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POVZETEK 

 

Svetovalna služba je eden od temeljnih podsistemov vsake slovenske vzgojno-izobraževalne 

institucije. Minilo je že petdeset let, odkar so pričele šole zaradi nudenja pomoči učencem in 

staršem sistematično zaposlovati posamezne svetovalne strokovnjake. Delo svetovalne službe 

pa je že od nekdaj usmerjeno v optimalni razvoj vsakega učenca ali dijaka ter hkrati v razvoj 

šole kot celote. Republika Slovenija je leta 2000 sprejela Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/2000), s katerim se je kot druge države v Evropski 

uniji začela usmerjati k bolj inkluzivni šoli. S tem se je spremenila tudi vloga in naloga 

šolskega svetovalnega delavca, kljub temu da so nekateri avtorji (npr. Končar, Pretnar, 2005) 

že kmalu začeli opozarjati, da sta sodobna šolska zakonodaja in programska zasnova šolske 

svetovalne službe dober temelj za inkluzivno izobraževanje, ne pa tudi zagotovilo za njegovo 

uspešno uresničevanje v praksi. 

Glede na statistične podatke se število učencev in dijakov s posebnimi potrebami z odločbo o 

usmeritvi v rednih oddelkih osnovnih in srednjih šol v zadnjem desetletju povečuje (MŠŠ, po 

Opara in drugi, 2010). Tako šolski svetovalni delavci v osnovni in srednji šoli danes 

opravljajo pomembno vlogo koordinatorjev z učenci in dijaki s posebnimi potrebami in so 

hkrati glavni akterji v vzgojno-izobraževalnem procesu otrok s posebnimi potrebami. 

V empiričnem delu ugotavljam, kakšno mnenje imajo svetovalni delavci v osnovnih in 

srednjih šolah v Republiki Sloveniji o svoji usposobljenosti za delo z učenci in dijaki s 

posebnimi potrebami. 

Raziskava je pokazala, da imajo vsi šolski svetovalni delavci precej pozitivno stališče do 

vključevanja otrok s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalne programe s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Pri oceni svoje usposobljenosti za delo z otroki s 

posebnimi potrebami ni statistično pomembnih razlik med svetovalnimi delavci zaposlenimi v 

osnovni in srednji šoli. Prav tako tudi dolžina delovne dobe v šolski svetovalni službi ne 

vpliva statistično pomembno na mnenje svetovalnega delavca o svoji usposobljenosti za delo 

z otroki s posebnimi potrebami. Defektologi oziroma specialni in rehabilitacijski pedagogi 

svojo usposobljenost za delo z OPP ocenjujejo višje kot drugi strokovni profili, ki prav tako 

lahko opravljajo delo v šolski svetovalni službi. Iz rezultatov je tudi razvidno, da šolski 

svetovalni delavci ocenjujejo, da so različno usposobljeni za poučevanje oziroma odpravljanje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj različnim skupinam otrok s posebnimi potrebami. Največ 

izkušenj s tovrstno obliko izvajanja dodatne strokovne pomoči imajo svetovalni delavci s 

skupino otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja; za delo s to skupino otrok se 

anketiranci ocenjujejo kot najbolj usposobljene. 
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Na podlagi rezultatov za kakovostnejše izvajanje svetovalnega dela v šolah predlagam: 

reorganizacijo sistematizacije delovnega mesta šolskega svetovalnega delavca z dopolnitvijo 

opisa del in nalog, sistemsko urejeno dodatno (aktualno) strokovno izobraževanje, lokalno 

(npr. po občinah) organizirana strokovna izpopolnjevanja znanja in skupinska supervizijska 

srečanja, povečanje števila vpisnih mest na univerzitetni študijski program Specialne in 

rehabilitacijske pedagogike, dostopnejšo specialno-pedagoško dokvalifikacijo, študente 

bodočih svetovalnih delavcev že v času študija opremiti z bolj aktualnimi znanji o osebah s 

posebnimi potrebami, vestnejše izvajanje petih korakov pomoči in dodatno izobraževanje 

učiteljev posameznih predmetov za delo z učenci s posebnimi potrebami, aktivno 

vključevanje staršev otroka v vse faze usmerjanja ter celostno obravnavo otroka s posebnimi 

potrebami. 

 

Ključne besede: šolska svetovalna služba, otroci s posebnimi potrebami, inkluzija, 

usposobljenost za delo, dodatna strokovna pomoč. 

 

ABSTRACT 

 

Counseling service in one of the basic subsystems of educational institution in Slovenia. It has 

been 50 years since schools started to employ counseling professionals to systematically help 

pupils and their parents. The main goal of counseling service has always been optimal 

development of each pupil and student, and the school as a whole. In 2000 the Republic of 

Slovenia adopted Act on Placement of Children with Special Needs and started to pursue 

more inclusive school. This act altered the role of school counselor, despite the warnings of 

some authors (e.g. Končar, Pretnar, 2005) that contemporary education legislation and school 

counseling service programme form a good foundation for inclusive education but do not 

guarantee its successful implementation. 

According to statistical data, the number of pupils and students with special needs with 

adminstrative decision for placement in mainstream programmes in primary and secondary 

schools in the last decade is growing (Ministry of Education and Sports, after Opara et al., 

2010). School counselors therefore play an important role as coordinators with pupils and 

students with special needs, and a key role in the educational process of children with special 

needs. 
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I used the quantitative research approach and the questionnaire in the empirical part. I wanted 

to find out what is the opinion of school counselors in the majority of primary and secondary 

schools in Slovenia about their ability to work with pupils and students with special needs. 

The survey showed that all school counselors have quite positive attitude towards 

involvement of children with special needs in schools with adapted implementation and 

additional professional support. There are no statistically significant differences in the 

assessment of school counselors of their ability to work with children with special needs 

according to the level of the school they are employed in and according to the years of 

working as school counselors. Whereas defectologists (special and rehabilitative educators) 

believe that they are more qualified for work with children with special needs than other 

professionals who can also work in school counseling service. It turned out that different 

professional profiles who are employed in school counseling services are differently trained 

how to teach people with special needs, but they all have quite positive view on the 

integration of those people in the majority of educational programs with special assistance 

and additional professional help. School counselors are most experienced in providing 

additional professional help to those children who have deficit in specific areas of learning. 

Interviewees assess themselves to be the most competent to work with that group of children. 

Based on the results, I suggest following measures for increasing the quality of counseling 

service in schools: review of the job description of school counselor and amendment of new 

tasks, systematic additional professional training, locally organized trainings and group 

supervision meetings, higher enrollment number for study programme Special and 

rehabilitative education, more accessible special pedagogical qualifications, students need to 

receive more up-to-date knowledge about work with people with special needs, more 

thorough execution of five steps of help and additional training of school teachers for work 

with pupils with special needs, active inclusion of parents in all steps of pedagogical course 

and a holistic approach to children with special needs. 

 

  

Key words: school counseling service, children with special needs, inclusion, qualifications 

for work, additional professional support. 
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1. UVOD 

 

Mineva že dobro desetletje, odkar se je v Sloveniji začel izvajati Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/2000). Kljub temu da ob tem država ni pripravila 

ustreznega načrta in ukrepov, da bi v praksi lahko izvajali vsa zakonska določila, smo se kot 

vse razvite države začeli usmerjati k inkluzivni šoli. Kot pravi Opara (2007), pa nas do 

uresničitve novega koncepta čaka še veliko dela: tako v smeri iskanja najširše podpore 

inkluziji kot pri pripravljenosti in usposobljenosti učiteljev za sprejem otrok s posebnimi 

potrebami. Glede na statistične podatke je usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v 

izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki ga 

izvajajo šole v rednih oddelkih, naraslo po izvajanju Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (po l. 2000), medtem ko to število v prilagojenih izobraževalnih programih, ki ga 

izvajajo šole in zavodi v specializiranih oddelkih, upada (prav tam). 

Po letu 2000 je bila ena najbolj perečih vrzeli kakovostnega izobraževanja otrok s posebnimi 

potrebami ta, da različnim strokovnim delavcem niso zagotovili dovolj možnosti za pridobitev 

ustrezne izobrazbe oziroma do-izobrazbe. Kljub spremembam v Zakonu o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/2000, s spremembami št. 118/2006, 3/2007, 52/2010), 

lahko v sodobni literaturi (Košir in drugi, 2011) prebiramo, da niso bili ustvarjeni zadostni 

pogoji za njihovo kvalitetno usmerjanje, izobraževanje in spremljanje. Posledično niso bili 

ustvarjeni pogoji za to, da bi vsakega otroka s posebnimi potrebami v razredu poučeval učitelj 

z ustreznim znanjem in tako prilagajal poučevanje otrokovim posebnim potrebam (prav tam). 

Opara (2005) trdi, da učitelji sami ves čas opozarjajo, da niso usposobljeni za delo z otroki s 

posebnimi potrebami, in ugotavlja, da odnos in sodelovanje med vrtci oziroma šolami ter 

specializiranimi šolami in zavodi marsikje še ni ustrezen. Prav tako tudi primanjkuje 

strokovnih kadrov, zlasti specialnih ter socialnih pedagogov (prav tam).  

Veliko breme v vsem tem času vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke šol 

zagotovo nosijo šolske svetovalne službe, ki so »spremljevalci« otroka s posebnimi potrebami 

od začetka usmerjanja pa vse dokler ne zaključi šolskega programa (Košir in drugi, 2011). 

Kljub manku raziskav na tem področju sklepam, da so se s povečanjem števila otrok s 

posebnimi potrebami v rednih osnovnih in srednjih šolah posledično spremenile tudi naloge 

svetovalnih delavcev, še posebej širina in obseg dela, ki ga predstavlja delo z otroki s 

posebnimi potrebami. To je glavni razlog, zaradi katerega sem se odločila raziskati, kako 

usposobljene se za delo z otroki s posebnimi potrebami ocenjujejo zaposleni v šolskih 
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svetovalnih službah osnovnih in srednjih šol, ki izvajajo vzgojno-izobraževalne programe s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
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2. TEORETIČNI DEL 

 

2.1. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

2.1.1. Razvoj šolske svetovalne službe 

Svetovanje je bilo vedno odsev časa, saj so nanj vplivale družbene spremembe in šolska 

politika (Resman, 2008). 

 

Svetovalno delo v Sloveniji se je kot posebna oblika pomoči otrokom oziroma učencem v 

vrtcu oz. šoli pričelo razvijati v drugi polovici šestdesetih let prejšnjega stoletja. Takrat so 

pričele šole zaradi nudenja pomoči učencem in staršem sistematično zaposlovati posamezne 

svetovalne strokovnjake (psihologe, svetovalne delavce in pedagoge). Tako so bili postavljeni 

temelji današnjega koncepta šolskega svetovalnega dela (Resman, Bečaj, Bezić, Čačinovič 

Vogrinčič, Musek, 1999).  

 

Iz mednarodnih primerjav (Vršnik Perše in drugi, 2008; Valenčič Zuljan, Vogrinc, 2011) je 

razvidno, da je malo držav, kjer so svetovalni delavci zaposleni v šoli oz. v vrtcu kot v 

Sloveniji in na Hrvaškem, kjer imajo identično ureditev. Večina drugih držav za svetovalno 

delo najame strokovnjake, ki so zaposleni v strokovnih centrih (npr. vzgojnih, pedagoško-

psiholoških ali mentalno-higienskih posvetovalnicah, svetovalnih centrih itd.). Ti so 

najpogosteje organizirani lokalno oz. v večjih mestih in so zadolženi za več šol.  

Tako organizirano obliko pomoči imajo v več evropskih državah. Na Švedskem je npr. vsaka 

občina zadolžena za organizacijo svetovalne pomoči. V regionalnih centrih so zaposleni 

svetovalci, ki šolam nudijo pomoč. Če so javne organizacije preveč zasedene, lahko ravnatelj 

poišče pomoč pri privatnih organizacijah. Podobno ureditev imajo tudi na Norveškem, kjer so 

v regionalnih centrih zaposleni psihologi, socialni delavci in specialni pedagogi. V Avstriji 

predstavljajo to obliko pomoči t. i. šolske psihološke službe, ki so javne in obstajajo v vseh 

glavnih mestnih okrajih. V njih so zaposleni izključno psihologi, ki s svojo dejavnostjo 

pokrivajo vrtce, osnovne in srednje šole ter višje poklicne in splošne šole. V Belgiji 

strokovnjaki v psihološko-medicinsko-socialnih centrih nudijo šolam pomoč na poklicnem, 

zdravstvenem in socialnem področju. V Franciji strokovnjaki iz informacijsko-usmerjevalnih 

centrov sodelujejo pri timskih posvetih o učencih. Šolsko svetovalno delo v Nemčiji 
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opravljajo predvsem socialni delavci, ki so zaposleni v državnih ustanovah. V Estoniji 

ustanavljajo regionalne centre za učence z učnimi težavami, v katerih so zaposleni psihologi, 

logopedi in socialni pedagogi, ki delajo s starši, učenci in učitelji in jim svetujejo oz. nudijo 

specialno pomoč. Svetovalna pomoč na Poljskem je organizirana na Nacionalnem inštitutu za 

izobraževanje učiteljev in v regionalnih centrih, ki nudijo psihološko in pedagoško podporo 

ter poklicno svetovanje. V mnogih državah (npr. Švedska, Norveška, Estonija, Poljska, 

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) se v zadnjem času pojavlja ideja, da bi 

šolske svetovalne delavce začeli zaposlovati na šolah (Vršnik Perše in drugi, 2008; Valenčič 

Zuljan, Vogrinc, 2011; Vogrinc, Krek, 2012). 

V nekaterih državah so šolski svetovalni delavci zaposleni le v večjih šolah (npr. na Poljskem, 

če ima šola več kot 2000 učencev; v Romuniji, če ima šola več kot 800 učencev; v Rusiji so 

na srednjih šolah zaposleni psihologi). Ponekod šolsko svetovalno delo opravljajo učitelji, ki 

so pridobili dodatne kvalifikacije in svetovalno dejavnost opravljajo v okviru svoje delovne 

obveznosti (npr. na Slovaškem se učitelji lahko usposobijo za vzgojne svetovalce; tudi učitelji 

v Nemčiji lahko opravljajo svetovalno delo; v Avstriji je večina učiteljev vključena v 

svetovalno delo, pridobiti pa morajo dodatne kvalifikacije s področja kariernega in šolskega 

svetovanja). Tudi v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske svetovalci 

prihajajo z različnih področij in imajo različne poklice (poučevanje, socialno delo, bolniška 

nega). Britansko združenje za svetovanje in psihoterapijo priporoča, da naj bi svetovalni 

delavec zaključil tečaj, ki traja tri leta (uvodno leto, ki je namenjeno pridobivanju teoretičnega 

znanja, in dve leti usposabljanja v praksi, kamor je vključena tudi supervizija) (Vogrinc, Krek, 

2012). 

 

Svetovalne službe danes v Republiki Sloveniji, vsaj brez velikih pretresov, ni mogoče 

preprosto ukiniti, saj so svetovalni delavci postali logičen, organski, sestavni del vsake šole 

(Resman, Bečaj, Bezić, Čačinovič Vogrinčič, Musek, 1999). V naši državi velja slednje 

dejstvo, glede na vse zgoraj opisano, izpostaviti v pozitivnem smislu. 

 

Glede na to da je svetovalna služba pri nas eden od podsistemov v vrtcu oz. šoli, je njen 

temeljni cilj opredeljen s temeljnim ciljem ustanove. Gabi Čačinovič Vogrinčič in drugi v 

Programskih smernicah za svetovalno službo v osnovni in srednji šoli (2008a, str. 5; 2008b, 

str. 5) podajo teoretično razlago za temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu oziroma šoli, ki 

predstavlja »optimalni razvoj otroka, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 

veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.« 
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Svetovalna služba pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni 

udeleženci v vrtcu oziroma šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čim bolj uspešni 

pri uresničevanju skupnih ciljev (prav tam). 

Značilno za to obdobje, v katero bi morala hitreje vstopati tudi šolska svetovalna služba pri 

nas, je, da se svetovalno delo preusmerja od individualne k bolj sistemski naravnanosti, od 

kurativnega dela k proaktivni in preventivni orientaciji ter k takim oblikam svetovalnega 

poseganja, da bi s sistematičnimi in sistemskimi spremembami v šoli in šolskem okolju 

pomagali vsem učencem (Resman, 2007). 

Vogrinc in Krek (2012) menita, da so svetovalne službe danes postale dejanska potreba 

vodstva šol in vrtcev, učiteljev, vzgojiteljev, otrok in njihovih staršev. Zato bo tudi v 

prihodnje svetovalno delo imelo svojo vlogo v vsakem vrtcu in šoli ter bo pomembno 

prispevalo h kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela.  

 

2.1.2. Temeljne opredelitve šolske svetovalne službe v Sloveniji 

V vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih v Sloveniji, razen na glasbenih in na višjih strokovnih 

šolah, morajo organizirati svetovalno službo (Bezić, 2003). Njene temeljne naloge so 

opredeljene v 67. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. 

RS, št. 16/2007), kjer je zapisano, da v javnem vrtcu oziroma šoli deluje svetovalna služba, ki 

svetuje otrokom, učencem, vajencem, dijakom, učiteljem in staršem; sodeluje z vzgojitelji, 

učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca oziroma šole 

in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter opravlja poklicno svetovanje. Sodeluje tudi 

pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami. 

Gabi Čačinovič Vogrinčič in drugi (2008a, str. 7; 2008b, str. 7) pa razlagajo, da je »njena 

temeljna naloga, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega 

odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, 

psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oz. šoli s tem, da 

pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu oz. šoli in po potrebi tudi z zunanjimi 

ustanovami.« Opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo in predstavlja 

strokovnega sodelavca v vrtcu oziroma šoli. 

 

Z razvojnim delom šolska svetovalna služba ne deluje več le kot »servis« otrok, ki imajo 

težave. Temelj, na katerem lahko začnemo graditi sodelovanje, izhaja iz učiteljevih potreb, 

meni Repinc (2001). 
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Delo šolske svetovalne službe v osnovni in srednji šoli temelji na (Čačinovič Vogrinčič in 

drugi, 2008a; Čačinovič Vogrinčič in drugi, 2008b): 

 posebni skrbi pri sprejemu in uvajanju otrok v osnovno šolo, pri prehajanjih v času 

osnovnošolskega izobraževanja, sprejemu, spremljanju in svetovanju novincem, 

ponavljavcem, preusmerjenim in integriranim dijakom ter pri prehajanju učencev in 

dijakov na naslednjo stopnjo izobraževanja in pri poklicni orientaciji; 

 upoštevanju splošnih značilnosti razvoja in učenja ter ugotavljanju in upoštevanju 

posebnosti v telesnem, osebnem (spoznavnem in čustvenem) in socialnem razvoju 

učencev in dijakov; 

 ugotavljanju in upoštevanju značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja, iz katerega 

prihajajo učenci in dijaki; 

 upoštevanju splošnih značilnosti šole kot ustanove in njenih posebnosti (velikost, 

programi, kadrovski in materialni pogoji); 

 ugotavljanju značilnosti in možnosti za izboljšanje vsakdanjega življenja in dela v šoli. 

 

2.1.3. Temeljna načela šolske svetovalne službe  

Osnovno orientacijo za profesionalno opravljanje svetovalnega dela v šolah predstavljajo 

temeljna načela šolske svetovalne službe, po katerih se morajo svetovalni delavci ravnati ne 

glede na izobrazbo oziroma strokovni profil in ne glede na to, v kateri vzgojno-izobraževalni 

ustanovi opravljajo svetovalno delo (Čačinovič Vogrinčič in drugi, 2008a; Čačinovič 

Vogrinčič in drugi, 2008b).  

Pri vzgajanju in izobraževanju vseh otrok morajo svetovalni delavci delo opravljati v skladu s 

strokovnimi spoznanji in s strokovno etičnimi načeli, kamor uvrščamo načelo dobrobiti, 

prostovoljnosti in zaupanja. Svetovalna služba v šoli je pri svojem delu avtonomna in je vselej 

dolžna posredovati korektna strokovna mnenja (prav tam). 

Delo svetovalne službe je usmerjeno v optimalni razvoj vsakega učenca ali dijaka ter hkrati v 

razvoj šole kot celote. Najbolj je učinkovito, kadar jo sestavlja tim različnih strokovnjakov. 

Svetovalni delavec v šoli je lahko pedagog, psiholog, socialni delavec, defektolog ali socialni 

pedagog. Z vidika vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami je še posebej 

pomembno, da vsak svetovalni delavec jasno opredeli svoj delež v projektu pomoči ali 

sodelovanja. V odnosu do svetovalnega delavca drugega strokovnega profila ima pravico in 

dolžnost odkloniti vse naloge, ki presegajo njegovo strokovno področje. Zato se mora, če je 

potrebno, obrniti na ustreznega strokovnjaka tudi zunaj šole (prav tam). Še posebej kadar gre 
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za otroke s posebnimi potrebami se mora šolski svetovalni delavec pogosto povezovati in 

sodelovati z drugimi strokovnimi delavci na šoli ali pa v ustreznih zunanjih ustanovah.  

Da je zagotovljena celostnost prispevka svetovalne službe v šoli, mora ta vsebovati vse tri 

osnovne vrste dejavnosti: dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti 

načrtovanja in evalvacije (prav tam), kar je posredno z individualiziranim programom za 

otroke s posebnimi potrebami zahtevano že v sami zakonodaji (ZUOPP, Ur. l. RS, št. 

54/2000, s spremembami št. 118/2006, 3/2007, 52/2010, 58/2011).  

Pri svojem delu mora šolski svetovalni delavec pristopati celostno – upoštevati posameznika 

kot osebnost v celoti in pri obravnavi ne sme spregledati, da je posameznik s svojim 

ravnanjem vselej del ožjega in širšega socialnega okolja. Nujno mora upoštevati 

posameznikove povezave z ostalimi udeleženci oziroma podsistemi, ki vplivajo na njegovo 

ravnanje. Prav zato si pomaga in sodeluje na obeh ravneh, na individualni in na ravni 

konteksta v vzgojno-izobraževalni ustanovi ter širšem socialnem okolju (Čačinovič Vogrinčič 

in drugi, 2008a; Čačinovič Vogrinčič in drugi, 2008b).  

Preko svetovalnega odnosa si šolski svetovalni delavec prizadeva vzpostavljati in vzdrževati 

pogoje tako za stalno odprte možnosti sodelovanja svetovalne službe z vsemi udeleženci, 

kakor tudi za ustvarjalno sodelovanje udeležencev med seboj. Pomembno je, da ne nastopa 

kot predstavnik enega podsistema proti drugemu, saj je strokovni sodelavec vseh udeležencev 

(prav tam). 

Na koncu vsakega posameznega svetovalnega dela je bistvena evalvacija lastnega dela, ki 

predstavlja kritično analizo dela in sloni na primerjavi načrtovanih ciljev in rezultatov (prav 

tam). 

 

2.1.4. Sodelovanje s šolsko svetovalno službo 

Delo svetovalne službe v šoli je povezovalno in obsega (Bezić, 2003): 

* delo z učenci oz. dijaki, 

* delo z učitelji, 

* delo z vodstvom, 

* delo s starši in 

* delo z zunanjimi ustanovami. 

Delo z učenci oz. dijaki, učitelji in starši je lahko individualno ali skupinsko (Čačinovič 

Vogrinčič in drugi, 2008a).  
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Pri delu z učenci sta poudarjeni zlasti preventivna dejavnost in intervencija – nudenje pomoči. 

Šolska svetovalna služba v osnovni šoli je zato tisto posebno mesto pomoči in sodelovanja, 

kjer se vsakokrat mobilizirajo strokovne in človeške moči za pomoč in podporo učencem s 

ciljem, da se zagotovi optimalne pogoje za njihovo napredovanje v razvoju in učenju (prav 

tam). V svetovalni službi v srednji šoli pa se vzpostavijo moči za pomoč in podporo pri 

vzgojno-izobraževalnem delu z dijaki ter za neposredno pomoč in podporo dijaku (Čačinovič 

Vogrinčič in drugi, 2008b). 

Delo šolske svetovalne službe je usmerjeno k fleksibilnemu prilagajanju šole tako splošnim 

kot posebnim potrebam učencev. Tako sodeluje pri vzpostavljanju optimalnih pogojev za 

učenje in napredovanje vseh učencev, torej tudi učencev s posebnimi potrebami (Čačinovič 

Vogrinčič in drugi, 2008a). 

 

Raziskava na podružničnih šolah je pokazala, da se učitelji iz teh šol obračajo na šolske 

svetovalne delavce predvsem zaradi odpravljanja učnih, razvojnih in socializacijskih težav pri 

posameznih učencih, medtem ko je interes za sodelovanje pri izboljšavah ozračja v razredu, 

dela pri pouku in povezovanja z okoljem ter zunanjimi institucijami šibek (Repinc, 2001). 

Pomembno vlogo lahko svetovalna služba odigra pri povezovanju učiteljev z okoljem, zlasti 

tistih, ki so službo šele nastopili. Izražena je bila namreč potreba učiteljev, da bi obstajal 

razvojni načrt dela z okoljem – lokalno skupnostjo. Izkustveno učenje, ki izhaja iz okolja, je 

nekaj vredno, tako za učence kot za skupnost, v kateri šola deluje (prav tam). 

Barbara Repinc (prav tam) meni, da mora šolska svetovalna služba v prvi vrsti delati z 

vodstvom, da je pot med učitelji in vodstvom bolj odprta. 

 

Starši lahko informacije o svojih otrocih pridobijo iz različnih virov, vsekakor pa so šolski 

strokovni delavci tisti, ki staršem dajejo veliko informacij, specifičnih za njihovega otroka. Na 

posvetovanju svetovalnih delavcev in staršev skupaj sestavijo načrt, kako otroku na 

posameznih področjih pomagati. Strokovni delavci staršem svetujejo, kako naj otroka 

spodbujajo in mu dajejo oporo. Starši sodelujejo pri določanju ciljev za svojega otroka in 

spodbujajo učenje doma. Za učence, stare štirinajst let ali več, to vključuje tudi predpoklicne 

in poklicne cilje za pripravo na poznejše delo (Clement Morrison, 2008a). 

Vloga staršev je izrednega pomena, saj so starši edini odrasli, ki stalno spremljajo vzgojo in 

izobraževanje svojih otrok, od rojstva do polnoletnosti. Ta vloga staršev je lahko v šolski 

skupnosti zelo pozitivna. Povezanost med vključitvijo staršev in vzgojno-izobraževalnimi 

rezultati učencev je močna (prav tam). 
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Danes postajajo starši vedno bolj dejavno vključeni v proces odločanja o vrsti in kraju 

izobraževanja svojega otroka. Res pa je, da se, ko je otrok še majhen, starši bolj vključujejo v 

izobraževalni proces kot pa kasneje. Avtorica Ann Clement Morrison poudarja, da ne obstaja 

pravilen in napačen način vključevanja, odločitev o tem je zgolj v pristojnosti staršev (prav 

tam). 

Vključenost staršev je še posebej pomembna pri organiziranju in izvajanju preventivnih 

programov za učence, ki so še posebej v nevarnosti (npr. popuščanje pri šolskem delu, 

izostajanje iz šole, uživanje drog, nagibanje k samomoru ipd.). Šolski svetovalni delavec pri 

tem sodeluje z vsemi osebami, s katerimi taki učenci prihajajo v tesnejše stike, in koordinira 

delo med njimi, da mu lahko nudijo oporo (Repinc, 2001). 

Zelo pomembno je, da je svetovalna služba vsem udeležencem v šoli enako dostopna in da je 

dostopnost vsem dovolj dobro razvidna. Sama si mora prizadevati, da najde pot do tistih 

podsistemov oziroma posameznih udeležencev v šoli, ki se ne čutijo nagovorjeni (Čačinovič 

Vogrinčič in drugi, 2008a). 

Poznamo različne učinkovite strategije vključevanja staršev: sestanki na željo staršev (čas 

prilagojen njim), šolski strokovni tim se mora pogovarjati s starši in jih vključiti v razpravo, 

starši so enakovredni člani skupine pri sprejemanju odločitev, staršev se ne podcenjuje, 

uporablja se jezik, ki ga starši razumejo, svetovalni delavec razvija odnos med starši in 

učiteljem, da jim občutek, da so strokovnjaki za delo z otrokom zunaj šole (npr. pri igri, 

učenju doma itd.), ponudi jim kakšen priročnik, skupaj razvijejo strategije za delo staršev z 

otrokom doma, skrbno načrtujejo obliko komunikacije med šolo in starši (elektronski naslov, 

beležka, telefonska številka) (Clement Morrison, 2008a). 

 

Že zgoraj je omenjeno, da je delo svetovalne službe najbolj učinkovito, kadar jo sestavlja tim 

različnih strokovnjakov. S tega zornega kota je smiselno povezovanje in sodelovanje 

svetovalnih delavcev različnega strokovnega profila iz različnih šol, kakor tudi svetovalnih 

delavcev s strokovnjaki iz ustreznih zunanjih ustanov (Čačinovič Vogrinčič in drugi, 2008b). 

Z namenom dopolnjevanja v svetovalni dejavnosti bodisi na področju pomoči posamezniku 

ali skupini bodisi na področju razvojnih in preventivnih dejavnosti, ki se nanašajo na šolo kot 

celoto, se povezujejo s: svetovalnimi centri, vzgojnimi posvetovalnicami, zdravstvenimi 

domovi ter drugimi ustreznimi zdravstvenimi ustanovami in organizacijami, centri za socialno 

delo ter drugimi ustreznimi socialno-varstvenimi ustanovami in organizacijami, Zavodom RS 

za šolstvo, Zavodom RS za zaposlovanje, matičnimi fakultetami, Pedagoškim inštitutom in 

raznimi drugimi vladnimi ter civilno-družbenimi ustanovami, organizacijami in društvi. 
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Zunanji strokovni sodelavec svetovalne službe v šoli je tudi svetovalna služba v drugi šoli 

(prav tam). 

 

2.1.5. Osnovna področja dela in naloge šolske svetovalne službe  

Svetovalna služba v šoli se vključuje v kompleksno reševanje vprašanj preko treh osnovnih, 

med seboj povezanih in pogosto prepletenih vrst dejavnosti svetovalne službe (Čačinovič 

Vogrinčič in drugi, 2008a; Čačinovič Vogrinčič in drugi, 2008b): 

* dejavnosti pomoči, 

* razvojne in preventivne dejavnosti ter 

* dejavnosti načrtovanja in evalvacije. 

 

Preko teh dejavnosti šolski svetovalni delavec pomaga vsem možnim udeležencem v šoli in z 

njimi sodeluje na vseh področjih vsakdanjega življenja in dela v šoli. Osnovna področja dela 

svetovalne službe v osnovni šoli, ki vključujejo svetovalno in posvetovalno delo z učenci, 

učitelji, starši, vodstvom in zunanjimi ustanovami, so (Čačinovič Vogrinčič in drugi, 2008a): 

 Učenje in poučevanje, ki je namenjeno izboljšanju kvalitete učenja in poučevanja. 

 Šolska kultura, vzgoja, klima in red se navezujejo na dnevni potek vsakdanjega življenja 

in dela v šoli, na režim šole in v povezavi s tem na vzgojno in disciplinsko problematiko. 

 Telesni, osebni (spoznavni in čustveni) in socialni razvoj v smislu spremljanja splošnih 

značilnosti in posebnosti posameznega razvoja vseh otrok.  

 Šolanje se navezuje na vsa vprašanja v zvezi s šolanjem. 

 Poklicna orientacija, katere glavni namen je pomagati učencem pri izbiri in uresničevanju 

izobraževalne in poklicne poti. 

 Socialno-ekonomske stiske, zaradi katerih je ogrožen učenčev telesni, osebni in socialni 

razvoj. V tem primeru se svetovalni delavec vključuje v iskanje in nudenje možnih oblik 

podpore in pomoči družinam. 

 

V nadaljevanju so navedena osnovna področja dela svetovalne službe v gimnazijah, nižjih in 

srednjih poklicnih šolah ter strokovnih šolah. Predstavljam tudi posamezne naloge šolske 

svetovalne službe, ki so pomembne z vidika izobraževanja otrok s posebnimi potrebami na tej 

stopnji šolanja (Čačinovič Vogrinčič in drugi, 2008b): 

 Načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela šole in šolskega svetovalnega dela. 
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 Razvojno-analitične naloge, kjer svetovalni delavec vsako šolsko leto naredi analizo 

potreb po svetovalni pomoči, analizo učne uspešnosti in napredovanja dijakov ter analizo 

s področja psiho-socialne problematike dijakov. 

 Svetovalno delo z dijaki, ki je namenjeno vpisu in sprejemu novincev; spremljanju in 

svetovanju novincem, ponavljavcem, preusmerjenim; izboljšanju kvalitete učenja; 

svetovanju za osebni in socialni razvoj; poklicni orientaciji; identifikaciji in pomoči pri 

reševanju socialno-ekonomskih stisk; individualiziranim programom za dijake s 

posebnimi potrebami; pomoči dijakom pri razreševanju osebnih razvojnih ali situacijskih 

težav; pogovornim uram za dijake; in splošnim razvojno-preventivnim programom. 

 Svetovalno delo z učitelji, kjer je z vidika vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 

potrebami še posebej pomembno svetovanje in posvetovanje z učitelji glede izvajanja 

pouka ali vodenja oddelčne skupnosti, v katero je vključen tak otrok. 

 Svetovalno delo s starši vključuje predavanja, delavnice in druge oblike skupinskega dela 

s starši, pogovorne ure za starše, svetovanje staršem in svetovanje celotnim družinam. 

 Strokovno izpopolnjevanje, priprava gradiv, drugo. Svetovalni delavec se udeležuje 

seminarjev, supervizij, aktivov, posvetovanj in svetovanj ter se strokovno izpopolnjuje s 

študijem literature. 

 Priprave na svetovalno delo. 

 Dokumentiranje svetovalnega dela, ki je sprotno in poteka v skladu z zakonskimi in 

podzakonskimi predpisi ter strokovno-etičnimi načeli dela. 

 

2.2. OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

2.2.1. Opredelitev otrok s posebnimi potrebami 

Terminologija na področju oseb s posebnimi potrebami se je s časom močno spreminjala. 

Včasih se je za populacijo posameznih skupin otrok s posebnimi potrebami uporabljalo veliko 

izrazov, ki jim danes pripišemo negativno konotacijo (Kesič Dimic, 2009). Uporabljali so se 

na primer izrazi otroci z blažjimi motnjami možganskega delovanja (Kos-Mikuš, Svetina, 

1971), otroci z duševnimi motnjami, mejni, počasi se učeči, težko učljivi (Frostig, 1998), 

zaostali, nepokretni otroci ipd. (Zaviršek, 2000). Leta 1960 je obstajal zakon o posebnem 

šolstvu za prizadete otroke, ki je izhajal predvsem iz medicinskega modela (Opara, 2007). Na 

podlagi zakona o izobraževanju in usposabljanju leta 1976 in 1980 se je uporabljal izraz 

otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Murgel, 2006). 
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Leta 1995 je Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju otrok pri nas prinesla prve velike 

spremembe. Ideja o integraciji je bila postavljena kot imperativ. Opustili so star naziv ter 

uvedli novega: otroci s posebnimi potrebami. Ta je bil tedaj uporabljen že v mnogih razvitih 

deželah, prvič leta 1980 v Veliki Britaniji (Opara, 2005). Pojem otrok s posebnimi potrebami, 

ki je v skladu s sodobnimi evropskimi in svetovnimi usmeritvami nadomestil prej nekoliko 

slabšalni pojem, je bil leta 2000 uveden v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(v nadaljevanju ZUOPP) (Murgel, 2006). 

 

Za otroke s posebnimi potrebami obstaja več različnih opredelitev. Lipec Stopar (1999) je 

kmalu po vpeljavi termina pojasnila, da s tem pojmom zajamemo del populacije otrok, ki pri 

vzgoji in izobraževanju potrebujejo različne oblike pomoči ter prilagoditev. Namen je 

pomagati in ne selekcionirati. Tako opredeljena populacija otrok je zelo heterogena, skupno 

pa jim je to, da vsak od njih potrebuje določeno obliko pomoči in prilagoditev pri vzgoji in 

izobraževanju. 

Opara (2005) nadgradi zgornjo opredelitev in pravi, da so otroci s posebnimi potrebami vsi 

tisti, ki pri vzgoji in izobraževanju potrebujejo daljši ali krajši čas različne prilagoditve in 

pomoč. Usmerjamo se v človeka kot celoto, zlasti pa v njegov potencial. Odkrivamo, kaj 

posameznik potrebuje, kaj je zanj najboljše oziroma kako razviti zanj najboljšo prakso. 

Isti avtor (2011) razmišlja, da smo ob novi opredelitvi populacije otrok s posebnimi potrebami 

iz širšega koncepta ločili tiste, ki potrebujejo veliko prilagoditev in pomoči. Te usmerjamo in 

jim s statusom, ki ga ob tem pridobijo, zagotavljamo prilagoditve in strokovno pomoč ali pa 

različno prilagojene programe. 

Koboltova (2011) pravi, da lahko otroka s posebnimi potrebami opredelimo tudi kot osebo, ki 

se težje prilagaja na pričakovanja in zahteve okolja. Osebno razumem to celostno razlago v 

smislu, da je torej okolje tisto, ki opredeljuje posamezne posebne potrebe teh otrok, ker nekdo 

ne izpolni pričakovanj in zahtev, kot jih narekuje širša družba. 

 

V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/2000, s spremembami 

št. 118/2006, 3/2007, 52/2010) so pod pojmom »otroci s posebnimi potrebami« zajeti otroci, 

mladoletniki in polnoletne osebe s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Čeprav v 

magistrski nalogi govorim o učencih v osnovni šoli ter o dijakih v srednji šoli, bi jih lahko 

glede na široko starostno populacijo imenovala otroci in mladostniki s posebnimi potrebami 

oziroma osebe s posebnimi potrebami. Vendar bom glede na našo zakonodajo ter zaradi 
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krajšega izraza pri zapisu večkrat uporabila izraz »otroci s posebnimi potrebami« oziroma 

krajše OPP ali učenci oz. dijaki s posebnimi potrebami (PP). 

 

2.2.2. Skupine otrok s posebnimi potrebami 

Spreminjanje poimenovanja in klasificiranja otrok in mladostnikov, ki naj bodo deležni 

posebne obravnave, se spreminja skozi čas, vzporedno s premiki paradigem vzgoje, 

izobraževanja, normalnosti, normalizacije, socialnega skrbstva ter deviantnosti (Razpotnik, 

2011). Nekateri, npr. Terzi (2005), pravijo, da je koncept različnosti, še posebej otrok s 

posebnimi potrebami, zelo kompleksna zadeva in predvsem stvar področja izobraževanja. 

Tako Terzi (prav tam) kot Norwich (2008) izključujeta sistem klasifikacije, torej da naj bi se 

diskriminacija do otrok s posebnimi potrebami ukinila. Na drugi strani pa npr. Warnack 

(2005) podpira klasifikacijo in zagotavlja podporo otrokom s posebnimi potrebami. 

Koboltova (2011) meni, da so nam klasifikacije lahko v pomoč, da povečamo razvidnost 

pojavov, po drugi strani pa povečujejo nevarnost stigmatizacije. 

Mednarodne primerjave na področju otrok s posebnimi potrebami so zelo otežene, saj različne 

države definirajo zelo različno število motenj, ovir, težav ali primanjkljajev, nekatere zgolj 

eno ali dve, večina od šest do deset, druge celo več kot deset (npr. Nizozemska ima trinajst 

skupin). Medsebojne primerjave so otežene tudi zaradi zelo različnih postopkov ocenjevanja 

in usmerjanja posameznikovih posebnih potreb, odmerjenih finančnih virov, namenjenih za 

izobraževanje OPP v različnih državah, zelo raznovrstni pa so tudi pogoji, znotraj katerih 

lahko te populacije zadovoljujejo svoje potrebe (Opara in drugi, 2010). 

Razpotnikova (2011) opozarja, da je naloga strok nenehno reflektiranje obravnav, ki sledijo 

določeni usmeritvi, o ustreznosti potreb določene skupine ljudi.  

 

V Sloveniji velja Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/2000, s 

spremembami št. 118/2006, 3/2007, 52/2010), ki zajema vse tiste otroke, ki pri vzgoji in 

izobraževanju krajši ali daljši čas potrebujejo različne prilagoditve in pomoč. Skozi desetletje 

se je zakon v večji ali manjši meri spreminjal. Od leta 2007 v skupino otrok s posebnimi 

potrebami sodijo (Ur. l. RS, sprememba št. 3/2007):  

 otroci z motnjami v duševnem razvoju,  

 slepi in slabovidni otroci,  

 gluhi in naglušni otroci,  

 otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,  
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 gibalno ovirani otroci,  

 dolgotrajno bolni otroci,  

 otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter  

 otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.  

S 1. septembrom 2013 pa je v veljavo stopil nov ZUOPP (Ur. l. RS, sprememba št. 58/2011), 

katerega začetek uporabe se je zamaknil zaradi Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF, 

Ur. l. RS, št. 40/2012; Zakon o spremembi ZUOPP, Ur. l. RS, št. 40/2012, 90/2012). Novi 

ZUOPP med otroke s posebnimi potrebami vključuje tudi otroke z avtističnimi motnjami. 

