŽE RAZVILI VISOKO STOPNJO EMPATIJE: osebni odnos,
pomoč učencem v prostih urah učiteljev
– SPREJETOST DRUGAČNOSTI S STRANI DRUGIH UČENCEV
– ORGANIZACIJA DELA: sistematično načrtovanje, izvajanje in evalvacija dela,
delo aktiva za DSP, UP in ISP, formalen in neformalen pretok informacij,
samoiniciativa učiteljev izven ur sistemizacije, podpora dela z OPP s strani
ravnatelja in svetovalne službe, izmenjava izkušenj pri delu z OPP po vertikali,
pedagoške konference namenjene izmenjavi izkušenj in informacij o OPP,
specialni pedagog – defektolog v stalni zaposlitvi na OŠ, »prijateljske« hospitacije
– DOBRO SODELOVANJE S SVETOVALKO ZA VODENJE PUOPP NA ZRSŠ
OE MURSKA SOBOTA: dober pretok informacij, ažurnost svetovalke, strokovni
nasveti svetovalke, izvedba delavnice za pripravo poročila o otroku, sprotno
informiranje o tekočih zadevah v postopkih usmerjanja, svetovanje preko e–
pošte in telefona
– ŠOLA Z MAJHNIM ŠTEVILOM UČENCEV OMOGOČA BOLJŠI ODZIV NA
OTROKOVE POTREBE: zgodnja obravnava, poznavanje domačega okolja
– VRSTNIŠKA POMOČ
– SPREJETJE INTERNIH DOKUMENTOV: operacionalizacija Koncepta dela UT
v OŠ, interno imenovanje koordinatorja za delo z OPP
– SODELOVANJE Z VRTCI: OŠ, pri katerih so ustanovljeni tudi vrtci, navajajo
kot prednost možnost zgodnje kontinuirane obravnave otroka
– KADROVSKI POGOJI: prednost je, da šola ima zaposlenega specialnega
pedagoga – defektologa, logopeda, psihologa
– OBLIKOVANJE SPODBUDNEGA UČNEGA OKOLJA: oblikovanje boljših
odnosov, analiza lastne prakse, lažje delo, porazdelitev vlog, omogočanje
povratnih informacij o delu, spodbudno učno okolje omogoča doseganje
optimalnih dosežkov

POMANJKLJIVOSTI
– STALIŠČA IN PRISTOP UČITELJEV DO OPP IN DO UČENCEV Z UT
(neusposobljenost učiteljev, malo izkušenj, neodločnost učiteljev, omejenost s
pravilniki in zakonodajo)
– PREMALO IZOBRAŽEVANJ ZA STROKOVNE DELAVCE IN STARŠE V
LOKALNEM OKOLJU: lokalna zaprtost, premalo družbenih aktivnosti,
pomanjkanje znanja o potrebah OPP in učencev z UT, materialni pogoji
– POMANJKANJE ZUNANJE STROKOVNE INSTITUCIJE – SVETOVALNEGA
CENTRA
– PREVELIKA PRIČAKOVANJA STARŠEV DO STROKOVNIH DELAVCEV
ŠOL (starši pogosto razumejo odločbo o usmeritvi kot možnost za napredovanje
otroka ne glede na njegove dosežke, kot opravičilo, da ne dosega pričakovanih
rezultatov)
– NESPODBUDNO UČNO IN DOMAČE OKOLJE (nesodelovanje staršev)
– KADROVSKE TEŽAVE: pomanjkanje strokovnega kadra za izvajanje DSP, ISP in
UP v Pomurju, zato ure izvaja pogosto neustrezen kader
– PREVEČ POUDARKA NA INDIVIDUALNEM DELU Z OPP (nezadostno
prilagajanje pouka s strani učiteljev v tretjem triletju, učitelji razumejo izvajanje
pomoči, pripravo prilagojenih gradiv, preverjanj in ocenjevanj znanja kot dodatno
delo, strokovni delavci se velikokrat »ne najdejo« v zagotavljanju pomoči OPP in
učencem z UT)
– PREMAJHNA AKTIVNOST OPP IN NJIHOVIH STARŠEV V PROCESIH
POMOČI
– STALIŠČA STARŠEV, PRISTOP UČITELJEV, ŠOLSKA RUTINA: prelaganje
odgovornosti za učne težave na šolo s strani staršev, pretirano ali premajhno
vključevanje staršev v pomoč (IP ali IDPP)
– OBSEŽNO ADMINISTRATIVNO DELO (IP, priprave, evalvacije, poročila)
– DOLGOTRAJNOST POSTOPKOV USMERJANJA OPP
– NEZADOSTNO SPREMLJANJE IZVAJANJA ODLOČB O USMERITVI S
STRANI ZRSŠ
– NEMOTIVIRANOST UČENCEV za sodelovanje v projektih pomoči in pri učenju
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PRILOŽNOSTI