 

Še do nedavnega je Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/1996, s spremembami št. 33/1997, 

54/2000, 59/2001, 71/2004, 23/2005, 53/2005, 70/2005, 60/2006, 63/2006, 81/2006, 

102/2007, 107/2010) med otroke s posebnimi potrebami uvrščal tudi učence z učnimi 

težavami in nadarjene učence, ki pa jih nismo usmerjali. Danes temu ni več tako, saj se je 

zakon konec leta 2011 spremenil (ZOsn, Ur. l. RS, sprememba št. 87/2011) in teh dveh skupin 

učencev ne uvršča več med skupine učencev s posebnimi potrebami.  

Po tem zakonu (prav tam) so nadarjeni učenci tisti učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne 

sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali 

športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim 

prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge 

oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela. Učenci z učnimi težavami pa 

so učenci, ki bi brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegali standarde 

znanja. Šole tudi tem učencem prilagodijo metode in oblike dela pri pouku ter jim omogočijo 

vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči. 

 

Metljak, Kobolt in Potočnik (2010) kritično ugotavljajo, da se še ni zgodil preobrat (tudi z 

ZUOPP ne) od kategorialnega pristopa k socialno-integrativni paradigmi dela z mladimi, ki 

naj bi poosebljali tovrstne težave. Menijo (prav tam, str. 94), da ta model sledi logiki 

preseženega medicinskega modela: »Ta model izpostavi predvsem individualno motnjo, 

posebno potrebo in nato pomoč opredeli glede na pomanjkljivost, oviro, težavo 

posameznika.« Družbena vzročnost ter pogojenost čustvenih in vedenjskih težav kaže, da so 

ravno te skupine mladih s kategorialnim pristopom domnevno najbolj prikrajšane. Kljub 

podpori in individualiziranemu programu ti mladi ne dobijo tistega, kar potrebujejo – torej 

spodbudnega, razumevajočega in tudi primerno strukturiranega socialnega okolja. To je med 
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drugim tako okolje, ki je sposobno pritegniti k sodelovanju otrokovo oz. mladostnikovo 

primarno okolje – družino. Ustvarjati bi bilo treba takšno okolje, ki takega otroka ne izločuje 

iz razreda v individualno obravnavo (kot je praksa zdaj), ampak deluje na ravni razreda, 

skupine in vključujoče klime. 

 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo (po Opara in drugi, 2010) je v obdobju od leta 2005 do 

2009 (glede na Kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj) izdal 

največji delež odločb o usmeritvi za skupino otrok s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja (35,8 %). Sledijo otroci z več motnjami (25,4 %), otroci z motnjami v duševnem 

razvoju (11,3 %) in dolgotrajno bolni otroci (9,2 %). Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 

ter otroci z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi predstavljajo enak delež (5,2 %), pri čemer 

so bili otroci z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi v letu 2007 ukinjeni kot skupina otrok s 

posebnimi potrebami, zaradi česar je viden upad. Manjši delež predstavljajo gibalno ovirani 

(3 %), gluhi in naglušni (3 %) ter slepi in slabovidni otroci (1 %).  

Kljub temu da ocena učiteljev in stroke o pojavnosti čustvenih in vedenjskih težav narašča ter 

je opazen porast vedenjske motečnosti učencev in dijakov v šolah, je delež teh, ki v praksi 

sodijo v skupino otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, le 0,69 % (Dekleva, 2011). 

Glavna vzroka, da jih v to skupino skorajda ne opredeljujejo, so visoki kriteriji za opredelitev 

te motnje ter strah pred stigmatizacijo otroka. Pogosto se jih zato opredeli v skupino 

primanjkljajev na posameznih področjih učenja ali skupino dolgotrajno bolnih. Tako dobijo 

več učne pomoči, ne pa zadosti socialne in emocionalne podpore ali drugih oblik pomoči, ki 

bi vplivale na njihovo čustvovanje in socialno povezanost (Hladnik, Kobolt, 2011). 

 

2.2.3. Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 

Šola je prostor, ki mora otroku zagotoviti izkušnjo šolskega uspeha. Če se učenci naučijo 

spoprijemati se z izzivi v šoli, bodo to zmogli tudi pozneje v življenju in v službi. Zavedanje 

učenca, da zmore dobro delati v šoli, pomeni hkrati zaščito pred učinki stresa zunaj šole 

(Boyd-Franklin, Bry Hafer, 2000). Šolski uspeh je v sodobni družbi pomemben in odločilen 

varovalni dejavnik za otrokov psihosocialni razvoj. Biti uspešen v šoli, pomeni tudi priložnost 

za nadaljnje uspehe in kakovostno življenje v odrasli dobi. Pri odpravljanju in zmanjševanju 

šolske neuspešnosti imajo pomembno vlogo učitelji in šolski svetovalni delavci, ki so 

dragocen vir podpore in pomoči učencu pri razvijanju sposobnosti, znanj in spretnosti za 

dosego večje odpornosti (Kodele, Mešl, 2011). 
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V družbi so še vedno močno prisotni predsodki in stereotipi o ljudeh s posebnimi potrebami. 

Preseči te in povečati toleranco nam lahko pomagata vzgoja in izobraževanje, če si za cilj 

postavita usposabljanje posameznika za razumevanje samega sebe ter za razumevanje drugih 

na temelju boljšega poznavanja sveta. Za razumevanje sveta je treba razumeti odnose, ki 

človeka združujejo z njegovim okoljem (Golob, 2011). 

Kot sem omenila že zgoraj, so bili temelji za novo koncepcijo vzgoje in izobraževanja otrok s 

posebnimi potrebami postavljeni leta 1995 z Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju. 

Postavljena je bila celotna zasnova, od vrtcev do visokošolskega izobraževanja. Področje 

vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ni bilo več posebno področje, temveč 

integrirano v vsa druga. Predvideli so integracijo vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 

potrebami v celoten sistem vzgoje in izobraževanja. Upoštevano je bilo stališče Splošne 

deklaracije o človekovih pravicah, da imajo starši pravico do izbire vrste izobrazbe za svoje 

otroke, ter načelo enakih možnosti (Opara, 2005). 

 

V Zakonu o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/1996, s spremembami št. 33/1997, 54/2000, 

59/2001, 71/2004, 23/2005, 53/2005, 70/2005, 60/2006, 63/2006, 81/2006, 102/2007, 

107/2010, 87/2011) je opredeljeno, da učenci s posebnimi potrebami potrebujejo prilagojeno 

izvajanje programov osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe 

osnovne šole oziroma poseben program vzgoje in izobraževanja. Ti učenci so glede na vrsto 

in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje opredeljeni v zakonu, ki ureja usmerjanje 

otrok s posebnimi potrebami. 

V njem pa velja (ZUOPP, Ur. l. RS, št. 54/2000, s spremembami št. 118/2006, 3/2007, 

52/2010), da vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami potekata po: 

 programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

(izvajajo vrtci); 

 prilagojenem programu za predšolske otroke (izvajajo vrtci v razvojnih oddelkih, vrtci 

oziroma enote vrtcev, ki so ustanovljeni oziroma organizirani za izvajanje teh programov 

in zavodi za vzgojo in izobraževanje OPP); 

 izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

(izvajajo šole v rednih oddelkih); 

 prilagojenih izobraževalnih programih (izvajajo šole v rednih oddelkih ali v oddelkih s 

prilagojenimi programi, šole oziroma podružnice šol, ki so ustanovljene oziroma 

organizirane za izvajanje teh programov, in zavodi za vzgojo in izobraževanje OPP); 
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 posebnih programih vzgoje in izobraževanja (izvajajo šole oziroma podružnice šol, ki so 

ustanovljene oziroma organizirane za izvajanje prilagojenih programov izobraževanja in 

posebnega programa vzgoje in izobraževanja ter socialnovarstveni zavodi) in 

 vzgojnih programih (izvajajo zavodi za vzgojo in izobraževanje OPP). 

Otroci s posebnimi potrebami se usmerjajo v programe glede na vrsto in stopnjo 

primanjkljajev, ovir in motenj (prav tam). 

 

Otroci s posebnimi potrebami so usmerjeni v enega od slednjih vzgojno-izobraževalnih 

programov na osnovi strokovnega mnenja komisije za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami. Odločbo o usmerjenosti v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo izda Zavod Republike Slovenije za šolstvo, ki hkrati vodi tudi celoten 

postopek usmerjanja. Tega običajno sprožijo otrokovi starši. V primeru, da starši ne vložijo 

zahteve za usmeritev, šola lahko sama odda predlog za uvedbo postopka, če meni, da je 

usmeritev potrebna (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir 

oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, Ur. l. RS, št. 54/2003, s spremembami št. 

93/2004, 97/2005, 25/2006, 23/2007, 14/2010). 

Na podlagi strokovnega mnenja komisije in drugih zbranih informacij se izda odločba o 

usmeritvi otroka s posebnimi potrebami. Z njo se odloči o usmeritvi OPP v program vzgoje in 

izobraževanja ali se z odločbo ugotovi, da usmeritev ni potrebna. Če se OPP usmeri, se z 

odločbo določi: (ZUOPP, Ur. l. RS, št. 54/2000, s spremembami št. 118/2006, 3/2007, 

52/2010): 

 program vzgoje in izobraževanja, v katerega se otroka usmerja; 

 vrtec, šolo ali zavod, v katerega se otrok vključi; 

 datum vključitve v vrtec, šolo ali zavod; 

po potrebi pa tudi: 

 obseg, način in vrsto ter izvajalca dodatne strokovne pomoči; 

 pripomočke, prostor in opremo ter druge pogoje, ki morajo biti zagotovljeni za vzgojo 

in izobraževanje; 

 občasnega ali stalnega spremljevalca za fizično pomoč gibalno oviranemu otroku; 

 zmanjšanje števila otrok v oddelku glede na predpisane normative; 

 rok preverjanja ustreznosti usmeritve in 
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 druge pravice, ki izhajajo iz tega zakona in zakonov s področja vzgoje in 

izobraževanja. 

 

Danes je v sistem specializiranih vzgojno-izobraževalnih institucij v Sloveniji vključen manjši 

delež populacije OPP kot pa v vrtce in vse vrste ter stopnje šol v rednih oddelkih (Destovnik, 

2011). Nekateri avtorji (Munih, Debeljak, Berlot Koncut, Mavrič Čefarin, 2010) celo 

razlagajo, da število dijakov s PP, ki se iz leta v leto veča, zadnje čase predstavlja velik 

problem. Gre za posledico vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke 

programa osnovne šole in njihovo nadaljnje vključevanje v srednješolske programe 

(predvsem programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja).  

To kažejo tudi podatki. V osnovnošolskem izobraževanju je daleč največji del populacije OPP 

vključen v redne oddelke osnovne šole – v šolskem letu 2009/10 kar 4,5 % celotne populacije. 

Število učencev s PP z odločbo o usmeritvi v rednih oddelkih osnovnih šol se od šolskega leta 

2004/05 povečuje. Število otrok v specializiranih ustanovah je vsa leta nespremenjeno – okoli 

2 % (MŠŠ, po Opara in drugi, 2010). Po podatkih European Agency for Development and 

Special Needs Education specializirane šole oziroma specializirane oddelke v rednih šolah pri 

nas obiskuje 1,2 % OPP (Košir in drugi, 2011). 

Tudi Kavklerjeva (2011) meni, da v slovenskih šolah nismo pomembno zmanjšali deleža 

učencev, ki se šolajo v specialnih ustanovah, ampak se je le število učencev v populaciji 

zmanjšalo za 23 %, zato je v specialnih šolah manjše število učencev. Povečanje števila 

učencev, ki so usmerjeni v izobraževalne programe, katere izvajajo vzgojno-izobraževalne 

ustanove v rednih oddelkih, pa je predvsem na račun deleža učencev s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja, ki so bili kot nova skupina učencev s posebnimi potrebami šele 

leta 2000 vključeni v Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Skupaj je bilo v 

Sloveniji v šolskem letu 2009/10 usmerjenih že 6,5 % otrok v osnovnošolski populaciji kot 

otroci s posebnimi potrebami (MŠŠ, po Opara in drugi, 2010). 

 

V dokaz zgornjim navedbam naj podam podatke s spletne strani Statističnega urada 

Republike Slovenije (http://pxweb.stat.si).  
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Tabela 1: Število učencev s PP, vključenih v redne oddelke vzgoje in izobraževanja po vrsti 

motnje, konec posameznega šolskega leta (osnovnošolsko izobraževanje). 

 

Vrsta motnje/Šolsko leto 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Slepi in slabovidni 56 82 52 61 61 55 

Gluhi in naglušni 176 174 163 174 173 173 

Otroci z govorno-jezik. mot. 350 529 595 723 961 1122 

Otroci s čustv. in vedenj. mot. 166 159 175 240 270 284 

Gibalno ovirani otroci 257 276 283 310 315 342 

Dolgotrajno bolni otroci 248 402 514 840 1118 1286 

Otroci s prim. na pos. podr. uč. 3545 4074 4276 4998 5380 5723 

Otroci z mejnimi intelekt. spos. 785 649 547 425 259 175 

SKUPAJ 5583 6345 6605 7771 8537 9160 

Vir: SURS. 

 

Opazimo, da je število slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih, ki se vključujejo v redne 

oddelke osnovnošolskega izobraževanja, precej konstantno. Upada število otrok z mejnimi 

intelektualnimi sposobnostmi, kar je posledica tega, da zakonsko niso več opredeljeni kot 

posebna skupina OPP. V šestih letih se je povečalo število otrok s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami ter gibalno oviranih otrok, drastično pa se je povečalo število otrok z govorno-

jezikovnimi motnjami, število dolgotrajno bolnih otrok ter otrok s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja. 
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Tabela 2: Število učencev s PP, vključenih v prilagojene programe vzgoje in izobraževanja po 

vrsti motnje, konec posameznega šolskega leta (osnovnošolsko izobraževanje). 

 

Vrsta motnje/Šolsko leto 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Slepi in slabovidni 33 29 27 22 17 16 

Gluhi in naglušni 45 44 40 44 41 42 

Otroci z govorno-jezik. mot. 86 90 104 122 154 185 

Otroci s čustv. in vedenj. mot. 108 116 35 44 14 20 

Gibalno ovirani otroci 66 62 64 70 64 31 

Otroci z mejnimi intelekt. spos. 18 3 - - - - 

Otroci z lažjimi mot. v duš. raz. 1440 1358 1308 1287 1260 1323 

SKUPAJ 1796 1702 1578 1589 1550 1617 

Vir: SURS. 

 

Ugotovimo lahko, da število otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, ki so vključeni v 

prilagojene programe osnovnošolskega izobraževanja, narašča. Z leti upada predvsem število 

slepih in slabovidnih, otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter gibalno oviranih otrok. 

Upadanje števila otrok z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi je posledica tega, da zakonsko 

niso več opredeljeni kot posebna skupina OPP. Če upoštevamo tudi dejstvo, da se število 

celotne populacije iz leta v leto zmanjšuje, ugotovimo, da število v celoti le malo variira 

navzgor in navzdol, kar pomeni, da ni bistvenih sprememb. 

 

Tabela 3: Udeleženci osnovnošolskega izobraževanja v rednih oddelkih osnovnih šol z 

izobraževalnim programom ter v osnovnih šolah in zavodih s prilagojenim izobraževalnim 

programom v posameznem šolskem letu. 

 

Šolsko leto Osnovna šola 
OŠ    

% 

OŠ in zavodi s 

pril. prog. 

OŠ in zavodi s 

pril.  prog. % 

SKUPAJ 

(100 %) 

2000/01 181390 98,64 % 2507 1,36 % 183897 

2001/02 178345 98,71 % 2347 1,29 % 180692 

2002/03 175211 98,72 % 2273 1,28 % 177484 

2003/04 177535 98,89 % 1997 1,11 % 179532 

2004/05 172521 98,97 % 1794 1,03 % 174315 

2005/06 167890 98,99 % 1709 1,01 % 169599 

2006/07 164477 99,02 % 1624 0,98 % 166101 
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2007/08 163208 99,05 % 1560 0,95 % 164768 

2008/09 161887 99,04 % 1571 0,96 % 163458 

2009/10 160252 99,04 % 1553 0,96 % 161805 

2010/11 159508 99,04 % 1538 0,96 % 161046 

2011/12 159701 98,97 % 1656 1,03 % 161357 

Vir: SURS. 

 

Tabela prikazuje mladino in odrasle v osnovnošolskem izobraževanju glede na program 

vzgoje in izobraževanja, ki ga izvajajo šole oz. zavodi v posameznem šolskem letu. 

Ugotovimo lahko, da se je v zadnjih osmih letih v osnovnošolskem izobraževanju v osnovnih 

šolah in zavodih, ki izvajajo prilagojene izobraževalne programe, število šolajočih zmanjšalo 

in znaša le približno 1 % udeležencev. 

Tako je Opara že leta 2005 ugotavljal, da bo pri nas potrebna preobrazba specializiranih 

institucij, saj se je v zadnjih letih občutno zmanjšalo število otrok, vključenih v specializirane 

šole in zavode, ki izvajajo prilagojene in posebne programe vzgoje in izobraževanja. 

Razmišljal je, da se bodo najzahtevnejši OPP tudi v prihodnje vključevali v specializirane 

institucije, pomemben del svojih nalog pa bodo morale prenesti na novo lokacijo, na teren, v 

vse vrtce in šole, kjer bodo OPP. Specializirane šole in zavodi bodo morali v svojih okoljih 

oziroma regijah postati neke vrste centri za OPP. Cilj bi bil izvajanje tistega dela dodatne 

strokovne pomoči, ki jo izvajajo specialni pedagogi. To ne pomeni, da nekateri vrtci in šole ne 

bi imeli več svojih specialnih pedagogov, zlasti večji med njimi, vendar pa bi morala biti 

strokovna jedra prav te institucije. 

Postopno se ustvarjajo povezave med rednimi šolami in specializiranimi ustanovami (šole s 

prilagojenim programom in zavodi za vzgojo in izobraževanje OPP), kar predstavlja dobro 

strokovno podlago za oblikovanje strukturnih centrov (Opara in drugi, 2010). 

 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011 (Košir in drugi, 2011) 

menijo, da bi bilo enega ključnih premikov k boljšemu izvajanju procesa inkluzije mogoče 

doseči z organizirano oblikovano mrežo vrtcev in šol, ki bi omogočila ustrezno predšolsko in 

šolsko okolje vsem skupinam OPP čim bližje domu. Predlagajo, da bi se za izboljšanje 

kakovosti izvajanja programov VIZ OPP ustanovila mreža strokovnih centrov, podpornih 

centrov in referenčnih vrtcev in šol. 
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Na ravni države bi ministrstvo, pristojno za šolstvo, organiziralo in določilo geografsko 

ustrezno porazdeljeno mrežo vrtcev in šol, ki bi izvajali oziroma podpirali izvajanje 

predšolskih in vzgojno-izobraževalnih programov za OPP. Čeprav rešitev ne pomeni, da bi 

prilagojene programe izvajali vsi vrtci in šole, se bi z uvedbo mreže izboljševale možnosti, ki 

jih imajo OPP v sistemu vzgoje in izobraževanja. Tako bi bilo OPP omogočeno šolanje v 

inkluzivnem okolju osnovne šole/vrtca (v referenčni šoli/vrtcu) in praviloma bližje domu, kot 

bi to omogočili zgolj podporni centri (prav tam). 

To v tem kontekstu pomeni ustrezne prilagoditve in poučevanje ter ustrezno specialno-

pedagoško in rehabilitacijsko pomoč OPP, glede na naravo njihovih vzgojno-izobraževalnih 

potreb in potreb, katerih zadovoljitev pomeni večjo kakovost njihovega življenja in dela. 

Hkrati bi omogočili ustrezno porazdeljenost strokovnjakov za posamezne skupine OPP, 

sodelovanje vzgojiteljev, učiteljev in drugih strokovnjakov med strokovnim in podpornim 

centrom, referenčnimi vrtci in šolami ter spremljanje razvoja in napredka otrok v danem 

predšolskem ali šolskem okolju (prav tam). 

Referenčna osnovna šola bi bila redna osnovna šola, ki bi izvajala program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, lahko pa tudi prilagojen program za eno izmed 

naslednjih skupin učencev s PP: otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju, gibalno ovirane 

otroke, slepe in slabovidne otroke, gluhe in naglušne ter otroke z avtističnimi motnjami. 

Naloga referenčne šole bi bila tudi razvoj oblik trajnih izmenjav učencev referenčnih šol in 

podpornih centrov pri dejavnostih izven obveznega dela programa (prav tam). 

Vsi vrtci in šole bi bili referenčni vrtci in šole za naslednje skupine OPP: otroke s čustvenimi 

in vedenjskimi motnjami, s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, z govorno-

jezikovno motnjo ter za dolgotrajno bolne otroke. V vseh vrtcih in šolah bi bilo potrebno 

zagotoviti pogoje za vključevanje in delo z navedenimi skupinami otrok (prav tam). 

Referenčni vrtci oziroma šole naj bi bili vezani na strokovne in podporne centre, ki naj bi 

zagotavljali ustrezno strokovno in kadrovsko podporo. En strokovni center bi lahko imel v 

svoji sestavi tudi enega ali več podpornih centrov (prav tam). 
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2.3. VKLJUČEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V REDNE ODDELKE 

ŠOL 

2.3.1. Opredelitev pojmov integracije in inkluzije 

Od leta 1920 do 1960 je bila po svetu aktualna segregacija otrok s posebnimi potrebami, od 

leta 1960 do 2000 integracija in po letu 2000 inkluzivna vzgoja in izobraževanje otrok s 

posebnimi potrebami (Brusling, Pepin, 2003). Za razliko od segregativnega pojmovanja je 

integrativno pojmovanje brez nepotrebnega etiketiranja, stigmatiziranja in diskriminacije 

(Bratož, 2004). 

Ideja integracije je nastala kot rezultat novih spoznanj in vrednot. Velik zagon je dobila leta 

1975 z Deklaracijo OZN o pravicah prizadetih in prerasla v pravo gibanje. Na konferencah in 

posvetih so se usmerjali v to, da prizadetih ni več mogoče izključevati in nameščati v 

odmaknjena območja, temveč jih je treba enakopravno vključevati v okolje (Opara, 2005). 

Opara (prav tam) integracijo definira kot proces vključevanja oseb s posebnimi potrebami v 

redno okolje v največji možni meri. Gre za zagotavljanje ustreznih pogojev in načinov dela z 

njimi ter odnose medsebojnega sprejetja in spoštovanja. Posameznik bo integriran takrat, 

kadar bo tudi sam prispeval k aktivnostim okolja. Z večjo informiranostjo, usposobljenostjo 

večjega števila učiteljev, odpravljanjem ovir ter prilagoditvijo pogojev in programov, se bo 

povečal delež tistih, ki se bodo lahko izobraževali v rednih programih. 

 

Medtem se v svetu namesto integracije vedno bolj uveljavlja paradigma inkluzije (Bratož, 

2004). ZDA so postale znane po izvajanju inkluzije otrok s posebnimi potrebami v drugi 

polovici 20. stoletja. Konec 70. let in v začetku 80. let so se otroci z blagimi motnjami v 

razvoju, ne glede na specifične primanjkljaje, šolali v rednih šolah. Konec 80. let in v začetku 

90. let so se začeli v rednih šolah izobraževati otroci z zmernimi motnjami. Ustrezna 

obravnava OPP je temeljila na skupni odločitvi staršev in šolskega osebja, na podlagi 

specifičnih zakonskih meril ter na diagnostični oceni učenčevih posebnih potreb in potrebnih 

virov (Clement Morisson, 2008b). 

Šole so morale razviti programe za OPP, ki so se pred tem šolali v posebnih šolah in zavodih. 

To je bil za strokovne delavce čas izzivov glede razvoja posebnih programov v rednih šolah, 

usposabljanja strokovnih delavcev za izobraževanje OPP v rednih šolah ter razvoja 

univerzitetnih programov dodiplomskega in podiplomskega študija, da bi usposobili več 

osebja za delo v šolah. Ko so OPP začeli zapuščati posebne šole in zavode, so strokovni 
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delavci iz teh zavodov in iz rednih šol morali sodelovati z učitelji rednih šol ter skupaj 

pripraviti ustrezne programe (prav tam). 

 

Številni avtorji so še v bližnji preteklosti navajali, da sta inkluzija in integracija sinonima, saj 

gre v obeh primerih za enake ideje, ravnanja in cilje. Danes jih večina meni drugače. 

Poudarjajo razlike v pomenu, kakovosti dela in praktičnem izvajanju vključevanja otrok s 

posebnimi potrebami (Kavkler, 2008a). 

 

Šućur (1999, po Kavkler, 2008a) meni, da integracija pogosto pomeni le namestitev OPP v 

redno ustanovo, kjer skuša spremeniti, prilagoditi šolsko in širše okolje otroka nekemu 

»povprečju«, da se lahko vključi v redni sistem vzgoje in izobraževanja in dosega predpisane 

standarde znanja branja, pisanja, računanja, se prilagodi načinu sprejemanja informacij, 

socialnemu okolju, oviram pri gibanju v okolju itd. Kdor torej ni sposoben doseči predpisanih 

minimalnih vzgojno-izobraževalnih dosežkov in se prilagoditi učnemu okolju, ne more doseči 

popolne integracije v šolsko okolje. Corbett (1999) pravi, da je integriran lahko le otrok, ki se 

prilagodi zahtevam šolskega okolja in ki je pripravljen in sposoben delati tako, kot se 

pričakuje od vrstnikov. Slednje opredeljuje metafora: »Vstopi, če se lahko prilagodiš.« 

 

Inkluzija je termin, ki se danes najpogosteje uporablja in pomeni popolno vključitev OPP v 

splošno izobraževalne sisteme in programe (Lewis, Doorlag, 2006). K nam je izraz prišel 

pozneje iz angleško govorečega območja (Opara, 2005). Zagovorniki menijo, da bi morali biti 

vsi učenci udeleženi v splošnem procesu izobraževanja, prav tako pa so prepričani, da je 

potrebno naravo in obseg njihovega sodelovanja določiti glede na individualne razlike (Lewis, 

Doorlag, 2006). Vsakemu posamezniku torej omogoča, da sodeluje, kolikor zmore, saj 

doseganje povprečnih dosežkov ni temeljni pogoj za socialno povezovanje (Šućur, 1999, po 

Kavker, 2008a). Da je inkluzija popolnejši proces vključevanja, izpeljan iz idej o 

multikulturnosti in interkulturnosti, sožitju, tolerantnosti, sobivanju, strpnosti ipd., meni tudi 

Corbett (1999). Zapisal je tudi metaforo za inkluzijo: »Vstopi, ker spoštujemo razlike in ker si 

lahko tak, kot si.« 

Inkluzija je prepričanje, da sta skupno življenje in učenje boljši izobraževalni način, ki prinaša 

prednosti tako učencem kot strokovnim delavcem. V inkluzivnih šolah menijo, da se lahko vsi 

otroci učijo. Vrednotijo in nagrajujejo se različnosti, npr. različni učni stili, jeziki, nadarjeni 

učenci, učenci s PP itd. To pomeni skupno učenje učencev, strokovnih delavcev, staršev in 

članov širše skupnosti (Clement Morisson, 2008b). 
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V svetu prevladuje prepričanje, da inkluzivna vzgoja in izobraževanje zmanjšujeta vzgojno-

izobraževalno neuspešnost vseh učencev in še posebej učencev z učnimi težavami (Viola, 

2006). 

Gre za preprost sistem vrednot, v središču katerega je pravica vsakega otroka, da hodi v svojo, 

lokalno šolo. Ta sprejme vsakogar, je torej inkluzivna (vsesprejemajoča, vsevključujoča). 

Prilagaja se različnim uporabnikom, ki se v njej učijo z vsemi svojimi posebnostmi (Bratož, 

2004). Za razliko od integracije je otrok v inkluziji deležen strokovne pomoči v razredu in ne 

zunaj razreda (Ziontz, 1997, po Schmidt, 2001). Bistvo inkluzije je občutek pripadnosti, ki ga 

želi imeti čisto vsak človek (Patafta, 2010). Rutar (2010) meni, da je »v jedru zamisli o 

inkluziji ideja enakosti vseh ljudi, ideja solidarnosti in ideja demokracije.« 

Inkluzivna vzgoja in izobraževanje pomembno vplivata tudi na razvoj celotne družbe, saj 

zahtevata spreminjanje okolja, stališč in oblikovanje takega družbenega sistema, ki odpravlja 

ovire in omogoča optimalne razvojne zmožnosti vseh članov družbe (Viola, 2006). 

 

Med strokovnjaki še vedno ni enotnosti o tem, kaj je integracija in kaj inkluzija ter kako sta ta 

dva procesa povezana. V sodobni literaturi sem zasledila uporabo različnih terminov, s 

katerimi avtorji označujejo vključevanje OPP v redne oddelke šol. Opara (2005) meni, da sta 

razlika in dilema zaradi obeh pojmov bolj ali manj le navidezni. V Sloveniji se že nekaj časa 

uporabljata oba naziva, pri njuni rabi pa smo zelo nedosledni in pogosto zapišemo kar oba. 

Bratož (2004) razlaga, da tako integracijo kot inkluzijo prevajamo v slovenščino kot 

vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke šol. 

 

2.3.2. Pogoji za inkluzijo 

Implementacija inkluzije je zahteven in dolgotrajen izobraževalni proces s številnimi ovirami 

na vseh nivojih šolskega sistema. Gre za občutljivo področje s številnimi zagovorniki in 

nasprotniki, zato je uspešna le takrat, ko je dobro načrtovana in uresničena z vsemi možnimi 

strokovnimi in materialnimi viri. Inkluzija terja stalno spreminjanje prakse, te spremembe pa 

zmorejo le tisti strokovni delavci, ki imajo pozitivna stališča do sprememb in do vključevanja 

OPP in imajo tudi potrebna ekspertna znanja in strategije za odkrivanje in obravnavo OPP ter 

dobro sodelujejo v timu (Kavkler, 2010). 

Da je spreminjanje šole v smislu večje inkluzivnosti in uspešnega dela z učenci s posebnimi 

potrebami dolgotrajen proces, ki po svoji naravi zahteva timsko delo, meni tudi Tancigova 
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(2008b). Inkluzivno šolanje namreč ni stvar ali odgovornost samo učitelja, ampak vseh na šoli 

in skupnosti, kateri pripada. 

Tudi Pataftova (2010) poudarja, da bodo rezultati inkluzije odvisni predvsem od uspešnega 

sodelovanja vseh vključenih. Če želimo izpeljati inkluzijo, moramo pripraviti in zagotoviti 

vse, kar tako vključevanje zahteva. Zelo pomembno je, kako je izpeljan prehod med osnovno 

in srednjo šolo ter kako je pripravljena srednja šola, ki sprejme tega dijaka. Potrebno je 

usposobiti tudi učitelje, ravnatelje, svetovalne delavce in vse, ki se bodo pri delu srečevali z 

OPP. Veliko morajo vedeti o značilnostih teh otrok, zato si morajo potrebno znanje pridobiti. 

 

Šolska politika držav Evropske unije je inkluzivno usmerjena, med državami pa so precejšnje 

razlike (European Agency for Development in Special Needs Education, 2003). Na primer na 

Nizozemskem in v Litvi so sredstva za izobraževanje OPP vezana na posameznega otroka. 

Starši se odločijo, v kateri šoli se bo otrok šolal, in tista šola dobi sredstva za njegovo šolanje. 

Inkluzija praviloma ne prispeva k zmanjšanju stroškov šolanja OPP, saj morajo strokovni in 

materialni viri slediti otrokom v šolo, v kateri se šolajo. Večjo pozornost pa je treba posvetiti 

iskanju virov v okolju (Kavkler, 2008b). 

Že od leta 1980 so nekatere države Evropske unije opredelile specialne šole kot vire pomoči 

rednim šolam, ki vključujejo OPP. Del dejavnosti specialnih šol so spremenili v centre 

strokovnih in materialnih virov, potrebnih za uspešno vključevanje OPP. Spreminjanje 

namembnosti specialnih ustanov je proces, ki terja precej časa, vendar je pogoj za uspešno 

vključevanje OPP v redne šole (European Agency for Development in Special Needs 

Education, 2003). 

 

Pri nas so v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/2000, s 

spremembami št. 118/2006, 3/2007, 52/2010, 58/2011) posebej opredeljeni tudi materialni 

pogoji ter fizična pomoč, ki vključuje stalnega ali začasnega spremljevalca. V skladu z 

navodili za prilagojeno izvajanje programov in v skladu s prilagojenimi programi, je OPP 

potrebno prilagoditi prostor in pripomočke, ki jih mora zagotoviti ustanovitelj javnega 

zavoda, če jim ti niso zagotovljeni kako drugače. 

Šole, ki izvajajo vzgojo in izobraževanje po programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, katere v rednih oddelkih obiskujejo OPP, v času, odkar zakon (ZUOPP) 

obstaja, niso uspele zadostiti vsem pogojem, ki jih le-ta narekuje. V empirični raziskavi, v 

kateri so učitelje in ravnatelje spraševali o šolskih prostorskih pogojih za izvajanje programa s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za posamezne skupine OPP, so 
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ugotovili, da ti niso najboljši. Podobni rezultati so se pokazali tudi pri kakovosti opreme 

(Košir in drugi, 2011). Rutar (2010) sicer ugotavlja, da je za uspešno inkluzijo najmanj 

problemov velikokrat ravno pri razumevanju in izpolnjevanju okoljskih pogojev. 

 

Končar in Pretnar (2005) sta ugotovili, da sta sodobna šolska zakonodaja in programska 

zasnova dober temelj za inkluzivno izobraževanje, ne pa tudi zagotovilo za njegovo uspešno 

uresničevanje v praksi. 

V mnogih državah, ki imajo z integracijo bogate izkušnje, ugotavljajo, da samo s 

spreminjanjem zakonov ne moremo doseči zaželenih učinkov in da je uspešnost šolskih 

sprememb odvisna od vključevanja in sodelovanja učiteljev ter od njihove strokovnosti 

(Bratož, 2004).  

Ob hitrih in sodobnih spremembah sem tudi sama zasledila, da je v osnovnih in srednjih šolah 

začelo primanjkovati defektologov oziroma specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki naj 

bi bili specializirani za delo z osebami s posebnimi potrebami. To so na spletnih straneh 

začele objavljati tudi posamezne šole, npr. Osnovna šola Nazarje, kjer so zapisali, da se je 

»potreba po specialnem pedagogu v osnovni šoli pojavila tudi kot pogoj za čim uspešnejše  

vključevanje otrok s posebnimi potrebami« (http://www.os-nazarje.si/index.php?option=com_ 

content&view=article&id=153 &Itemid=148). Razlike v inkluzivnosti posameznih šol niso 

torej le v tradiciji ter danih materialnih in prostorskih pogojih, ampak tudi v človeških 

potencialih (Opara, 2007). 

Če želimo doseči ustrezno, stimulativno klimo, da lahko sledimo načelom in ciljem vzgoje in 

izobraževanja OPP, moramo v ta proces vključiti celotno šolsko skupnost: ravnatelja, 

razrednika, učitelje, ki v oddelku poučujejo, svetovalne delavce, razredno skupnost, ostale 

učence na šoli in starše. Če izpustimo le eno komponento, ne moremo več govoriti o 

optimalnih pogojih (Nojič, 2005). 

Tudi drugi avtorji (Lebarič, Kobal Grum, Kolenc, 2006) se strinjajo, da je dejavnik, ki največ 

prispeva k socialno-integracijski vlogi vrtca in šole, dobro medsebojno sodelovanje učiteljev 

in vzgojiteljev ter socialnih pedagogov in drugih strokovnjakov na posameznih šolah in v 

vrtcih. Hkrati pa je zaviralni dejavnik boljše socialne integracije otrok s posebnimi potrebami 

v vrtec in šolo slabše sodelovanje posameznih šol in vrtcev s posebnimi šolami in zavodi s 

tega področja.  

Številni strokovnjaki so prepričani, da sta uspešna učna in psihološka pomoč OPP odvisni od 

uspešne komunikacije, odločitev in dejanj odraslih, še zlasti učiteljev, staršev ter 
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strokovnjakov, kot so psihologi, logopedi, specialni pedagogi, fizioterapevti. Za svetovanje, 

sodelovanje ter timsko delo je potrebna uspešna komunikacija (Schmidt, 2001). 

 

Raziskave kažejo, da imajo OPP veliko koristi, če so vključeni v programe v rednih šolah, 

vendar le takrat, ko so te dobro pripravljene za delo z njimi. Sama želja in izjava, da je šola 

pripravljena na tako delo, še ne jamči, da bodo otroci uspešni, starši zadovoljni, učitelji in 

drugi delavci v šoli pa bodo imeli občutek, da so naredili nekaj dobrega in koristnega (Rutar, 

2010). 

 

2.3.3. Vzgojno-izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo 

V magistrski nalogi se bom najbolj posvetila učencem s PP, ki se izobražujejo po programih s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (v nadaljevanju DSP). Ti programi 

morajo OPP zagotavljati možnost pridobitve enakovrednega izobrazbenega standarda, kot ga 

zagotavljajo izobraževalni programi osnovnošolskega, poklicnega in strokovnega 

izobraževanja ter splošnega srednjega izobraževanja (ZUOPP, Ur. l. RS, št. 54/2000, s 

spremembami št. 118/2006, 3/2007, 52/2010). 

V izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo se po 

pravilniku (Ur. l. RS, št. 54/2003, z dopolnitvami št. 93/2004, 97/2005, 25/2006, 23/2007, 

14/2010) lahko usmerijo naslednje skupine OPP: 

 slepi in slabovidni otroci, 

 gluhi in naglušni otroci, 

 otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

 gibalno ovirani otroci, 

 dolgotrajno bolni otroci, 

 otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

 otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

 

V šolskem letu 2009/10 je bilo od skupaj 160.218 osnovnošolskih učencev kar 8.037 otrok s 

posebnimi potrebami z odločbo o usmeritvi, ki so se šolali v vzgojno-izobraževalnem 

programu s prilagojenim izvajanjem in DSP. To predstavlja 5 % celotne šolajoče se 

populacije otrok v slovenskih osnovnih šolah. Skupina ni simetrična glede na spol, saj je v 

njej dvakrat več dečkov (67,3 %) kakor deklic (32,7 %) (Državni izpitni center, 2010). 
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Število usmerjenih dijakov v izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in DSP se 

je v zadnjih letih izrazito povečevalo (od šolskega leta 2002/03 kar za 13-krat). Naj navedem 

le nekaj podatkov: v šolskem letu 2002/03 je bil 201 dijak z odločbo o usmeritvi, v šolskem 

letu 2005/06 je bilo takšnih 1.095 dijakov, v šolskem letu 2008/09 jih je bilo 1.908, v šolskem 

letu 2009/10 pa že 2.680. Strokovnjaki so skeptični, da je tako velik porast težko pripisati le 

ozaveščanju. Razmišljajo, da je porast morda posledica vseh ugodnosti, a le podrobnejša 

evalvacija usmerjanja bi lahko bolje pojasnila ta pojav. V šolskem letu 2009/10 so torej dijaki 

z odločbo o usmeritvi predstavljali kar 3,2 % celotne populacije dijakov v Sloveniji. Znotraj 

te populacije so daleč največji delež predstavljali dijaki s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, ki je znašal kar 58 % oz. 1.555 dijakov (Opara in drugi, 2010). 

Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) so tisti učenci, ki imajo 

odločbo o usmeritvi zaradi zelo težkih specifičnih učnih težav. Kljub temu da ti predstavljajo 

več kot polovico usmerjenih učencev v osnovnih in srednjih šolah, so zelo majhen del vseh 

učencev z učnimi težavami (Peklaj, 2012). 

 

V osnovno šolo se le redko vpišejo otroci, ki bi imeli odločbo o usmerjanju že pred vstopom v 

šolo. Večina težav se pokaže v prvih letih šolanja, ko je učenje bolj sistematično, zahteve do 

učencev pa se povečajo (Novljan, 2008). 

Še preden je OPP usmerjen s strani komisije za usmerjanje, bi moral učenec, ki ima v osnovni 

šoli težave pri učenju, skozi več faz pomoči. Magajna in drugi (Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, 

Pečjak, Bregar Golobič, 2008) v konceptu dela Učne težave v osnovni šoli razlikujejo pet 

osnovnih stopenj pomoči: 

1. pomoč učitelja pri pouku (skupnem in nivojskem), dopolnilnem pouku ter v okviru 

podaljšanega bivanja; 

2. pomoč šolske svetovalne službe in/ali mobilne specialno-pedagoške službe; 

3. dodatna individualna in skupinska pomoč (izvajajo jo lahko specialni pedagogi, učitelji in 

svetovalni delavci); 

4. mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove; 

5. program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Namen štirih korakov, ki morajo biti izvedeni pred usmeritvijo, je, da šola vsakemu otroku, ki 

potrebuje pomoč, to omogoči čim prej. Pri nekaterih učencih bi pravočasna strokovna pomoč 

učiteljev in šolske svetovalne službe lahko odpravila težave in usmeritev morda ne bi bila 

potrebna. Zato strokovnjaki predlagajo, da mora država z dodatnimi finančnimi sredstvi 

zagotavljati dejansko izvajanje teh korakov in v tem okviru vzpostaviti sistem koordinatorjev 
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za delo z učenci s težavami (koordinatorja za delo z učenci naj bi imela vsaka šola). Okrepiti 

mora delo šolske svetovalne službe z vzpostavljanjem ustreznih pogojev za izvajanje te 

pomoči (Košir in drugi, 2011). 

 

Pot do usmeritve učenca v program s prilagojenim izvajanjem in DSP torej ni tako kratka. Kot 

pravi Kesič Dimic (2010), prvo in najbolj odgovorno vlogo nosi razrednik oz. učitelj, ki vodi 

pouk. On je tisti, ki opazi, če ima učenec težave pri učnem procesu. Svoja opažanja tako 

prenese na druge učitelje, ki učencu pomagajo pri domači nalogi in samostojnem učenju. 