– ORGANIZACIJA IN IZVEDBA DELAVNIC s strani ZRSŠ OE Murska Sobota
za pripravo prilagojenih gradiv, pripomočkov in izvedbo prilagoditev za OPP ter
učence z UT, spremljanje odločb o usmeritvi
– SAMOIZOBRAŽEVANJE: lastna volja in samoiniciativnost, odgovornost, dvig
konkurenčnosti na trgu dela med strokovnimi delavci v šolah
– MEDSEBOJNE HOSPITACIJE za izmenjavo izkušenj znotraj šole, med drugimi
šolami, ki imajo dobre izkušnje z delom z OPP
– UVEDBA FLEKSIBILNEGA NAČINA IZVAJANJA UR POMOČI (določene
ure pomoči izvajati bolj fleksibilno na potrebe učenca, ne tedensko)
– PODPORA PRI RAZVOJU MEDVRSTNIŠKE POMOČI, VKLJUČEVANJE
DIJAKOV IZ SŠ IN PROSTOVOLJCEV V POMOČ OPP IN UČENCEM Z UT
– SKRAJŠANJE ČASA DO ZAKLJUČKA POSTOPKOV USMERJANJA OPP
– RAZVOJ MEDVRSTNIŠKE POMOČI
– DOSLEDNO IZVAJANJE KONCEPTA DELA UČNE TEŽAVE V OSNOVNI
ŠOLI
– VEČJA UPORABA STRATEGIJE SOUSTVARJANJA, ki omogoča več
aktivnega vključevanja učencev in njihovih staršev v projekte pomoči
– RAZDELITEV NALOG IN DELOVANJA PO CELI VERTIKALI V OSNOVNI
ŠOLI
– SISTEMIZIRANJE DELOVNEGA MESTA KOORDINATORJA ZA DELO Z
UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI V OSNOVNI ŠOLI
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OVIRE/POTREBE
– SVETOVANJE svetovalke za vodenje PUOPP za strokovne delavce, ki imajo
pomanjkljivosti specialno-pedagoških znanj za uresničevanje določil konceptov za
delo z učenci z učnimi težavami (priprava IDPP-ja, načrtovanje, izvajanje in
evalvacija IDPP-ja, prilagoditev pouka, soustvarjanje spodbudnega učnega okolja)
– ORGANIZACIJA DELAVNIC O OPP IN UČENCIH Z UT v okviru ZRSŠ OE
Murska Sobota za strokovne delavce ter starše (kjer bi se predstavili skupine OPP in
učencev z UT ter oblike pomoči tem učencem, seminarji in delavnice o pripravi,
izvedbi in evalvaciji IP-jev in IDPP)
– ORGANIZACIJA IN IZVEDBA TEMATSKIH SREČANJ ZA ŠOLSKE TIME S
PODROČJA OPP IN UČENCEV Z UT NA ZRSŠ (svetovanje za načrtovanje,
izvajanje in evalvacijo pomoči, pomoč pri oblikovanju timov, izvedba študijskih
skupin za vse strokovne delavce za delo z OPP in z učenci z UT s strani svetovalke
za vodenje PU)
– OSVEŠČANJE STROKOVNIH DELAVCEV IN STARŠEV O POTREBAH
OTROKA (več konkretnih napotkov in informacij o skupinah OPP in UT, srečanje
svetovalke za vodenje PU s šolskimi timi – vsaj 1 x letno reševanje dilem na
področju preverjanja in ocenjevanja znanja)
– ORGANIZACIJA IN IZVEDBA TEMATSKIH SREČANJ, SEMINARJE,
SVETOVANJA ZA STARŠE (predstavitev skupin OPP in učencev z UT,
pričakovanja do učencev, spodbude za sodelovanje s šolo)
– VEČ SPODBUD S STRANI VODSTVA ŠOL
– VEČ ZNANJA IN PRILOŽNOSTI ZA PREVERJANJE LASTNE PRAKSE (več
delavnic, preizkušanja novih idej in pridobivanje pozitivnih izkušenj)