Učenca povabi tudi k dopolnilnemu pouku, ki je največkrat skupinski, če pa so težave 

kompleksnejše, se poveže s šolsko svetovalno službo. V tem primeru so povabljeni tudi 

učenčevi starši. Če ima učenec specifične težave pri učenju, zaradi katerih potrebuje več 

prilagoditev metod in oblik poučevanja, je vključen v dodatno individualno in skupinsko 

pomoč. V sklopu te pomoči se natančneje diagnosticira učenčeve primanjkljaje in močna 

področja. Če bi učenec kljub daljši vključenosti v to pomoč potreboval več prilagoditev in 

večji obseg pomoči, se sproži zahteva za uvedbo postopka o usmeritvi. 

Potrebno je opraviti preglede in preizkuse v specializiranih ustanovah, kjer lahko strokovnjak 

natančno ugotovi, za kakšne primanjkljaje gre in na katerih področjih. Težave, ki jih imajo ti 

otroci, niso le prehodne narave. Ko so težave znane, lahko načrtujemo ustrezno obliko 

pomoči, da jih zmanjšamo. Z ustrezno pomočjo se težave lahko omili, ne pa tudi povsem 

odpravi (Novljan, 2008). 

 

Prilagojeno izvajanje oz. prilagoditve 

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj so opredeljeni s 

posebnim pravilnikom. Postavljen je tudi sistem prilagoditev ter strokovne pomoči za vse 

tiste, ki se vključujejo v redni sistem vzgoje in izobraževanja (Opara, 2011).  

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

otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (Košir in drugi, 2008), ki predstavljajo 

največji delež usmerjenih učencev v osnovnih in srednjih šolah, natančno opisujejo vse 

potrebne komponente prilagojenega izvajanja. V nadaljevanju jih na kratko predstavljam. 

1. Organizacija pouka:  

 prostor (sedežni red, organizacija prostora v učilnici in drugo), 

 didaktični pripomočki in oprema (računalnik, avdio predvajalnik, slovarji, fotokopije, 

tabele, kalkulator idr.), 

 strokovni delavci (učitelj, svetovalni delavec, mobilni defektolog, ravnatelj). 
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2. Organizacija časa:  

 dodatna strokovna pomoč se praviloma izvaja med poukom, da učenec npr. ne občuti 

časovnega pritiska. 

3. Izvajanje pouka:  

 poučevanje in učenje, 

 preverjanje in ocenjevanje znanja. 

 

Po zakonu (ZUOPP, Ur. l. RS, št. 54/2000, s spremembami št. 118/2006, 3/2007, 52/2010) se 

lahko za izvajanje prilagojenih programov osnovnošolskega izobraževanja in programov za 

področja poklicnega in strokovnega izobraževanja ter splošnega srednjega izobraževanja, ki 

omogočajo OPP pridobiti enakovreden izobrazbeni standard, prilagodi: 

 organizacija,  

 način preverjanja in ocenjevanja znanja,  

 napredovanje,  

 časovna razporeditev pouka, 

 zagotovitev dodatne strokovne pomoči, 

 predmetnik in  

 način eksternega preverjanja znanja. 

Učenci z odločbo imajo pravico do teh prilagoditev. Pravica do prilagojenega načina dela 

pomeni, kako učencem snov razložiti, da jo razumejo, kako pripraviti vaje in koliko jih 

potrebujejo, da snov utrdijo. Pravica do prilagojenega preverjanja in ocenjevanja znanja 

pomeni, da se lahko znanje preverja in ocenjuje po manjših delih (t. i. delne ocene), čas pri 

pisnih preizkusih je lahko daljši, med pisnim in ustnim ocenjevanjem lahko imajo pri sebi 

različne tabele in pripomočke, ki jih uporabljajo tudi pri pouku. Pri pisnih preizkusih se 

napak, ki so posledica motnje, ne upošteva pri oceni. Navodila so lahko prilagojena tako, da 

so jasnejša in enoznačno razumljiva. V njih mora biti podana le ena zahteva naenkrat 

(Novljan, 2008). 

Vsekakor pa mora učitelj v razredu pri načrtovanju pouka spoznati individualne potrebe 

vsakega učenca posebej. Redno mora preverjati ustreznost sprememb in prilagoditev (Groben, 

2010). 

 

V kolikor vse prilagoditve in pomoč dosledno in kvalitetno izvajamo, ni potrebno nižati 

standardov znanja, ki jih morajo učenci v posameznem razredu doseči (Novljan, 2008). Kljub 



 
44 

temu je raziskava med slovenskimi učitelji razrednega pouka pokazala, da znižujejo učne 

zahteve pri učencih s posebnimi potrebami. Z vidika vzgoje in izobraževanja so do njih (v 

primerjavi z drugimi marginalnimi skupinami) najbolj popustljivi, saj se ne čutijo 

usposobljene za njihovo poučevanje (Peček, Čuk, Lesar, 2005). 

Toleranca do napak ne prispeva k njihovi socialni vključenosti, ampak lahko celo ustvarja 

klimo tolerance do neznanja. Za učence in dijake, včasih tudi za njihove starše, je pridobitev 

statusa OPP lahko celo rešitev ali možnost, ki pomeni bližnjico do pridobitve formalne 

izobrazbe, ki ni vedno skladna z učnimi dosežki oziroma znanjem. Morda lahko tako deloma 

pojasnimo tudi povečanje števila učencev in dijakov, ki so umeščeni v skupino otrok s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja (Košir in drugi, 2011). 

Avtorji priročnika Tako zmorem tudi jaz: prilagoditve pri ocenjevanju znanja za učence s 

posebnimi potrebami (Tavčar in drugi, 2011) so jasno zapisali, da namen prilagoditev ni v 

ustvarjanju drugačnih (nižjih) standardov znanja, temveč v omogočanju učencem, da razvijajo 

svoje potenciale in socialne veščine ter da napredujejo na svoj način. 

 

2.3.4. Dodatna strokovna pomoč (DSP) 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo izda otroku odločbo o usmerjenosti v program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, v kateri natančno opredeli obseg 

(število ur), izvajalca oz. izvajalce in način izvajanja DSP. Izvaja se v posebni skupini glede 

na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir oziroma motenj v oddelku ali izven oddelka, lahko pa 

tudi individualno v oddelku ali izven oddelka. Izvajajo jo strokovni delavci vrtca, šole ali 

zavoda, lahko pa tudi zunanji strokovni delavci, ki izpolnjujejo s predpisi določene pogoje.  

(ZUOPP, Ur. l. RS, št. 54/2000, s spremembami št. 118/2006, 3/2007, 52/2010). 

Pri DSP z različnimi treningi zmanjšujemo težave in učimo učenca strategij, ki jim uspešno 

pomagajo pri delu in s katerimi si bodo lahko pomagali tudi v življenju izven šole (Novljan, 

2008). 

 

Dodatna strokovna pomoč se po novi zakonodaji lahko izvaja v treh oblikah (ZUOPP, Ur. l. 

RS, sprememba št. 58/2011): 

 pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj,  

 svetovalna storitev ali  

 učna pomoč.  
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Skupno število ur dodatne strokovne pomoči ne bo smelo presegati pet ur tedensko, od tega 

bo morala biti vsaj ena ura svetovalnih storitev (prav tam).  

Praksa na naših osnovnih šolah je, da prvo in tretjo obliko pomoči večinoma izvajajo specialni 

pedagogi – defektologi ali socialni pedagogi (Kesič Dimic, 2010), odvisno od posebnih potreb 

učenca. Problem se pojavi, kadar ima otrok več motenj ali težav tudi na drugih področjih, saj 

za ta področja ustrezna pomoč manjka (Košir in drugi, 2011).  

Učno pomoč lahko izvajajo tudi predmetni učitelji za posamezen predmet, če je tako določeno 

z odločbo (Kesič Dimic, 2010). Koboltova (2011) opozarja, da je lahko takšna pomoč, kot je 

zgolj učna podpora in različne didaktične prilagoditve, zadostna in primerna, če gre predvsem 

za učne primanjkljaje. V primeru da prevladujejo socialni, družinski, kulturni, emocionalni in 

vrednostni vidiki različnosti, pa ne obrodijo pričakovanih in želenih sprememb. Ne ponudijo 

oziroma ne zagotovijo tistega, kar ti učenci potrebujejo, da bi se čustveno in vedenjsko 

umirili, ter odzvali skladno s pričakovanji in zahtevami. Zanje je pomembneje graditi kulturo 

skupnosti, ki jih bo vključila in podprla v njihovih potrebah po pripadnosti ter participaciji.  

K izboljšavi slednjega bo morebiti prišlo s svetovalno storitvijo, ki je predvidena v novi 

zakonodaji (ZUOPP, Ur. l. RS, sprememba št. 58/2011). Prav tam so med strokovnimi 

nalogami izvajanja svetovalnih storitev naštete: pomoč pri izdelavi individualiziranih 

programov, evalvacija, svetovanje staršem, učiteljem, otrokom, supervizija, strokovna pomoč 

za predšolske otroke in poklicno usmerjanje. Predvidevam, da bodo svetovalno storitev 

najlažje izvajali šolski svetovalni delavci. Kolikor poznam situacijo, se to v praksi v večini šol 

dejansko že izvaja, le da bo od zdaj naprej to tudi uradno in zakonsko določeno. Šolski 

svetovalni delavci bodo s tem uradno pridobili še večjo vlogo pri vključevanju OPP v redne 

oddelke šol. 

 

Šolski strokovni delavci večji delež pomoči izvajajo v individualnih oblikah dela ter izven 

razreda. Ker je za inkluzivno okolje pomembno, da se čim večji, smiselni delež pomoči izvaja 

v avtentičnem okolju oz. znotraj samega procesa poučevanja, je pomembno učitelje in druge 

šolske strokovne delavce usposobiti za nudenje podpore v razredu in v obliki skupinskih oblik 

pomoči. Raziskave so namreč potrdile uspešnost izvajanja pomoči v manjših skupinah 

učencev (Swanson, Hoskyn, 1998, po Tancig, 2008a), predvsem pri učenju metakognitivnih 

in samouravnalnih strategij ter samoučinkovitosti, ki so ključnega pomena za uspešnost 

učencev z različnimi učnimi težavami (Tancig, 2008a). 
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Strokovnjaki menijo (Opara in drugi, 2010), da je izvajanje DSP za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj, tako v okviru osnovnošolskega kot srednješolskega 

izobraževanja, pomanjkljivo zaradi pomanjkanja ustreznega kadra. 

V okviru projekta Model nudenja pomoči učiteljem pri delu z dijaki s posebnimi potrebami, ki 

so vključeni v redne oddelke šol, so prišli do nekaterih spoznanj, ki so jih oblikovali v 

priporočila in predloge. Ugotovili so, da bi bilo potrebno oblikovati bolj učinkovit način 

izvajanja dodatne strokovne pomoči, saj naj bi ta bila namenjena premagovanju ovir in ne 

učnih težav. Izvajalci bi morali biti (manj posamezni učitelji) strokovno usposobljene osebe 

kot npr. defektologi, tiflopedagogi, surdopedagogi, logopedi, specialni pedagogi, psihologi in 

t. i. podporni učitelji iz specializiranih ustanov (Praznik, 2010). 

 

2.3.5. Individualiziran program 

Po prejemu odločbe o usmeritvi mora šola v roku 30 dni za OPP izdelati individualiziran 

program (ZUOPP, Ur. l. RS, št. 54/2000, s spremembami št. 118/2006, 3/2007, 52/2010). Gre 

za načrt individualizacije vzgojno-izobraževalnega in razvojno-rehabilitacijskega dela 

posameznega OPP. Je osnovno vodilo vzgojiteljev/učiteljev in staršev pri zadovoljevanju 

posebnih potreb otroka, prilagojen potrebam posameznega učenca (Košir in drugi, 2011). Z 

njim se določijo oblike dela pri posameznih vzgojnih in izobraževalnih področjih, pri 

predmetih ali predmetnih področjih, način izvajanja dodatne strokovne pomoči, izvajanje 

fizične pomoči, prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, 

preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka (ZUOPP, Ur. 

l. RS, št. 54/2000, s spremembami št. 118/2006, 3/2007, 52/2010). 

Individualiziran program OPP tako zajema predvsem (prav tam): 

 opis učenčevega funkcioniranja, njegova močna in šibka področja, 

 oblike in prilagoditve pouka, 

 preverjanje in ocenjevanje znanja, 

 načine izvajanja DSP, 

 prilagoditve, 

 organizacijske zadeve in cilje, ki jih bo strokovna skupina lahko preverila med in na 

koncu šolskega leta. 

 

S pripravo individualiziranega programa začnemo, ko ugotovimo, katera področja so pri 

otroku dobro razvita in katera potrebujejo spodbudo (Vizjak Kure, 2010). Potrebno je izhajati 
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iz posebnosti otroka, smiselno pa je izhajati tudi iz njegovih močnih področij in jih poudariti 

(Pirih Kravanja, 2004). Pričakovanja in zastavljene cilje mora pedagog po potrebi znati tudi 

prilagajati (Vizjak Kure, 2010).  

Za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa v šoli ravnatelj imenuje 

strokovno skupino. Sestavljajo jo vsi strokovni delavci šole in drugi strokovni delavci, ki 

bodo sodelovali pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa. Pri delu strokovne skupine 

sodelujejo tudi starši otroka (ZUOPP, Ur. l. RS, št. 54/2000, s spremembami št. 118/2006, 

3/2007, 52/2010). 

Narejena je bila raziskava, kjer so svetovalne delavce spraševali, ali sodelujejo pri 

oblikovanju individualiziranega programa za učence s posebnimi potrebami. Da pri tem 

vedno sodelujejo, je odgovorilo kar 96,8 % svetovalnih delavcev, zaposlenih v srednji šoli, ter 

75,6 % svetovalnih delavcev, zaposlenih v osnovni šoli. Ti so v 23,3 % odgovorili, da pri tem 

sodelujejo občasno, le 1 pa ne sodeluje. Le en svetovalni delavec v raziskavi, ki je zaposlen v 

srednji šoli, pri oblikovanju individualiziranega programa ne sodeluje (Vogrinc, Krek, 2012). 

Številni avtorji poudarjajo (npr. Jurišić, 2008; Kesič Dimic, 2010), da so starši enakovredni 

partnerji v strokovnem timu za pripravo individualiziranega programa. Starši svoje otroke 

najbolje poznajo in vedo, kaj je zanje dobro. Strokovnjaki pa se zato lahko od njih veliko 

naučimo. 

Začetna spodbuda strokovnjaka za sodelovanje staršev pri oblikovanju individualiziranega 

programa je pogoj za uspeh. Starši se na povabilo šol za sodelovanje zelo različno odzivajo. 

Tudi kadar si učitelj iskreno želi njihovega sodelovanja, to še ni zagotovilo, da bo sodelovanje 

gladko steklo (Jurišić, 2008). 

 

Adlešič (2010) pravi, da se moramo zavedati, da je tudi otrokova udeleženost pomembna za 

izpeljavo aktivnosti, ki jih načrtujemo pri delu. Zaradi tega je sodelovanje OPP v šolskem 

timu strokovnjakov zagotovo delovanje v pravo smer. 

Med prebiranjem literature sem zasledila zelo ambiciozen cilj, ki so si ga zastavili na Osnovni 

šoli Litija, kjer se prepletajo trije vzgojno-izobraževalni programi (redni, prilagojeni program 

z nižjim izobrazbenim standardom ter posebni program vzgoje in izobraževanja). Dolgoročni 

cilj šole je, da za vsakega učenca v šoli pripravijo individualiziran program, v katerem bodo 

sodelovali vsi strokovni delavci, starši in učenec (Hauptman, Mlakar-Agrež, 2008). 
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2.3.6. Dobre strategije in splošne prilagoditve za učence in dijake s posebnimi potrebami 

v rednih oddelkih šol 

Razumeti otrokove posebne potrebe in vzroke njegovih težav je pogoj, da starši lahko 

pomagajo OPP. OPP potrebujejo drugačno vzgojno in učno pomoč in nekateri starši tega 

bremena ne zmorejo nositi sami. Zato naj bi učitelj ali šolski svetovalni delavec staršem 

razložil naravo otrokovih motenj in kako mu pomagati. Enako naj bi starši razložili učiteljem 

otrokove težave in vzroke zanje ter morda tudi spoznana ravnanja za boljše vzgojno-

izobraževalno delo v šoli. Zato bi morali učitelji in starši delati s takim otrokom z roko v roki 

(Žerovnik, 2004). 

Starši lahko učiteljem predstavijo otrokove težave in njegov razvoj v ranem otroštvu. Učitelji 

postanejo večinoma tudi bolj dostopni, če starši o otrokovih težavah govorijo odkrito, kot pa 

če jih zanikajo ali jih poskušajo prikriti. Dobro je, da se starši odkrito pogovorijo z otrokovim 

razrednikom in vsemi učitelji, ki učijo OPP. Skupaj lahko tako sestavijo določena pravila in 

dogovore, ki se jih bodo striktno držali (Kesič Dimic, 2009). 

Učitelji naj bi z otroki z učnimi posebnostmi ravnali razumevajoče in občutljivo, tako da bi se 

lahko drugi učenci po njih zgledovali (Halder, 2008). Z učiteljevim pozitivnim odnosom do 

tega učenca in z vedenjem, v katerem se bo ta odnos odražal, bo lahko dober model za 

sprejemanje drugačnih učencev tudi za vse ostale učence v razredu (Peklaj, 2012).  

Načrtovanje učne pomoči povezuje več pomembnih akterjev: učenca, učitelje, starše in šolske 

svetovalne delavce. Mnogi menijo, da je zelo pomembno, da se sliši tudi glas učenca (Kodele, 

Mešl, 2011), saj je v bistvu ekspert o sebi. 

Prilagajanje pouka učencem s posebnimi potrebami je bistvo dobre inkluzije. Niti dva učenca 

s posebnimi potrebami nista enaka, zato zanju niso nujno dobre enake prilagoditve. Dobre 

prilagoditve so tiste, ki učencu s posebnimi potrebami omogočajo kakovostno sprejemanje in 

utrjevanje snovi, izkustveno učenje in predvsem dokazovanje osvojenega znanja. Najbolj 

uspešne prilagoditve vedno izvirajo iz učenca samega (Kesič Dimic, 2010).  

V priročniku Vsi učenci so lahko uspešni: napotki za delo z učenci s posebnimi potrebami 

avtorica Kesič Dimic (prav tam) navaja nekaj splošnih prilagoditev za učence s PP: 

 prilagoditve gradiv, kontrolnih nalog ter delovnih listov, 

 prilagoditve prostora, 

 prilagoditve časa ter 

 druge prilagoditve in metode. 
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Avtorica (prav tam) opozarja tudi na tiste mladostnike, ki si vsega tega prilagajanja, ki jih 

zaznamuje navzven, ne želijo. Metode, ki so zelo uspešne pri OPP, zelo dobro delujejo tudi 

pri drugih učencih. Če učitelj uvede nekaj malenkosti, ki bodo v prid OPP, deležni pa jih bodo 

vsi sošolci, tega ne bo opazil nihče. Večjo pisavo, bolj pregledne, sistematične in prijazne 

delovne liste ali kontrolne naloge bodo zagotovo sprejeli vsi. Enako pomembna kot šolska 

uspešnost je namreč tudi socialna sprejetost. 

Prav tako tudi multisenzorni pristop, ki vsebuje vizualne, slušne, kinestetične in taktilne 

strategije, katere so ključnega pomena za otroke z disleksijo, hkrati pa so ti pristopi zelo 

koristni za vse otroke in vsebujejo vse elemente dobrega poučevanja (Reid, 2007).  

Pomembno je, da učitelji oblikujejo za učence varno in spodbudno učno okolje, ki jim 

omogoča vzgojno-izobraževalno uspešnost. Učitelj, ki dobro poučuje učence z učnimi 

težavami, dobro poučuje vse učence, saj uporablja učinkovite poučevalne strategije (Mitchell, 

2008). 

 

OPP potrebujejo naklonjenost in podporo vzgojitelja/učitelja in okolja. Tudi ti otroci imajo 

iste potrebe kot vsi drugi, le da jih pogosto težje zadovoljujejo. Ovire, ki jih imajo pri učenju, 

jim lahko manjšajo željo po samem učenju. Brez želje in motiva pa ni mogoče doseči uspeha. 

Motivacija je izjemnega pomena za učenje, nekateri pravijo, da je celo pomembnejša od 

sposobnosti (Opara, 2005). 

Najboljša motivacija pa je zagotovo uspeh. Vsak uspeh in pohvala sta kot nova energija, 

vzgon. Velja princip, da uspeh rodi nov uspeh, neuspeh pa nov neuspeh. Psihiatri celo pravijo, 

da brez uspeha ni duševnega zdravja. OPP težje doživljajo uspeh, a ga potrebujejo enako kot 

vsi drugi. Zato je koristno, da se usmerimo v njihove sposobnosti in v njihova močna 

področja ter gradimo na njih. Vsak ima svoja močna področja, le prepoznati jih je treba. 

Pohvalimo uspeh, pa četudi je še tako majhen. Vsaka pohvala deluje kot motor, mora pa biti 

korektna in utemeljena (prav tam). 

 

Socialni pedagoginji Hladnik in Kobolt (2011) ocenjujeta, da je na področju dela z mladimi s 

težavami/motnjami potreba po vsebinski obogatitvi dela v šolah, pri čemer imata v mislih 

intenzivno delo v razvoju inkluzivne šolske klime in uvajanju novih oblik podpore vsem 

skupinam OPP, še posebej tistim, katerih dejavniki so heterogeni (skupina čustvenih in 

vedenjskih težav, skupina primanjkljajev, skupina avtističnih motenj, dolgotrajno bolnih itd.). 

Oblike podpore ne vidita zgolj v več učenja, čeprav je seveda potrebna tudi specialno-

pedagoška pomoč, ki bo vplivala na zmanjševanje učnih primanjkljajev tudi v obliki različnih 
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integriranih in skupinsko izvajanih podpornih, usmerjevalnih, svetovalnih ter korekcijskih 

oblik individualne in skupinske pomoči. Podporne oblike vidita predvsem v prenosu dela z 

otroka na njegovo družinsko in socialno polje. Na področju usmerjanja pa poudarjata delo v 

korist otrokovih potreb, ne zgolj primanjkljajev. 

 

Za konec tega poglavja bom povzela temeljno vodilo psihologinje Alenke Tacol (2010, str. 

16), ki ga je zapisala v enem svojih priročnikov. »Pri svojem delu moramo imeti v mislih 

predvsem to, da delamo z mladimi, ki se šele oblikujejo in so na nek način odvisni od nas. V 

njihovih življenjih smo pomembni; pomembno je naše vedenje, naše mnenje o njih, naše 

pripombe, naš odnos itd. Zavedajmo se, da lahko vedno sami vplivamo na to, kako bomo 

gledali na svoje učence.« 

 

2.3.7. Dosedanje raziskave o usposobljenosti učiteljev za delo z otroki s posebnimi 

potrebami v rednih oddelkih slovenskih šol 

Učitelji in drugi šolski strokovni delavci so tisti, od katerih je v največji meri odvisno 

uresničevanje inkluzivne politike, meni Kavklerjeva (2011). Imajo najpomembnejšo vlogo pri 

zagotavljanju prilagojenega in motivacijskega učnega okolja (Kavkler, 2009). Razredni učitelj 

z določenim otrokom preživi največ časa in ga poleg staršev najbolje pozna. Od njegove 

pripravljenosti in usposobljenosti je zato v veliki meri odvisen uspeh učencev s PP v razredu 

(Končar, 2005). 

V preteklosti je bil učitelj predvsem posredovalec znanja v najširšem pomenu besede in je 

lahko bil osredotočen predvsem na kurikul in njegovo izvajanje, danes pa mora biti učitelj 

tudi natančen pedagoški diagnostik, ustvarjalen in fleksibilen organizator raznolikih učnih 

priložnosti in reflektivni praktik (Magajna in drugi, 2008).  

 

Stališča razrednih učiteljev v eni od raziskav (Peček, Čuk, Lesar, 2005) so pokazala, da je 

odgovornost za vključitev učencev s PP močno pogojena z načelnim odnosom učiteljev do 

vključevanja OPP v redno osnovno šolo, ki pa ni ravno pozitiven. 

Drugačnega mnenja so avtorji Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v RS 2011 (Košir in 

drugi, 2011), ki pravijo, da je stališče učiteljev do vključevanja OPP v redne oddelke šol, ki 

izvajajo izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in 

prilagojene izobraževalne programe, ali v šolske oddelke s prilagojenimi programi, kjer 

izvajajo prilagojene izobraževalne programe, večinoma pozitivno. Negativno stališče učiteljev 
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in staršev do vključevanja v redne ali prilagojene oddelke šol beležijo le pri slepih in gluhih 

otrocih ter pri otrocih z avtističnimi motnjami. 

Da smo lahko zadovoljni s pripravljenostjo vrtcev in šol za sprejem OPP (naklonjenost, 

pripravljenost prilagoditi jim delo), se strinja tudi Opara (2005). Meni pa, da bo potrebno več 

storiti za to, da bomo za delo z OPP vsaj minimalno usposobili vzgojiteljice oziroma učiteljice 

na vseh ravneh izobraževanja in zagotovili ustrezen strokovni kader.  

 

Cencič in Opara (2011) razlagata, da so učitelji v rednih oddelkih pogosto obremenjeni z 

mislijo, kako bodo drugi otroci sprejeli OPP, kako naj organizirajo vzgojno-izobraževalni 

proces, da bo prilagojen ne le drugačnemu otroku, ampak vsakemu otroku posebej. V teh 

primerih se učitelji pogosto čutijo dodatno obremenjeni oziroma menijo, da za dodatno delo 

niso dovolj strokovno usposobljeni.  

Tudi Bratoževa (2004) razlaga, da učitelji sami integraciji ne nasprotujejo, vendar pa slabo 

poznajo zakonodajo s tega področja in so slabo pripravljeni na delo z učenci s PP. Učitelji, ki 

so vrsto let svoj posel profesionalno in povsem kompetentno opravljali, so naleteli na 

področje, ki ga ne poznajo.  

Velik problem pri uresničevanju integracijskih nalog šole je, da razredni učitelji premalo 

poznajo učenca, ki ga dobijo, še posebej pa to, da učitelji nimajo dovolj možnosti, da bi se 

kljub pozitivnemu odnosu do integracije nanjo strokovno in dejavno pripravili. Ta priprava bi 

lahko potekala v obliki seminarjev, hospitacij v konkretnih vzgojno-izobraževalnih situacijah 

ali kot strokovna obravnava učencev s PP, skozi različne delavnice ter dostopnost do izbrane 

strokovne in didaktične literature (Lebarič, Kobal Grum, Kolenc, 2006).  

 

Veliko učiteljev se po pomoč zateče k šolskim svetovalnim delavcem in specialnim 

pedagogom (Bratož, 2004; Cencič, Opara, 2011). Mnogi se izobražujejo sami in iščejo 

primerne seminarje strokovnega izpopolnjevanja (Cencič, Opara, 2011). Vendar je potreben 

proces, da se bo učitelj dodatno izobrazil za delo z OPP in sam pri sebi spremenil določena 

stališča. Tako bi se proces izobraževanja moral začeti že na dodiplomskem študiju, da bi se 

učitelji s tem srečali že med študijem (Bratož, 2004). 

Učitelji sami kot zelo pomembno (kar 96 %) ocenjujejo nadaljnje strokovno izobraževanje 

strokovnih delavcev, ki poučujejo OPP, kar naj bi izvajale podporne institucije (prav tam). 

Učiteljica razrednega pouka (Trampuš, 2004), ki je imela v rednem oddelku šole gibalno 

ovirano učenko, pravi, da je vsako novo znanje za učitelja dobrodošlo in v veliko pomoč pri 

delu.  
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Iz empirične raziskave (Valenčič Zuljan, Vogrinc, Cotič, Fošnarič, Peklaj, 2011) je razvidno, 

da si učitelji želijo pridobiti precej dodatnega znanja s področja dela z OPP. 

V študijske programe za izpopolnjevanje učiteljev za delo z učenci in dijaki s PP je bilo v 

letih od 1999/2000 do 2008/2009 vključenih kar 763 udeležencev (Defektološka 

dokvalifikacija – 214, Program za pridobitev specialno-pedagoške izobrazbe za učitelje in 

vzgojitelje otrok z motnjami vedenja in osebnosti – 388, Program za izpopolnjevanje 

vzgojiteljic in vzgojiteljev ter učiteljic in učiteljev za delo z otroki in mladostniki s PP – 161) 

(Košir in drugi, 2011). 

Novljan (2008) meni, da je potrebno vztrajati na dodatnem izobraževanju učiteljev za delo z 

OPP v razredu, da bodo lahko tako hitreje opozorili na težave, ko se pojavijo, in bodo znali 

ustrezno prilagoditi delo v razredu, da bodo učenci imeli dobre možnosti za napredovanje. 

Vendar pedagoški delavci iz prakse opozarjajo, da je zlasti na srednjih šolah izobraževanje in 

usposabljanje strokovnega osebja na področju dela z dijaki s PP neurejeno in prepuščeno 

ozaveščenosti in »dobri volji« vodstva šol. Tako menijo, da so učitelji premalo usposobljeni 

za delo z OPP, tako za poučevanje v oddelku kot za izvajanje DSP (Munih, Debeljak, Berlot 

Koncut, Mavrič Čefarin, 2010). 

Kljub temu da je v zadnjih petnajstih letih tisoče učiteljev obiskovalo različne oblike daljših 

in krajših izpopolnjevanj na fakultetah in drugih ustanovah, projektih ESS itd., se spremembe 

na področju šolanja učencev s PP dogajajo počasi. Sprememb žal ne moremo doseči le z 

zagotavljanjem povečanega števila izobraževanj za učitelje ter strokovnimi in materialnimi 

pogoji, saj je potrebno na novo pridobljena znanja uvesti tudi v praksi (Kavkler, 2011). 

 

Nekaterim avtorjem (npr. Golob, 2011) se pesimistično in morebiti realistično dozdeva, da je 

do prave, resnično inkluzivne šole, zlasti pa do inkluzivne družbe v Sloveniji, še dolga pot. 

Gre za zelo kompleksen družbeni pojav, katerega razvoj ni šel, kot bi pričakovali, k bolj 

odprti družbi, pač pa se je z recesijo, ki je bolj kot ekonomska kriza vrednot, ustavil. Pokazale 

so se vse razpoke v sistemu, ki niti še ni prav zaživel, saj v praksi niti ni bilo pravih pogojev 

niti dovolj informiranih in tovrstno izobraženih učiteljev. Obstajajo le posamezni primeri 

dobre prakse, ki temeljijo na posebej zavzetem angažiranju posameznih vodstev šol in 

učiteljev.  

Pri uresničevanju inkluzije je to najverjetneje ključno, saj normativna ureditev ni zagotovilo 

za implementacijo idej. To področje morda še ni povsem sistemsko ustrezno urejeno. 

Nekateri strokovnjaki (npr. Peček, Čuk, Lesar, 2005) priporočajo, da bi bilo nujno prevetriti 

obstoječi sistem izobraževanja učiteljev. Povezati bi ga bilo treba z usposabljanjem specialnih 
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pedagogov. Prihodnji učitelji bi morali v svojem rednem usposabljanju pridobiti tudi 

defektološka in interkulturna vedenja in izkušnje. Vse dokler specialisti za posamezna 

področja vstopajo ločeno in vsak zase v šolski prostor, ne moremo razmišljati o šoli kot 

inkluzivni instituciji. 

 

2.4. USPOSOBLJENOST ŠOLSKIH SVETOVALNIH DELAVCEV ZA DELO Z 

OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI V REDNIH ŠOLAH 

Pedagoške delavce lahko pojmujemo kot aktivne oblikovalce in usmerjevalce svojega 

profesionalnega razvoja. Profesionalni razvoj pedagoških delavcev predstavlja proces 

vseživljenjskega učenja, kjer so pomembni celovitost ter proces medsebojnega sodelovanja in 

učenja, povezovanje posameznikovih pojmovanj in poklicnih spretnosti ter njihovo 

oblikovanje v smeri kritičnih in avtonomnih profesionalcev (Valenčič Zuljan, 2008). V 

profesionalizaciji ima pomembno vlogo tudi izkustveno učenje. Pedagoški delavec se uči ob 

prepoznavanju izzivov in ob zavestnem, razmišljujočem iskanju ustreznih odgovorov nanje 

(Fullan, 2001). 

Zakoni in drugi predpisi (npr. Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju 

vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju 

vzgoje in izobraževanja, pravilniki o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v 

različnih izobraževalnih programih) določajo, da morajo biti strokovni delavci v javnih vrtcih 

in šolah v Republiki Sloveniji ustrezno usposobljeni. To pomeni, da morajo imeti ustrezno 

izobrazbo in opravljen strokovni izpit. Predpisano usposobljenost si pridobijo s kombinacijo 

začetnega izobraževanja, praktičnega usposabljanja za samostojno delo ter z nadaljnjim 

izobraževanjem in usposabljanjem. 

 

2.4.1. Strokovni delavci v šolski svetovalni službi 

Delo svetovalne službe lahko opravljajo svetovalni delavci, ki so psihologi, pedagogi, socialni 

delavci, socialni pedagogi in defektologi. Vsi so strokovno usposobljeni za opravljanje 

svetovalnega dela v vrtcih in šolah (Čačinovič Vogrinčič in drugi, 2008b). 

 

Po Pravilniku o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem 

izobraževanju (Ur. l. RS, št. 48/2011) je lahko svetovalni delavec, kdor je končal: 
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 univerzitetni študijski program: psihologije, pedagogike, socialnega dela, socialne 

pedagogike, defektologije ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali 

 magistrski študijski program druge stopnje: socialno delo z družino, socialno 

vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola, duševno zdravje 

v skupnosti, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, supervizija 

ter osebno in organizacijsko svetovanje. 

Podobno velja tudi za osnovne šole (Ur. l. RS, št. 109/2011, s spremembo št. 10/2012) ter 

gimnazije (Ur. l. RS, št. 74/2002, s spremembama št. 72/2007, 89/2008). 

V eni od raziskav (Valenčič Zuljan, Vogrinc, Cotič, Fošnarič, Peklaj, 2011) v Sloveniji so 

ugotovili, da sta na dobri polovici šol, ki so jih zajeli v raziskavo, v šolski svetovalni službi 

zaposlena pedagog (približno 56 %) in psiholog (približno 52 %). Dobra četrtina šol ima 

zaposlenega socialnega delavca (približno 27 %), v dobri petini šol pa vlogo šolskega 

svetovalnega delavca opravljata socialni pedagog (22 %) ter specialni in rehabilitacijski 

pedagog (22 %). 

 

Zakon (ZOFVI, Ur. l. RS, št. 12/1996, z vsemi spremembami) določa, da se v osnovni in 

srednji šoli z dvajsetimi oddelki sistematizira eno delovno mesto svetovalnega delavca. V šoli 

z večjim oz. manjšim številom oddelkov pa v ustreznem deležu. 

Šola lahko ima (odvisno od šole in števila oddelkov) zaposlenih več svetovalnih delavcev. Pri 

obravnavi učencev s PP bi bili potrebni različni profili strokovnih delavcev. Nekateri celo 

menijo, da imajo šole, kjer je zaposlenih več profilov svetovalne službe, prednost pred šolami, 

kjer je zaposlen samo en svetovalni delavec (Poljanšek, 2007). 

V primeru, da na šoli ni zaposlenega ustreznega strokovnega delavca, je vzpostavljena 

mobilna specialno pedagoška služba, ki jo organizirajo specialne ustanove in centri (Pulec 

Lah, Kavkler, 2011). Mnogokrat to organizira posamezna šola v večjem mestu za bolj ali 

manj oddaljene šole (Mitić – Petek in drugi, 2004). Mobilno službo izvajajo strokovni delavci 

iz osnovnih šol s prilagojenim programom in zavodov za vzgojo in izobraževanje OPP (Opara 

in drugi, 2010). 

V okviru projekta »Inkluzija in inkluzivnost: model nudenja pomoči učiteljem pri delu z 

dijaki s posebnimi potrebami, ki so integrirani v redne oddelke« so prišli do spoznanj, da bi 

bilo potrebno v srednjih šolah zakonsko uvesti mobilno službo kot možnost dajanja strokovne 

podpore učiteljem oz. šoli in strokovne pomoči dijakom s PP (Praznik, 2010). 
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V nekaterih državah po Evropi so specialni strokovni delavci zaposleni na šolah (npr. na 

Danskem, v Italiji, na Norveškem, v Španiji, Angliji in Walesu – SENCO = special 

educational needs coordinator), drugod nudijo podporo strokovnjaki specialisti, ki prihajajo iz 

različnih zunanjih institucij (npr. na Češkem, v Angliji in Walesu, v Luksemburgu), pogosto 

specialnih ustanov (v Grčiji, Lichensteinu, na Nizozemskem). V slednjem primeru delujejo 

specialne ustanove kot centri podpore in pomoči, ki prek svojih specialnih strokovnih 

delavcev (poleg učiteljev specialistov tudi specialni pedagogi, logopedi, psihologi in drugi) 

nudijo podporo učencem in učiteljem v rednih šolah. V nekaterih državah (npr. v Angliji in 

Walesu, Latviji, na Švedskem, Portugalskem in drugod) poznajo obe vrsti podpore (Pulec 

Lah, 2009). 

Podpora je namenjena učencu in učitelju, vendar je bistveni delež še vedno namenjen nudenju 

neposredne pomoči učencu. Čeprav v vseh državah jasno poudarjajo, da je potrebno pomoč in 

podporo usmeriti k učitelju, da bi povečali njegovo kompetentnost za poučevanje vseh otrok 

in uspešno vključevanje učencev s PP, tega večinoma še ne izvajajo (prav tam).  

Dodatno podporo v šolah, kadar je potrebno, nudijo večinoma specializirani učitelji oz. 

strokovni delavci. Podpora učencem je zelo fleksibilna in raznolika, odvisna od razpoložljivih 

virov in potreb učencev ter poteka znotraj in izven razreda (prav tam). 

 

Šolski svetovalni delavci v slovenskih šolah pogosto sami nudijo dodatno strokovno pomoč 

učencem in dijakom s PP. Raziskava je pokazala, da se kar štiri petine svetovalnih delavcev, 

ki so zaposleni v osnovni šoli (79,3 %), in dve tretjini svetovalnih delavcev, ki so zaposleni v 

srednji šoli (67,8 %), z učenci in dijaki s PP, ki imajo odločbo o usmeritvi, ukvarja vsak dan 

ali skoraj vsak dan oz. večkrat na teden (Vogrinc, Krek, 2012).  

Avtorice iz prakse (Stubelj, Kodrič, Debeljak, 2005) razlagajo, da so svetovalni delavci na 

srednjih  šolah, ki so na večini šol prevzeli vlogo organizatorja izvajanja ur DSP za dijake s 

PP, s to nalogo dodatno obremenjeni. Poleg organizacijskih nalog so nekateri tudi sami 

izvajalci dodatne strokovne pomoči. Na šolah, v katere je vključeno veliko število dijakov s 

PP, predstavlja to delo veliko dodatno obremenitev in vpliva na kvaliteto izvajanja dela 

svetovalne službe. Avtorice celo menijo, da bi bilo smiselno sistematizirati delovno mesto za 

opravljanje organizacijskih nalog na tem področju. 

 

V Pravilniku o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu 

osnovne šole (Ur. l. RS, št. 109/2011, s spremembo št. 10/2012) so opredeljeni pogoji za 

učitelja za dodatno strokovno pomoč. Ta se razdeli na dve vrsti pomoči.  
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1. Pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj lahko opravlja, kdor je 

končal: 

 univerzitetni študijski program: defektologije, pedagogike, psihologije, socialne 

pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali 

 magistrski študijski program druge stopnje: socialne pedagogike, specialne in 

rehabilitacijske pedagogike, psihologije, pedagogike ali inkluzivne pedagogike. 

2. Učno pomoč pa lahko opravlja tisti, ki: 

 je končal magistrski študijski program druge stopnje inkluzivne pedagogike, 

 izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole in je opravil 

študijski program izpopolnjevanja za učitelje za dodatno strokovno pomoč. 

 

Nedavna analiza vzgoje in izobraževanja OPP (Opara in drugi, 2010) je pokazala veliko 

pomanjkanje ustreznega kadra s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike za 

obravnavo različnih primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Najpomembnejša ugotovitev je, da 

se je uvajanje integracije/inkluzije po sprejetju Zakona o usmerjanju OPP (leta 2000) začelo 

kadrovsko nepripravljeno. Slednje se je v rednih vrtcih in šolah kazalo z vse večjim 

pomanjkanjem specialnih in rehabilitacijskih pedagogov (defektologov), kot tudi v slabi 

opremljenosti učiteljev in vzgojiteljev z ustreznimi znanji. Največje je pomanjkanje 

logopedov, surdopedagogov in tiflopedagogov. Po daljšem premoru je bilo v študijskem letu 

2010/11 za program logopedija in surdopedagogika razpisanih 20 mest, v lanskem letu pa 25 

vpisnih mest (http://www.vpis.uni-lj.si/kazalo_vpisna_mesta_arhiv.htm). 

 

2.4.2. Osnovno izobraževanje za šolske svetovalne delavce 

Iz pravilnikov, predstavljenih v prejšnjem poglavju, lahko razberemo, da se predvideni 

izobrazbi za šolskega svetovalnega delavca in učitelja za dodatno strokovno pomoč pri 

premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj, precej prepletata. Cilji ter predmetniki 

vseh naštetih univerzitetnih študijskih programov, kjer si posamezniki pridobijo zahtevano 

izobrazbo, pa se precej razlikujejo. To posledično pomeni, da isto vrsto dela opravljajo osebe, 

ki lahko imajo po končanem študiju precej drugačno znanje o OPP ter o načinu dela v vzgoji 

in izobraževanju učencev s PP. 

Pri izobraževanju strokovnjakov je glavni problem ustreznost vsebin in programov, ki naj bi 

zadovoljil potrebe različnih strokovnjakov, ki v razvojni praksi delajo s temi učenci. Praksa 
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kaže, da ni glavni problem, kako določiti motnjo OPP, ampak kako vzgajati in izobraževati 

učenca, ki ima probleme z učenjem (Bratož, 2004). 

 

V nadaljevanju bom na kratko predstavila prvostopenjske univerzitetne študijske programe, ki 

jih izvajajo slovenske univerze na različnih fakultetah in zadostujejo za opravljanje poklica 

šolskega svetovalnega delavca oziroma izvajalca DSP. 

Psihologija – cilj programa je opremiti študenta z osnovnim znanjem in veščinami s področja 

temeljnih in aplikativnih disciplin psihološke znanosti in nekaterih drugih, s psihologijo 

povezanih znanosti (http://psy.ff.uni-lj.si/slo/). 

Pedagogika – usposablja študente za spoznavanje in raziskovanje vzgojno-izobraževalne 

teorije in prakse (http://www.pedagogika-andragogika.com). 

Socialno delo – usposablja strokovnjake s posebnimi teoretskimi in metodičnimi znanji za 

pomoč ljudem pri reševanju kompleksnih življenjskih težav in stisk, ki jim zaradi narave 

ogroženosti ali zaradi njihovega pomena rečemo socialni problemi (http://www.fsd.uni-lj.si/). 

Socialna pedagogika – temeljni cilji programa so usposobiti študente za kakovostno 

preventivno, razvojno, kompenzatorno, vzgojno ter socialno vključujoče socialno pedagoško 

delo s posamezniki, skupinami in skupnostmi na področju podpore in pomoči ljudem v 

različnih življenjskih obdobjih in položajih pri obvladovanju življenja (http://www.pef.uni-

lj.si/). 

Specialna in rehabilitacijska pedagogika – temeljni cilj programa je usposobiti študente za 

kakovostno izvajanje kontinuuma programov inkluzivno vzgojno-izobraževalnega in 

rehabilitacijskega dela z OPP v različnih organizacijskih oblikah, institucionalnih in 

neformalnih okoljih ter v vseh življenjskih obdobjih (prav tam). 

Logopedija in surdopedagogika – študent pridobi specialno pedagoška in rehabilitacijska 

znanja in spretnosti ter izbirna znanja in spretnosti za delo z osebami z motnjami sluha, 

govora in jezika v vseh življenjskih obdobjih (prav tam). 

Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav – temeljni cilj programa je usposobiti 

študente za kakovostno izvajanje kontinuuma programov vzgojno-izobraževalnega in 

rehabilitacijskega dela za slepe in slabovidne osebe ter osebe s specifičnimi učnimi težavami 

v različnih organizacijskih oblikah, institucionalnih in neformalnih okoljih ter v vseh 

življenjskih obdobjih (prav tam). 

 

V Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 

2012/2013 (MVZT, 2012) sem preverila, katere dodiplomske univerzitetne študijske 

http://www.pef.uni-lj.si/
http://www.pef.uni-lj.si/
http://www.pef.uni-lj.si/
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programe, s katerimi si lahko študenti pridobijo potrebna znanja za opravljanje poklica 

šolskega svetovalnega delavca, so za študijsko leto 2012/2013 razpisale univerze v Sloveniji. 

Največ programov razpisuje Univerza v Ljubljani (programi Univerze v Mariboru so posebej 

označeni), ki so v večini enopredmetni (dvopredmetni so prav tako označeni posebej). 

 

Tabela 4: Število rednih in izrednih vpisnih mest za posamezen dodiplomski univerzitetni 

študijski program v študijskem letu 2012/13. 

 

Univerzitetni program Št. vpisnih mest: redni Št. vpis. mest: izredni Skupaj 

Psihologija 100 (60 UN LJ + 40 UN MB) - 100 

Pedagogika 45 (UN MB, dvopr.) - 45 

Pedagogika in 

andragogika 

100 (60 enopr. + 40 dvopr.) 50 (30 enopr. + 20 

dvopr.) 

150 

Socialno delo 100 90 190 

Socialna pedagogika 40 30 70 

Specialna in rehab. ped. 40 30 70 

 

Večina omenjeni študijski programi vsebujejo didaktiko in metodiko dela vzgoje in 

izobraževanja, razvojno psihologijo in druge predmete, ki so potrebni za nudenje pomoči 

različnim skupinam ter za opravljanje poklica šolskega svetovalnega delavca. V naslednji 

tabeli pa sem izpostavila le tiste predmete, kjer študenti posebej obravnavajo OPP. 

 

Tabela 5: Predmeti, ki obravnavajo OPP v posameznih študijskih programih. 

 

Študijski program Predmet 

Psihologija (UN LJ) 1. Individualne razlike v otroštvu in mladostništvu (izbirni pred.) 

Pedagogika 1. Specialna pedagogika (UN MB) 

2. Pedagoška obravnava oseb s posebnimi potrebami (UN LJ) 

Socialno delo (UN LJ) 1. Ljudje z ovirami: teorije in metode socialnega dela 

Socialna pedagogika 

(UN LJ) 

1. Osnove specialne in rehabilitacijske pedagogike 

Specialna in 

rehabilitacijska 

pedagogika 

1. Uvod v SRP – teoretske in zakonske osnove 

2. Učenje in poučevanje oseb s PP 

3. Uvod v SRP – skupine oseb s PP, edukacija 
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(UN LJ) 4. Psihologija oseb s PP 

5. Učenje in poučevanje otrok s PP: glasbena vzgoja 

6. Učenje in poučevanje otrok s PP: likovna vzgoja 

7. Učenje in poučevanje otrok s PP: športna vzgoja 

8. Učenje in poučevanje oseb s težjimi motnjami v duševnem 

razvoju 

9. Gibalno ovirani in dolgotrajno bolni: značilnosti in ocenjevanje 

10. Prepoznavanje in ocenjevanje posebnih potreb 

11. Osnovne strategije dela z osebami z govorno-jezikovnimi 

motnjami ter gluhimi in naglušnimi 

12. Osnovne strategije dela s slepimi in slabovidnimi 

13. Značilnosti in ocenjevanje oseb s PPPU 

14. Osebe z motnjami v duševnem razvoju: značilnosti in 

ocenjevanje 

15. Učenje in poučevanje otrok s PP: slovenščina 

16. Učenje in poučevanje otrok s PP: matematika 

17. Učenje in poučevanje GO in DB oseb 

18. Učenje in poučevanje otrok s PP: naravoslovje 

19. Učenje in poučevanje otrok s PP: družboslovje 

20. Zagotavljanje kakovosti življenja GO in DB oseb 

21. Individualiziran program 

22. Strategije dela z učenci s PPPU 

23. Strategije dela z mladostniki in odraslimi s PPPU 

Logopedija in 

surdopedagogika 

(UN LJ) 

1. Uvod v SRP – teoretske in zakonske osnove 

2. Uvod v SRP – skupine oseb s PP, edukacija 

3. Rehabilitacija glasovnih motenj 

4. Učenje in poučevanje oseb s posebnimi potrebami 

5. Metode dela z gluhimi in naglušnimi v zgodnjem otroštvu 

6. Psihologija oseb s posebnimi potrebami 

7. Prepoznavanje in ocenjevanje posebnih potreb 

8. Psihopatologija in spremljajoče motnje na področju vedenja in 

čustvovanja 

9. Kraniofacialne govorne motnje in motnje prim. oralnih funkcij 

http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/SRP/B17_Osnovne_strategije_dela_s_slepimi_in_slabovidnimi_Zolgar.pdf
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/SRP/B11_Znacilnosti_in_ocenjevanje_PPPU_Magajna.pdf
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/SRP/B18_Osebe_z_MDR_znacilnosti_in_ocenjevanje_Lipec_Kastelic.pdf
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/SRP/B18_Osebe_z_MDR_znacilnosti_in_ocenjevanje_Lipec_Kastelic.pdf
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/SRP/B19_U_in_P_otrok_s_PP_slovenscina_Lipec.pdf
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/SRP/B20_U_in_P_otrok_s_PP_MA__Kavkler.pdf
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/SRP/B29_U_in_P_GO_in_DB_Filipcic_Kastelic.pdf
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/SRP/B21_U_in_P_otrok_s_PP_nar_Skribe_Dimec_Vrhovski.pdf
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/SRP/B22_U_in_P_otrok_s_PP_dru_Umek_Vrhovski.pdf
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/SRP/B30_Zagotavljanje_kakovosti_Filipcic_Kastelic.pdf
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/SRP/B06_Individualiziran_program_Koncar.pdf
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/SRP/B13_Strategije_dela_z_u%C4%8Denci_s_PPPU_Kavkler.pdf
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/SRP/B14_Strategije_dela_z_mladostniki_in_z_odraslimi_s_PPPU_Kav.pdf
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10. Razvojne govorno-jezikovne motnje 

11. Komunikacijski razvoj gluhih in naglušnih 

12. Metode dela z gluhimi in naglušnimi v šolskem in odraslem 

obdobju 

13. Osnovne strategije dela s slepimi in slabovidnimi 

14. Individualiziran program 

15. Diagnostika in značilnosti oseb s PPPU 

16. Govor in jezik oseb z motnjami v duševnem razvoju in pri 

motnjah avtističnega spektra 

17. Učenci s pomanjkljivo pozornostjo in hiperaktivnostjo (izbirni 

pred.) 

18. Plavalno opismenjevanje oseb s PP (izbirni pred.) 

19. Gluhoslepi (izbirni pred.) 

Tiflopedagogika in 

pedagogika 

specifičnih učnih 

težav (UN LJ) 

1. Uvod v SRP – teoretske in zakonske osnove 

2. Učenje in poučevanje oseb s PP 

3. Uvod v SRP – skupine oseb s PP, edukacija 

4. Psihologija oseb s PP 

5. Uvod v tiflopedagogiko 

6. Ocenjevanje slepih in slabovidnih oseb  

7. Prepoznavanje in ocenjevanje posebnih potreb 

8. Osnovne strategije dela z osebami z govorno-jezikovnimi 

motnjami in gluhimi in naglušnimi 

9. Programi in metode dela za slepe osebe 

10. Programi in metode dela za slabovidne osebe 

11. Značilnosti in ocenjevanje oseb s PPPU 

12. Komunikacija slepih in slabovidnih oseb 

13. Učni in komunikacijski pripomočki za slepe in slabovidne osebe 

14. Socialne veščine slepih in slabovidnih oseb 

15. Rehabilitacija kasneje oslepelih 

16. Individualiziran program 

17. Strategije dela z učenci s PPPU 

18. Strategije dela z mladostniki in odraslimi s PPPU 

19. Učenje in poučevanje otrok s PP: glasbene igrarije (izbirni pred.) 
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20. Učenci s pomanjkljivo pozornostjo in hiperaktivnostjo (izbirni 

pred.) 

21. Plavalno opismenjevanje oseb s PP (izbirni pred.) 

 

Iz tabele je mogoče razbrati, da so študiji specialne in rehabilitacijske pedagogike, logopedije 

in surdopedagogike ter tiflopedagogike in pedagogike specifičnih učnih težav močno v 

prednosti pri številu predmetov, kjer študenti na tak ali drugačen način spoznavajo OPP. 

 

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani se zavedajo prihajajočih sprememb na področju 

vzgoje in izobraževanja raznolike populacije učencev, zato so v nove študijske programe vseh 

smeri študija na fakulteti vključili predmet s področja posebnih potreb. Ta študentom 

omogoča pridobiti osnovna znanja in strategije za poučevanje raznolike populacije učencev v 

razredu (Kavker, 2011). Imajo tudi različne izbirne module za spoznavanje in poglabljanje 

znanja in veščin s to populacijo (Pulc Lah, Kavkler, 2011). Organiziran pa bo tudi 

drugostopenjski študij Inkluzivno pedagoško delo (Kavker, 2011). 

Na Pedagoški fakulteti Koper Univerze na Primorskem poteka študijski program druge 

stopnje z naslovom Inkluzivna pedagogika. Gre za nov, sodobno orientiran program, 

oblikovan v skladu z inkluzivno paradigmo vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s 

PP ter kulturno socialnega vključevanja drugačnih in različnih posameznikov (Cencič, Opara, 

2011). 

 

Večina svetovalnih delavcev, zaposlenih v osnovni (63,5 %) in srednji šoli (51,7 %), ocenjuje, 

da so v času dodiplomskega izobraževanja pridobili ustrezno teoretično znanje, za kakovostno 

opravljanje svojega poklica pa so potrebovali veliko praktičnih znanj (Valenčič Zuljan, 

Vogrinc, Cotič, Fošnarič, Peklaj, 2011). 

V skladu s pravilnikoma o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na 

področju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 23/2006, s spremembo št. 72/2007; Ur. l. RS, 

št. 23/2006, s spremembama št. 81/2007, 105/2008) se šolski svetovalni delavci praktično 

usposabljajo za samostojno delo po pridobljeni diplomi v času pripravništva, ki ga opravljajo 

v vzgojno-izobraževalni instituciji. Strokovni izpit je sestavni del pripravništva in se opravlja 

ob njegovem zaključku. 

Valenčič Zuljan (1999) meni, da v družbi hitrih in nenadnih sprememb začetno izobraževanje 

in usposabljanje ne more dati vsega znanja in spretnosti, ki jih svetovalni delavci potrebujejo 

za odgovorno ter strokovno avtonomno obvladovanje različnih vidikov svojega poklica. Za 
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uspešno prevzemanje vseh novih vlog mora biti svetovalni delavec odprt do sprememb in 

pripravljen na vseživljenjsko učenje oz. nadaljnje izobraževanje in usposabljanje ter 

profesionalni razvoj. 

 

2.4.3. Dodatno strokovno izobraževanje ter profesionalno usposabljanje šolskih 

svetovalnih delavcev 

Za opravljanje vseh nalog, s katerimi se pedagoški delavci srečajo na svoji profesionalni poti, 

ne morejo pridobiti vsega znanja v času študija in pripravništva, ampak se morajo 

izpopolnjevati v celotni profesionalni karieri. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje je pot, 

ki jim omogoča, da svoje poklicne potenciale razvijejo do stopnje eksperta  (Valenčič Zuljan, 

Vogrinc, Cotič, Fošnarič, Peklaj, 2011). 

Profesionalni razvoj razumemo kot proces vseživljenjskega, izkustvenega učenja, pri katerem 

svetovalni delavci osmišljajo in razvijajo svoja pojmovanja o vzgoji in izobraževanju ter 

spreminjajo svojo prakso. Proces vključuje osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo. 

Pomeni napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega in odgovornega odločanja ter ravnanja 

(Valenčič Zuljan, 1999). Bell (1993, po Vogrinc, Krek, 2012) razlaga poklicno dimenzijo kot 

osvetljevanje in razvijanje pojmovanj in spretnosti ravnanj na področju vzgoje in 

izobraževanja; osebnostna dimenzija predstavlja razjasnjevanje misli in občutkov, razvoj 

razumevanja samega sebe in okvirnih poklicnih situacij; socialna dimenzija pa pomeni 

razvijanje sodelovanja med pedagoškimi delavci in interaktivni profesionalizem.  

»Vseživljenjsko učenje je skupni imenovalec različnih vrst in oblik učenja s ciljem, da se 

izboljšajo znanje in spretnosti posameznika,« razlagajo Cencič, Polak in Devjak, (2005, str. 

101). 

Marentič Požarnikova (2006) je mnenja, da je za napredek v profesionalnem razvoju ključna 

pripravljenost svetovalnega delavca, da se seznanja z dosežki ved, ki so pomembne za 

njegovo poklicno delovanje, hkrati pa nova spoznanja kritično ovrednoti in premišljeno 

vključi v svoje strokovno delo. Nujni element v tem procesu je tudi evalvacija, saj nam daje 

pomembne povratne informacije o posameznih elementih in tako omogoča načrtovanje 

potrebnih in želenih izboljšav, da bi dosegli zastavljene cilje (Pulec Lah, Košak Babuder, 

2010). 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je prinesel več pravic otrokom, ki imajo 

hude učne težave, pa tudi več možnosti za vključevanje otrok z različnimi težavami v redne 
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oddelke osnovnih šol. Vse to za delavce v šolah pomeni velik izziv pa tudi odgovornost, saj 

za otroke s takimi težavami v času svojega šolanja niso bili usposobljeni. Potrebno je veliko 

dodatnega usposabljanja, dodatnega dela in tudi posluha za delo z OPP (Novljan, 2008). 

Dodatno znanje ter profesionalno usposabljanje so si lahko zaposleni v šolskih svetovalnih 

službah pridobili med delovno prakso, če so bili za to angažirani (Destovnik, 2011). Na 

Zavodu za šolstvo so s strani učiteljev in svetovalnih delavcev osnovnih šol celo zaznali 

stisko in potrebo po dodatnih t. i. specialističnih znanjih za vzgojo in izobraževanje OPP 

(Mitič – Petek in drugi, 2004). 

Raziskava med pedagoškimi delavci, kjer so raziskovali, koliko dodatnega znanja bi si želeli 

pridobiti na posameznem področju, je pokazala, da so zaposleni v osnovni šoli med možnimi 

področji na drugo mesto uvrstili delo z OPP, zaposleni v srednji šoli pa so delo z OPP uvrstili 

na šesto mesto (Valenčič Zuljan, Vogrinc, Cotič, Fošnarič, Peklaj, 2011). 

Tudi pri nas sledimo trendom sodobne Evrope, saj se glede na vsebino pogrešajo nekatera 

znanja – izstopa npr. znanje o integraciji učencev s PP. Željo po izobraževanju in 

usposabljanju s področja OPP so izpostavili vsi pedagoški delavci, ne glede na delovno dobo, 

in hkrati utemeljujejo, da niso usposobljeni za delo s tovrstno populacijo (Cencič, Polak, 

Devjak, 2005). 

Nedavna raziskava med svetovalnimi delavci je pokazala, da si približno štiri petine 

svetovalnih delavcev, zaposlenih v osnovni (79,1 %) in srednji šoli (87,1 %), želi pridobiti 

dodatna znanja za delo z OPP. Le manjši delež jih tega ne želi oziroma so neodločeni 

(Vogrinc, Krek, 2012). 

Svetovalne delavce, zaposlene v osnovni šoli, so spraševali tudi o mnenju, za katero skupino 

OPP bi si želeli pridobiti dodatno znanje. Skoraj tri četrtine jih je odgovorilo, da si želijo 

pridobiti največ dodatnega znanja za delo z učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 

(70,1 %). Precej si jih želi pridobiti tudi dodatna znanja za delo z učenci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja (29,9 %) in za delo z učenci z govorno-jezikovnimi motnjami 

(19,5 %). Redkeje si želijo pridobiti dodatno znanje za delo z dolgotrajno bolnimi učenci 

(10,3 %), slepimi in slabovidnimi učenci (9,2 %), učenci z motnjami v duševnem razvoju (8,0 

%), gluhimi in naglušnimi učenci (6,9 %) in gibalno oviranimi učenci (3,4 %) (Vogrinc, Krek, 

2012). 

 

Tudi Kavklerjeva (2004) meni, da si številni slovenski šolski strokovni delavci želijo pridobiti 

več kompetenc s področja dela z učenci s PP, zato je veliko povpraševanj po možnostih 



 
64 

dodatnega strokovnega izpopolnjevanja, ki omogoča tudi večje zaposlitvene možnosti 

učiteljev in drugih šolskih strokovnih delavcev. 

V okviru nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja so strokovnim delavcem na 

voljo različne oblike usposabljanj – tako po trajanju in načinu izvedbe kot po vsebini in 

kompetencah, ki jih udeleženci lahko pridobijo. Lahko se vključijo v obsežnejši program 

izpopolnjevanja za delo z učenci s PP, lahko pa v različne krajše predpisane in posodobitvene 

programe. Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Pedagoška fakulteta, Svetovalni centri, 

specialne ustanove in društva objavljajo številne seminarje, delavnice, tematske konference in 

podobno. Prednost številnih ponujenih oblik in vrst izobraževanja in usposabljanja je 

zagotovo možnost fleksibilne in raznovrstne izbire najprimernejše oblike glede na specialne 

potrebe učitelja in šole (Pulec Lah, Kavkler, 2011). 

 

Destovnik (2011) na primer omenja velik projekt z več programi profesionalnega 

usposabljanja z naslovom »Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok 

in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje v letih 2008, 2009, 2010, 

2011«, v okviru katerega je nastala tudi knjiga. Strokovni delavci naj bi si pridobili dodatna 

znanja z različnih področij prepoznavanja in funkcioniranja oseb z različnimi posebnimi 

potrebami v vseh obdobjih ter v interakciji z okoljem. Omogočala bi jim naj sodelovalno 

reševanje strokovnih problemov, uvajanje sistemskih sprememb in inovativnih pristopov v 

vzgojno-izobraževalno delo in uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s PP v vzgojo in 

izobraževanje. Usposabljali so jih z namenom povečanja ekspertnega znanja na področju 

odkrivanja in obravnave otrok z različnimi težavami, njihove večje usposobljenosti za timsko 

delo, ustrezno svetovanje in strokovno pomoč ob izzivih inkluzije. 

Na področju srednješolskega izobraževanja so pred kratkim dokončali projekt Model nudenja 

pomoči učiteljem pri delu z dijaki s PP, ki so integrirani v redne oddelke. Cilj projekta, ki je 

trajal dve leti, je bil predvsem postaviti in preizkusiti nekatere korake za uspešno inkluzijo 

dijakov s PP in priprava priročnika. Načrtovali so izvajanje delavnic, predvsem poletnega 

tabora za učitelje, ki bodo učili dijake s PP, in pripravo individualiziranih programov za 

vključene dijake. Na delavnicah skozi celotno šolsko obdobje so se srečevali: dijaki s PP, 

njihovi starši, programski učiteljski zbor, ravnatelji, pomočniki ravnateljev, vsi ostali učitelji, 

svetovalni delavci, spremljevalci ter strokovnjaki. Glavni cilj projekta je bil dosežen, saj so se 

vsi sodelujoči povezali v procesu integracije v dobro delujoč in učinkovit tim in pripravili 

načrt integracije kot izhodišče za delo z dijakom s PP (Patafta, 2010). 
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Poleg primerne izobrazbe in usposobljenosti mora biti vsak, ki dela z učencem s PP, vključen 

v redna supervizijska in intervizijska srečanja, ki potekajo vsaj enkrat mesečno. Od učiteljev 

in drugih je težko pričakovati, da bodo sami od sebe skrbeli za izobraževanje in usposabljanje 

– to mora biti urejeno sistematično, meni Rutar (2010). 

Spoznanje in skrb za nadaljnje usposabljanje sta v Sloveniji vgrajena v zakonske in 

podzakonske akte, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja, predvsem v Pravilnik o 

nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju delavcev v vzgoji in izobraževanju (Ur. l. RS, št. 

64/2004, s spremembami št. 83/2005, 27/2007, 123/2008, 42/2009) ter v Pravilnik o 

napredovanju v vzgoji in izobraževanju v nazive (Ur. l. RS, št. 54/2002, s spremembami št. 

123/2008, 44/2009, 16/2010, 18/2010), ki določata oblike in načine stalnega strokovnega 

izobraževanja pedagoških delavcev ter vrednotenje in načine upoštevanja nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja v njihovi poklicni karieri. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

in Urad Republike Slovenije za šolstvo vsako leto izdajo Katalog programov nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, kjer 

strokovnim delavcem ponujajo izobraževalne programe iz različnih področij (Bratož, 2004). 

 

S samim sistemom nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja je največ svetovalnih delavcev, 

zaposlenih v srednji šoli (41,9 %), srednje zadovoljnih, malo manj (38,7 %) jih meni, da je 

sistem dobro urejen, ostali pa niso oziroma sploh niso zadovoljni. Nihče ni mnenja, da je 

sistem dobro urejen. Medtem je največ svetovalnih delavcev, zaposlenih v osnovni šoli (44,8 

%), mnenja, da je ta sistem v naši državi dobro urejen, malo manj (41,4 %) jih je srednje 

zadovoljnih, le 2 menita, da je sistem zelo dobro urejen, ostali pa niso oziroma sploh niso 

zadovoljni (Vogrinc, Krek, 2012). 

Raziskava je tudi pokazala, da kar tri četrtine svetovalnih delavcev, ki so zaposleni v srednji 

šoli (74,2 %), in približno dve tretjini svetovalnih delavcev, ki so zaposleni v osnovni šoli 

(65,1 %), ocenjuje, da imajo zelo dobre oziroma dobre možnosti stalnega strokovnega 

izpopolnjevanja (prav tam). 

Veliko pripravljenost slovenskih pedagoških delavcev za nadaljnje izobraževanje je pokazala 

raziskava, ki je bila opravljena že pred leti (Cencič, Polak, Devjak, 2005), s čimer že 

udejanjajo načelo vseživljenjskega učenja. Pogosto se udeležujejo programov profesionalnega 

usposabljanja, nekoliko redkeje, a še vedno pogosto, pa tudi programov za izpopolnjevanje 

izobrazbe. Programov se udeležujejo ne glede na stopnjo profesionalnega razvoja, v kateri se 

nahajajo. Pedagoški delavci z več leti delovnih izkušenj se jih udeležujejo celo pogosteje.  
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V slednjem šolskem letu je v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2012/13 (MIZKŠ, 2012) v 

povezavi z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladostnikov s PP predviden: 

 1 program za izpopolnjevanje izobrazbe: Izvajanje specialno-pedagoške in socialno 

pedagoške pomoči otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težavami; 

 47 posodobitvenih programov, ki se navezujejo na: delo v prilagojenih programih z 

enakovrednim izobrazbenim standardom (5), delo v programih s prilagojenim 

izvajanjem za otroke in mladostnike s PP (36), delo v vzgojnih programih v zavodih in 

domovih za učence (1), specialno-pedagoška znanja (3), individualno in skupinsko 

pomoč (1) ter drugo (1). 

Kavklerjeva (2011) še napoveduje, da bodo za vse, ki si bodo v prihodnosti želeli pridobiti 

več kompetenc za delo z učenci s PP, na Pedagoški fakulteti v Ljubljani organizirali še druge 

programe izpopolnjevanja za poučevanje učencev s PP, ki so gibalno ovirani in dolgotrajno 

bolni, gluhi in naglušni, slepi in slabovidni ter imajo motnje v duševnem razvoju. 

 

V številnih deželah so danes aktualni programi profesionalnega usposabljanja, ki bi po 

mnenju Kavklerjeve (prav tam) morali biti organizirani tudi pri nas. Ti terjajo večje 

sodelovanje samih učiteljev, saj pri tem načinu usposabljanja dobijo ideje, strategije itd., ki jih 

lahko takoj uporabijo v razredu. Sami so v največji meri pobudniki za izbiro vsebin, oblik 

dela, kar ni praksa drugih oblik izpopolnjevanja. Cilj profesionalnega izpopolnjevanja mora 

biti prilagojen potrebam učiteljev, zato organizatorji skupaj z njimi načrtujejo področja 

izboljšav, ker so potem učitelji bolj motivirani za učenje in uvajanje sprememb (Jenkins, 

Yosimura, 2010, po Kavker, 2011). 

Tancigova (2008) meni, da je supervizija tista, ki je v dobi vseživljenjskega učenja in učeče se 

družbe, ko je posameznik v razvoju svoje poklicne usposobljenosti postavljen pred vedno 

nove zahteve in izzive, eden od pomembnih načinov učinkovitega sprejemanja tega izziva. 

Supervizija postaja tako za tiste, ki že vrsto let delujejo v poklicu, kot tudi za začetnike, zelo 

zaželena in marsikje tudi nujna oblika učenja, ki omogoča uspešnejše reševanje poklicnih 

problemov, večjo avtonomnost pri opravljanju poklica in hkrati tudi bolj učinkovito soočanje 

s poklicnim stresom. 

Vogrinc in Krek (2012) na podlagi raziskave med svetovalnimi delavci kot predlog za 

izboljšavo kakovosti svetovalne službe v vrtcu, osnovni in srednji šoli, navajata stalno 

strokovno izpopolnjevanje. Svetovalni delavci potrebujejo več možnosti za stalno strokovno 
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izpopolnjevanje in skupna srečanja, na katerih bi si izmenjali izkušnje in ki bi potekala pod 

mentorskim vodstvom supervizorja. 

 

Odgovornost in dolžnost vseh, ki delamo z učenci s PP, je, da se ustrezno strokovno 

usposobimo za različne oblike pomoči, kajti le z našo pomočjo bodo učenci kos težavam v 

času izobraževanja (Vučko, 2011). 

 

2.4.4. Naloge šolskih svetovalnih delavcev pri delu z otroki s posebnimi potrebami v šoli 

Delo šolske svetovalne službe v osnovni šoli zajema dve področji dela, kjer so poleg vseh 

udeležencev šolskega sistema posebej poudarjeni učenci s PP (Čačinovič Vogrinčič in drugi, 

2008a). 

1. Učenje in poučevanje 

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole zaradi izboljšanja 

kvalitete učenja in poučevanja nadarjenih učencev, učencev z učnimi težavami in drugih 

integriranih učencev s posebnimi potrebami. To področje natančneje vključuje: 

 neposredno pomoč in koordinacijo pomoči tem učencem; 

 sodelovanje pri oblikovanju ter neposredno pomoč učiteljem pri uresničevanju 

individualiziranih učnih programov; 

 individualno svetovanje staršem teh učencev o prilagojenih oblikah in metodah učenja, 

o uspešnih strategijah pridobivanja znanja, razvijanja interesov, oblikovanja ustreznih 

učnih navad ipd. ter 

 sodelovanje z vodstvom pri preverjanju in zagotavljanju ustreznih pogojev za 

integracijo učencev s posebnimi potrebami. 

2. Šolanje 

Za OPP velja omeniti, da mora svetovalni delavec podati tudi strokovno mnenje o 

ponavljanju, akceleraciji in prešolanju učencev, v primeru, da pride do tega. 

 

Tudi delo šolske svetovalne službe v srednji šoli zajema področja in naloge, kjer so poleg 

vseh udeležencev šolskega sistema še posebej poudarjeni učenci s posebnimi potrebami 

(Čačinovič Vogrinčič in drugi, 2008b). 
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1. Svetovalno delo z dijaki 

To vključuje eno temeljnih nalog: individualizirani programi za dijake s posebnimi 

potrebami. V projektu, v katerem šola dijakom s posebnimi potrebami zagotavlja ustrezne 

prilagoditve, svetovalna služba deluje kot koordinator vseh strokovnih sodelavcev znotraj in 

po potrebi tudi zunaj šole za pripravo in izvedbo individualiziranega programa, katerega 

nosilec je učitelj skupaj z vodstvom šole. Svetovalna služba se v skladu s svojo strokovno 

usposobljenostjo vključuje v načrtovanje, izvajanje in spremljanje vzgojno-izobraževalnega 

dela z dijaki s PP. V okvir tega dela sodi: 

 sodelovanje z razredniki in drugimi učitelji pri pripravi in izvajanju individualiziranih 

programov za dijake s posebnimi potrebami; 

  sodelovanje z vodstvom pri zagotavljanju ustreznih pogojev za integracijo dijakov s 

posebnimi potrebami; 

 zbiranje in posredovanje ustreznih informacij ter spodbujanje dijakov za zunanje 

šolske ponudbe; 

 sodelovanje in pomoč dijakom pri iskanju in izbiri ustreznih mentorjev; 

 koordinacija prostovoljcev in mentorstvo prostovoljcem ter 

 koordinacija dela z zunanjimi šolskimi ustanovami. 

2. Svetovalno delo z učitelji 

Svetovalni delavec sodeluje na seji oddelčnega učiteljskega zbora vedno, kadar se načrtujejo 

individualizirani programi za dijake s PP. 

 

Glede na množičen pojav mobilne defektološke službe v zadnjem času, naj omenim tudi več 

nivojev specialne in rehabilitacijske pomoči, kot jih navajajo Mitić – Petek in sodelavci 

(2004); 

1. Neposredno delo z otrokom s posebnimi potrebami, ki je v zgodnjem obdobju 

otrokovega šolanja namenjeno izboljšanju otrokove splošne učljivosti in razvoju 

funkcij, kasneje pa predvsem podpori razumevanja učnih vsebin in razvoju šolskih 

spretnosti in sposobnosti (komunikacija, branje, pisanje, računanje, socialne veščine 

itd.). 

2. Ustrezni pogoji šolanja se zagotavljajo preko strokovnega sodelovanja s pedagoškimi 

in svetovalnimi delavci šol, svetovalno-izobraževalnega dela s starši, sodelovanja z 

zunanjimi institucijami, ki otroka in njegovo družino spremljajo in obravnavajo ter 
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preko stikov z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Zavodom 

RS za šolstvo. 

3. Oblikovanje individualiziranih in drugih stimulativno razvojnih programov, priprava 

učnih pripomočkov, opornih tehnik itd. 

Če jih primerjamo z zgornjimi nalogami, lahko opazimo veliko vzporednic. 

 

Specialni pedagog, ki opravlja dodatno strokovno pomoč, pomaga učencu s PP med poukom. 

Njegovo delo je usmerjeno v treninge, s katerimi premošča primanjkljaje, ki jih ima učenec, 

in pa v nudenje učne pomoči (Novljan, 2008). 

Zaskrbljujoči so rezultati raziskave, iz katere je razvidno, da učitelji in ravnatelji pogosto 

pričakujejo, da se specialni pedagogi posvečajo poučevanju osnovnih učnih predmetov, 

medtem ko ostalim področjem, npr. razvoju funkcionalnih, življenjskih, poklicnih ali 

socialnih veščin, ne posvečajo večje pozornosti (Friend, McNutt, 1987, po Schmidt, 2001). 

Majda Schmidt (2001) pravi, da so specialni pedagogi tisti strokovnjaki, ki pomagajo 

učiteljem pri oblikovanju ustreznih učnih strategij, pri pripravi didaktičnih pripomočkov in 

materialov, učitelji pa tukaj sodelujejo s svojimi sugestijami. Med skupne naloge sodijo 

opazovanje učencev s PP skozi posamezna časovna obdobja, identifikacija posebnih potreb 

ter stalno spremljanje in vrednotenje ciljev in uporabljenih strategij. Med informativno-

svetovalne vzgojno-izobraževalne naloge, ki jih opravljajo specialni pedagogi, prišteva: 

izobraževanje in seznanjanje s strokovno literaturo s področja posebnega izobraževanja, 

priprava navodil za odkrivanje drugih razvojnih težav, seznanjanje s problemi, ki se pojavljajo 

pri otroku, konzultacije pri oblikovanju individualiziranih programov in organizaciji dela v 

razredu ter drugo. 

 

Za kakovostno delo morajo imeti svetovalni delavci zagotovljene ustrezne materialne in 

delovne pogoje: pisarno za individualne pogovore ali pogovore v manjših skupinah, ustrezno 

opremo, stalni prostor za delo v manjših skupinah in pogoje za stalni profesionalni razvoj, 

kamor sodi spodbuda vodstva, podpora in pomoč pedagoških delavcev, ustrezna strokovna 

literatura ipd. (Vogrinc, Krek, 2012). 

Svetovalni delavci so v raziskavi (prav tam) izrazili svoje želje oziroma potrebe za izboljšanje 

kakovosti dela svetovalne službe v vrtcu, osnovni in srednji šoli. Glede nalog svetovalne 

službe si želijo, da bi bile natančno opredeljene in zakonsko določene, obseg 

administrativnega dela bi se moral zmanjšati, v predmetnik osnovne šole bi bilo potrebno 
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vključiti ure za delo učencev s svetovalno službo, zaradi obsega nalog, ki jih morajo opraviti, 

je normativ za svetovalnega delavca previsok. 

 

2.4.5. Znanja in kompetence šolskih svetovalnih delavcev za delo z otroki s posebnimi 

potrebami v redni šoli 

Holcomb-McCoy (2007) meni, da morajo šolski svetovalni delavci upoštevati moč, ki jo 

imajo v šoli – moč, da se pod njihovim vplivom učenci začnejo odrekati svojim sanjam ali pa 

jim pomagajo, da sanje postanejo resničnost. 

 

Veliko breme v vsem tem času integracije OPP zagotovo nosijo šolske svetovalne službe, ki 

so »spremljevalci« OPP od začetka usmerjanja, pa vse dokler ne zaključijo šolskega programa 

(Košir in drugi, 2011). 

Šolski svetovalni delavec mora spremljati celoten postopek usmeritve OPP in tudi kasnejše 

delo z učenci ter njihovimi starši (Šebjanič Pupus, 2007). 

Čačinovič Vogrinčič (2008c) razlaga, da je prva naloga delovnega odnosa v šoli ta, da se 

vzpostavi odnos. Procese podpore in pomoči soustvarjajo učenci, ki so strokovnjaki za svoje 

življenje in so strokovnjaki iz izkušenj, ter učitelji, ki so njihovi spoštljivi in odgovorni 

zavezniki. 

Medsebojni odnosi so tisti medij, preko katerega pedagoški delavec vpliva na razvijajoče in 

učeče se otroke. So nedvomno esenca pedagoškega dela. Tisti vzgojitelji, učitelji oziroma 

svetovalni delavci, ki znajo in zmorejo z otroki vzpostavljati empatijo, so kvalitetni in uspešni 

(Opara, 2005). 

 

OPP so pogosto tudi tisti, ki s svojim izstopajočim vedenjem opozorijo nase. Iz lastnih 

izkušenj lahko povem, da se že zaradi svojega vedenja večkrat znajdejo pri šolskem 

svetovalnem delavcu, kamor jih napotijo učitelji. 

Strokovnjaki oddelka za socialno pedagogiko (npr. Razpotnik, Kobolt, Vec, Dekleva) 

poudarjajo pomen pravočasnega spoprijemanja z motečim vedenjem v šoli oziroma po potrebi 

že v vrtcu. Za učinkovito reševanje teh težav je potrebno oblikovati kriterije kontinuuma 

čustvenih, vedenjskih in socialnih težav ter skladno s potrebami otroka oz. mladostnika 

kontekstualno načrtovati fleksibilne oblike pomoči in v evalvacijo doseženega vključiti vse 

soudeležene (Poljšak Škraban, 2011). 
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V projektu prilagajanja šole učencem oziroma dijakom s PP šolska svetovalna služba z 

nosilcem individualiziranega programa (praviloma učiteljem oziroma razrednikom) sodeluje 

kot koordinator, ki v ta namen spodbudi in poveča vse potrebne strokovne moči za pripravo, 

izvedbo in spremljanje individualiziranega programa. Vključuje se v skladu s svojo strokovno 

usposobljenostjo (Čačinovič Vogrinčič in drugi, 2008b). 

Za prilagajanje pouka potrebujemo znanje o učenčevih posebnih potrebah, poznavanje učnega 

programa in otrokovih močnih področij (Kesič Dimic, 2010). 

Patafta (2010), ki omenja predvsem dijake s PP, poudarja, da je za njihovo vključitev v redne 

oddelke potrebno znanje o diagnozah, razvojnih značilnostih, posebnostih ter zmožnostih teh 

dijakov. Delo z dijaki s PP ne pomeni le delo s posameznimi dijaki, ampak delo s celotnim 

oddelkom. 

V zadnjem času pa so šolski svetovalni delavci pogosto tudi izvajalci DSP. To nudijo 

učencem, ki imajo odločbo, in tudi tistim, ki imajo izrazitejše težave (učne ali čustveno-

vedenjske), pa ne potrebujejo usmerjanja ali pa je postopek v teku (Novljan, 2008). 

Pri učencih so ure DSP praviloma dobro sprejete, posebej po začetnem odporu, ko učenci 

ugotovijo, da jim te ure precej pomagajo pri razumevanju snovi. Individualiziran način dela 

ima tudi zelo pomemben vzgojni vpliv, saj učenci in izvajalci DSP navežejo pristnejši stik kot 

v razredu, skupaj načrtujejo organizacijo učenja ter priprave na preizkuse znanja. Otroci pri 

teh urah spregovorijo tudi o osebnih zadevah in stiskah (Šebjanič Pupis, 2007). 

Svetovalni delavec mora biti usposobljen še za vrsto operativnih zadev: urejanje urnikov, 

sklicevanje timov, pisanje poročil, tesno sodelovanje z razrednikom pri pripravi 

individualiziranega programa itd. (prav tam). 

 

Poleg samega usmerjanja otroka in dela z učenci oziroma dijaki s PP, tovrstno delo vključuje 

tudi delo s starši in s komisijami za usmerjanje (prav tam). 

Vedenje staršev je lahko zelo različno. Nekateri se v tej novi situaciji sploh ne znajdejo, 

obupujejo, drugi iščejo krivdo za problematiko vsepovsod drugje. Zato mora svetovalni 

delavec staršem pomagati razumeti in sprejeti motnjo, svetuje jim pri spopadanju z njo, jih 

usmerja, opozarja in išče poti za realno reševanje problemov (prav tam). 