14.8 Primeri izjav s srečanj, razgovorov in zapisov v dokumentih ter njihov pomen
V zbranem gradivu so strokovni delavci, učenci in starši neposredno odgovarjali na vprašanja in zapisovali podatke v vnaprej pripravljene obrazce.
Pri izvajanju intervjujev in razgovorov so bile zapisane izjave strokovnih delavcev, učencev in staršev. Najbolj ponavljajoče izjave so zbrane in urejene
na podlagi tega, katera značilnost soustvarjanja spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami v osnovni šoli jim je pripisana.
Izjave iz vprašalnikov, s srečanj in intervjujev, razgovorov in zapisov v dokumentih
Izjave staršev:
– Želim si, da bi bili vsi učenci enaki v šoli (učitelji delajo razlike) in imeli enake možnosti.
– Moj otrok je drugačen in učitelji ga le težko razumejo. To bi se moralo spremeniti, saj želim, da bi uspešno zaključil
osnovno šolo.
– Še vedno je kot nekoč. Delajo se razlike med učenci, čigav je. Kot ima ocene pri enem predmetu, učitelji smatrajo, da
pri drugem ne more biti drugače.
– Nekaterim učiteljem manjka potrpljenja in delovne vneme.
– V šoli pogrešam medsebojno pomoč med vrstniki. Boljši učenci se učencev z učnimi težavami izogibajo zaradi
drugačnosti.
– Jaz sem zelo razočarana glede ločevanja otrok po znanju in sposobnostih. Otrok ostane že v prvem razredu zapečaten,
nihče mu ne da več priložnosti.
– Za težave otroka krivijo starše. Jaz se počutim zelo nelagodno, saj ga spodbujam in mu pomagam, koliko je v moji
moči. Počutim se zelo krivo, da se mu dogajajo učne težave.
Izjave učencev:
– Počutim se osamljeno, ker me sošolci ne marajo in učiteljica jim nič ne pove, če me zasmehujejo.
– Potrebujem pomoč. Želim, da mi pomagajo sošolci, a oni nočejo.
– Mama se mi smili. Vedno, ko pride pome, ji učiteljica govori, kaj nisem znala in kaj mora doma z mano delat. Meni pa
ne gre in mi ne verjamejo.
– Sem zelo žalostna, ker se ne vem učiti in mi je učiteljica pred razredom povedala, da z mene nič ne bo. Jaz pa bi rada
gojila rože in zelišča.
– Učiteljica mi vedno pove, da sem len. Jaz pa bi ji rad pokazal, da nekaj vem, vendar me prehiti in pove, da bom delal
nekaj drugega, ker tega, kaj delajo ostali, pač ne zmorem.

Nadrejeni pojmi
Prikriti kurikul
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Izjave iz vprašalnikov, s srečanj in intervjujev, razgovorov in zapisov v dokumentih

Nadrejeni pojmi

Slika 1: Sedežni red učenca z učnimi težavami (sedi poleg učencev, ki ga motijo, ali imajo tudi učne težave).

Izjave strokovnih delavcev:
– Nekateri učitelji menijo, da je pomoč učencem in spoštovanje njihovih potreb obremenitev.
– Ne posodabljam pouka, saj tisti, ki so sposobni, bodo napredovali. Nekateri tako ne dosežejo nič, zakaj bi potem vlagal
energijo tam, kjer to ni potrebno?
– Učenci z učnimi težavami ne morejo sodelovati pri odločanju.
– Če bi starši z otrokom delali več doma, z njim vadili in ga več prisilili učiti se, ne bi bilo toliko težav v šoli.
– Učenci z učnimi težavami so dodatna obremenitev učiteljev.
– Nekateri učitelji še do danes ne poznajo koncepta. Poučujejo tako, kot so bili vajeni pred leti in jih ne moreš premakniti.
– Vodstvo šole ne skrbi za področje učnih težav. Raje posveča pozonost nadarjenim in športnikom.
– Velikokrat znižam zahtevnost, da mi ni potrebno dodatno delati z učencem.
– Današnji učenci so popolnoma drugačni, v vsakem razredu so učenci z različnimi potrebami. Vloga učitelja je drugačna.
– Dokler bo učitelj zaposlen z drugimi stvarmi, ne pa s poučevanjem, do takrat ni mogoče govoriti o soustvarjanju.
– Učenci se ne zanimajo za prejemanje pomoči, mnogi starši preložijo odgovornost za učne težave na šolo.
Izjave staršev:
– Timsko sodelovanje z vami, učitelji, je za otroka in nas starše velik plus, ker najin otrok ima težave. Zelo sem vam
hvaležna, da mu pomagate.
– Moj otrok se počuti sprejetega in varnega, ker ga vključujete v različne dejavnosti in mu znate prisluhniti.
– Najbolj pomembno je sodelovanje starši – otrok – učitelj. Pomembno je, da otroku prisluhnete in ga spodbudite. Starši
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Soustvarjanje spodbudnega učnega
okolja na prvih treh korakih v
petstopenjskem modelu pomoči
učencem z učnimi težavami

Izjave iz vprašalnikov, s srečanj in intervjujev, razgovorov in zapisov v dokumentih
potrebujejo tudi oporo.
– Odzvala sem se na vabilo učiteljice, naj skupaj pomagamo otroku. Najprej me je bilo sram, sedaj sem zelo zadovoljna.
Skupaj gre lažje, se podpiramo, učimo in otrok napreduje.
Izjave učencev:
– Največ mi pomaga, ko se z učiteljicami pogovarjam in učim v manjši skupini.
– Skupaj z učiteljico smo naredili načrt, kaj se bom vsak teden učila. Odlično mi gre, že me je pohvalila tudi v razredu.
– Mama in jaz hodimo v šolo na sestanke. To mi je všeč, ker zdaj takoj vem, kaj tam učiteljica pove in lahko tudi jaz kaj
povem.
Izjave strokovnih delavcev:
– Vedno je potrebno poznati potrebe učenca in na problem gledati kot na rešljivo zadevo.
– Z učencem se vedno dogovorimo o tem, kako bomo njegov dosežek proslavili. To so naši rituali (gremo se družabno
igro, berem mu, se pogovarjam z njim o njegovih interesih idr.).
– Najbolj pomembno je, da skupaj definiramo učenčeve potrebe in težave.
– Zadovoljni moramo biti tudi z majhnim, zelo težko vidnim napredkom. Tudi tega moramo oceniti. Ne le pri učencu, tudi
pri sodelavcu ali staršu. Vsi se nenehno učimo eden od drugega.
– Soustvarjalni odnos, delovni in osebni, bi moral biti razvit na vsaki šoli. Skupaj smo močni, zato za učence izbiramo čim
bolj ustrezne metode za delo (prilagajamo razred, pogovarjamo se s sošolci, mu pomagamo na korekten način, ga
spodbujamo in seveda vrednotimo dosežek, najbolj s pohvalo).
– Temelj vsega je dober pogovor s sodelavci, učenci in njihovimi starši. Nepogrešljiva je podpora vodstva.
Izjave staršev:
– Zelo mi je všeč, da so učitelji tako prijazni in potrpežljivi, saj moj otrok ob spodbudi in aktivnem sodelovanju z učitelji
dosega veliko več.
– Na naši šoli je učno okolje za učence prilagojeno z vseh smeri napredovanja. Najbolj všeč nam je, da lahko sproščeno
sodelujemo tudi mi, starši.
– Otroku pomagamo doma. Sama imam več težav s slovenskim jezikom, zato si želim več takega sodelovanja v šoli, kjer
mi prisluhnejo in otroku tudi.
– Najbolj si želim za mojega otroka, da bi v šoli imeli več ur učnih za razlago in učenje. Druge dejavnosti so vse lepo
urejene. Pomagajo nam učitelji in svetovalna delavka. Zato je tudi uspešen.
– Zelo smo zadovoljni s pomočjo pri učenju z učitelji ter s svetovalno delavko. Nič ne bi spremenili, otrok ima dobre
pogoje za napredovanje.
Izjave učencev:
– Učiteljica me razume in mi vedno priskoči na pomoč. Sama ve, kdaj jo potrebujem.
– Imam lahko pripomočke in si z njimi pomagam, ko nekaj ne vem. Tako lahko rešim enake naloge kot drugi.
– Učiteljica me tudi pohvali za opravljeno delo.