Novljanova (2008) ugotavlja, da je sodelovanje s starši, ko se pojavijo težave pri njihovem 

otroku, vedno boljše. Starši namreč postajajo vedno bolj ozaveščeni o OPP. Vedo, da je to 

težava, ki ne preide, vendar pa lahko otroka naučimo, kako z njo uspešno živeti.  

Pomembno je, da se staršem vedno odkrito pove, za kakšne težave gre pri njihovem otroku. V 

kolikor svetovalni delavci s starši dobro sodelujejo, jih vključujejo v pripravo 
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individualiziranega programa in jih stalno in realno seznanjajo s stanjem pri učencu, ti lažje 

sprejmejo informacijo, četudi se z njo težko sprijaznijo, da šolanje zaradi znižanih 

intelektualnih sposobnosti na redni šoli za njihovega otroka ni več smiselno, saj šole ne bo 

mogel uspešno zaključiti. Potrebno jim je realno prikazati možnosti nadaljnjega izobraževanja 

in pridobitve poklica, če redne osnovne šole ne zaključi uspešno, in možnosti, ki jih otrok ima 

po nadaljnjem izobraževanju v šoli z nižjim izobrazbenim standardom. Staršem in otrokom se 

ponudi možnost obiska šole pred prešolanjem, razgovor s svetovalnimi delavci in učitelji 

(prav tam). 

 

Pri delu z OPP je potrebno stalno sodelovanje šolske svetovalne službe, izvajalca dodatne 

strokovne pomoči, ki jih je lahko tudi več, vseh učiteljev, ki učenca poučujejo, in staršev. Z 

učitelji je potrebno večkrat uskladiti tudi prilagoditve, ki jih učenci s PP potrebujejo pri pouku 

(prav tam). 

Novljanova (prav tam) iz lastnih izkušenj razlaga, da se nanjo največkrat obrnejo učitelji, ko 

naletijo na težave pri delu z otroki. Takrat se z njimi pogovarja o težavah, skupaj iščejo 

možne vzroke in tudi možnosti reševanja težav. Običajno ob pojavu težav vključi tudi starše, 

saj ti lahko pri delu z učenci zelo pomagajo. Poznajo otroka, vedo za njegove posebnosti, 

močna in šibka področja. Z njimi se dogovarjajo tudi za sodelovanje in morebitno pomoč 

doma. 

V primeru, da k inkluziji otroka pristopimo pozitivno, še posebno do staršev in otroka, lahko 

olajšamo težave, ki jih otrok doživlja zaradi različnih vzrokov (Poljanšek, 2007). 

 

V zgornjih poglavjih sem že navedla podatek, da je v Sloveniji v redne oddelke šol med vsemi 

učenci s PP vključenih največ učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Košir 

in sodelavci (2008) razlagajo, da svetovalni delavci za opravljanje svojega dela v zvezi z 

učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) potrebujejo osnovna 

specifična znanja,  ki omogočajo razumevanje posebnih primanjkljajev in njihovih posledic 

na učenje ter seznanjanje z nekaterimi najpomembnejšimi načeli in oblikami prilagoditev. Za 

neposredno izvajanje DSP pa kot vsi drugi mogoči izvajalci potrebujejo še dodatna strokovna 

znanja v zvezi s poznavanjem različnih vrst PPPU, njihovih značilnosti, posebnih vzgojno-

izobraževalnih potreb učencev (osnovna specifična znanja) in specialna didaktično-metodična 

znanja za delo s temi učenci (dodatna specifična znanja). Sama dodajam, da mora osnovna in 

dodatna specifična znanja poznati tudi za vse ostale skupine OPP, še posebej za tiste skupine, 

s katerimi neposredno dela. 
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Avtorice na slovenskem področju (Barle Lakota, Magajna, 2008) poudarjajo, da učenci z 

učnimi težavami potrebujejo zelo različne poti za usvajanje znanja in da je za dosego tega 

cilja potrebno uporabiti še kaj več od siceršnje rutine. Zato vlogo šolske svetovalne delavke 

vidijo tudi v tem, da odpira prostor za te različne poti, seveda vselej v sodelovanju z 

učiteljicami (Kodele, Mešl, 2011). 

 

V procesu izobraževanja OPP nihče drug nima toliko vpogleda v celotno problematiko otroka 

od njegovega vstopa v šolo pa do zaključka šolanja kot ravno svetovalni delavec. Prisoten je 

praktično v vsakem trenutku, ko je to potrebno – bodisi za otroka, ki se znajde v zanj 

obremenjujoči situaciji, ki je sam ne zna rešiti, bodisi za učitelja, ki potrebuje konkreten 

nasvet (Šebjanič Pupis, 2007). 

 

2.4.6. Dosedanje raziskave o usposobljenosti šolskih svetovalnih delavcev za delo z otroki 

s posebnimi potrebami v rednih slovenskih šolah 

Izvajanje specialno pedagoške pomoči za nekatere skupine OPP je pogosto oteženo, pri čemer 

je vzrok tudi v pomanjkljivem znanju in izkušnjah nekaterih pedagoških delavcev, ki se 

ukvarjajo z OPP, ali pa ti v geografsko oddaljenih šolah sploh niso dosegljivi. Tako nekateri 

OPP zgolj z vključitvijo v program ne dobijo ustrezne pomoči, kar pomeni neskladje enakih 

možnosti (Košir in drugi, 2011). 

Nekatere raziskave, narejene v najbolj razvitih in naprednih državah sveta, jasno kažejo, da 

učitelji, svetovalni delavci, spremljevalci, ravnatelji in drugi ljudje iz šolskega polja 

velikokrat odkrito priznajo, da se ne čutijo dovolj pripravljeni za uspešno delo z učenci s PP 

(Rutar, 2010). 

Raziskave tudi kažejo, da številni učitelji in drugi nimajo dovolj znanja zlasti o diagnozah, 

razvojnih značilnostih, posebnostih in zmožnostih otrok za vključevanje v običajne šolske 

razrede (prav tam). 

 

Holcomb-McCoy (2007) piše o šolskem svetovanju in vlogi šolske svetovalne delavke pri 

zmanjševanju razkoraka v dosežkih učencev in opozori, da je malo šolskih svetovalnih 

delavcev usposobljenih za pomoč pri preseganju tega razkoraka pri otrocih, ki prihajajo iz 

manj vzpodbudnega okolja. Avtorica meni, da večino šolskih svetovalnih delavk ta razkorak 

skrbi in verjamejo, da delajo vse, da bi ga odpravile, vendar pa so redko pripravljene izzvati 

učiteljice glede njihovih nizkih pričakovanj do otrok ali pa se redko zavzemajo za več virov 
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podpore pri izobraževanju v otrokovi skupnosti. Tako sta sodelovanje z učitelji in otrokovo 

skupnostjo pomembni temi sodobnega svetovalnega dela. 

Pred kratkim je bila narejena raziskava (Vogrinc, Krek, 2012), v kateri so svetovalni delavci, 

zaposleni v osnovni in srednji šoli, na petstopenjski lestvici podali mnenje o lastni 

usposobljenosti za delo z različnimi skupinami učencev s PP. Rezultati so pokazali, da 

svetovalni delavci, zaposleni v osnovnih in srednjih šolah, menijo, da so v povprečju relativno 

slabo usposobljeni za delo z učenci s PP. Svetovalni delavci, ki so zaposleni v osnovni šoli, 

menijo, da so v povprečju najbolj usposobljeni za delo z učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja (povprečna ocena je 4,13), za delo z učenci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami (3,79), za delo z dolgotrajno bolnimi učenci (3,46) in za delo z učenci z govorno-

jezikovnimi motnjami (2,98). Povprečne ocene za delo z drugimi skupinami otrok si sledijo 

takole: 2,89 za delo z lažje gibalno oviranimi učenci, 2,57 za delo z učenci z motnjami v 

duševnem razvoju, 2,17 za delo z učenci z avtističnimi motnjami, 2,06 za delo z težje gibalno 

oviranimi učenci. Najslabše mnenje se je v povprečju izkazalo pri usposobljenosti za delo s 

slepimi (1,30) in slabovidnimi učenci (1,53) ter gluhimi (1,60) in naglušnimi učenci (1,93). 

Svetovalni delavci, ki so zaposleni v srednjih šolah, menijo, da so v povprečju najbolj 

usposobljeni za delo z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (3,74), za delo z 

dolgotrajno bolnimi učenci (3,52), za delo z učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 

(3,16) in za delo z lažje gibalno oviranimi učenci (2,77). V povprečju najmanj menijo, da so 

usposobljeni za delo s slepimi učenci (1,61), za delo z učenci z avtističnimi motnjami (1,65), 

za delo z gluhimi učenci (1,81) in za delo s slabovidnimi učenci (2,06) (prav tam). 

Preverjali so tudi, ali se med svetovalnimi delavci, ki so zaposleni v osnovni šoli, in tistimi, ki 

so zaposleni v srednji šoli, pojavljajo statistično pomembne razlike pri samooceni lastne 

usposobljenosti za delo z učenci, ki imajo različno vrsto oz. stopnjo posebne potrebe. 

Statistično pomembne razlike so se pokazale pri delu s slabovidnimi in naglušnimi učenci 

(kjer svojo usposobljenost v povprečju višje ocenjujejo svetovalni delavci, ki so zaposleni v 

srednji šoli), učenci z motnjami v duševnem razvoju, učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in učenci z avtističnimi 

motnjami (kjer svojo usposobljenost v povprečju višje ocenjujejo svetovalni delavci, ki so 

zaposleni v osnovni šoli). Drugje razlike niso tako velike, da bi bile statistično pomembne 

(prav tam). 
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Opara (2005) meni, da bo potrebno več storiti za to, da bomo zagotovili ustrezen strokovni 

kader tudi v smislu večjega vpisa v študijske programe specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov in socialnih pedagogov. 

Šolska svetovalna delavka, zaposlena v osnovni šoli in po izobrazbi pedagoginja, ugotavlja, 

da ima premalo specialno-pedagoških znanj. Kot pedagoginja lahko nudi DSP le na področju 

učenja tehnik učenja, organiziranja šolskega dela, na osebnem področju ter pri kakšnem manj 

zahtevnem predmetu do predmetne stopnje. Zaradi tega je vesela, da dobro sodeluje s 

sodelavko, specialno pedagoginjo. Prav tako ima premalo znanj na področju motenj vedenja 

otroka, zaradi česar bi na šoli potrebovali socialnega pedagoga. Koristil bi jim tudi psiholog, 

ker je pri otroku pomembna tudi diagnostika sposobnosti. Za obravnavo družinske 

problematike, socialno-ekonomskih okoliščin je pristojen socialni delavec. Če bi bili torej v 

šolski svetovalni službi zaposleni vsi profili, bi otroka lahko celostno obravnavali ter mu 

nudili resnično najbolj kompetentne in optimalne oblike pomoči (Poljanšek, 2007). 

 

Mnogi avtorji poleg drugih perečih problemov v srednješolskih programih glede števila 

dijakov s PP izpostavljajo tudi preobremenjenost svetovalnih delavcev na šoli z velikim 

številom dijakov s PP (Munih, Debeljak, Berlot Koncut, Mavrič Čefarin, 2010). 

 

Pri delu z otroki s posebnimi potrebami mora šolski svetovalni delavec veliko sodelovati z 

drugimi strokovnjaki na šoli ali drugje. Zato dodajam še rezultate raziskave (Valenčič Zuljan, 

Vogrinc, Cotič, Fošnarič, Peklaj, 2011), kjer so učitelji in ravnatelji podali svoje mnenje o 

sodelovanju s šolsko svetovalno službo. Medtem ko so skoraj vsi ravnatelji (92,7 %) svoje 

sodelovanje s šolsko svetovalno službo ocenili kot zelo dobro oz. dobro, so tako oceno podale 

slabe tri četrtine anketiranih učiteljev (73,1 %). Dobra petina učiteljev (21,2 %) je ocenila 

svoje sodelovanje s šolsko svetovalno službo kot srednje dobro, enako oceno je podalo pet 

ravnateljev (6,1 %). Kot slabo oz. zelo slabo je ocenilo 5,8 % učiteljev in le en ravnatelj. 
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3. EMPIRIČNI DEL 

 

3.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V raziskavi želim z zbranimi podatki ugotoviti, kakšno mnenje imajo svetovalni delavci v 

osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji o svoji usposobljenosti za delo z osebami s PP.  

Obstaja več raziskav (npr. Končar, Pretnar, 2005; Peček, Čuk, Lesar, 2005; Košir in drugi, 

2011; Valenčič Zuljan, Vogrinc, Cotič, Fošnarič, Peklaj, 2011), kjer so preverjali 

usposobljenost oziroma mnenje učiteljev ter ravnateljev o integraciji oseb s PP v redne 

oddelke šol. Zasledila pa sem le eno raziskavo (Vogrinc, Krek, 2012), ki je bila izvedena med 

šolskimi svetovalnimi delavci. V njej sta avtorja analizirala mnenje svetovalnih delavcev o 

delovanju svetovalne službe v vrtcu, osnovni in srednji šoli.  

Glavni cilj moje raziskave pa je analizirati mnenje svetovalnih delavcev v osnovnih in 

srednjih šolah o svoji usposobljenosti za delo z OPP. Tega sem se lotila zaradi spremenjene 

vloge šolskih svetovalnih delavcev, kar je posledica povečanega števila otrok s posebnimi 

potrebami v osnovnih in srednjih šolah, ki izvajajo izobraževalne programe s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

 

3.2. CILJI 

V raziskavi sem si zastavila več ciljev: 

 ugotoviti, kakšno stališče imajo šolski svetovalni delavci v osnovnih in srednjih šolah 

do inkluzivne vzgoje in izobraževanja za OPP; 

 ugotoviti, kaj menijo šolski svetovalni delavci, zaposleni v osnovni in srednji šoli, o 

svoji usposobljenosti za delo z OPP; 

 ugotoviti, kaj menijo šolski svetovalni delavci z različno dolgo delovno dobo o svoji 

usposobljenosti za delo z OPP; 

 ugotoviti, kaj menijo različni profili šolskih svetovalnih delavcev o svoji 

usposobljenosti za delo z OPP; 

 ugotoviti, kaj šolski svetovalni delavci menijo o svoji usposobljenosti za izvajanje 

dodatne strokovne pomoči, ki je namenjena pomoči za premagovanje primanjkljajev, 

ovir oziroma motenj pri posameznih skupinah OPP.  
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3.3. RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

1. Večina šolskih svetovalnih delavcev v osnovnih in srednjih šolah ima pozitivno stališče 

do inkluzivne vzgoje in izobraževanja za OPP.  

2. Šolski svetovalni delavci, ki so zaposleni v osnovnih šolah, svojo usposobljenost za delo 

z OPP ocenjujejo višje kot šolski svetovalni delavci, zaposleni v srednjih šolah. 

3. Zaposleni s krajšo delovno dobo v šolski svetovalni službi svojo usposobljenost za delo 

z OPP ocenjujejo višje kot zaposleni z daljšo delovno dobo v šolski svetovalni službi. 

4. Šolski svetovalni delavci, ki so končali univerzitetni študijski program defektologije 

oziroma specialne in rehabilitacijske pedagogike, svojo usposobljenost za delo z OPP 

ocenjujejo višje kot tisti, ki so zaključili druge študijske programe, ki jim omogočajo 

delo v šolski svetovalni službi. 

5. Zaposleni v šolskih svetovalnih službah menijo, da so različno usposobljeni za izvajanje 

dodatne strokovne pomoči, ki je namenjena pomoči za premagovanje primanjkljajev, 

ovir oziroma motenj otrok glede na različne vrste posebnih potreb.  

 

3.4. METODA DELA 

V empiričnem delu sem uporabila deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo 

pedagoškega raziskovanja. Uporabila sem kvantitativni raziskovalni pristop. 

 

3.4.1. Opis vzorca 

Vzorec, na katerem sem raziskovala, je slučajnostni, saj je bil moj namen zbrati podatke čim 

večjega števila zaposlenih v šolskih svetovalnih službah osnovnih in srednjih šol. Glede na to 

da je na nekaterih šolah zaposlenih več svetovalnih delavcev, je vprašalnik morebiti izpolnilo 

več ljudi iz iste šole. 

Tako sem v raziskavo zajela 298 šolskih svetovalnih delavcev različnih izobrazbenih profilov, 

delovnih izkušenj, zaposlenih na osnovnih in srednjih šolah, ki izvajajo izobraževalne 

programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.  
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Slika 1: Strukturni krog s prikazom odstotkov za spremenljivko stopnja šole. 

 
 

 

Iz strukturnega kroga lahko razberemo, da je bilo v raziskavo zajetih 234 (78,52 %)  

svetovalnih delavcev iz osnovnih šol in 64 (21,48 %) svetovalnih delavcev iz srednjih šol. 
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Slika 2: Stolpčni grafikon za spremenljivko strokovni naslov po končanem študiju. 

Zgornji grafikon prikazuje veliko razpršenost šolskih svetovalnih delavcev glede na končano 

izobrazbo. Največ je univerzitetnih diplomiranih pedagogov iz enopredmetnega študija (85), 

sledijo psihologi (69), specialni in rehabilitacijski pedagogi (38), socialni pedagogi (36) in 

socialni delavci, katerih je skupaj 36 (19 s končano visokošolsko izobrazbo in 17 s končano 

univerzitetno diplomsko izobrazbo). Dva vprašana sta si pridobila izobrazbo logopeda-

surdopedagoga. Nekaj vprašanih je končalo dva različna študija: socialno pedagogiko in 

logopedijo (1), pedagogiko in socialno delo (1), pedagogiko in inkluzivno pedagogiko (1), 

socialno pedagogiko in socialno delo (2), pedagogiko in specialno pedagoško dokvalifikacijo 

(1) ter športno pedagogiko in dokvalifikacijo za delo z OPP (1). Ker naše fakultete omogočajo 

oziroma so omogočale tudi dvopredmetne študije, jih je nekaj končalo en študij vendar v dveh 

različnih smereh, npr.: dvopredmetno psihologijo in pedagogiko (7), dvopredmetno 
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pedagogiko in sociologijo (9) ter dvopredmetno pedagogika in še drug predmet (3). Štirje so 

končali sociologijo (eno- ali dvopredmetni študij), dva nista izbrala nobene od naštetih 

možnosti, hkrati pa nista podala pojasnil o pridobljenem strokovnem naslovu po končanem 

študiju. 

 

Slika 3: Stolpčni grafikon za spremenljivko delovna doba šolskih svetovalnih delavcev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več kot polovica v raziskavo zajetih šolskih svetovalnih delavcev ima manj kot 13 let delovne 

dobe. Začetnikov v šolski svetovalni službi, ki imajo delovne dobe manj kot 1 leto in ne več 

kot 6 let, je 107 (35,91 %). Od 7 do 12 let delovne dobe ima 57 (19,13 %) delavcev, 13–18 let 

delovne dobe ima 42 (14,09 %) delavcev, 19–24 let delovne dobe ima 32 (10,74 %) delavcev, 

25–30 let delovne dobe ima 40 (13,42 %) delavcev, najstarejših, ki imajo 31–36 let delovne 

dobe, je le 20 (6,71 %) anketiranih šolskih svetovalnih delavcev. 

 

3.4.2. Opis instrumenta 

Za merski instrument sem si izbrala vprašalnik. Anonimen vprašalnik sem izdelala sama s 

pomočjo 1KA orodja za izdelavo spletnih anket. Sestavljen je iz devetnajstih vprašanj, od tega 

se prva tri vprašanja nanašajo na splošne podatke o vprašanem (vrsta šole, na kateri poučuje, 
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strokovni naslov po končanem študiju, delovna doba). V večini so vprašanja zaprtega tipa, le 

dve vprašanji sta odprti. Šest vprašanj vsebuje različne trditve, pri katerih je možna le ena 

ocena. 

 

3.4.3. Opis postopka zbiranja podatkov 

Vprašalnik sem sestavila na spletni strani http://www.1ka.si/. Nato sem povezavo do 

vprašalnika poslala na elektronske naslove osnovnih in srednjih šol v Sloveniji, ki izvajajo 

izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, s pripisom 

namena »za vse šolske svetovalne delavce«. 

Elektronske naslove šol sem pridobila sama, s pomočjo spletnih strani. V Sloveniji je 450 

osnovnih šol, vendar enega elektronskega naslova nisem uspela pridobiti, in 196 srednjih šol, 

kjer jih ima več isti elektronski naslov zaradi združevanja v šolske centre, treh naslovov pa 

nisem uspela pridobiti. Tako sem spletne vprašalnike poslala na skupaj 574 elektronskih 

naslovov šol v Sloveniji: 449 osnovnih in 125 srednjih šol. Prav tako sem vprašalnik 

posredovala na osebne elektronske naslove kolegic, ki opravljajo delo v šolski svetovalni 

službi, te pa so dalje posredovale še svojemu krogu poznanih kolegic. 

Nazaj sem prejela 298 ustrezno rešenih vprašalnikov, od tega je popolno rešenih 236, delno 

pa 62 vprašalnikov. Anketiranci teh vprašalnikov niso izpolnili v celoti (niso odgovorili na 

vsa vprašanja), zato sem v raziskavi upoštevala le odgovore, ki so bili popolni. 

Šolski svetovalni delavci so vprašalnike reševali na svetovnem spletu preko računalnika, 

spletna stran pa je zbirala podatke. S tem sem zagotovila njihovo anonimnost. 

Elektronsko reševanje je potekalo od 4. 6. 2012 do 10. 7. 2012. Prvič sem vprašalnik 

posredovala na vse zbrane elektronske naslove 3. 6. 2012. Po zaključku šolskega leta, 27. 6. 

2012, sem jih zaradi želje po še večjem vzorcu ponovno poslala, s pripisom, da naj ga ne 

izpolnijo ponovno tisti, ki so vprašalnik že rešili. Po 10. 7. 2012 vprašalnik na svetovnem 

spletu ni bil več aktiven. 

 

3.4.4. Postopki obdelave podatkov 

Glede na vrsto spremenljivk in raziskovalnih hipotez sem sledila kvantitativni obdelavi 

podatkov. V raziskavi so naslednje neodvisne spremenljivke: stopnja šole, na kateri so 

zaposleni šolski svetovalni delavci, strokovni naslov po končanem študiju svetovalnega 

delavca ter delovna doba v šolski svetovalni službi. 
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Podatke sem obdelala s pomočjo programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

Uporabila sem naslednje parametre opisne statistike: 

 frekvence (f), 

 odstotke (f %), 

 aritmetične sredine (M), 

 standardne odklone (SD). 

 

Predpostavke v hipotezah sem preverjala s pomočjo računanja statistične pomembnosti χ
2
-

preizkusa (χ
2
), t-testa (t), enosmerne analize varianc oz. ANOVE (F) ter preizkusa Brown-

Forsythe (BF). Kjer so se pri testu ANOVE oz. Brown-Forsythe pokazale statistične 

pomembnosti, sem naredila še test Post Hoc (PH), ki je pokazal, med katerimi skupinami se 

pojavljajo statistično pomembne razlike. Kjer je bila predpostavka o homogenosti varianc 

izpolnjena, sem izbrala test LSD, kjer pa ta predpostavka ni bila izpolnjena, sem izbrala test 

Games-Howell. Rezultate sem predstavila v tabelah in grafih. 

Zanesljivost lestvic sem preverila s testom zanesljivosti. Vrednost Cronbachovega koeficienta 

α je v vseh primerih večja kot 0.8 (pri prvi lestvici znaša npr. 0,962), zato so lestvice dovolj 

zanesljive.  

 

3.5. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

3.5.1. Analiza značilnosti dela z OPP v šolski svetovalni službi  

Slika 4: Strukturni krog s prikazom uporabe petstopenjskega modela pomoči na šolah. 
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Iz slike je mogoče razbrati, da še vedno dosti šolskih svetovalnih delavcev sploh ne upošteva 

(23 oseb = 7,72 %) oziroma ne pozna (10 oseb = 3,36 %) petstopenjskega modela pomoči. 

Skupaj je tistih, ki ga ne poznajo, ne uporabljajo ali ne vedo, če ga uporabljajo, dobra 

desetina, tistih, ki pa ga poznajo in uporabljajo pa 86,91 %. Dva na to vprašanje nista 

odgovorila. 

Še vedno velja ugotovitev avtoric Končar in Pretnar (2005), ki sta zapisali, da sta sodobna 

šolska zakonodaja in programska zasnova šolske svetovalne službe dober temelj za inkluzivno 

izobraževanje, ne pa tudi zagotovilo za njegovo uspešno uresničevanje v praksi.  

Preden je OPP usmerjen s strani komisije za usmerjanje, bi moral učenec, ki ima v osnovni 

šoli težave pri učenju, skozi več faz pomoči. Avtorice (Magajna, Kavkler, Čačinovič 

Vogrinčič, Pečjak, Bregar Golobič, 2008) razlikujejo pet osnovnih stopenj pomoči. Namen 

štirih korakov, ki morajo biti izvedeni pred usmeritvijo OPP, je, da šola vsakemu otroku, ki 

potrebuje pomoč, to omogoči čim prej (Košir in drugi, 2011). 

Petstopenjski model pomoči se navezuje bolj na učence iz osnovne šole, zato dodajam še 

primerjavo odgovorov, ki so jih podali svetovalni delavci, zaposleni v osnovni in srednji šoli.  

 

Tabela 6: Kontingenčna tabela za spremenljivko uporaba petstopenjskega modela pomoči 

glede na stopnjo šole. 

 

 PETSTOPENJSKI MODEL POMOČI 
SKUPAJ 

 Ne Ne vem Ne poznam Da 

STOPNJA 

ŠOLE 

Osnovna 

šola 
f 10 1 1 221 233 

f % 4,3 % 0,4 % 0,4 % 94,8 % 100 % 

Srednja 

Šola 

f 13 3 9 38 63 

f % 20,6 % 4,8 % 14,3 % 60,3 % 100 % 

SKUPAJ 
f 23 4 10 259 296 

f % 7,8 % 1,4 % 3,4 % 87,5 % 100 % 

 

Srednjih šol, ki se ne držijo petstopenjskega modela pomoči, je nekaj več (13 oz. 20,6 %) kot 

osnovnih (10 oz. 4,3 %), kar je glede na dejstvo, da bi se naj posebne potrebe učencev 

prepoznavale predvsem v zgodnjem obdobju šolanja, precej logično. V srednjo šolo pridejo 

pogosto že usmerjeni učenci, zaradi česar se teh šol petstopenjski model ne tiče tako 

neposredno. 

Še vedno pa je dosti šolskih svetovalnih delavcev v srednjih šolah, ki tega modela pomoči ne 

poznajo (9 oz. 14,3 %). Približno 60 % vseh vprašanih svetovalnih delavcev srednjih šol in 

približno 95 % svetovalnih delavcev osnovnih šol se petstopenjskega modela pomoči drži. 
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Slika 5: Stolpčni grafikon za frekvenčni prikaz šolskih svetovalnih delavcev, ki so že delali z 

usmerjenimi OPP, glede na stopnjo šole, v kateri so zaposleni. 

 

 
Večinski delež vprašanih šolskih svetovalnih delavcev je že delalo z učenci, ki so na podlagi 

odločbe o usmeritvi usmerjeni kot OPP (93,92 %). V osnovni šoli je takšnih svetovalnih 

delavcev, ki so bili zajeti v vzorec, 219 (73,99 %), v srednji šoli pa 59 (19,93 %). Skupaj 18 

(14 na osnovni in 4 na srednji šoli) oziroma 6,08 % šolskih svetovalnih delavcev (še) nima 

izkušenj z OPP. 

 

Slika 6: Stolpčni grafikon za spremenljivko vzrok ne-dela z OPP. 
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Razlogi za to, zakaj anketiranci, zaposleni v šolski svetovalni službi, še niso delali z učenci s 

PP so različni. Najpogostejši razlog, pojavil se je devetkrat, je, da se s temi učenci ukvarja 

njihov sodelavec oz. sodelavka. Trije šolski svetovalni delavci so povedali, da na njihovi šoli 

še nikdar niso imeli učenca s PP. Eden je odgovoril, da se »z njimi ukvarjajo specialni 

pedagogi in učitelji«, ostali pa so se po odgovorih sodeč pri vprašanju usmerili le na svojo 

enoletno obvezno pedagoško prakso, ki so jo opravljali na šoli (»ker še ni bilo zakona«, »ko 

sem opravljala prakso, sploh niso bili učenci opredeljeni kot so danes«, »v času moje prakse 

ni bilo DSP-ja«, »še niso bili usmerjeni, delala pa sem z učenci z učnimi in vedenjskimi 

težavami«, »pravzaprav ne vem, zakaj ne – v tem času sem spoznala dokumentacijo in bila 

skupaj s svetovalno delavko pri opravkih, ki jih je imela takrat, ko sem bila jaz pri njej. Morda 

tudi zato, ker nisem defektolog in ker sem opravljala pripravništvo tudi iz angleščine.«).  

V vprašalnik sem dala še dva možna odgovora (»Na šoli imamo učence, ki imajo učne težave, 

vendar niso usmerjeni kot OPP.« in »Te učence prešolamo na drugo šolo.«), ki ju ni izbral 

nihče. 

 

Slika 7: Stolpčni grafikon za frekvenčni prikaz povprečnega tedenskega deleža dela z OPP v 

šolski svetovalni službi glede na stopnjo šole. 
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Zgornja slika prikazuje, kolikšen delež dela šolskim svetovalnim delavcem povprečno 

tedensko predstavlja delo z OPP. Število šolskih svetovalnih delavcev, ki so zaposleni v 

srednji šoli, se manjša s povišanjem odstotka povprečnega tedenskega dela z OPP. Tako je 

dvaintrideset šolskih svetovalnih delavcev zaposlenih na srednji šoli odgovorilo, da jim delo z 

OPP predstavlja manj kot 20 % vsega dela, dvajsetim predstavlja 20–40 % vsega dela, štirim 

to predstavlja približno polovico vsega dela ter le enemu 60–80 % vsega dela, ki ga 

opravljajo. Nikomur na srednji šoli to ne predstavlja več kot 80 % dela v šolski svetovalni 

službi. 

Največjemu številu šolskih svetovalnih delavcev, ki so zaposleni na osnovni šoli (73), 

predstavlja 20–40 % dela z OPP povprečni tedenski delež vsega dela. Petinštiridesetim 

šolskim svetovalnim delavcem, zaposlenim na osnovni šoli, tedenski delež dela z OPP 

predstavlja manj kot 20 %, devetintridesetim to predstavlja 40–60 %, devetim 60–80 % in kar 

petintridesetim več kot 80 %. 

 

Dokaj visoko zadnjo številko (petintridesetim osnovnošolskim svetovalnim delavcem delo z 

OPP predstavlja več kot 80 % povprečnega tedenskega deleža vsega dela) nam lahko pomaga 

pojasniti dejstvo, da so zaradi povečanih potreb po specialno pedagoški pomoči na rednih 

šolah v Sloveniji zaposlili strokovnjake za delo z OPP. Ti so danes del svetovalne službe v 

šoli in izvajajo dodatno strokovno pomoč (Mitić – Petek in drugi, 2004). 

Navedeno predpostavko sem preverila na vzorcu in izkazalo se je, da največji delež teh 

svetovalnih delavcev, katerim delo z OPP na osnovni šoli predstavlja več kot 80 % 

povprečnega tedenskega deleža vsega dela, res predstavljajo prav specialni in rehabilitacijski 

pedagogi (23 oz. 65,71 %), sledijo socialni pedagogi (5), pedagogi (4), ostali zastopani profili 

pa so le posamični primeri. Slednje grafično prikazuje tudi strukturni krog v nadaljevanju. 
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Slika 8: Strukturni krog s prikazom deleža različnih strokovnih naslovov svetovalnih delavcev 

v osnovni šoli, katerim povprečno tedensko delo z OPP predstavlja več kot 80 % vsega dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2. Preverjanje hipotez o mnenju šolskih svetovalnih delavcev o svoji usposobljenosti 

za delo z OPP 

 

H1: Večina šolskih svetovalnih delavcev v osnovnih in srednjih šolah ima pozitivno 

stališče do inkluzivne vzgoje in izobraževanja za OPP.  

 

Za preverjanje hipoteze so šolski svetovalni delavci na petstopenjski lestvici ocenili, v 

kolikšni meri zagovarjajo inkluzivno vzgojo in izobraževanje za OPP, pri čemer je ocena 1 

pomenila najmanjšo stopnjo strinjanja, ocena 5 pa največjo stopnjo strinjanja. 
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Slika 9: Stolpčni grafikon za spremenljivko stopnja strinjanja z inkluzijo. 

 

 
 

 

Iz grafikona lahko razberemo, da se z inkluzivno vzgojo in izobraževanjem OPP sploh ne 

strinja le 2,12 % šolskih svetovalnih delavcev. Malo večje, a še vedno usmerjeno v negativno 

stran, je svoje strinjanje izrazilo 12,71 % šolskih svetovalnih delavcev. Nekako na sredini 

lestvice odločanja je dobri dve petini vprašanih (41,95 %), drugi dobri dve petini (skupaj 

43,22 %) pa se strinjata oziroma se popolnoma strinjata z inkluzijo OPP.  

Zaključim lahko, da se večji delež šolskih svetovalnih delavcev bolj ali manj strinja z 

inkluzivno vzgojo in izobraževanjem OPP – med oceno 3 in 5 je odgovorilo kar 85,17 % vseh 

svetovalnih delavcev. 

 

Tabela 7: Mere opisne statistike za spremenljivko stopnja strinjanja z inkluzijo glede na 

stopnjo šole šolskih svetovalnih delavcev. 

 

 Stopnja šole N M SD 

Stopnja strinjanja z inkluzijo 
Osnovna šola 190 3,39 0,957 

Srednja šola 46 3,33 0,762 

t (83,098) = 0,480, p > 0,05 
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Iz tabele lahko razberemo, da se tako šolski svetovalni delavci, ki so zaposleni v osnovni šoli, 

(3,39) kot tisti, ki so zaposleni v srednji šoli, (3,33) precej enako strinjajo z inkluzijo, saj sta 

aritmetični sredini podobni. Skupna povprečna ocena tako znaša več kot 3, kar je nad sredino 

in dokazuje, da so šolski svetovalni delavci v večjem delu naklonjeni inkluzivni vzgoji in 

izobraževanju OPP. 

Med skupinama ni statistično pomembnih razlik, kar je pokazal tudi t-test (p = 0,632). 

 

Kot zanimivost sem preverila tudi statistično pomembnost razlik med skupinami šolskih 

svetovalnih delavcev glede na strokovni profil ter glede na delovno dobo. Tudi tukaj so bile 

aritmetične sredine podobne, tako da se niso nikjer pojavile statistično pomembne razlike. 

Kljub temu dodajam tabeli z aritmetičnimi sredinami posameznih vzorčnih skupin. 

 

Tabela 8: Mere opisne statistike za spremenljivko stopnja strinjanja z inkluzijo glede na 

strokovni naslov šolskih svetovalnih delavcev. 

 

 Strokovni naslov N M SD 

Stopnja strinjanja z inkluzijo 

Spec. in reh. ped. 28 3,25 0,844 

Pedagog 72 3,42 1,017 

Soc. pedagog 31 3,48 0,811 

Psiholog 56 3,39 0,867 

Soc. delavec 30 3,13 1,008 

Drugi 19 3,58 0,838 

 

Inkluzivno vzgojo in izobraževanje OPP najbolj zagovarjajo svetovalni delavci posameznih 

drugih profilov (3,58) ter socialni pedagogi (3,48). Sledijo pedagogi (3,42), psihologi (3,39) 

in defektologi oziroma specialni in rehabilitacijski pedagogi (3,25). Najmanj jo zagovarjajo 

socialni delavci (3,13). 

 

Tabela 9: Mere opisne statistike za spremenljivko stopnja strinjanja z inkluzijo glede na 

delovno dobo šolskih svetovalnih delavcev. 

 

Znanje v času študija Delovna doba N M SD 

Stopnja strinjanja z inkluzijo 

0–12 let 130 3,36 0,898 

13–24 let 60 3,45 0,832 

25–36 let 46 3,33 1,097 
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Najvišja stopnja strinjanja se je pojavila pri šolskih svetovalnih delavcih s srednje dolgo 

delovno dobo (3,45), najnižja pa pri tistih z najdaljšo delovno dobo (3,33). 

 

O stališču do inkluzije so se vprašani razgovorili tudi v odprtem vprašanju. Vse njihove 

komentarje, argumente ter razlage sem zbrala in predstavila v Prilogi 3, kratek povzetek o 

strinjanju z inkluzijo pa sledi v nadaljevanju. 

V mnogih odgovorih sem zasledila, da šolski svetovalni delavci podpirajo inkluzijo, vendar 

ne za vsako ceno. Na prvo mesto postavljajo koristi vsakega posameznega otroka ter 

ustreznost programa zanj – da v njem napreduje, se ustrezno počuti, je sprejet in doseže svoj 

maksimalni potencial. Zato mnogi opozarjajo, da reden izobraževalni program osnovne šole 

ni primeren za vsakega učenca.  

Še posebej šolski svetovalni delavci, ki so zaposleni na srednjih šolah, ugotavljajo, da 

inkluzija tam ni enostavna. Dijaki, ki so končali izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v rednem oddelku osnovne šole, prihajajo v srednjo 

šolo z nerealnimi pričakovanji in predstavami o svojih zmožnostih. 

Mnenja o financiranju inkluzivne vzgoje in izobraževanja OPP so povsem različna 

(»Predvsem je inkluzivna vzgoja za državo cenejša, za otroke (in njihove družine) pa pogosto 

slabša.«; »…nikakor v tem segmentu gledati na denar in izvajanje te oblike pomoči jemati kot 

dodaten strošek države.«; »Individualne ure za OPP so zelo drag pristop,…«). Prav tako 

nekateri v celoti podpirajo inkluzijo OPP (»Sem zagovornik inkluzije, ker bi lahko celotna 

družba s tem pridobila.«), medtem ko so drugi skeptični (»Trenutno je inkluzija velika iluzija, 

ker se od zaposlenih zahteva, pogojev pa niti slučajno nimamo.«; »Ideja je dobra, izvedba 

katastrofalna.«). 

Nekateri podpirajo inkluzijo, vendar kritizirajo sistem, kakšnega imamo v Sloveniji: predolgi 

postopki usmerjanja, pogrešajo strokovno sodelovanje med komisijami za usmerjanje in 

izvajalci – praktiki, ki delajo z določenim otrokom, komisije so pod prevelikim vplivom 

staršev (»Starši imajo preveč odločilno vlogo v postopkih usmerjanja.«), nefleksibilen šolski 

sistem pri prehajanju med programi ipd. Šole še niso pripravljene na sprejete sistemske 

rešitve, saj se je »sistem stvari lotil na napačnem koncu.« Namesto da bi se najprej izobrazil 

delovni kader, smo začeli prej vključevati učence s PP v šolo, zaradi česar nekateri menijo, da 

se je OPP delala škoda. Izdanih odločb je dandanes zelo veliko, medtem ko specialnih 

pedagogov primanjkuje, menijo nekateri. Precej pa jih verjame, da zaradi inkluzije trpijo 

standardi znanja.  
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Glede na zgornje rezultate lahko potrdim hipotezo, ki pravi, da ima večina šolskih 

svetovalnih delavcev v osnovnih in srednjih šolah pozitivno stališče do inkluzivne vzgoje in 

izobraževanja za OPP. 

 

Učitelji in drugi šolski strokovni delavci so tisti, od katerih je v največji meri odvisno 

uresničevanje inkluzivne politike (Kavkler, 2011). Stališče učiteljev do vključevanja OPP v 

redne ali prilagojene oddelke šol je večinoma pozitivno, menijo avtorji Bele knjige o vzgoji in 

izobraževanju v RS 2011 (Košir in drugi, 2011), zaradi česar sem postavila tako hipotezo. 

Rutar (2010) razlaga, da raziskave kažejo, da imajo OPP veliko koristi, če so vključeni v 

redne oddelke šol, vendar le takrat, ko so te dobro pripravljene za delo z njimi. Sama želja in 

izjava, da je šola pripravljena na tako delo, še ne jamči uspeha in koristi OPP. 

Učitelji sami integraciji ne nasprotujejo, čeprav slabo poznajo zakonodajo s tega področja in 

so slabo pripravljeni na delo z učenci s PP (Bratož, 2004). Tudi Opara (2005) se strinja, da 

smo lahko zadovoljni s pripravljenostjo vrtcev in šol za sprejem OPP (naklonjenost, 

pripravljenost prilagoditi jim delo). 

Golob (2011) meni, da je do prave, resnično inkluzivne šole, zlasti pa do inkluzivne družbe v 

Sloveniji, še dolga pot. Gre namreč za zelo kompleksen družbeni pojav, katerega razvoj ni šel, 

kot bi pričakovali, k bolj odprti družbi, pač pa se je z recesijo, ki je bolj kot ekonomska kriza 

vrednot, ustavil. Pokazale so se vse razpoke v sistemu, ki niti še ni prav zaživel, saj v praksi 

niti ni bilo pravih pogojev niti dovolj informiranih in tovrstno izobraženih učiteljev. Obstajajo 

le posamezni primeri dobre prakse, ki temeljijo na posebej zavzetem angažiranju posameznih 

vodstev šol in učiteljev. To pa je še daleč od sistemsko ustrezno urejenega področja. 

 

 

H2: Šolski svetovalni delavci, ki so zaposleni v osnovnih šolah, svojo usposobljenost za 

delo z OPP ocenjujejo višje kot šolski svetovalni delavci, zaposleni v srednjih šolah.  