Nadrejeni pojmi

Dobra poučevalna praksa na prvih
treh korakih v petstopenjskem
modelu pomoči učencem z učnimi
težavami
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Izjave iz vprašalnikov, s srečanj in intervjujev, razgovorov in zapisov v dokumentih
–

V šoli se počutim dobro, ker mi učiteljica pomaga tako, da drugi niti ne opazijo. Zelo sem ji hvaležna.

Slika 2: Izjava učenca o počutju v šoli

Izjave strokovnih delavcev:
– Razvijam močna področja otroka. Saj tudi poštevanko lahko preverim na njemu najljubši vsebini ali ob zabavni
dejavnosti. Ni nujno, da jo zna samo na golih računih. Lahko parkira avtomobilčke ali sadi rožice.
– Urejenost učilnic, zagotavljanje svetlobe in spodbud, zdrava prehrana, zagotavljanje potreb vsakega – to je dobra
poučevalna praksa.
– Učencem ponudim čim več priložnosti v vseh fazah pouka.
– Uporabljam sodelovalno učenje.
– Prilagajam se potrebam učencev v razredu, vedno imam pripravljenih več dejavnosti, med katerimi izbiram.
– Dobra poučevalna praksa pomeni tudi veliko pozitivnih spodbud, fleksibilno odzivanje učitelja, dajanje povratnih
informacij, spoštovanje različnosti.
– Pri učencih spodbujam željo po uspehu.
– Učencu zagotovimo pomoč in podporo čim hitreje.
– Izvajanje diferenciacije in individualizacije pri pouku.
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Nadrejeni pojmi

Izjave iz vprašalnikov, s srečanj in intervjujev, razgovorov in zapisov v dokumentih
Izjave staršev:
– Moj otrok je začel napredovati šele ko smo začeli vsi skupaj sodelovati. Jaz po navodilu oziroma po dogovoru v šoli
vadim z otrokom tudi doma. To je najlepše. Zelo sem zadovoljna, da se šola tako spreminja.
– S pomočjo učiteljice, svetovalne službe in specialne pedagoginje gre mojemu otroku boljše. Mislim, da je to zaradi
skupnega dela in dogovorov.
– Dobro skupno načrtovanje in izvajanje pomoči odpravlja razlike med učenci. Želim si več takega sodelovanja, ker otrok
ni več manjvreden.
Izjave učencev:
– Dobre ocene sem začel dobivati, ko so zame naredili načrt, kako se bom učil in kako to ocenijo. To mi zdaj pomaga, saj
vem, kako naj se učim.
– Tako sem motiviran. Nočem razočarati učiteljice, saj mi je dala priložnost, da se izkažem.
– Napredujem, ker mi pomagajo.
– Skupaj se dogovorimo in potem lahko povem, kaj mi gre dobro in kaj še ne vem. Učiteljica mi zna potem pomagati.
Tudi mama mi pomaga, če se dogovorimo.
– Vedno me vprašajo, kaj mislim. Vem, kdo mi lahko pomaga, če nekaj potrebujem.
– Zdaj, ko sem več časa z učiteljem, nimam slabih ocen.
Izjave strokovnih delavcev:
– Dober odnos med starši, učitelji in učenci je pogoj za napredovanje učenca. Tudi če ima težave, jih skupaj lažje
premagamo.
– Učenec, ki sprejme dogovor glede priprave na pouk, lažje napreduje. Treba ga je podpirati in se z njim pogovarjati.
– Individualno spremljanje učenca mi pomaga, da se mu prilagodim in mu dam občutek vrednosti. Če si verjame, potem
lažje napreduje.
– Učencu je treba dati priložnosti za uspeh (npr. interesne dejavnosti, natečaji, šport idr.). Napreduje naj po svojih
sposobnostih, tudi če počasneje kot drugi. Zato imamo individualni načrt dela.
– Z učenci razvijam različne sodobne oblike in metode dela (metoda preverjanja, formativno spremljanje, literarna
dejavnost) in ocenjujem njihove kompetence na več načinov. Tako otrok lahko napreduje ob drugačnih vsebinah, s
katerimi tudi izpolni standard znanja.
– Učenci z učnimi težavami kljub svojim potencialom ne dosegajo pričakovanih rezultatov. Vedno začenjam znova, nikoli
ne obupam. Naporno je, izgorevam.