 

Za preverjanje te hipoteze sem sestavila intervalno lestvico, ki je vsebovala različna znanja, ki 

so potrebna za delo z OPP. Na petstopenjski lestvici (1 je pomenilo nič novega znanja, 5 pa 

veliko novega znanja) so svetovalni delavci morali oceniti, koliko znanja so si pridobili med 

opravljanjem delovne prakse oz. z opravljanjem obveznosti pri delu v šolski svetovalni službi. 

Posledično bom lahko ugotavljala, ali obstajajo razlike v usposobljenosti za delo z OPP med 

svetovalnimi delavci, ki so zaposleni v osnovni šoli, in svetovalnimi delavci, ki so zaposleni v 

srednji šoli. 
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Vzorec svetovalnih delavcev, ki so reševali vprašalnik, je večji kot vzorec tistih, ki so 

odgovarjali na to vprašanje, saj so tukaj zajeti le tisti, ki so v preteklosti že delali z 

usmerjenimi OPP. Na ta način imajo dejansko lastne izkušnje in lažje ocenjujejo lastno 

usposobljenost za delo z OPP. 

 

Tabela 10: Mere opisne statistike za spremenljivko prepoznavanje ter odkrivanje OPP glede 

na stopnjo šole, v kateri so zaposleni šolski svetovalni delavci. 

 

 Stopnja šole N M SD 

Prepoznavanje ter odkrivanje 

OPP 

Osnovna šola 186 4,15 1,002 

Srednja šola 48 3,83 1,098 

t (232) = 1,917, p > 0,05 

 

V povprečju anketirani šolski svetovalni delavci, ki so zaposleni v osnovni šoli (4,15), svojo 

usposobljenost za prepoznavanje ter odkrivanje OPP ocenjujejo višje kot svetovalni delavci, 

zaposleni v srednji šoli (3,83). Kljub temu razlike niso statistično pomembne (p = 0,057) in 

jih ne moremo posplošiti na osnovno množico. 

 

Tabela 11: Mere opisne statistike za spremenljivko poznavanje značilnosti posameznih skupin 

OPP glede na stopnjo šole, v kateri so zaposleni šolski svetovalni delavci. 

 

 Stopnja šole N M SD 

Poznavanje značilnosti 

posameznih skupin OPP 

Osnovna šola 187 4,13 0,999 

Srednja šola 48 4,02 0,887 

t (233) = 0,714, p > 0,05 

 

V povprečju anketirani šolski svetovalni delavci, ki so zaposleni v osnovni šoli (4,13), svojo 

usposobljenost pri poznavanju značilnosti posameznih skupin OPP ocenjujejo malo višje kot 

svetovalni delavci, zaposleni v srednji šoli (4,02). Razlike med aritmetičnima sredinama obeh 

vzorčnih skupin niso statistično pomembne (p = 0,476). 
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Tabela 12: Mere opisne statistike za spremenljivko poznavanje zakonodaje o OPP glede na 

stopnjo šole, v kateri so zaposleni šolski svetovalni delavci. 

 

 Stopnja šole N M SD 

Poznavanje zakonodaje o OPP 
Osnovna šola 186 4,38 0,963 

Srednja šola 48 4,33 0,907 

t (232) = 0,279, p > 0,05 

 

V povprečju anketirani šolski svetovalni delavci, ki so zaposleni v osnovni šoli (4,38), svojo 

usposobljenost pri poznavanju zakonodaje o OPP ocenjujejo malo višje kot svetovalni 

delavci, zaposleni v srednji šoli (4,33). Razlike med aritmetičnima sredinama obeh vzorčnih 

skupin niso statistično pomembne (p = 0,780). 

 

Tabela 13: Mere opisne statistike za spremenljivko seznanitev s petstopenjskim načinom 

pomoči glede na stopnjo šole, v kateri so zaposleni šolski svetovalni delavci. 

 

 Stopnja šole N M SD 

Seznanitev s petstopenjskim 

načinom pomoči 

Osnovna šola 186 4,32 1,067 

Srednja šola 48 3,19 1,379 

t (62,281) = 5,309, p < 0,001 

 

V povprečju šolski svetovalni delavci, ki so zaposleni v osnovni šoli (4,32), ocenjujejo, da 

precej bolj poznajo petstopenjski način pomoči kot svetovalni delavci, zaposleni v srednji šoli 

(3,19). Razlike med aritmetičnima sredinama obeh skupin so statistično pomembne (p = 

0,000). 

 

Tabela 14: Mere opisne statistike za spremenljivko metode poučevanja OPP v rednem 

programu šole glede na stopnjo šole, v kateri so zaposleni šolski svetovalni delavci. 

 

 Stopnja šole N M SD 

Metode poučevanja OPP v 

rednem programu šole 

Osnovna šola 187 3,99 0,925 

Srednja šola 48 3,33 1,136 

t (63,871) = 3,728, p < 0,001 

 

V povprečju šolski svetovalni delavci, ki so zaposleni v osnovni šoli (3,99), ocenjujejo, da 

bolj poznajo metode poučevanja OPP v rednem programu šole kot svetovalni delavci, 
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zaposleni v srednji šoli (3,33). Razlike med aritmetičnima sredinama obeh skupin so 

statistično pomembne (p = 0,000). 

 

Tabela 15: Mere opisne statistike za spremenljivko izvajanje dodatne strokovne pomoči glede 

na stopnjo šole, v kateri so zaposleni šolski svetovalni delavci. 

 

 Stopnja šole N M SD 

Izvajanje dodatne strokovne 

pomoči 

Osnovna šola 187 4,25 1,014 

Srednja šola 48 4,23 1,077 

t (233) = 0,133, p > 0,05 

 

Tako šolski svetovalni delavci, ki so zaposleni v osnovni šoli (4,25), kot tisti, ki so zaposleni 

v srednji šoli (4,23), ocenjujejo, da so precej dobro usposobljeni za izvajanje dodatne 

strokovne pomoči. Statistično pomembnih razlik med njimi ni (p = 0,894). 

 

Tabela 16: Mere opisne statistike za spremenljivko poznavanje in uporabnost prilagoditev za 

OPP pri pouku glede na stopnjo šole, v kateri so zaposleni šolski svetovalni delavci. 

 

 Stopnja šole N M SD 

Poznavanje in uporabnost 

prilagoditev za OPP pri pouku 

Osnovna šola 186 4,08 0,969 

Srednja šola 48 4,04 1,071 

t (232) = 0,243, p > 0,05 

 

Šolski svetovalni delavci, ki so zaposleni v osnovni (4,08) in srednji šoli (4,04), ocenjujejo, da 

dokaj dobro poznajo uporabo prilagoditev za OPP pri pouku. Statistično pomembnih razlik 

med njimi ni (p = 0,808). 

 

Tabela 17: Mere opisne statistike za spremenljivko zapis individualiziranega programa za 

OPP glede na stopnjo šole, v kateri so zaposleni šolski svetovalni delavci. 

 

 Stopnja šole N M SD 

Zapis individualiziranega 

programa za OPP 

Osnovna šola 187 4,24 0,973 

Srednja šola 48 4,46 0,849 

t (233) = -1,417, p > 0,05 
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Pri zapisu individualiziranega programa so podatki drugačni, kot so bili prikazani v prejšnjih 

tabelah. V povprečju se šolski svetovalni delavci, ki so zaposleni v srednji šoli (4,46), 

ocenjujejo kot bolj usposobljeni kot svetovalni delavci, zaposleni v osnovni šoli (4,24). 

Razlike med aritmetičnima sredinama obeh skupin sicer niso statistično pomembne (p = 

0,158). 

 

Tabela 18: Mere opisne statistike za spremenljivko poznavanje zunanjih institucij, ki 

sodelujejo z OPP, glede na stopnjo šole, v kateri so zaposleni šolski svetovalni delavci. 

 

 Stopnja šole N M SD 

Poznavanje zunanjih institucij, 

ki sodelujejo z OPP 

Osnovna šola 186 4,19 1,015 

Srednja šola 48 4,06 0,909 

t (232) = 0,781, p > 0,05 

 

V povprečju šolski svetovalni delavci, ki so zaposleni v osnovni šoli (4,19), svoje poznavanje 

zunanjih institucij, ki sodelujejo z OPP, ocenjujejo malo višje kot pa svetovalni delavci, 

zaposleni v srednji šoli (4,06). Razlike med aritmetičnima sredinama obeh skupin niso 

statistično pomembne (p = 0,436). 

 

Tabela 19: Mere opisne statistike za spremenljivko sodelovanje z zunanjimi institucijami 

glede na stopnjo šole, v kateri so zaposleni šolski svetovalni delavci. 

 

 Stopnja šole N M SD 

Sodelovanje z zunanjimi 

institucijami 

Osnovna šola 187 4,12 1,053 

Srednja šola 48 4,06 0,932 

t (233) = 0,363, p > 0,05 

 

V povprečju šolski svetovalni delavci, ki so zaposleni v osnovni šoli (4,12), svojo 

usposobljenost za sodelovanje z zunanjimi institucijami, ki sodelujejo z OPP, ocenjujejo le 

malo višje kot pa svetovalni delavci, zaposleni v srednji šoli (4,06). Razlike med 

aritmetičnima sredinama obeh skupin niso statistično pomembne (p = 0,717). 
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Tabela 20: Mere opisne statistike za spremenljivko sodelovanje z učitelji, ki poučujejo OPP, 

glede na stopnjo šole, v kateri so zaposleni šolski svetovalni delavci. 

 

 Stopnja šole N M SD 

Sodelovanje z učitelji, ki 

poučujejo OPP 

Osnovna šola 187 4,29 0,979 

Srednja šola 48 4,19 0,982 

t (233) = 0,639, p > 0,05 

 

V povprečju šolski svetovalni delavci, ki so zaposleni v osnovni šoli (4,29), svojo 

usposobljenost za sodelovanje z učitelji, ki poučujejo OPP, ocenjujejo le malo višje kot 

svetovalni delavci, zaposleni v srednji šoli (4,19). Razlike med aritmetičnima sredinama obeh 

skupin niso statistično pomembne (p = 0,524). 

 

Tabela 21: Mere opisne statistike za spremenljivko sodelovanje s starši OPP glede na stopnjo 

šole, v kateri so zaposleni šolski svetovalni delavci. 

 

 Stopnja šole N M SD 

Sodelovanje s starši OPP 
Osnovna šola 186 4,23 1,037 

Srednja šola 48 4,12 0,959 

t (232) = 0,642, p > 0,05 

 

V povprečju šolski svetovalni delavci, ki so zaposleni v osnovni šoli (4,23), svojo 

usposobljenost za sodelovanje s starši OPP, ocenjujejo nekoliko višje kot pa svetovalni 

delavci, zaposleni v srednji šoli (4,12). Razlike med aritmetičnima sredinama obeh skupin 

niso statistično pomembne (p = 0,522). 

 

Tabela 22: Mere opisne statistike za spremenljivko splošna ocena usposobljenosti za delo z 

OPP glede na stopnjo šole, v kateri so zaposleni šolski svetovalni delavci. 

 

 Stopnja šole N M SD 

Splošna ocena 
Osnovna šola 185 4,21 0,911 

Srednja šola 49 3,90 0,918 

t (232) = 2,133, p < 0,05 

 

Med opravljanjem obveznosti pri delu v šolski svetovalni službi so svetovalni delavci, ki so 

zaposleni v osnovni šoli (4,21), v povprečju dali višjo splošno oceno pridobljenega znanja kot 
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svetovalni delavci, zaposleni v srednji šoli (3,90). Razlike med aritmetičnima sredinama obeh 

skupin so statistično pomembne (p = 0,034). Posledično bi lahko rekli, da se tisti, ki so 

zaposleni v osnovni šoli, na splošno ocenjujejo kot bolj usposobljeni za delo z OPP kot tisti, 

ki so zaposleni v srednji šoli. 

 

Slika 10: Stolpčni grafikon za frekvenčni prikaz izpopolnjevanja znanja o OPP šolskih 

svetovalnih delavcev glede na stopnjo šole, v kateri so zaposleni. 

 

 

Ne glede na to, kot kako usposobljeni se ocenjujejo svetovalni delavci, še vedno mnogi 

posegajo po dodatnih izobraževanjih in usposabljanjih za opravljanje dela v šolski svetovalni 

službi (npr. sodelovanje v študijskih skupinah, seminarjih, predavanjih, okroglih mizah ipd.). 

Zgornja slika nam prikazuje, da se tega udeležujejo ne glede na stopnjo šole, v kateri so 

zaposleni, saj znanje na ta način izpopolnjuje kar 96,8 % (181) vseh anketiranih svetovalnih 

delavcev, zaposlenih v osnovni šoli, ter 92,2 % (47) vseh svetovalnih delavcev, zaposlenih v 

srednji šoli. 

 

Glede na zgornje rezultate moram hipotezo, ki pravi, da šolski svetovalni delavci, ki so 

zaposleni v osnovnih šolah, svojo usposobljenost za delo z OPP ocenjujejo višje kot šolski 

svetovalni delavci, zaposleni v srednjih šolah, zavrniti. Le v treh primerih so se namreč 

pokazale statistično pomembne razlike med svetovalnimi delavci, ki so zaposleni v osnovni 
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šoli, in svetovalnimi delavci, ki so zaposleni v srednji šoli. Svetovalni delavci iz osnovnih šol 

se ocenjujejo kot bolj usposobljeni pri seznanitvi s petstopenjskim modelom pomoči, pri 

uporabi različnih metod poučevanja OPP ter v splošni oceni usposobljenosti za delo z OPP. 

Pri drugih postavkah statistično pomembnih razlik med skupinama v vzorcu ni bilo. 

 

Hipotezo sem postavila na podlagi dejstva, da je, že zaradi obveznega šolanja v 

osnovnošolskem programu, v rednih oddelkih osnovnih šol več OPP kot v rednih oddelkih 

srednjih šol, zaradi česar bi lahko bili šolski svetovalni delavci iz osnovnih šol bolj 

usposobljeni za delo z njimi.  

Raziskave (po Rutar, 2010), narejene v najbolj razvitih in naprednih državah sveta, jasno 

kažejo, da učitelji, svetovalni delavci, spremljevalci, ravnatelji in drugi ljudje iz šolskega 

polja velikokrat odkrito priznajo, da se ne čutijo dovolj pripravljeni za uspešno delo z učenci s 

PP. Prav tako raziskave kažejo, da številni učitelji in drugi strokovni delavci nimajo dovolj 

znanja zlasti o diagnozah, razvojnih značilnostih, posebnostih in zmožnostih otrok za 

vključevanje v običajne šolske razrede (prav tam). Da so učitelji premalo usposobljeni za delo 

z OPP, tako za poučevanje v oddelku kot za izvajanje DSP, ugotavljajo tudi pedagoški delavci 

iz prakse (Munih, Debeljak, Berlot Koncut, Mavrič Čefarin, 2010). 

Pataftova (2010) poudarja, da če želimo izpeljati inkluzijo, moramo pripraviti in zagotoviti 

vse, kar tako vključevanje zahteva. Zelo pomembno je na primer tudi, kako je izpeljan prehod 

med osnovno in srednjo šolo ter kako je pripravljena srednja šola, ki sprejme dijaka s PP. 

Potrebno je usposobiti tudi učitelje, ravnatelje, svetovalne delavce in vse, ki se bodo pri delu 

srečevali z OPP. Ti morajo veliko vedeti o značilnostih OPP. 

Rezultati, pridobljeni na vzorcu anketiranih svetovalnih delavcev, sicer niso tako nizki, kot bi 

na podlagi teorije lahko pričakovala. Iz odprtega vprašanja, na katerega so lahko anketiranci 

poljubno komentirali o vzgoji in izobraževanju OPP, sem našla tudi sledeča odgovora: »V 

srednjih šolah inkluzija ni enostavna. Zakonski predpisi in določila niso odraz realnih 

možnosti izobraževalnih institucij.« in »Želim, da prevlada razumevanje težav šolanja otok s 

PP vsaj v OŠ, v srednjih šolah je to področje popolnoma neurejeno. Otroci, ki imajo težave, 

so zaradi samega neuspeha stigmatizirani, zato je z DSP dana možnost, da tudi otrokom z 

različnimi težavami uspe.« 
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H3: Zaposleni s krajšo delovno dobo v šolski svetovalni službi svojo usposobljenost za 

delo z OPP ocenjujejo višje kot zaposleni z daljšo delovno dobo v šolski svetovalni 

službi.  

 

Za preverjanje te hipoteze sem uporabila odgovore na več vprašanj. Vprašalnik sem v osnovi 

razdelila na znanja (katera so ocenjevali na petstopenjski lestvici), ki so jih šolski svetovalni 

delavci pridobili v času študija, nato med delovno prakso oz. z opravljanjem obveznosti pri 

delu, kar so morebiti še dopolnili z dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem. Odgovore na 

vsako od teh vprašanj sem preverila za šolske svetovalne delavce z različno delovno dobo. Te 

sem razdelila v tri skupine: 0–12 let, 13–24 let ter 25–36 let. Prvo ločnico sem postavila tudi 

zaradi tega, ker je minilo 12 let, odkar je bil sprejet nov zakon o OPP.  

Statistično pomembne razlike sem iskala z enosmernimi analizami varianc (ANOVA) ob 

upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc, kar sem preverila z Levenovim preizkusom 

(p > 0,05). Kjer pogoji o homogenosti varianc niso bili izpolnjeni, sem izvedla preizkus 

Brown-Forsythe. 

Statistično pomembne razlike med vsemi možnimi pari skupin sem preverila s testi Post Hoc. 

Kjer je bila predpostavka o homogenosti varianc izpolnjena, sem izbrala test LSD, kjer ta 

predpostavka ni bila izpolnjena, pa sem izvedla test Games-Howell. 

 

Tabela 23: Mere opisne statistike za spremenljivko pridobljeno znanje v času študija o 

prepoznavanju ter odkrivanju OPP glede na delovno dobo šolskih svetovalnih delavcev. 

 

Znanje v času študija Delovna doba N M SD 

Prepoznavanje ter odkrivanje 

OPP 

0–12 let 143 2,66 1,145 

13–24 let 70 2,41 1,097 

25–36 let 52 2,31 1,094 

F (2, 262) = 2,308, p > 0,05 

 

V povprečju anketirani šolski svetovalni delavci, ki imajo krajšo delovno dobo (2,66), višje 

ocenjujejo prejeto znanje v času študija o prepoznavanju in odkrivanju OPP kot pa tisti s 

srednjo (2,41) in daljšo delovno dobo (2,31), vendar razlike niso statistično pomembne (p = 

0,102), zato podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. 
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Tabela 24: Mere opisne statistike za spremenljivko pridobljeno znanje v času študija o 

poznavanju značilnosti skupin OPP glede na delovno dobo šolskih svetovalnih delavcev. 

 

Znanje v času študija Delovna doba N M SD 

Poznavanje značilnosti skupin 

OPP 

0–12 let 143 2,87 1,192 

13–24 let 70 2,46 1,125 

25–36 let 52 2,46 1,056 

F (2, 262) = 4,295, p < 0,05 

 

V povprečju šolski svetovalni delavci, ki imajo krajšo delovno dobo (2,87), višje ocenjujejo 

prejeto znanje v času študija o poznavanju značilnosti skupin OPP kot pa tisti s srednjo in 

daljšo delovno dobo, ki imajo enako aritmetično sredino (2,46). Razlike med aritmetičnimi 

sredinami vseh treh skupin so statistično pomembne (p = 0,015). 

 

Tabela 25: Preizkusi Post Hoc med različnimi skupinami šolskih svetovalnih delavcev glede 

na delovno dobo za spremenljivko pridobljeno znanje v času študija o poznavanju značilnosti 

skupin OPP. 

 

Skupina 1 Skupina 2 p 

Del. doba: 0–12 let Del. doba: 13–24 let 0,013 

Del. doba: 0–12 let Del. doba: 25–36 let 0,027 

Del. doba: 13–24 let Del. doba: 25–36 let 0,983 

 

Tabela prikazuje, med katerima skupinama šolskih svetovalnih delavcev, glede na delovno 

dobo, so statistično pomembne razlike v pridobljenem znanju v času študija o poznavanju 

značilnosti skupin OPP. Ugotovimo, da se statistično pomembne razlike pojavijo obakrat s 

skupino šolskih svetovalnih delavcev, ki imajo najkrajšo delovno dobo. 

 

Tabela 26: Mere opisne statistike za spremenljivko pridobljeno znanje v času študija o 

petstopenjskem načinu pomoči glede na delovno dobo šolskih svetovalnih delavcev. 
 

Znanje v času študija Delovna doba N M SD 

Seznanitev s petstopenjskim 

načinom pomoči 

0–12 let 144 2,18 1,310 

13–24 let 70 1,71 1,079 

25–36 let 51 1,57 0,985 

BF (2, 215,902) = 7,814, p ≤ 0,001 



 
101 

Vse aritmetične sredine na vzorcu šolskih svetovalnih delavcev o pridobljenem znanju v času 

študija o petstopenjskem načinu pomoči so izredno nizke. V povprečju šolski svetovalni 

delavci, ki imajo krajšo delovno dobo (2,18), višje ocenjujejo pridobljeno znanje kot pa tisti s 

srednjo (1,71) in daljšo delovno dobo (1,57). Razlike med aritmetičnimi sredinami vseh treh 

skupin so statistično pomembne (p = 0,001). 

 

Tabela 27: Preizkusi Post Hoc med različnimi skupinami šolskih svetovalnih delavcev glede 

na delovno dobo za spremenljivko pridobljeno znanje v času študija o petstopenjskem načinu 

pomoči. 

 

Skupina 1 Skupina 2 p 

Del. doba: 0–12 let Del. doba: 13–24 let 0,018 

Del. doba: 0–12 let Del. doba: 25–36 let 0,002 

Del. doba: 13–24 let Del. doba: 25–36 let 0,721 

 

 

Tabela prikazuje, med katerima skupinama šolskih svetovalnih delavcev, glede na delovno 

dobo, so statistično pomembne razlike v pridobljenem znanju v času študija o petstopenjskem 

načinu pomoči. Ugotovimo, da se statistično pomembne razlike pojavijo obakrat s skupino 

šolskih svetovalnih delavcev, ki imajo najkrajšo delovno dobo. 

 

Tabela 28: Mere opisne statistike za spremenljivko pridobljeno znanje v času študija o 

metodah poučevanja glede na delovno dobo šolskih svetovalnih delavcev. 

 

Znanje v času študija Delovna doba N M SD 

Metode poučevanja 

0–12 let 143 2,45 1,215 

13–24 let 70 1,96 1,096 

25–36 let 51 1,65 0,890 

BF (2, 212,965) = 13,052, p < 0,001 

 

V povprečju šolski svetovalni delavci, ki imajo krajšo delovno dobo (2,45), višje ocenjujejo 

pridobljeno znanje v času študija o metodah poučevanja kot pa tisti s srednjo (1,96) in daljšo 

delovno dobo (1,65). Razlike med aritmetičnimi sredinami vseh treh skupin so statistično 

pomembne (p = 0,000). 
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Naslednja tabela prikazuje, med katerima skupinama šolskih svetovalnih delavcev, glede na 

delovno dobo, so statistično pomembne razlike v pridobljenem znanju v času študija o 

metodah poučevanja. 

 

Tabela 29: Preizkusi Post Hoc med različnimi skupinami šolskih svetovalnih delavcev glede 

na delovno dobo za spremenljivko pridobljeno znanje v času študija o metodah poučevanja. 

 

Skupina 1 Skupina 2 p 

Del. doba: 0–12 let Del. doba: 13–24 let 0,009 

Del. doba: 0–12 let Del. doba: 25–36 let 0,000 

Del. doba: 13–24 let Del. doba: 25–36 let 0,204 

 

Iz tabele lahko razberemo, da se statistično pomembne razlike pojavijo obakrat s skupino 

šolskih svetovalnih delavcev, ki imajo najkrajšo delovno dobo. 

 

Tabela 30: Mere opisne statistike za spremenljivko pridobljeno znanje v času študija o 

izvajanju DSP glede na delovno dobo šolskih svetovalnih delavcev. 

 

Znanje v času študija Delovna doba N M SD 

Izvajanje DSP 

0–12 let 144 2,43 1,227 

13–24 let 70 1,96 1,185 

25–36 let 50 1,68 1,019 

BF (2, 197,294) = 9,750, p < 0,001 

 

V povprečju šolski svetovalni delavci, ki imajo krajšo delovno dobo (2,43), višje ocenjujejo 

pridobljeno znanje v času študija o izvajanju DSP kot pa tisti s srednjo (1,96) in daljšo 

delovno dobo (1,68). Razlike med aritmetičnima sredinama vseh treh skupin so statistično 

pomembne (p = 0,000). 

Naslednja tabela prikazuje, med katerima skupinama šolskih svetovalnih delavcev, glede na 

delovno dobo, so statistično pomembne razlike v pridobljenem znanju v času študija o 

izvajanju DSP. 
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Tabela 31: Preizkusi Post Hoc med različnimi skupinami šolskih svetovalnih delavcev glede 

na delovno dobo za spremenljivko pridobljeno znanje v času študija o izvajanju DSP. 

  

Skupina 1 Skupina 2 p 

Del. doba: 0–12 let Del. doba: 13–24 let 0,021 

Del. doba: 0–12 let Del. doba: 25–36 let 0,000 

Del. doba: 13–24 let Del. doba: 25–36 let 0,359 

 

Statistično pomembne razlike se pojavijo obakrat s skupino šolskih svetovalnih delavcev, ki 

imajo najkrajšo delovno dobo. 

 

Tabela 32: Mere opisne statistike za spremenljivko pridobljeno znanje v času študija o 

poznavanju in uporabnosti prilagoditev glede na delovno dobo šolskih svetovalnih delavcev. 

 

Znanje v času študija Delovna doba N M SD 

Poznavanje in uporabnost 

prilagoditev 

0–12 let 144 2,43 1,238 

13–24 let 70 2,00 1,251 

25–36 let 50 1,74 1,006 

F (2, 261) = 10,490, p < 0,01 

 

V povprečju šolski svetovalni delavci, ki imajo krajšo delovno dobo (2,43), višje ocenjujejo 

prejeto znanje v času študija o poznavanju in uporabnosti prilagoditev za OPP kot pa tisti s 

srednje dolgo delovno dobo (2,00). Ti svoje znanje ocenjujejo višje kot tisti z najdaljšo 

delovno dobo (1,74). Razlike med aritmetičnimi sredinami vseh treh skupin so statistično 

pomembne (p = 0,001). 

Tabela v nadaljevanju prikazuje, med katerima skupinama šolskih svetovalnih delavcev, glede 

na delovno dobo, se pojavljajo statistično pomembne razlike. 

 

Tabela 33: Preizkusi Post Hoc med različnimi skupinami šolskih svetovalnih delavcev glede 

na delovno dobo za spremenljivko pridobljeno znanje v času študija o poznavanju in 

uporabnosti prilagoditev. 

 

Skupina 1 Skupina 2 p 

Del. doba: 0–12 let Del. doba: 13–24 let 0,015 

Del. doba: 0–12 let Del. doba: 25–36 let 0,001 

Del. doba: 13–24 let Del. doba: 25–36 let 0,244 
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Statistično pomembne razlike se pojavijo obakrat s skupino šolskih svetovalnih delavcev, ki 

imajo najkrajšo delovno dobo. 

 

Tabela 34: Mere opisne statistike za spremenljivko pridobljeno znanje v času študija o 

sodelovanju v šolskem timu glede na delovno dobo šolskih svetovalnih delavcev. 

 

Znanje v času študija Delovna doba N M SD 

Sodelovanje v šolskem timu 

0–12 let 142 2,98 1,296 

13–24 let 70 2,74 1,369 

25–36 let 50 2,56 1,053 

F (2, 259) = 2,252, p > 0,05 

 

Aritmetične sredine v tej tabeli so malo višje kot so bile v prejšnjih, kar pomeni, da so si 

svetovalni delavci v času študija pridobili več znanja za sodelovanje v šolskem timu v 

primerjavi s prej omenjenimi znanji. V povprečju anketirani šolski svetovalni delavci, ki 

imajo krajšo delovno dobo (2,98), višje ocenjujejo prejeto znanje v času študija kot pa tisti s 

srednjo (2,74) in daljšo delovno dobo (2,56), vendar razlike niso statistično pomembne (p = 

0,107), zato podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. 

 

Tabela 35: Mere opisne statistike za spremenljivko pridobljeno znanje v času študija o zapisu 

individualiziranega programa glede na delovno dobo šolskih svetovalnih delavcev. 

 

Znanje v času študija Delovna doba N M SD 

Zapis individualiziranega 

programa 

0–12 let 144 2,24 1,318 

13–24 let 70 1,77 1,230 

25–36 let 50 1,44 0,907 

BF (2, 210,448) = 10,723, p < 0,001 

 

V povprečju šolski svetovalni delavci, ki imajo krajšo delovno dobo (2,24), višje ocenjujejo 

pridobljeno znanje v času študija o zapisu individualiziranega programa kot pa tisti s srednjo 

(1,77) in daljšo delovno dobo (1,44). Razlike med aritmetičnima sredinama vseh treh skupin 

so statistično pomembne (p = 0,000). 

Naslednja tabela prikazuje, med katerima skupinama šolskih svetovalnih delavcev, glede na 

delovno dobo, so statistično pomembne razlike v pridobljenem znanju v času študija o zapisu 

individualiziranega programa. 
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Tabela 36: Preizkusi Post Hoc med različnimi skupinami šolskih svetovalnih delavcev glede 

na delovno dobo za spremenljivko pridobljeno znanje v času študija o zapisu 

individualiziranega programa. 

 

Skupina 1 Skupina 2 p 

Del. doba: 0–12 let Del. doba: 13–24 let 0,030 

Del. doba: 0–12 let Del. doba: 25–36 let 0,000 

Del. doba: 13–24 let Del. doba: 25–36 let 0,210 

 

Statistično pomembne razlike se pojavijo obakrat s skupino šolskih svetovalnih delavcev, ki 

imajo najkrajšo delovno dobo. 

 

Tabela 37: Mere opisne statistike za spremenljivko pridobljeno znanje v času študija o 

zakonodaji s področja OPP glede na delovno dobo šolskih svetovalnih delavcev. 

 

Znanje v času študija Delovna doba N M SD 

Poznavanje zakonodaje o OPP 

0–12 let 143 2,54 1,352 

13–24 let 70 1,91 1,305 

25–36 let 51 1,61 0,981 

BF (2, 206,860) = 13,945, p < 0,001 

 

V povprečju šolski svetovalni delavci, ki imajo krajšo delovno dobo (2,54), višje ocenjujejo 

pridobljeno znanje v času študija o zakonodaji s področja OPP kot pa tisti s srednjo (1,91) in 

daljšo delovno dobo (1,61). Razlike med aritmetičnimi sredinami vseh treh skupin so 

statistično pomembne (p = 0,000). 

Naslednja tabela prikazuje, med katerima skupinama šolskih svetovalnih delavcev, glede na 

delovno dobo, se pojavljajo statistično pomembne razlike. 

 

Tabela 38: Preizkusi Post Hoc med različnimi skupinami šolskih svetovalnih delavcev glede 

na delovno dobo za spremenljivko pridobljeno znanje v času študija o zakonodaji s področja 

OPP. 

 

Skupina 1 Skupina 2 p 

Del. doba: 0–12 let Del. doba: 13–24 let 0,004 

Del. doba: 0–12 let Del. doba: 25–36 let 0,000 

Del. doba: 13–24 let Del. doba: 25–36 let 0,307 
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Statistično pomembne razlike z zelo majhnim odstotkom tveganja se pojavijo obakrat s 

skupino šolskih svetovalnih delavcev, ki imajo najkrajšo delovno dobo. 

 

Tabela 39: Mere opisne statistike za spremenljivko pridobljeno znanje v času študija o 

poznavanju zunanjih institucij glede na delovno dobo šolskih svetovalnih delavcev. 

 

Znanje v času študija Delovna doba N M SD 

Poznavanje zunanjih institucij 

0–12 let 142 2,38 1,219 

13–24 let 70 2,16 1,410 

25–36 let 50 1,90 1,147 

F (2, 259) = 2,841, p > 0,05 

 

V povprečju anketirani šolski svetovalni delavci, ki imajo krajšo delovno dobo (2,38), višje 

ocenjujejo prejeto znanje v času študija o poznavanju zunanjih institucij kot pa tisti s srednjo 

(2,16) in daljšo delovno dobo (1,90), vendar razlike niso statistično pomembne (p = 0,060), 

zato podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. 

 

Tabela 40: Mere opisne statistike za spremenljivko splošna ocena pridobljenega znanja v 

času študija glede na delovno dobo šolskih svetovalnih delavcev. 

 

Znanje v času študija Delovna doba N M SD 

Splošna ocena 

0–12 let 142 2,37 1,068 

13–24 let 70 1,96 1,096 

25–36 let 52 1,90 0,913 

F (2, 261) = 5,614, p < 0,01 

 

V povprečju šolski svetovalni delavci, ki imajo krajšo delovno dobo (2,37), višje ocenjujejo 

splošno prejeto znanje v času študija kot pa tisti s srednje dolgo delovno dobo (1,96). Ti pa 

svoje znanje ocenjujejo nekoliko višje kot tisti z najdaljšo delovno dobo (1,90). Razlike med 

aritmetičnimi skupinami vseh treh skupin so statistično pomembne (p = 0,004). 

V nadaljevanju je tabela, ki prikazuje, med katerima skupinama šolskih svetovalnih delavcev, 

glede na delovno dobo, so statistično pomembne razlike v splošni oceni pridobljenega znanja 

v času študija. 
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Tabela 41: Preizkusi Post Hoc med različnimi skupinami šolskih svetovalnih delavcev glede 

na delovno dobo za spremenljivko splošna ocena pridobljenega znanja v času študija. 

 

Skupina 1 Skupina 2 p 

Del. doba: 0–12 let Del. doba: 13–24 let 0,008 

Del. doba: 0–12 let Del. doba: 25–36 let 0,007 

Del. doba: 13–24 let Del. doba: 25–36 let 0,781 

 

Podobno kot v prejšnjih primerih so tudi tukaj preizkusi Post Hoc pokazali, da se statistično 

pomembne razlike pojavljajo med skupino šolskih svetovalnih delavcev z najkrajšo delovno 

dobo ter drugima dvema skupinama. 

 

Vprašanje s petstopenjsko lestvico, ki je preko različnih postavk merilo znanje na 

posameznem področju o OPP, katerega so šolski svetovalni delavci pridobili v času študija, 

nam je prikazalo precejšnje razlike glede na delovno dobo svetovalnih delavcev. Kljub temu 

da so aritmetične sredine precej nizke pri vseh postavkah (nobena ni večja od 3,00), so pri 

vsakem posameznem znanju tisti šolski svetovalni delavci, ki imajo do 12 let delovne dobe, v 

času študija pridobljeno znanje ocenili nekoliko višje kot pa tisti svetovalni delavci, ki so v 

šolah zaposleni dlje. Pri večini znanj (osem od enajstih) so se pokazale tudi statistično 

pomembne razlike, kar sem predvidevala že pri postavljanju hipoteze. 

Menim, da so ti rezultati tudi odraz novih zakonov, ki so se pojavili v zadnjem desetletju, 

čemur so posledično začeli slediti tudi študijski programi. 

 

Naj na kratko predstavim še tista znanja, za katera so šolski svetovalni delavci ocenili, da so v 

času študija pridobili največ oziroma najmanj znanja. Ne glede na delovno dobo šolskih 

svetovalnih delavcev so najvišje ocenili sodelovanje v šolskem timu (2,98; 2,74; 2,56), 

poznavanje značilnosti skupin OPP (2,87; 2,46; 2,46) in prepoznavanje ter odkrivanje OPP 

(2,66; 2,41; 2,31). Najslabše so ocenili znanje iz časa študijskih let o petstopenjskem načinu 

pomoči učencem s PP (2,18; 1,71; 1,57) ter znanje o zapisu individualiziranega programa 

(2,24; 1,77; 1,44), kjer aritmetična sredina vseh treh skupin ni dosegla niti 2. 

 

V nadaljevanju sem pri vseh, ki so že delali z OPP, preverila, koliko znanja o OPP so si 

pridobili med svojo delovno prakso oz. z opravljanjem obveznosti pri delu v šolski svetovalni 

službi. Postavke z znanji so bile podobne kot pri prejšnjem vprašanju, prav tako so 
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odgovarjali na petstopenjski lestvici. Rezultati z aritmetičnimi sredinami so prikazani v 

naslednji tabeli. 

 

Tabela 42: Mere opisne statistike za spremenljivke znanj z različnega področja dela OPP, 

pridobljenih med opravljanjem dela v šolski svetovalni službi, glede na delovno dobo šolskih 

svetovalnih delavcev. 

 

Znanje med opravljanjem dela Delovna doba N M SD 

Prepoznavanje ter odkrivanje 

OPP 

0–12 let 133 4,07 0,963 

13–24 let 59 4,07 1,127 

25–36 let 42 4,17 1,102 

Poznavanje značilnosti skupin 

OPP 

0–12 let 134 4,18 0,883 

13–24 let 59 4,05 1,074 

25–36 let 42 3,98 1,115 

Poznavanje zakonodaje o OPP 

0–12 let 133 4,43 0,828 

13–24 let 59 4,41 1,036 

25–36 let 42 4,12 1,152 

Seznanitev s petstopenjskim 

načinom pomoči 

0–12 let 134 4,21 1,055 

13–24 let 59 4,02 1,383 

25–36 let 41 3,80 1,453 

Metode poučevanja 

0–12 let 134 3,97 0,892 

13–24 let 59 3,90 1,045 

25–36 let 42 3,45 1,194 

Izvajanje DSP 

0–12 let 134 4,41 0,843 

13–24 let 59 4,10 1,199 

25–36 let 42 3,93 1,197 

Poznavanje in uporabnost 

prilagoditev 

0–12 let 134 4,20 0,811 

13–24 let 58 4,07 1,074 

25–36 let 42 3,67 1,262 

Zapis individualiziranega 

programa 

0–12 let 134 4,37 0,809 

13–24 let 59 4,24 1,056 

25–36 let 42 4,10 1,185 

Poznavanje zunanjih institucij 0–12 let 134 4,13 0,908 
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13–24 let 58 4,26 1,101 

25–36 let 42 4,12 1,109 

Sodelovanje z zunanjimi 

institucijami 

0–12 let 134 4,04 0,980 

13–24 let 59 4,27 1,064 

25–36 let 42 4,10 1,122 

Sodelovanje z učitelji 

0–12 let 134 4,28 0,904 

13–24 let 59 4,31 1,021 

25–36 let 42 4,19 1,153 

Sodelovanje s starši 

0–12 let 134 4,21 0,974 

13–24 let 58 4,29 1,026 

25–36 let 42 4,10 1,165 

Splošna ocena 

0–12 let 133 4,21 0,759 

13–24 let 60 4,08 1,109 

25–36 let 41 4,02 1,084 

 

V tabeli je opaziti precej višje aritmetične sredine kot v prejšnjih tabelah, kar pomeni, da so si 

šolski svetovalni delavci pridobili precej več znanja med delovno prakso oz. z opravljanjem 

obveznosti pri delu v šolski svetovalni službi kot pa v času študija. Tisti z najkrajšo delovno 

dobo so najvišje ocenili poznavanje zakonodaje s področja OPP (4,43) ter samo izvajanje 

DSP (4,41). Tisti, ki so zaposleni med 13 in 24 let, so prav tako najvišje ocenili poznavanje 

zakonodaje o OPP (4,41), nato pa sodelovanje z učitelji (4,31). Šolski svetovalni delavci z 

najdaljšo delovno dobo so najvišje ocenili sodelovanje z učitelji (4,19), nato pa poznavanje ter 

odkrivanje OPP (4,17). Najmanj znanja so vse tri skupine šolskih svetovalnih delavcev 

zaznale pri metodah poučevanja OPP (3,97; 3,90; 3,45). 

Pri večini znanj svetovalni delavci s krajšo delovno dobo svoje znanje ocenjujejo na višji 

ravni kot tisti z daljšo delovno dobo. Drugače je pri pridobljenih izkušnjah za sodelovanje z 

učitelji, starši in zunanjimi institucijami ter poznavanjem teh zunanjih institucij, kjer so 

najvišje aritmetične sredine pri svetovalnih delavcih, ki so zaposleni med 13 in 24 let.  

 

Za zgornje povprečne vrednosti sem iskala statistično pomembne razlike z enosmernimi 

analizami varianc (ANOVA) ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc oziroma z 

preizkusom Brown-Forsythe, kjer pogoji o homogenosti varianc niso bili izpolnjeni. 
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Statistično pomembne razlike so se pokazale le pri metodah poučevanja, izvajanju DSP ter pri 

poznavanju in uporabnosti prilagoditev. 

 Metode poučevanja: BF (2, 118,558) = 3,729, p < 0,05 (p = 0,027) 

 Izvajanje DSP: BF (2, 120,176) = 3,549, p < 0,05 (p = 0,032) 

 Poznavanje in uporabnost prilagoditev: BF (2, 108,718) = 3,725, p < 0,01 (p = 0,027) 

 

Tabele v nadaljevanju prikazujejo, med katerima dvema skupinama so se pojavile statistično 

pomembne razlike. V ta namen sem opravila teste Post Hoc. Zaradi neizpolnjene 

predpostavke o homogenosti varianc pri vseh treh primerih sem izvedla teste Games-Howell. 

 

Tabela 43: Preizkusi Post Hoc med različnimi skupinami šolskih svetovalnih delavcev glede 

na delovno dobo za spremenljivko pridobljeno znanje med opravljanjem dela v šolski 

svetovalni službi o metodah poučevanja. 

 

Skupina 1 Skupina 2 p 

Del. doba: 0–12 let Del. doba: 13–24 let 0,890 

Del. doba: 0–12 let Del. doba: 25–36 let 0,032 

Del. doba: 13–24 let Del. doba: 25–36 let 0,132 

 

Tabela 44: Preizkusi Post Hoc med različnimi skupinami šolskih svetovalnih delavcev glede 

na delovno dobo za spremenljivko pridobljeno znanje med opravljanjem dela v šolski 

svetovalni službi o izvajanju DSP. 

 

Skupina 1 Skupina 2 p 

Del. doba: 0–12 let Del. doba: 13–24 let 0,178 

Del. doba: 0–12 let Del. doba: 25–36 let 0,048 

Del. doba: 13–24 let Del. doba: 25–36 let 0,755 

 

Tabela 45: Preizkusi Post Hoc med različnimi skupinami šolskih svetovalnih delavcev glede 

na delovno dobo za spremenljivko pridobljeno znanje med opravljanjem dela v šolski 

svetovalni službi o poznavanju in uporabnosti prilagoditev. 

 

Skupina 1 Skupina 2 p 

Del. doba: 0–12 let Del. doba: 13–24 let 0,678 

Del. doba: 0–12 let Del. doba: 25–36 let 0,033 

Del. doba: 13–24 let Del. doba: 25–36 let 0,222 
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Kot lahko razberemo iz vseh treh tabel, se statistično pomembne razlike pojavljajo le med 

skupino šolskih svetovalnih delavcev z najkrajšo delovno dobo ter tistimi z najdaljšo delovno 

dobo. Kljub temu da gre za različna znanja, ki so si jih šolski svetovalni delavci pridobili med 

delovno prakso oz. z opravljanjem obveznosti pri delu v šolski svetovalni službi, tisti s krajšo 

delovno dobo ocenjujejo svoja znanja bolje kot tisti z najdaljšo delovno dobo. 

Zaključim lahko, da se razlike v pridobljenem znanju med opravljanjem dela v šolski 

svetovalni službi med svetovalnimi delavci glede na delovno dobo pojavljajo, a so precej 

manjše (ter v večini primerov statistično nepomembne) kot pa pri pridobljenem znanju v času 

študija. Slednji rezultati so skupaj z dobljenimi aritmetičnimi sredinami vsekakor odraz tega, 

da so si šolski svetovalni delavci pridobili precej več znanja med opravljanjem obveznosti pri 

svojem delu kot pa med samim študijem. 

 

Vse tiste svetovalne delavce, ki so v šolah že delali z učenci oziroma dijaki s PP, sem 

vprašala, ali svoje znanje izpopolnjujejo tudi z dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem. 

Njihovi odgovori so prikazani v naslednjem grafikonu. 

 

Slika 11: Stolpčni grafikon za frekvenčni prikaz izpopolnjevanja znanja glede na delovno 

dobo šolskih svetovalnih delavcev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
112 

Z dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem izpopolnjuje svoje znanje o OPP na študijskih 

skupinah, seminarjih, predavanjih, okroglih mizah ipd. dobrih 95 % vseh vprašanih, ne glede 

na dolžino delovne dobe. V obeh skupinah šolskih svetovalnih delavcev je skupaj le deset 

takšnih, ki ne izpopolnjujejo znanja na tak način.  

 

Slika 12: Stolpčni grafikoni za frekvenčni prikaz stopnje pridobljenega znanja v času študija, 

med opravljanjem dela ter z dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem glede na delovno 

dobo šolskih svetovalnih delavcev. 
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Šolski svetovalni delavci so se v vprašalniku morali odločiti, kateremu viru znanja bodo dali 

najvišjo oceno glede na količino pridobljenega znanja o OPP. Na voljo so imeli pridobljeno 

znanje v času študija, pridobljeno znanje med opravljanjem obveznosti pri delu v šolski 

svetovalni službi ter pridobljeno znanje z dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem. 

Najvišjo oceno so ne glede na delovno dobo dali znanju, ki so si ga pridobili iz izkušenj med 

opravljanjem dela v šolski svetovalni službi, nato pa znanju, pridobljenemu z dodatnim 

izobraževanjem in usposabljanjem. Najmanj znanja o OPP so šolski svetovalni delavci 

pridobili v času študija, ne glede na to, koliko časa je že minilo od njihovega študija. 

 

Naj povzamem, da so se aritmetične sredine vseh posameznih znanj, ki so jih šolski 

svetovalni delavci z različno dolgo delovno dobo pridobili v času študija, izkazale za precej 

nižje od znanj, ki so si jih pridobili med opravljanjem svojega dela. Pri večini znanj, ne glede 

na to, kako in kje so si jih šolski svetovalni delavci pridobili, so aritmetične sredine tudi 

pokazale, da so pri tistih svetovalnih delavcih, ki imajo krajšo delovno dobo (do 12 let), višje 

od tistih, ki imajo daljšo delovno dobo, vendar v več primerih te razlike niso bile statistično 

pomembne. Vsi šolski svetovalni delavci, ne glede na delovno dobo, pa z dodatnim 

izobraževanjem in usposabljanjem izpopolnjujejo svoja znanja. 

Večkrat so se pojavile statistično pomembne razlike med svetovalnimi delavci z različno 

dolgo delovno dobo predvsem pri pridobljenem znanju v času študija. Vendar se je hkrati tudi 

izkazalo, da tovrstno znanje šolskim svetovalnim delavcem ne glede na delovno dobo 

predstavlja najmanjšo veljavo oziroma najmanjši delež vseh znanj, ki ga potrebujejo za delo z 

OPP. 

Pri znanju, ki so si ga šolski svetovalni delavci pridobili med opravljanjem obveznosti pri delu 

v šolski svetovalni službi, pa se med zaposlenimi s krajšo delovno dobo in tistimi z daljšo 

delovno dobo ni pokazalo veliko statistično pomembnih razlik (le tri od trinajstih različnih 

znanj). V primerih, kjer pa so se pojavile statistično pomembne razlike, pa dolgoletne 

izkušnje v šolski svetovalni službi niso odigrale pomembne vloge, saj so tisti s krajšo delovno 

dobo ocenili svoja znanja višje kot tisti z najdaljšo delovno dobo. 

Več anketirancev je tudi pri zadnjem odprtem vprašanju (Priloga 3) širše razložilo, da so 

izobraževalni programi za svetovalne delavce preveč splošni in dajo premalo uporabnega in 

kvalitetnega znanja. Zato razlagajo, da je za vse, ki delajo na področjih dela z OPP, potrebno 

stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje. Mnogi so torej mnenja, da jih šele praksa 

opremi s potrebnimi znanji. 
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Na podlagi vseh zgornjih rezultatov moram hipotezo, ki pravi, da zaposleni s krajšo delovno 

dobo v šolski svetovalni službi svojo usposobljenost za delo z OPP ocenjujejo višje kot 

zaposleni z daljšo delovno dobo v šolski svetovalni službi, zavrniti. Izkazalo se je, da se niso 

povsod pokazale statistično pomembne razlike med šolskimi svetovalnimi delavci z različno 

dolgo delovno dobo. 

 

Leta 2000 je bil sprejet Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 

54/2000, s spremembami št. 118/2006, 3/2007, 52/2010, 58/2011). V hipotezi, ki sem jo 

postavila, sem predvidevala, da so bili mlajši šolski svetovalni delavci, ki so se v času 

sprejetja novega zakona oziroma v času njegovega spreminjanja začeli šolati ali opravljati 

delo v šolski svetovalni službi, bolj dovzetni za načrtovane novosti. 

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani so namreč v nove študijske programe vseh smeri 

študija na fakulteti vključili predmet s področja posebnih potreb. Ta študentom omogoča 

pridobiti osnovna znanja in strategije za poučevanje raznolike populacije učencev v razredu 

(Kavker, 2011). Imajo tudi različne izbirne module za spoznavanje in poglabljanje znanja in 

veščin s to populacijo (Pulc Lah, Kavkler, 2011). Na Pedagoški fakulteti Koper Univerze na 

Primorskem poteka študijski program Inkluzivna pedagogika. Gre za sodobno orientiran 

program, oblikovan v skladu z inkluzivno paradigmo vzgoje in izobraževanja otrok in 

mladostnikov s PP ter kulturno socialnega vključevanja drugačnih in različnih posameznikov 

(Cencič, Opara, 2011). 

Vendarle pa ob uvajanju novega zakona država ni pripravila ustreznega načrta in ukrepov, da 

bi v praksi lahko izvajali vsa zakonska določila, med katere sodi tudi pripravljenost in 

usposobljenost učiteljev za sprejem otrok s posebnimi potrebami (Opara, 2007). Da različnim 

strokovnim delavcem niso zagotovili dovolj možnosti za pridobitev ustrezne izobrazbe 

oziroma do-izobrazbe, menijo tudi drugi (Košir in drugi, 2011).  

Hkrati drži tudi dejstvo, da svetovalni delavci v času dodiplomskega izobraževanja pridobijo 

ustrezno teoretično znanje, za kakovostno opravljanje svojega poklica pa so potrebovali 

veliko praktičnih znanj (Valenčič Zuljan, Vogrinc, Cotič, Fošnarič, Peklaj, 2011). 

Valenčič Zuljan (1999) meni, da v družbi hitrih in nenadnih sprememb začetno izobraževanje 

in usposabljanje ne more dati vsega znanja in spretnosti, ki jih svetovalni delavci potrebujejo 

za odgovorno ter strokovno avtonomno obvladovanje svojega poklica. Za uspešno 

prevzemanje vseh novih vlog mora biti svetovalni delavec odprt do sprememb in pripravljen 

na vseživljenjsko učenje oz. nadaljnje izobraževanje in usposabljanje ter profesionalni razvoj. 
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H4: Šolski svetovalni delavci, ki so končali univerzitetni študijski program defektologije 

oziroma specialne in rehabilitacijske pedagogike, svojo usposobljenost za delo z OPP 

ocenjujejo višje kot tisti, ki so zaključili druge študijske programe, ki jim omogočajo 

delo v šolski svetovalni službi. 

 

Za preverjanje te hipoteze sem šolske svetovalne delavce razdelila v šest skupin, kjer eno 

predstavljajo specialni in rehabilitacijski pedagogi oziroma defektologi ter logopeda-

surdopedagoga, vse ostale profile pa sem dala v svojo skupino. Pri njih sem preverila oceno 

lastne usposobljenosti za delo z OPP na petstopenjski lestvici (1 je pomenilo popolnoma 

neusposobljeni, 5 pa popolnoma usposobljeni). 

Statistično pomembne razlike sem iskala z enosmernimi analizami varianc (ANOVA), ob 

upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc, kar sem preverila z Levenovim 

preizkusom. V enem primeru so bile razlike med variancami statistično pomembne (p < 0,05), 

zato predpogoj za ANOVO ni bil izpolnjen. Tam sem izvedla preizkus Brown-Forsythe. 

Za preverjanje statistično pomembnih razlik med vsemi možnimi pari skupin sem izvedla 

teste Post Hoc. Kjer je bila predpostavka o homogenosti varianc izpolnjena, sem izbrala test 

LSD, v primeru, ko ta predpostavka ni bila izpolnjena, sem izbrala test Games-Howell. 

 

Tabela 46: Mere opisne statistike za spremenljivko usposobljenost prepoznavanja ter 

odkrivanja OPP glede na strokovni naslov šolskih svetovalnih delavcev. 

 

Usposobljenost  Strokovni naslov N M SD 

Prepoznavanje ter 

odkrivanje OPP 

Spec. in reh. ped. 28 4,25 0,928 

Pedagog 74 3,47 0,879 

Soc. pedagog 32 3,50 0,984 

Psiholog 57 3,79 0,940 

Soc. delavec 31 3,03 0,912 

Drugi 20 3,45 0,999 

F (5, 236) = 5,987, p < 0,001 

 

Iz tabele lahko razberemo, da defektologi oz. specialni in rehabilitacijski pedagogi svojo 

usposobljenost za prepoznavanje ter odkrivanje OPP ocenjujejo precej višje (4,25) kot pa 

ostali profili. Kot najslabše usposobljeni se ocenjujejo socialni delavci (3,03). Razlike so 

statistično pomembne (p = 0,000). 
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V naslednji tabeli so predstavljeni rezultati preizkusov Post Hoc, ki pokažejo, med katerimi 

skupinami se pojavljajo statistično pomembne razlike.  

 

Tabela 47: Preizkusi Post Hoc med različnimi strokovnimi naslovi šolskih svetovalnih 

delavcev za spremenljivko usposobljenost prepoznavanja ter odkrivanja OPP. 

 

Skupina 1 Skupina 2 p 

Specialni in reh. ped. Pedagog 0,000 

Specialni in reh. ped. Socialni pedagog 0,002 

Specialni in reh. ped. Psiholog 0,032 

Specialni in reh. ped. Socialni delavec 0,000 

Specialni in reh. ped. Drugi 0,004 

Pedagog Socialni pedagog 0,891 

Pedagog Psiholog 0,054 

Pedagog Socialni delavec 0,027 

Pedagog Drugi 0,922 

Socialni pedagog Psiholog 0,159 

Socialni pedagog Socialni delavec 0,047 

Socialni pedagog Drugi 0,850 

Psiholog Socialni delavec 0,000 

Psiholog Drugi 0,160 

Socialni delavec Drugi 0,118 

 

Statistično pomembne razlike med dvema vzorčnima skupinama se pojavijo povsod, kjer eno 

skupino predstavljajo defektologi oz. specialni in rehabilitacijski pedagogi, skoraj povsod pa 

tudi tam, kjer eno skupino predstavljajo socialni delavci. To še dodatno potrdi zgornje 

ugotovitve, da defektologi oz. specialni in rehabilitacijski pedagogi, v primerjavi z vsemi 

drugimi strokovnimi profili, bolje ocenjujejo svoje sposobnosti za prepoznavanje ter 

odkrivanje OPP, medtem ko socialni delavci te sposobnosti ocenjujejo precej slabše kot 

večina drugih profilov. 
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Tabela 48: Mere opisne statistike za spremenljivko usposobljenost prepoznavanja značilnosti 

skupin OPP glede na strokovni naslov šolskih svetovalnih delavcev. 

 

Usposobljenost  Strokovni naslov N M SD 

Poznavanje značilnosti 

skupin OPP 

Spec. in reh. ped. 28 4,36 0,731 

Pedagog 74 3,53 0,910 

Soc. pedagog 32 3,59 0,946 

Psiholog 57 3,82 0,928 

Soc. delavec 31 3,16 0,860 

Drugi 20 3,70 0,657 

F (5, 236) = 6,334, p < 0,001 

 

Defektologi oz. specialni in rehabilitacijski pedagogi svojo usposobljenost za poznavanje 

značilnosti skupin OPP ocenjujejo precej višje (4,36) kot pa ostali profili. Kot najslabše 

usposobljeni se ocenjujejo socialni delavci (3,16). Razlike so statistično pomembne (p = 

0,000). 

 

Tabela 49: Preizkusi Post Hoc med različnimi strokovnimi naslovi šolskih svetovalnih 

delavcev za spremenljivko poznavanje značilnosti skupin OPP. 

 

Skupina 1 Skupina 2 p 

Specialni in reh. ped. Pedagog 0,000 

Specialni in reh. ped. Socialni pedagog 0,001 

Specialni in reh. ped. Psiholog 0,009 

Specialni in reh. ped. Socialni delavec 0,000 

Specialni in reh. ped. Drugi 0,011 

Pedagog Socialni pedagog 0,719 

Pedagog Psiholog 0,055 

Pedagog Socialni delavec 0,052 

Pedagog Drugi 0,434 

Socialni pedagog Psiholog 0,234 

Socialni pedagog Socialni delavec 0,051 

Socialni pedagog Drugi 0,671 

Psiholog Socialni delavec 0,001 
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Psiholog Drugi 0,585 

Socialni delavec Drugi 0,033 

 

Statistično pomembne razlike med dvema vzorčnima skupinama se pojavijo povsod, kjer eno 

skupino predstavljajo defektologi oz. specialni in rehabilitacijski pedagogi, nekajkrat pa tudi 

tam, kjer eno skupino predstavljajo socialni delavci. 

 

Tabela 50: Mere opisne statistike za spremenljivko usposobljenost za nudenje pomoči po 

petstopenjskem modelu pomoči glede na strokovni naslov šolskih svetovalnih delavcev. 

 

Usposobljenost  Strokovni naslov N M SD 

Nudenje pomoči po 

petstopenjskem 

modelu pomoči 

Spec. in reh. ped. 28 4,32 0,772 

Pedagog 74 4,03 0,979 

Soc. pedagog 32 3,72 1,170 

Psiholog 57 3,95 1,076 

Soc. delavec 31 3,48 1,122 

Drugi 20 3,80 1,152 

F (5, 236) = 2,370, p < 0,05 

 

Razlike med defektologi oz. specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi in ostalimi profili 

šolskih svetovalnih delavcev v oceni lastne usposobljenosti nudenja pomoči po 

petstopenjskem modelu pomoči so sicer malo manjše kot prej, a so vseeno statistično 

pomembne (p = 0,040). 

 

Tabela 51: Preizkusi Post Hoc med različnimi strokovnimi naslovi šolskih svetovalnih 

delavcev za spremenljivko usposobljenost za nudenje pomoči po petstopenjskem modelu 

pomoči. 
 

Skupina 1 Skupina 2 p 

Specialni in reh. ped. Pedagog 0,204 

Specialni in reh. ped. Socialni pedagog 0,026 

Specialni in reh. ped. Psiholog 0,121 

Specialni in reh. ped. Socialni delavec 0,002 

Specialni in reh. ped. Drugi 0,089 
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Pedagog Socialni pedagog 0,163 

Pedagog Psiholog 0,665 

Pedagog Socialni delavec 0,016 

Pedagog Drugi 0,388 

Socialni pedagog Psiholog 0,322 

Socialni pedagog Socialni delavec 0,372 

Socialni pedagog Drugi 0,785 

Psiholog Socialni delavec 0,047 

Psiholog Drugi 0,587 

Socialni delavec Drugi 0,291 

 

Statistično pomembne razlike v oceni lastne usposobljenosti nudenja pomoči po 

petstopenjskem modelu pomoči se pojavljajo med defektologi oz. specialnimi in 

rehabilitacijskimi pedagogi in socialnimi pedagogi, med defektologi oz. specialnimi in 

rehabilitacijskimi pedagogi in socialnimi delavci, med pedagogi in socialnimi delavci ter med 

psihologi in socialnimi delavci. Povsod se kot bolj usposobljeni ocenjujejo prvi od naštetih 

profilov. 

 

 

Tabela 52: Mere opisne statistike za spremenljivko poznavanje zakonodaje o OPP glede na 

strokovni naslov šolskih svetovalnih delavcev. 

 

Usposobljenost  Strokovni naslov N M SD 

Poznavanje 

zakonodaje o OPP 

Spec. in reh. ped. 28 4,32 0,819 

Pedagog 74 4,18 0,956 

Soc. pedagog 32 3,62 1,212 

Psiholog 57 3,95 1,260 

Soc. delavec 31 3,87 0,957 

Drugi 20 3,85 0,875 

BF (5, 188,386) = 2,071, p > 0,05 

 

Glede na aritmetične sredine defektologi oz. specialni in rehabilitacijski pedagogi svojo 

usposobljenost pri poznavanju zakonodaje o OPP ocenjujejo višje (4,32) kot pa drugi profili. 

Tudi pedagogi imajo aritmetično sredino nad 4, kar je precej visoko (4,18). Najnižjo 
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aritmetično sredino imajo socialni pedagogi (3,62). Brown-Forsthe preizkus je pokazal, da 

razlike sicer niso statistično pomembne (p = 0,071), zato podatkov ne moremo posplošiti na 

osnovno množico. 

 

Tabela 53: Mere opisne statistike za spremenljivko metode poučevanja OPP glede na 

strokovni naslov šolskih svetovalnih delavcev. 

 

Usposobljenost  Strokovni naslov N M SD 

Metode poučevanja 

OPP 

Spec. in reh. ped. 28 4,04 0,838 

Pedagog 74 3,69 1,006 

Soc. pedagog 32 3,25 0,984 

Psiholog 57 3,25 1,057 

Soc. delavec 31 2,77 1,055 

Drugi 20 3,60 1,046 

F (5, 236) = 6,322, p < 0,001 

 

Defektologi oz. specialni in rehabilitacijski pedagogi se čutijo bolj usposobljeni v metodah 

poučevanja OPP (4,04) kot pa ostali profili. Precej slabše kot ostali se čutijo usposobljeni 

socialni delavci (2,77). Razlike med skupinami so statistično pomembne (p = 0,000). 

 

Tabela 54: Preizkusi Post Hoc med različnimi strokovnimi naslovi šolskih svetovalnih 

delavcev za spremenljivko metode poučevanja OPP. 

 

Skupina 1 Skupina 2 p 

Specialni in reh. ped. Pedagog 0,122 

Specialni in reh. ped. Socialni pedagog 0,003 

Specialni in reh. ped. Psiholog 0,001 

Specialni in reh. ped. Socialni delavec 0,000 

Specialni in reh. ped. Drugi 0,141 

Pedagog Socialni pedagog 0,040 

Pedagog Psiholog 0,013 

Pedagog Socialni delavec 0,000 

Pedagog Drugi 0,726 

Socialni pedagog Psiholog 0,984 
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Socialni pedagog Socialni delavec 0,062 

Socialni pedagog Drugi 0,224 

Psiholog Socialni delavec 0,037 

Psiholog Drugi 0,177 

Socialni delavec Drugi 0,005 

 

Zgornja tabela prikazuje, da se med precej skupinami kažejo statistično pomembne razlike pri 

oceni lastne usposobljenosti v metodah poučevanja OPP. Ponovno lahko izpostavim 

defektologe oz. specialne in rehabilitacijske pedagoge, ki se v primerjavi s socialnimi 

pedagogi, socialnimi delavci in psihologi ocenjujejo kot precej bolj usposobljeni. Pedagogi 

svojo usposobljenost v metodah poučevanja OPP ocenjujejo bolje kot socialni pedagogi, 

socialni delavci in psihologi. Večjo usposobljenost na tem področju, v primerjavi s socialnimi 

delavci, ocenjujejo tudi psihologi in drugi profili. 

 

Tabela 55: Mere opisne statistike za spremenljivko usposobljenost izvajanja DSP glede na 

strokovni naslov šolskih svetovalnih delavcev. 

 

Usposobljenost  Strokovni naslov N M SD 

Izvajanje DSP 

Spec. in reh. ped. 28 4,50 0,577 

Pedagog 74 3,92 0,990 

Soc. pedagog 32 3,72 1,054 

Psiholog 57 3,68 0,848 

Soc. delavec 31 2,81 1,078 

Drugi 20 4,15 0,875 

F (5, 236) = 11,231, p < 0,001 

 

Defektologi oz. specialni in rehabilitacijski pedagogi svojo usposobljenost za izvajanje DSP 

ocenjujejo precej višje (4,50) kot pa ostali profili. Kot najslabše usposobljeni se ocenjujejo 

socialni delavci (2,81). Razlike so statistično pomembne (p = 0,000). 
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Tabela 56: Preizkusi Post Hoc med različnimi strokovnimi naslovi šolskih svetovalnih 

delavcev za spremenljivko usposobljenost izvajanja DSP. 

 

Skupina 1 Skupina 2 p 

Specialni in reh. ped. Pedagog 0,005 

Specialni in reh. ped. Socialni pedagog 0,001 

Specialni in reh. ped. Psiholog 0,000 

Specialni in reh. ped. Socialni delavec 0,000 

Specialni in reh. ped. Drugi 0,201 

Pedagog Socialni pedagog 0,311 

Pedagog Psiholog 0,154 

Pedagog Socialni delavec 0,000 

Pedagog Drugi 0,326 

Socialni pedagog Psiholog 0,867 

Socialni pedagog Socialni delavec 0,000 

Socialni pedagog Drugi 0,106 

Psiholog Socialni delavec 0,000 

Psiholog Drugi 0,055 

Socialni delavec Drugi 0,000 

 

Statistično pomembne razlike, ki se pojavijo v tej tabeli, imajo povsod precej majhen odstotek 

tveganja. Izrazito izstopajo statistično pomembne razlike med vzorcem defektologov oz. 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter ostalimi vzorci skupin drugih profilov 

(pedagogov, socialnih pedagogov, psihologov in socialnih delavcev). Socialni delavci 

sposobnost izvajanja DSP ocenjujejo precej slabše kot vsi drugi profili. 

 

Tabela 57: Mere opisne statistike za spremenljivko poznavanje in uporabnost prilagoditev za 

OPP glede na strokovni naslov šolskih svetovalnih delavcev. 

 

Usposobljenost  Strokovni naslov N M SD 

Poznavanje in 

uporabnost 

prilagoditev za OPP 

Spec. in reh. ped. 28 4,32 0,772 

Pedagog 74 3,99 0,944 

Soc. pedagog 32 3,34 1,096 

Psiholog 57 3,54 0,908 
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Soc. delavec 31 3,26 1,064 

Drugi 20 3,95 0,759 

F (5, 236) = 6,598, p < 0,001 

 

Pri poznavanju in uporabnosti prilagoditev se v nekaterih skupinah populacije pojavlja večja 

razpršenost rezultatov. Defektologi oz. specialni in rehabilitacijski pedagogi menijo, da bolj 

poznajo in uporabljajo prilagoditve za OPP (4,32) kot pa ostali profili. Razlike so statistično 

pomembne (p = 0,000). 

Naslednja tabela prikazuje, kje natančno se pri poznavanju in uporabnosti prilagoditev za OPP 

pojavljajo statistično pomembne razlike aritmetičnih sredin dveh skupin glede na različni 

profil šolskih svetovalnih delavcev. 

 

Tabela 58: Preizkusi Post Hoc med različnimi strokovnimi naslovi šolskih svetovalnih 

delavcev za spremenljivko poznavanje in uporabnost prilagoditev za OPP. 

 

Skupina 1 Skupina 2 p 

Specialni in reh. ped. Pedagog 0,110 

Specialni in reh. ped. Socialni pedagog 0,000 

Specialni in reh. ped. Psiholog 0,000 

Specialni in reh. ped. Socialni delavec 0,000 

Specialni in reh. ped. Drugi 0,179 

Pedagog Socialni pedagog 0,001 

Pedagog Psiholog 0,008 

Pedagog Socialni delavec 0,000 

Pedagog Drugi 0,878 

Socialni pedagog Psiholog 0,337 

Socialni pedagog Socialni delavec 0,718 

Socialni pedagog Drugi 0,025 

Psiholog Socialni delavec 0,175 

Psiholog Drugi 0,098 

Socialni delavec Drugi 0,011 

 

Ugotovimo lahko, da se statistično pomembne razlike aritmetičnih sredin z zelo majhno 

verjetnostjo tveganja pri poznavanju in uporabnosti prilagoditev za OPP pojavljajo med 
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vzorcem defektologov oz. specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v primerjavi z nekaterimi 

drugimi profili (socialni pedagog, psiholog, socialni delavec) ter med vzorcem pedagogov in 

nekaterimi drugimi profili (socialni pedagog, psiholog, socialni delavec).  

 

Tabela 59: Mere opisne statistike za spremenljivko zapis individualiziranega programa glede 

na strokovni naslov šolskih svetovalnih delavcev. 

 

Usposobljenost  Strokovni naslov N M SD 

Zapis 

individualiziranega 

programa 

Spec. in reh. ped. 28 4,39 0,786 

Pedagog 74 4,07 1,025 

Soc. pedagog 32 3,59 1,160 

Psiholog 57 3,95 0,990 

Soc. delavec 31 3,61 1,174 

Drugi 20 3,85 0,875 

F (5, 236) = 2,739, p < 0,05 

 

Defektologi oz. specialni in rehabilitacijski pedagogi svojo usposobljenost za izvajanje DSP 

ocenjujejo višje (4,39) kot pa ostali profili. Tudi pedagogi imajo aritmetično sredino čez 4, kot 

najslabše usposobljeni pa se ocenjujejo socialni delavci (3,61). Razlike so statistično 

pomembne (p = 0,020). 

Tabela v nadaljevanju prikazuje, kje natančno se pri zapisu individualiziranega programa 

pojavljajo statistično pomembne razlike aritmetičnih sredin dveh skupin glede na različni 

profil šolskih svetovalnih delavcev. 

 

Tabela 60: Preizkusi Post Hoc med različnimi strokovnimi naslovi šolskih svetovalnih 

delavcev za spremenljivko zapis individualiziranega programa. 

 

Skupina 1 Skupina 2 p 

Specialni in reh. ped. Pedagog 0,152 

Specialni in reh. ped. Socialni pedagog 0,003 

Specialni in reh. ped. Psiholog 0,060 

Specialni in reh. ped. Socialni delavec 0,004 

Specialni in reh. ped. Drugi 0,071 

Pedagog Socialni pedagog 0,029 

Pedagog Psiholog 0,505 



 
125 

Pedagog Socialni delavec 0,038 

Pedagog Drugi 0,398 

Socialni pedagog Psiholog 0,118 

Socialni pedagog Socialni delavec 0,941 

Socialni pedagog Drugi 0,379 

Psiholog Socialni delavec 0,143 

Psiholog Drugi 0,714 

Socialni delavec Drugi 0,419 

 

Iz tabele lahko razberemo, da se statistično pomembne razlike pojavijo le med štirimi 

različnimi skupinami, med katere sta po dvakrat zajeta vzorca defektologov oz. specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov ter pedagogov. 

 

Tabela 61: Mere opisne statistike za spremenljivko poučevanje OPP glede na strokovni 

naslov šolskih svetovalnih delavcev. 
 

Usposobljenost  Strokovni naslov N M SD 

Poučevanje OPP 

Spec. in reh. ped. 28 4,39 0,786 

Pedagog 74 3,57 1,061 

Soc. pedagog 32 3,62 1,289 

Psiholog 57 3,40 0,979 

Soc. delavec 31 2,81 1,078 

Drugi 20 3,75 1,118 

F (5, 236) = 7,055, p < 0,001 

 

Defektologi oz. specialni in rehabilitacijski pedagogi svojo usposobljenost za izvajanje DSP 

ocenjujejo precej višje (4,39) kot pa ostali profili. Kot najslabše usposobljeni se ocenjujejo 

socialni delavci (2,81). Razlike so statistično pomembne (p = 0,000). 

Naslednja tabela prikazuje, kje natančno se pri poučevanju OPP pojavljajo statistično 

pomembne razlike aritmetičnih sredin dveh skupin glede na različni profil šolskih svetovalnih 

delavcev. 
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Tabela 62: Preizkusi Post Hoc med različnimi strokovnimi naslovi šolskih svetovalnih 

delavcev za spremenljivko poučevanje OPP. 

 

Skupina 1 Skupina 2 p 

Specialni in reh. ped. Pedagog 0,001 

Specialni in reh. ped. Socialni pedagog 0,005 

Specialni in reh. ped. Psiholog 0,000 

Specialni in reh. ped. Socialni delavec 0,000 

Specialni in reh. ped. Drugi 0,038 

Pedagog Socialni pedagog 0,797 

Pedagog Psiholog 0,378 

Pedagog Socialni delavec 0,001 

Pedagog Drugi 0,493 

Socialni pedagog Psiholog 0,343 

Socialni pedagog Socialni delavec 0,002 

Socialni pedagog Drugi 0,678 

Psiholog Socialni delavec 0,012 

Psiholog Drugi 0,208 

Socialni delavec Drugi 0,002 

 

Zgornja tabela prikazuje, da se med precej skupinami kažejo statistično pomembne razlike pri 

usposobljenosti za poučevanju OPP. Defektologi oz. specialni in rehabilitacijski pedagogi se v 

primerjavi s pedagogi, socialnimi pedagogi, socialnimi delavci in psihologi ocenjujejo kot 

precej bolj usposobljeni. Bolje kot socialni delavci se ocenjujejo vsi vzorci drugih profilov.  

 

Tabela 63: Mere opisne statistike za spremenljivko sodelovanje z učitelji glede na strokovni 

naslov šolskih svetovalnih delavcev. 

 

Usposobljenost  Strokovni naslov N M SD 

Sodelovanje z učitelji 

Spec. in reh. ped. 28 4,32 0,670 

Pedagog 74 4,26 0,980 

Soc. pedagog 32 4,09 1,088 

Psiholog 57 4,16 0,922 

Soc. delavec 31 4,00 1,033 
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Drugi 20 4,50 0,889 

F (5, 236) = 0,916, p > 0,05 

 

Vsi profili šolskih svetovalnih delavcev se ocenjujejo kot precej dobro usposobljeni za 

sodelovanje z učitelji, saj so vse aritmetične sredine nad 4. Tisti strokovni naslovi šolskih 

svetovalnih delavcev, ki sem jih uvrstila v skupino »drugi«, so imeli najvišjo aritmetično 

sredino (4,50), vendar razlike niso statistično pomembne (p = 0,471). 

 

Tabela 64: Mere opisne statistike za spremenljivko sodelovanje s starši glede na strokovni 

naslov šolskih svetovalnih delavcev. 

 

Usposobljenost  Strokovni naslov N M SD 

Sodelovanje s starši 

Spec. in reh. ped. 28 4,39 0,629 

Pedagog 74 4,28 0,944 

Soc. pedagog 32 4,06 1,105 

Psiholog 57 4,21 0,901 

Soc. delavec 31 4,23 0,990 

Drugi 20 4,45 0,887 

F (5, 236) = 0,621, p > 0,05 

 

Vsi profili šolskih svetovalnih delavcev se ocenjujejo kot precej dobro usposobljeni za 

sodelovanje s starši, saj so vse aritmetične sredine nad 4. Tisti strokovni naslovi šolskih 

svetovalnih delavcev, ki sem jih uvrstila v skupino »drugi«, so imeli najvišjo aritmetično 

sredino (4,45), vendar razlike niso statistično pomembne (p = 0,684). 

 

Tabela 65: Mere opisne statistike za spremenljivko sodelovanje z zunanjimi institucijami 

glede na strokovni naslov šolskih svetovalnih delavcev. 
 

Usposobljenost  Strokovni naslov N M SD 

Sodelovanje z 

zunanjimi institucijami 

Spec. in reh. ped. 28 4,32 0,612 

Pedagog 74 4,12 1,033 

Soc. pedagog 32 3,84 1,167 

Psiholog 57 4,26 0,936 

Soc. delavec 31 4,13 1,088 
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Drugi 20 4,10 0,912 

F (5, 236) = 0,953, p > 0,05 

 

Vsi profili šolskih svetovalnih delavcev z izjemo socialnih pedagogov, se ocenjujejo kot 

precej dobro usposobljeni za sodelovanje z zunanjimi institucijami. V povprečju se 

defektologi oziroma specialni in rehabilitacijski pedagogi ocenjujejo kot bolj usposobljeni, saj 

imajo najvišjo aritmetično sredino (4,32), vendar razlike niso statistično pomembne (p = 

0,447). 

 

Tabela 66: Mere opisne statistike za spremenljivko splošna usposobljenost za delo z OPP 

glede na strokovni naslov šolskih svetovalnih delavcev. 

 

Usposobljenost  Strokovni naslov N M SD 

Splošna ocena 

Spec. in reh. ped. 28 4,39 0,567 

Pedagog 74 3,81 1,002 

Soc. pedagog 32 3,69 1,030 

Psiholog 57 3,74 0,745 

Soc. delavec 31 3,42 0,923 

Drugi 20 3,80 0,696 

F (5, 236) = 3,908, p < 0,01 

 

Defektologi oz. specialni in rehabilitacijski pedagogi so podali precej višjo splošno oceno 

svoje usposobljenosti za delo z OPP (4,39) kot ostali profili Kot najslabše usposobljeni se 

ocenjujejo socialni delavci, ki imajo povprečno sredino skoraj za celo oceno nižjo (3,42). 

Razlike so statistično pomembne (p = 0,002). 

Tabela v nadaljevanju prikazuje, kje natančno se pri splošni usposobljenosti za delo z OPP 

pojavljajo statistično pomembne razlike aritmetičnih sredin dveh skupin glede na različni 

profil šolskih svetovalnih delavcev. 

 

Tabela 67: Preizkusi Post Hoc med različnimi strokovnimi naslovi šolskih svetovalnih 

delavcev za spremenljivko splošna usposobljenost za delo z OPP. 

  

Skupina 1 Skupina 2 p 

Specialni in reh. ped. Pedagog 0,003 
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Specialni in reh. ped. Socialni pedagog 0,002 

Specialni in reh. ped. Psiholog 0,001 

Specialni in reh. ped. Socialni delavec 0,000 

Specialni in reh. ped. Drugi 0,022 

Pedagog Socialni pedagog 0,506 

Pedagog Psiholog 0,632 

Pedagog Socialni delavec 0,038 

Pedagog Drugi 0,961 

Socialni pedagog Psiholog 0,799 

Socialni pedagog Socialni delavec 0,225 

Socialni pedagog Drugi 0,652 

Psiholog Socialni delavec 0,105 

Psiholog Drugi 0,781 

Socialni delavec Drugi 0,131 

 

Kot pri vseh zgornjih tabelah lahko tudi pri tej tabeli, kjer so podane statistično pomembne 

razlike v oceni splošne usposobljenosti za delo z OPP, izpostavim defektologe oz. specialne in 

rehabilitacijske pedagoge, ki se v primerjavi z drugimi profili ocenjujejo kot precej bolj 

usposobljeni. Prav tako se je pokazala statistično pomembna razlika med pedagogi in 

socialnimi delavci, kjer prvi svojo usposobljenost ocenjujejo višje. 

 

V nadaljevanju sem preverila, kateri profil bi kot najbolj usposobljenega za delo z OPP 

predlagali oziroma izbrali šolski svetovalni delavci. 
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Slika 13: Strukturni krog s prikazom frekvenc in odstotkov za spremenljivko najbolj 

usposobljen profil za delo z OPP. 

 

 
 

Šolski svetovalni delavci ocenjujejo, da so za delo z OPP najbolj usposobljeni defektologi oz. 

specialni in rehabilitacijski pedagogi (147 oz. 61,25 %). Precej (32 oz. 13,33 %) jih meni, da 

je to povsem odvisno od primanjkljaja, ovire oziroma motnje OPP, več kot 8 % pa jih je 

zapisalo, da je potrebnih več strokovnjakov hkrati. Torej so se odločili za celoten tim različnih 

strokovnjakov ali pa vsaj za dva profila (večkrat sta skupaj zapisana socialni in specialni 

pedagog). 5 % vprašanih izbralo možnost »drugo« in so nanjo odgovorili »ne vem« ali  svoje 

izbire niso obrazložili. V manjši meri so zastopani naslednji profili: pedagog (10), socialni 

pedagog (8), psiholog (5), socialni delavec (2) in logoped – surdopedagog (1). Numerus 

vzorca pri tem vprašanju je bil 240. 
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Slika 14: Strukturni krog s prikazom frekvenc in odstotkov defektologov oz. specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov za spremenljivko najbolj usposobljen profil za delo z OPP. 

 

 
 

Za 28 defektologov oz. specialnih in rehabilitacijskih pedagogov (vključno z dvema 

logopedoma) sem preverila, kako so oni odgovorili na to vprašanje. Kar 26 se jih je odločilo, 

da je njihov profil najbolj usposobljen za delo z učenci in dijaki s PP. Eden meni, da je 

odvisno, za kakšne primanjkljaje, ovire oziroma motnje gre pri otroku, eden pa ni podal 

dodatnih obrazložitev. 

 

Šolske svetovalne delavce sem prosila, da so podali tudi argumente in razloge, zakaj so izbrali 

posamezen profil ali več profilov kot najbolj usposobljene za delo z OPP. Njihova mnenja ter 

argumentirane razlage sem zbrala za vsak posamezen profil posebej in so predstavljeni v 

Prilogi 2, kratek povzetek pa sledi v nadaljevanju. 

Mnogo šolskih svetovalnih delavcev je ob tem odgovoru razložilo, da je ustreznost profila 

precej odvisna od vrste primanjkljajev, ovir oziroma motenj otroka. Veliko jih meni, da se je 

težko odločiti le za en strokovni profil, temveč je najbolj ustrezen cel tim strokovnjakov, saj je 

vsak izmed naštetih profilov strokovnjak na svojem področju. Največ se jih je vendarle 

odločilo za defektologa oziroma specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, za katerega jih 

večina meni, da si že »tekom študija pridobijo največ teoretičnega in praktičnega znanja o 

OPP. Zaradi tega je ta profil strokovno in praktično najbolje usposobljen, dobro pozna 

različne tehnike, metode in oblike dela z OPP.« Vendarle je bilo tudi pri tem profilu 

izpostavljeno pomanjkljivo znanje za delo v skupini.  
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»Bilo bi prav, da bi tudi fakultete upoštevale spremembe v šolski zakonodaji in temu ustrezno 

izobraževale bodoče izvajalce dodatne strokovne pomoči. Koristno bi bilo, če bi sodelovale in 

se povezovale med seboj, pri čemer ne bi izgubile na samostojnosti in pomembnosti,« je 

razmišljal eden od vprašancev. 

Mnogo jih je poudarilo, da je včasih bolj kot izobrazba pomembna osebnost človeka in 

delovna zagnanost. Tudi s prakso in izkušnjami si lahko drugi profili pridobijo uporabno 

znanje, še posebej, če so odprti za novosti. Mnogim se zdi, da je občutljivost na potrebe 

otroka, nenehno izobraževanje posameznika ter iskanje ustreznih oblik in metod poučevanja 

pomembnejša od formalne izobrazbe (profila strokovnjaka). Najpomembnejše pri delu z 

učenci s PP je imeti občutek zanje in si pridobiti njihovo zaupanje. 