Nadrejeni pojmi

Soustvarjanje spodbuja
napredovanje učencev
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Izjave staršev:
– Želim, da se moj otrok počuti v šoli še naprej sprejetega, to je dobra motivacja za dobro počutje in učenje ter za
življenje.
– Želim si, da bi vse skupaj potekalo še bolj neopazno, da otrok ni tako izpostavljen, ko gre k uri pomoči.
– Želim si še več skupnega časa z učitelji. Šele v šoli, ko smo vsi sodelovali in pomagali otroku, sem ga dodobra spoznala.
– Letos je drugače! Učiteljica spodbuja pri delu otroka in ne obtožuje starše za njegove napake. Le tako naprej. Zelo sem ji
hvaležna, da me je o mojem otroku marsikaj naučila, saj sploh ni len, le malce drugačen.
– Tudi starši in učenci moramo biti deležni podpore za odpravljanje težav in tako kot ste nas učili za zagotavljanje potreb.
– Dobro mi je delo, ko me je učiteljica pohvalila, da sem z otrokom dobro delala.
– Če me ne bi učiteljica in svetovalna delavka podprli, bi imela občutek, da sem odpovedala kot mama.
Izjave učencev:
– V šoli mi je všeč, ker ti nekdo priskoči na pomoč, ko to potrebuješ. Želim si to tudi v višjih razredih.
– V šoli se počutim dobro, ker so tam prijatelji, ki ti pomagajo in posojajo stvari. Želim si, da bi bilo to tudi naprej.
– Rada hodim v šolo, zato ker je v njej lepo. Razred je zelo lepo opremljen, točno vem, kjer kaj najdem. Okrašen je z
rožami. Učiteljica nas spodbuja in se z nami lepo pogovarja. Imam tudi veliko prijateljev. Tudi mi učenci se moramo
truditi, da je šola lepa.
Izjave strokovnih delavcev:
– Soustvarjanje spodbudnega učnega okolja je odvisno od zaposlenih. Le voljo treba imeti in znanje ter srce na pravem
mestu.
– Želim si več znanja za spremljanje napredka učencev.
– Tudi starše je potrebno izobraževati in jih seznanjati s pomenom laične pomoči otroku.
– Učenje bi moralo postati užitek s poudarkom na vseživljenjskem učenju. A je to sploh mogoče v slovenskem šolskem
sistemu?
– Družine rabijo pomoč in podporo pri delu z otroci, predvsem tistimi, ki imajo učne težave. Predlagam, da bi se uredili
šole za starše.
– Sprejemati je treba drugačnost. Ta nas bogati.
– Kot učiteljica sem pri soustvarjanju spodbudnega učnega okolja prepuščena svoji iznajdljivosti in vsakdanjemu delu.
Dobro je, da me podpira svetovalna delavka in tudi mobilna pedagoginja. Lažje poiščemo primerno pot, na katero
povabimo učenca.
– Spodbudno učno okolje je izjemnega pomena za napredek posameznega učenca.
– Prej sem jemala koncept dela kot dodatno obremenitev, pisanje projekta pomoči in evalvacij kot birokracijo. Danes vem,
da je to skrbno načrtovanje, ki mi je v pomoč, ko iščem nove možnosti za učenca.
– Kljub trudu bodo nekateri učenci pomoč vedno odklanjali. Učitelji morajo biti vztrajni in potrpežljivi.
– Učitelji potrebujejo izmenjavo dobre prakse.
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Sporočila o soustvarjanju
spodbudnega učnega okolja za
učence z učnimi težavami v osnovni
šoli

–
–
–
–

Učitelji bi morali sproti evalvirati svoje delo in analizirati pouk in odnos do učencev z učnimi težavami.
Spodbudno učno okolje ima velik vpliv na učenca in učitelja.
Potrebujemo pomoč zunanje ustanove – Svetovalnega centra.
Temelj spodbudnega učnega okolja je v učiteljih. Če bo učitelj verjel, da so težave premagljive, da ima za to
sposobnosti, da bo znanja razširjal in sprejemal učenčeve potrebe, bo soustvarjanje v šoli zaživelo.

Počutje učencev v šoli
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