Nekateri so se tudi pri zadnjem odprtem vprašanju lotili te teme (Priloga 3). Mnogi so namreč 

prepričani, da se lahko tudi drugi profili, ne le defektologi oz. specialni in rehabilitacijski 

pedagogi, priučijo potrebnih znanj za delo z OPP in tako kvalitetno opravljajo svoje delo. Še 

posebej zaradi dejstva, da si največ znanj priučimo in pridobimo s prakso. 

 

Na podlagi vseh zgornjih rezultatov, kjer je večina analiz in izračunov prikazala statistično 

pomembne razlike, lahko hipotezo, ki pravi, da šolski svetovalni delavci, ki so končali 

univerzitetni študijski program defektologije oziroma specialne in rehabilitacijske 

pedagogike, svojo usposobljenost za delo z OPP ocenjujejo višje kot tisti, ki so zaključili 

druge študijske programe, ki jim omogočajo delo v šolski svetovalni službi, potrdim.  

 

Za sledečo hipotezo sem se odločila na podlagi dejstva, da ima študij specialne in 

rehabilitacijske pedagogike (skupaj z logopedijo in surdopedagogiko ter tiflopedagogiko in 

pedagogiko specifičnih učnih težav) precej več predmetov, kjer študenti na tak ali drugačen 

način spoznavajo OPP. Zaradi vseh znanj, ki si jih pridobijo že v času študija, so specialni in 

rehabilitacijski pedagogi v različnih institucijah tudi najbolj iskan profil za delo z OPP. 

Opara (2005) zato meni, da bo potrebno storiti več, da bomo zagotovili ustrezen strokovni 

kader tudi v smislu večjega vpisa v študijske programe specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov in socialnih pedagogov. Strokovnjaki (Peček, Čuk, Lesar, 2005) priporočajo, da bi 

bilo nujno prevetriti tudi obstoječi sistem izobraževanja učiteljev, katerega bi bilo potrebno 

povezati z usposabljanjem specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Učitelji bi morali v 

svojem rednem usposabljanju pridobiti defektološka in interkulturna vedenja in izkušnje.  

Šolska svetovalna delavka, zaposlena v osnovni šoli in po izobrazbi pedagoginja, ugotavlja, 

da ima premalo specialno-pedagoških znanj. Kot pedagoginja lahko nudi DSP le na področju 
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učenja tehnik učenja, organiziranja šolskega dela, na osebnem področju ter pri kakšnem manj 

zahtevnem predmetu do predmetne stopnje. Zaradi tega je vesela, da dobro sodeluje s 

kolegico, specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo. Priznava, da ima premalo znanj na 

področju motenj vedenja otroka, zaradi česar bi na šoli potrebovali socialnega pedagoga. 

Koristil bi jim tudi psiholog, ker je pri otroku pomembna tudi diagnostika sposobnosti. Za 

obravnavo družinske problematike in socialno-ekonomskih okoliščin je pristojen socialni 

delavec. Če bi bili torej v šolski svetovalni službi zaposleni vsi profili, bi otroka lahko 

celostno obravnavali, mu nudili resnično najbolj kompetentne in optimalne oblike pomoči 

(Poljanšek, 2007). V šolo kot inkluzivno institucijo specialisti za posamezna področja ne 

morejo vstopati ločeno in vsak zase (Peček, Čuk, Lesar, 2005). To je ugotovilo tudi nekaj 

anketirancev. 

 

 

H5: Zaposleni v šolskih svetovalnih službah menijo, da so različno usposobljeni za 

izvajanje dodatne strokovne pomoči, ki je namenjena pomoči za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok glede na različne vrste posebnih potreb.  

 

Na to in naslednje vprašanje, ki ju predstavljam v tej hipotezi, je odgovorilo 226 šolskih 

svetovalnih delavcev. Vzorec se je zmanjšal, ker jih je nekaj (58) prekinilo z odgovarjanjem, 

nekateri (14) pa so na peto vprašanje odgovorili, da še niso delali z učenci, ki so na podlagi 

komisij za usmerjanje OPP usmerjeni kot OPP, zaradi česar niso odgovarjali na ti dve 

vprašanji. 
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Slika 15: Strukturni krog s prikazom izvajanja ur DSP z OPP, ki so namenjene pomoči pri 

premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šolski svetovalni delavci imajo precej izkušenj na področju izvajanja ur DSP, ki so 

namenjene pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Tovrstno dodatno 

strokovno pomoč izvaja 177 (78,32 %) vprašanih, ne izvaja pa je 49 svetovalnih delavcev, kar 

znaša dobro petino vseh vprašanih (21,68 %). 

 

Tabela 68: Frekvenčna porazdelitev izvajanja DSP, ki je namenjena pomoči za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj, za posamezno skupino usmerjenih OPP. 

 

Skupine OPP/Izvajanje DSP  DA NE Skupaj 

Otroci z motnjami v duševnem razvoju 
f 84 142 226 

f % 37,2 % 62,8 % 100 % 

Slepi otroci 
f 10 216 226 

f % 4,4 % 95,6 % 100 % 

Slabovidni otroci 
f 48 178 226 

f % 21,2 % 78,8 % 100 % 

Gluhi otroci 
f 32 194 226 

f % 14,2 % 85,8 % 100 % 

Naglušni otroci 
f 72 154 226 

f % 31,9 % 68,1 % 100 % 

Otroci z govorno-jezikovnimi 

motnjami 

f 140 86 226 

f % 61,9 % 38,1 % 100 % 

Gibalno ovirani otroci 
f 101 125 226 

f % 44,7 % 55,3 % 100 % 
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Dolgotrajno bolni otroci 
f 172 54 226 

f % 76,1 % 23,9 % 100 % 

Otroci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami  

f 170 56 226 

f % 75,2 % 24,8 % 100 % 

Otroci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja 

f 201 25 226 

f % 88,9 % 11,1 % 100 % 

Otroci z avtističnimi motnjami 
f 92 134 226 

f % 40,7 % 59,3 % 100 % 

 

V tabeli so predstavljeni rezultati frekvenčne porazdelitve izvajanja DSP, ki je namenjena 

pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, za vsako posamezno skupino 

OPP. Največ izkušenj na tem področju imajo šolski svetovalni delavci z otroki s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja (88,9 %), z dolgotrajno bolnimi otroki (76,1 %) ter z otroki s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami (75,2 %). 61,9 % vprašanih šolskih svetovalnih delavcev 

je že izvajalo ure DSP za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj z otroki z 

govorno-jezikovnimi motnjami, 44,7 % z gibalno oviranimi otroki, 40,7 % z otroki z 

avtističnimi motnjami, 37,2 % z otroki z motnjami v duševnem razvoju ter približno tretjina 

(31,9 %) z naglušnimi otroki. Zelo malo jih je odgovorilo, da so tovrstno obliko DSP izvajali 

s slabovidnimi (21,2 %), gluhimi (14,2 %) ter slepimi (4,4 %) otroki. 

 

Želela sem preveriti, ali obstaja povezava med stopnjo šole, v kateri so zaposleni šolski 

svetovalni delavci, ter njihovimi izkušnjami z izvajanjem DSP, ki je namenjena premagovanju 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj, za posamezno skupino usmerjenih OPP. Ti dve 

spremenljivki sta statistično pomembno povezani le pri treh skupinah OPP, kar prikazujem v 

naslednjih tabelah. 

 

Tabela 69: Kontingenčna tabela za spremenljivko izkušnje z izvajanjem DSP, ki je namenjena 

pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj pri slabovidnih otrocih, glede 

na stopnjo šole, v kateri so zaposleni šolski svetovalni delavci. 

 

 Izvajanje DSP: SLABOVIDNI 
SKUPAJ 

Da Ne 

STOPNJA 

ŠOLE 

Osnovna 

šola 

f 32 149 181 

f % 17,7 % 82,3 % 100 % 

Srednja  

šola 

f 16 29 45 

f % 35,6 % 64,4 % 100 % 

SKUPAJ 
f 48 178 226 

f % 21,2 % 78,8 % 100 % 

χ
2 

(1) = 6,885, P < 0,01 
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Tabela nam prikazuje, da šolski svetovalni delavci, zaposleni v srednji šoli, svoje izkušnje z 

izvajanjem DSP, namenjene pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj pri 

slabovidnih otrocih ocenjujejo nekoliko višje kot tisti, ki so zaposleni v osnovni šoli. 

Vrednost χ
2
-preizkusa je statistično pomembna (P = 0,009), kar dokazuje, da so razlike med 

skupinama statistično pomembne. 

 

Tabela 70: Kontingenčna tabela za spremenljivko izkušnje z izvajanjem DSP, ki je namenjena 

pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj pri gluhih otrocih, glede na 

stopnjo šole, v kateri so zaposleni šolski svetovalni delavci. 

 

 Izvajanje DSP: GLUHI 
SKUPAJ 

Da Ne 

STOPNJA 

ŠOLE 

Osnovna 

šola 

f 20 161 181 

f % 11,0 % 89,0 % 100 % 

Srednja  

šola 

f 12 33 45 

f % 26,7 % 73,7 % 100 % 

SKUPAJ 
f 32 194 226 

f % 14,2 % 85,8 % 100 % 

χ
2 

(1) = 7,232, P < 0,01 

 

Tabela nam prikazuje, da imajo šolski svetovalni delavci, zaposleni v srednji šoli, nekaj več 

izkušenj pri izvajanju DSP namenjene pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj pri gluhih otrocih kot pa tisti, ki so zaposleni v osnovni šoli. 

Vrednost χ
2
-preizkusa je statistično pomembna (P = 0,007), kar dokazuje, da so razlike med 

skupinama statistično pomembne. 

 

Tabela 71: Kontingenčna tabela za spremenljivko izkušnje z izvajanjem DSP, ki je namenjena 

pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj pri otrocih z govorno-jezikovno 

motnjo, glede na stopnjo šole, v kateri so zaposleni šolski svetovalni delavci. 

 

 Izvajanje DSP: GOVORNO-

JEZIKOVNA MOTNJA SKUPAJ 

Da Ne 

STOPNJA 

ŠOLE 

Osnovna 

šola 

f 118 63 181 

f % 65,2 % 34,8 % 100 % 

Srednja  

šola 

f 22 23 45 

f % 48,9 % 52,1 % 100 % 

SKUPAJ 
f 140 86 226 

f % 61,9 % 38,1 % 100 % 

χ
2 

(1) = 4,064, P < 0,05 
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Tabela nam prikazuje, da šolski svetovalni delavci, zaposleni v osnovni šoli, svoje izkušnje 

pri izvajanju DSP, namenjene pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 

pri otrocih z govorno-jezikovno motnjo, ocenjujejo višje kot tisti, ki so zaposleni v srednji 

šoli.  

Statistična pomembnost χ
2
-preizkusa je manjša od 0,05 (P = 0,044), kar dokazuje, da so 

razlike med skupinama statistično pomembne. 

 

Šolski svetovalni delavci so na petstopenjski lestvici izrazili mnenje o lastni usposobljenosti 

za izvajanje DSP, ki je namenjena pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj, za posamezno skupino usmerjenih OPP. Svojo usposobljenost so ocenjevali tudi v 

primeru, da posamezne skupine OPP še niso poučevali.  

 

Tabela 72: Mere opisne statistike o usposobljenosti šolskih svetovalnih delavcev za izvajanje 

DSP, ki je namenjena pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, za 

posamezno skupino usmerjenih OPP. 

 

Skupine OPP N M SD 

Otroci z motnjami v duševnem razvoju 240 2,61 1,137 

Slepi otroci 240 1,72 0,892 

Slabovidni otroci 240 2,12 1,050 

Gluhi otroci 240 1,84 1,006 

Naglušni otroci 240 2,34 1,189 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 240 3,02 1,045 

Gibalno ovirani otroci 240 2,97 1,173 

Dolgotrajno bolni otroci 240 3,71 1,005 

Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami  240 3,70 1,048 

Otroci s prim. na pos. področjih učenja 240 3,97 0,907 

Otroci z avtističnimi motnjami 240 2,74 1,183 

 

Izkazalo se je, da se šolski svetovalni delavci ocenjujejo kot najbolj usposobljeni za izvajanje 

ur DSP, namenjene pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj pri otrocih 

s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, kjer je bila aritmetična sredina skoraj 4 

(natančneje 3,97). Malo manj, a še vedno kot precej dobro usposobljeni se ocenjujejo pri 

dolgotrajno bolnih otrocih (3,71), otrocih s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (3,70) in 
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otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami (3,02). To so hkrati tudi skupine OPP, s katerimi so 

imeli šolski svetovalni delavci v svoji delovni praksi do sedaj največ izkušenj z izvajanjem 

DSP pri premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj (kar kažejo rezultati prejšnje 

tabele). 

Slabše mnenje o svoji usposobljenosti za izvajanje DSP, namenjene pomoči za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj, imajo šolski svetovalni delavci za gibalno ovirane otroke 

(2,97), otroke z avtističnimi motnjami (2,74), otroke z motnjami v duševnem razvoju (2,61), 

naglušne (2,34) in slabovidne (2,12) otroke. Kot zelo slabo usposobljeni za tovrstno pomoč pa 

se čutijo pri gluhih (1,84) in slepih (1,72) otrocih. Tudi te rezultate lahko povežem s prejšnjo 

tabelo, iz katere je razvidno, da imajo šolski svetovalni delavci s tema dvema skupinama OPP 

dejansko tudi najmanj izkušenj z izvajanjem tovrstne pomoči. 

Ugotovimo lahko, da so aritmetične sredine precej razpršene (od najmanjše, ki znaša 1,72, do 

največje, ki znaša skoraj 4), kar je potrdilo predvidevanja, da zaposleni v šolskih svetovalnih 

službah različno ocenjujejo svoje sposobnosti za izvajanje DSP, ki je namenjena pomoči za 

odpravljanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok, za posamezno skupino usmerjenih 

OPP. 

 

Kljub temu da si nisem zastavila hipoteze, pri kateri bi raziskovala statistično pomembne 

razlike med šolskimi svetovalnimi delavci, ki so zaposleni v osnovni, in šolskimi 

svetovalnimi delavci, ki so zaposleni v srednji šoli, pri samooceni lastne usposobljenosti 

izvajanja DSP, ki je namenjena pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj, pri posamezni skupini usmerjenih OPP, sem slednje preverila. 

Statistično pomembne razlike med šolskimi svetovalnimi delavci, zaposlenimi v srednji šoli 

in tistimi, zaposlenimi v osnovni šoli, so se pokazale v usposobljenosti za izvajanje DSP, ki je 

namenjena pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, le pri slabovidnih 

in naglušnih skupinah OPP. Slednje sem prikazala v naslednjih tabelah. 

 

Tabela 73: Mere opisne statistike za spremenljivko usposobljenost za izvajanje DSP, 

namenjene pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj pri slabovidnih 

otrocih, glede na stopnjo šole šolskih svetovalnih delavcev 

 

 Stopnja šole N M SD 

Usposobljenost za izvajanje 

DSP: slabovidni otroci 

Osnovna šola 192 2,05 1,050 

Srednja šola 48 2,42 1,007 

t (238) = -2,200, p < 0,05 
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Višjo oceno (pa vendarle nizko) usposobljenosti za izvajanje DSP, ki je namenjena pomoči za 

premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj pri slabovidnih otrocih, čutijo šolski 

svetovalni delavci, zaposleni v srednji šoli, kar kaže višja povprečna ocena (2,42) kot pa pri 

šolskih svetovalnih delavcih, zaposlenih v osnovni šoli (2,05). Razlike so statistično 

pomembne (p = 0,029). 

Slednje rezultate lahko povežem tudi z že ugotovljenim v Tabeli 69, kjer se je izkazalo, da 

imajo šolski svetovalni delavci, zaposleni v srednji šoli, s slabovidnimi dijaki več izkušenj pri 

izvajanju te vrste DSP, zaradi česar posledično menijo, da so bolj usposobljeni. 

 

Tabela 74: Mere opisne statistike za spremenljivko usposobljenost za izvajanje DSP 

namenjene pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj pri naglušnih 

otrocih, glede na stopnjo šole šolskih svetovalnih delavcev. 

 

 Stopnja šole N M SD 

Usposobljenost za izvajanje 

DSP: naglušni otroci 

Osnovna šola 192 2,26 1,190 

Srednja šola 48 2,67 1,136 

t (238) = -2,162, p < 0,05 

 

Višjo oceno usposobljenosti za izvajanje DSP, ki je namenjena pomoči za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj, pri naglušnih otrocih čutijo šolski svetovalni delavci, 

zaposleni v srednji šoli, kar kaže višja povprečna ocena (2,67) kot pa pri šolskih svetovalnih 

delavcih, zaposlenih v osnovni šoli (2,26). Razlike so statistično pomembne (p = 0,032). 

 

Iz vsega zgoraj zapisanega lahko razberemo, da zaposleni v šolskih svetovalnih službah 

menijo, da so različno usposobljeni za izvajanje dodatne strokovne pomoči, ki je namenjena 

pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok, glede na različne vrste 

posebnih potreb, zaradi česar lahko hipotezo potrdim. 

 

Tako hipotezo sem postavila na podlagi raziskave (Vogrinc, Krek, 2012), ki sem jo zasledila 

med pisanjem magistrske naloge. Svetovalni delavci, zaposleni v osnovni in srednji šoli, so na 

petstopenjski lestvici podali mnenje o lastni usposobljenosti za delo z različnimi skupinami 

učencev s PP. Rezultati so pokazali, da so svetovalni delavci, zaposleni v osnovnih in srednjih 

šolah, v povprečju relativno slabo usposobljeni za delo z učenci s PP. Svetovalni delavci, ki 

so zaposleni v osnovni šoli, v povprečju najvišje ocenjujejo svojo usposobljenost za delo z 
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učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (povprečna ocena je 4,13), za delo z 

učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (3,79), za delo z dolgotrajno bolnimi učenci 

(3,46) in za delo z učenci z govorno-jezikovnimi motnjami (2,98). Povprečne ocene za delo z 

drugimi skupinami otrok si sledijo takole: 2,89 za delo z lažje gibalno oviranimi učenci, 2,57 

za delo z učenci z motnjami v duševnem razvoju, 2,17 za delo z učenci z avtističnimi 

motnjami, 2,06 za delo z težje gibalno oviranimi učenci. Najnižje so v povprečju ocenili svojo 

usposobljenost za delo s slepimi (1,30) in slabovidnimi učenci (1,53) ter gluhimi (1,60) in 

naglušnimi učenci (1,93). 

Svetovalni delavci, ki so zaposleni v srednjih šolah, v povprečju najvišje ocenjujejo svojo 

usposobljenost za delo z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (3,74), za 

delo z dolgotrajno bolnimi učenci (3,52), za delo z učenci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami (3,16) in za delo z lažje gibalno oviranimi učenci (2,77). V povprečju najmanj 

menijo, da so usposobljeni za delo s slepimi učenci (1,61), za delo z učenci z avtističnimi 

motnjami (1,65), za delo z gluhimi učenci (1,81) in za delo s slabovidnimi učenci (2,06) (prav 

tam). 

Zgornji rezultati so precej primerljivi z rezultati moje raziskave. 

Avtorja omenjene raziskave (prav tam) sta preverjala tudi, ali se med svetovalnimi delavci, ki 

so zaposleni v osnovni šoli, in tistimi, ki so zaposleni v srednji šoli, pojavljajo statistično 

pomembne razlike pri samooceni lastne usposobljenosti za delo z učenci, ki imajo različno 

vrsto oz. stopnjo posebne potrebe. Statistično pomembne razlike so se pokazale pri delu s 

slabovidnimi in naglušnimi učenci (kjer svojo usposobljenost v povprečju višje ocenjujejo 

svetovalni delavci, ki so zaposleni v srednji šoli), učenci z motnjami v duševnem razvoju, 

učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, učenci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami in učenci z avtističnimi motnjami (kjer svojo usposobljenost v povprečju višje 

ocenjujejo svetovalni delavci, ki so zaposleni v osnovni šoli). Drugje razlike niso tako velike, 

da bi bile statistično pomembne. 

 

3.6. SKLEP 

 

Pred otroki s posebnimi potrebami je pot od usmeritve do zaključka šolanja dolga. Vmes jih 

ne spremljajo le starši in učitelji, ki jih poučujejo, temveč tudi strokovnjaki na komisiji za 

usmerjanje. Most med vsemi temi udeleženci pa predstavljajo šolski svetovalni delavci. Iz 

lastnih izkušenj vem, da ti v šolskih prostorih preživijo velik del delovnega časa z OPP, kar so 



 
141 

potrdili tudi rezultati raziskave. Zato jim je potrebno priznati zares pomembno vlogo v 

procesu vzgoje in izobraževanja oseb s PP. 

V nadaljevanju navajam nekaj predlogov oziroma mnenj o celotnem sistemu vključevanja 

OPP v redno osnovno in srednjo šolo, ki so jih anketirani svetovalni delavci zapisali kot 

komentar ob zaključku vprašalnika. Njihove predloge sem združila v naslednje kategorije: 

izobraževanje in usposobljenost strokovnega kadra (1), postopek usmerjanja OPP in vpliv 

staršev (2), izvajanje izobraževalnega programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo (3). Za vsako področje navajam in analiziram nekaj konkretnih zapisov 

svetovalnih delavcev. 

 

Izobraževanje in usposobljenost strokovnega kadra 

Anketirani šolski svetovalni delavci so v precejšnji meri kritični do visokošolskega oziroma 

univerzitetnega izobraževalnega sistema pri nas, saj po njihovem študentov ne opremi v 

zadostni meri z znanji, ki jih bodo v prihodnosti potrebovali pri kakovostnem in samostojnem 

opravljanju svojega poklica. Tako je tudi z znanji o OPP, kar potrjujejo njihovi komentarji.  

»Šolanje prinese zelo malo znanja, šele praksa te nauči in opremi s potrebnimi znanji. Moje 

izkušnje – več študiraš, manj veš! Če želimo delati v praksi, v šoli, z otroki, nam bo teorija 

zelo malo pomagala.«  

»Za pravo strokovno pomoč zahteva vsaka vrsta primanjkljaja specifična znanja, ki jih ima 

lahko samo visoko usposobljen kader, ki pa ga v naši družbi še vedno primanjkuje.  

Izobraževalni programi so preveč splošni, manjka pa ljudi, ki bi obvladali posebne tehnike 

dela.«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

»V času študija smo sicer veliko izvedeli glede zakonodaje, odkrivanja, diagnosticiranja in 

oblik pomoči otrokom s "posebnimi potrebami", vendar zaradi hitrih sprememb v vzgoji in 

izobraževanju je bilo tovrstno znanje ob vstopu v službo že precej  "zastarano".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

»V času študija bi morali pridobiti na tem področju bistveno več, predvsem t. i. uporabnega 

znanja. /…/ Sam študij je pa sama teorija in vse preveč posplošeno. To me najbolj žalosti. Ko 

pa prideš iz fakultete na delovno mesto, se je pa treba začeti poglabljati in razširjati svoje 

znanje.«    

»Potrebovali bi več in predvsem kvalitetnejše strokovno izobraževanje na tem področju, tako 

v smislu osvežitve znanj kot spremljanje novosti na tem področju.«  

Razen iz odgovorov dveh psihologov ni jasno, katere študijske smeri so imeli svetovalni 

delavci v mislih. 
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»Usposobljenost psihologov takoj po zaključenem študiju se mi zdi zelo majhna. Med študijem 

psihologije smo dobili izjemno malo znanja s tega področja, sploh pa ne praktičnega. To me 

zelo preseneča, saj imamo psihologi tako v šolstvu kot v zdravstvu veliko dela z OPP.« 

»Upam, da se delo s PP bolj intenzivno usmeri v študijske programe, v mislih imam 

psihologijo.« 

Ena izmed anketiranih šolskih svetovalnih delavk poda svoj predlog za izboljšavo: »Sicer ne 

vem, kako je s to zadevo trenutno na visokošolskem izobraževanju, vendar predlagam, da bi 

se tudi profesorji na fakultetah strokovno izpopolnjevali na tem področju in se učili iz prakse. 

V času mojega študija tega ni bilo. Študentje bi morali poslušati na predavanjih strokovne 

delavce, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč v šolah.« 

Druga si želi večje možnosti za specialno pedagoško dokvalifikacijo: »Želela bi, da se krog 

specialnih pedagogov ne bi tako zapiral vase in povzdigoval svojega znanja. Mislim, da bi 

morali dovoliti specialno pedagoško dokvalifikacijo. Predvsem zato, ker specialnih 

pedagogov primanjkuje oz. jih poznam kar nekaj, ki ne dokončajo študija. Se sprašujem, kje je 

problem?! Prepričana sem, da se profili, ki jih omenjate, lahko priučijo znanj in kvalitetno 

opravljajo delo vsaj v osnovni šoli (tu imam izkušnje) na področju otrok s posebnimi 

potrebami, ki so v večini vključeni v redne osnovne šole.« 

 

Za kakovostno in ustrezno opravljanje svojega poklica v šolski svetovalni službi, še posebej 

pa pri delu z OPP, kar v tej raziskavi tudi ugotavljam, so se morali svetovalni delavci znajti po 

svoje, bili so odvisni od vodstva šole ali od drugih možnosti dodatnega strokovnega 

izobraževanja in profesionalnega usposabljanja. Mnogi so se stalno do-izobraževali, se učili 

od kolegov, učencev ali celo sami od sebe, medtem ko so si nabirali delovne izkušnje. 

»Večino stvari sem se naučila v stikih z dijaki in njihovimi starši, v sodelovanju z drugimi 

strokovnimi delavci, nekaj na seminarjih in veliko iz ustrezne strokovne literature.« 

»Za vse, ki delajo na teh področjih dela, je potrebno stalno strokovno izobraževanje in 

izpopolnjevanje. Gre za celoten sklop znanj, kompetenc, veščin, ki obsegajo delo s samimi 

učenci, sodelovanje z njihovimi starši, učitelji, zunanjimi institucijami, izboljševanje svojega 

dela, iskanje dobre prakse itd.«                  

»Šele sedaj, ko delam s temi otroki, vidim, koliko bi morali še vedeti in se moramo neprestano 

izpopolnjevati na tem področju. Zelo uporabne so študijske skupine in seminarji, ki nam 

dajejo neke smernice.« 

»Pomembno je nenehno izobraževanje, iskanje novih in učinkovitih poti pri delu z otrokom s 

PP in z ostalimi otroki.« 
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»Izkušnje so tiste, ki strokovnemu delavcu dajejo največ kompetenc za ustrezno ter učinkovito 

delo z OPP. (Seveda ne zanemarjam znanja oz. ustrezno pridobljene izobrazbe za delo z 

OPP.)« 

»Izredno veliko sem se naučila od nekaterih razrednih učiteljic, ki so zelo dobri metodiki, pa 

tudi iz dodatnih izobraževanj. Zelo veliko me "naučijo" tudi učenci, saj moram biti ves čas 

zelo ustvarjalna, da najdem način, ki jim najbolj ustreza.«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Šolski svetovalni delavci so kritični že do samega sistema v naši državi, ki se z uveljavitvijo 

Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami leta 2000 ni sistematično lotil razvoja 

inkluzije. 

»Sistem se je vse stvari lotil na napačnem koncu. Najprej bi morali izobraziti delavce šole 

(učitelje, svetovalne delavce), nato pa začeti vključevati te otroke v šolo. Mi pa smo najprej 

začeli vključevati otroke v šolo, staršem smo povedali, kaj vse njihovim otrokom pripada, od 

učiteljev (brez ustreznih znanj) pa zahtevali, da to otrokom nudijo. Meni se to zdi 

neodgovorno in neprofesionalno.«         

 »Potrebno je več finančnih sredstev za zagotavljanje ustreznega kadra, ki bo izvajal 

korekcijo in odpravo primanjkljajev ter da bo učencem vedno na voljo (ne le kot mobilni). 

Poleg tega pa ustrezno izobraževanje vseh pedagoških delavcev šole za uspešno inkluzivno 

pedagogiko, hitrejše prepoznavanje težav in večjo vlogo pri pomoči tem učencem.« 

Izpostavljajo predvsem težave pri usposabljanju ustreznega strokovnega kadra, še posebej 

učiteljev, ki z OPP v šoli preživijo največ časa. 

»Če se že otroke s posebnimi potrebami vključuje v redne programe, bi država morala 

ustrezneje poskrbeti za celoten sistem, ki bi podpiral inkluzijo. Tu ne gre le za materialne 

pogoje, temveč ustrezno izobraževanje vseh strokovnih delavcev, še posebej učiteljev, ki imajo 

v oddelku kar nekaj otrok s posebnimi potrebami. Zagotoviti bi morali ustrezno strokovno 

pomoč različnih profilov.«      

»Učitelji se sicer usposabljajo za delo z učenci s posebnimi potrebami, vendar je to znanje 

pomanjkljivo in seveda ni za pričakovati, da bodo obvladali delo do te mere kot profili, ki se 

usposabljajo specifično za posamezno področje.«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

»Učitelji pravijo, da niso usposobljeni za delo z OPP.« 

»Da bi morali v izobraževanje (med študijem) predmetnih učiteljev vključiti dodatna znanja o 

otrocih s posebnimi potrebami.« 

Zaradi tega so nekateri mnenja, da so na izobraževalnih programih z nižjim izobrazbenim 

standardom bolj usposobljeni ljudje. 
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»Na šolah z nižjim izobrazbenim standardom so večji strokovnjaki.« 

»Menim, da so "specializirane" šole, zavodi ipd. najbolj usposobljeni za delo z otroki s 

posebnimi potrebami.« 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Postopek usmerjanja OPP in vpliv staršev 

Strokovni delavci so se pogosto dotaknili težav, ki nastajajo v postopku usmerjanja OPP. Kot 

najpogostejši težavi, ki ju pri postopku usmerjanja izpostavljajo anketirani svetovalni delavci, 

sta vloga in vpliv staršev ter delo komisij za usmerjanje OPP. Omenjen je še predolg postopek 

usmeritve ter premalo strokovnega sodelovanja med strokovnjaki. 

»Poudariti bi želela težave pri postopkih usmerjanja, ki trajajo predolgo – v povprečju eno 

leto, najpogosteje pa še dlje.«  

»Pogrešam strokovno sodelovanje (ni dovolj izpolniti poročilo) med komisijami za usmerjanje 

in izvajalci – praktiki, ki delajo z določenim otrokom. Šole imajo tudi svojo specifiko in 

potrebno bi jo bilo upoštevati. V odločbah pogrešam več kombinacij različnih profilov. 

Trenutno so odločitve bolj administrativne kot strokovne.«  

 

Večina spodaj zapisanih mnenj izraža nestrinjanje anketiranih šolskih svetovalnih delavcev z 

vlogo, odgovornostjo in vplivom staršev OPP pri samem izobraževanju in postopku 

usmerjanja OPP. Ta vloga in odgovornost staršev, ki bi jo morali nositi vsi starši šolajočega 

se otroka, je po mnenju nekaterih mnogokrat premajhna. Medtem ko je na drugi strani, pri 

postopkih usmerjanja OPP, o čemer starši nimajo potrebnega znanja, večkrat prevelika. 

»Prav tako imamo težave pri vključevanju otrok z nizkimi sposobnostmi v prilagojene oddelke 

vzgoje in izobraževanja, saj se postopek usmerjanja po navadi ustavi na željo staršev, ko 

izvedo, da bo moral otrok v "posebno šolo". Pri teh odločitvah imajo še vedno preveliko vlogo 

in vpliv na odločanje starši, ki nimajo potrebnih znanj za tako pomembne odločitve.«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

»Vsekakor je še veliko možnosti izboljšanja pomoči otrokom tudi s spreminjanjem vloge 

staršev. Menim, da je njihova odgovornost do otroka (s PP) z vključitvijo v šolo premajhna in 

premalo dorečena.« 

»Menim, da je v Sloveniji preveč OPP. Iz prakse ugotavljam, da se mnogi starši odločijo za 

usmeritev zaradi vseh ugodnosti, ki jih odločba prinaša (podaljšan čas pisanja, napovedano 

spraševanje, izogibanje izbirnemu postopku pri vpisu v srednje šole itd.). Pogostokrat starši 

premalo sami naredijo doma z otroki in pričakujejo, da bo šola poskrbela za znanje njihovih 

otrok. Tako se že pri najmanjših težavah obračajo po pomoč in usmerjanje.«  
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»Starši nimajo dovolj znanja, da bi uspešno vodili svojega otroka skozi izobraževanje – 

včasih pričakujejo preveč prilagoditev ali pa sploh ne vedo, kakšna je vsebina odločbe o 

usmeritvi. Dobro bi bilo imeti svetovalca, ki bi za posameznega otroka sodeloval pri pripravi 

IP.  

»Postopki usmerjanja OPP so v zadnjih letih izgubili smisel, saj so komisije pod prevelikim 

vplivom staršev (v odločbe zapišejo tisto, kar želijo starši), šole pa tudi vedno težje izpustijo 

"iz rok" OPP, čeprav redni programi niso primerni za nekatere otroke.« 

»Šola naredi ogromno za napredek OPP. V zadnjih letih upada prizadevanje staršev. Starši 

predvsem zahtevajo, sami pa premalo sodelujejo. Res je, da mnogi starši tudi ne zmorejo. 

Zato ima šola pomembno vlogo, za mnoge otroke s PP nenadomestljivo. Seveda so tudi 

izjeme. Starši pogosto izrazijo predvsem vzgojno nemoč.«  

»Sistem bi lahko deloval. Trenutno še ne deluje, zlasti zato, ker je nepregleden, 

netransparenten in občutljiv na pritiske (staršev, institucij, šol ...). Žal prevečkrat vidim, da je 

sistem usmerjanja in pomoči bodisi neuporabljen (ogromno otrok ostaja neusmerjenih zaradi 

staršev ali spregledanih – ostanejo brez kakršnekoli pomoči) ali zlorabljen (ko npr. starši z 

izsiljevanji dosežejo, da otrok z zmerno duševno motnjo obiskuje osnovno šolo in z dobesedno 

»pasjim treningom« dosega minimalne standarde znanja, četudi pri devetih letih izgoreva), 

zlasti zato, ker se zdi, da je sprejemanje odločb in določanje pomoči skorajda bolj odvisno od 

komisije kot od otrokovega stanja.« 

»V zadnjem času opažam, da tudi komisije za usmerjanje popustijo pritiskom staršev.« 

 

Tako kot zadnja dva navedka anketiranih šolskih svetovalnih delavcev, so tudi v nadaljevanju 

predstavljena druga nestrinjanja z delom komisij za usmerjanje OPP. V zvezi z njihovimi 

odločitvami so zapisali kar nekaj pripomb, med katerimi velja še posebej izpostaviti preveliko 

število izdanih odločb.  

»Skeptična sem tudi do komisij, ki samo na podlagi mnenj drugih in morebitnega kratkega 

srečanja z otrokom že postavijo diagnozo in potrebne prilagoditve.« 

»Ne strinjam se, da kategorija otrok z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi ne dobi ur 

dodatne strokovne pomoči, saj se v redni OŠ ta kategorija otrok najtežje uči. Niso pa 

usmerjeni v šolo s prilagojenim programom. Komisija za usmerjanje jim dodeli samo 

prilagoditve, kar je delno prav, ampak absolutno premalo, saj rabijo konstantno pomoč in 

vodenje. Običajno še doma nimajo prave pomoči in neuspeh in občutki manjvrednosti so tu.« 

»Premalo je sprotnega preverjanja ustreznosti odločbe. Izdanih odločb je zelo veliko, 

predvsem z opredelitvijo primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ki so zelo široko 
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zastavljeni, morda bi bilo to področje treba natančneje opredeliti ali razdeliti na več 

področij.« 

»Vsaj polovico otrok ima po moji oceni pomoč, ki je ne potrebujejo in je velikokrat tudi ne 

koristijo. To je zdaj postalo modno, če otrok v OŠ ne zmore, ga napotijo na komisijo, potem 

pa ima "brezplačno" pomoč. Na žalost pa zaradi tega večkrat ne dobijo pomoči mejni otroci, 

ki bi jo pa NUJNO potrebovali – pa kljub temu da jim pomoč ni odobrena, še naprej 

obiskujejo nek program in z veliko truda svojih domačih ter velikim angažiranjem učiteljev 

uspejo zaključiti npr. triletni program.«  

»Komisije včasih ne prevzamejo odgovornosti za svojo opredelitev, saj ne navedejo niti ene 

prilagoditve, ki naj bi jo dijak imel, pač pa vso odgovornost preložijo na šolo oz. člane 

strokovne skupine. Če jih prosiš, da povedo, npr. za katero bolezen gre pri dolgotrajno 

bolnem otroku, saj to bistveno vpliva na prilagoditve v šoli ter na to, na kaj moramo biti 

šolski delavci posebej pozorni, nam tega ne povedo, češ da gre za varstvo podatkov. Starši pa 

pogosto ne znajo opredeliti, za katero bolezen točno gre, povedo le znake, ne pa točne 

diagnoze.«        

 

Izvajanje izobraževalnega programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo 

Anketirani šolski svetovalni delavci so se pri svojem lastnem mnenju dotaknili uspešnosti 

uresničevanja izobraževalnega programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, kjer vidijo precej pomanjkljivosti. Na to lahko gledamo hkrati kot na (ne)uspešnost 

pri izvajanju inkluzije.  

Spodaj so predstavljene navedbe šolskih svetovalnih delavcev, ki so kritični do uresničevanja 

inkluzije v praksi.  

»Inkluzivno vzgojo in izobraževanje zagovarjam v primeru, ko je določen program »ustrezen« 

za učenca (v njem napreduje na vseh področjih in se dobro počuti: je sprejet.). Takšno VI 

zagotavlja lahko le država z visokim finančnim in strokovnim standardom. Danes v Sloveniji 

praksa inkluzije še ni v celoti ustrezna za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.« 

»Pogosto ni primernega kadra, med učitelji ni pravega razumevanja otrokovih težav, premalo 

je timskega dela. Moj občutek je, da v prvi triadi in deloma v drugi še nekako uspemo 

izpeljevati individualizirane programe tako, kot so zamišljeni, in so otroci s PP vključeni med 

druge, v zadnji triadi pa je učenje tako storilnostno naravnano in učitelj gleda samo napredek 

na svojem področju, da je težko otroka celostno razvijati, dosegati cilje na vseh učnih 

področjih.« 
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»Nisem čisto prepričana, da je otroke s težjimi primanjkljaji smiselno vključevati v redno OŠ. 

Čisto odvisno od otroka, staršev, učiteljev in razredne skupnosti, v kateri se znajde. Nekateri 

funkcionirajo dobro, za druge pa je takšen način dela ena sama tortura.«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

»DSP na večinski OŠ je vse prevečkrat le dajanje inštrukcij na višji stopnji. Mislim, da je DSP 

upravičena bolj na razredni stopnji.« 

»Inkluzivna vzgoja je uspešna v primeru velike angažiranosti staršev. Z urami, ki jih dobijo 

"usmerjeni" otroci, se ne more nadomestiti vseh potrebnih specifik, ki jih potrebujejo.« 

  

V nadaljevanju pa so predstavljene številne navedbe šolskih svetovalnih delavcev, ki so 

kritični do tako številčnega vključevanja OPP v izobraževalne programe s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Veliko jih izpostavlja standarde znanj, prav tako 

pa tudi posledice, ki jih takšna inkluzija pušča na OPP.  

»Preveč OPP se vključi v večinske OŠ, tudi take, ki bi glede na sposobnosti potrebovali 

program z nižjim izobrazbenim standardom in bi verjetno tam tudi čustveno bolje 

funkcionirali. Nekateri OPP na večinski OŠ kljub DSP stalno doživljajo neuspehe in 

nesprejemanje s strani vrstnikov. Menim, da bi morali bolj kritično presojati, kdo je za redno 

OŠ, saj se pogosto dogaja, da OPP konča šolanje na redni OŠ brez ustreznega znanja in se 

tako ustvarja neko nerealno stanje. Po drugi strani pa je precej otrok, ki bi že v začetku 

šolanja potrebovali specialno pedagoško pomoč, pa je ne dobijo, bodisi da jo starši 

odklanjajo bodisi da učitelji ne ukrepajo pravočasno.«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

»Sistem je šel malce preveč na široko. Tako ostajajo strokovne institucije z ustrezno 

izobraženim kadrom in primernimi pogoji za delo prazne, redne osnovne šole pa "polne" z 

vso paleto učencev. Težava je v meji in meri do kje in do kdaj je za učenca program v redni 

osnovni šoli primernejši.«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

»Včasih se sprašujem o smiselnosti inkluzije, ko vidim, kako otroci s posebnimi potrebami 

"pregorevajo" in razvijajo sekundarno pogojene čustvene in tudi vedenjske težave. Žal v 

osnovnih šolah z nižjim izobrazbenim standardom nimajo veliko učencev, veliko se prepušča 

odločitvi staršev in redne šole znižujejo standarde, da lahko "pomagajo" otroku.« 

»Po mojem mnenju je vsaj 30 % otrok v rednih osnovnih šolah in tja, glede na primanjkljaje, 

ne spadajo.« 

»Menim, da nekateri dijaki, ki so končali redno OŠ s prilagoditvami in prihajajo v srednjo 

šolo, prihajajo z nerealnimi pričakovanji in predstavami o svojih zmožnostih, so manj 

sposobni (bi zmogli le program nižjega poklicnega izobraževanja, vendar se zaradi uspešno 

končane OŠ vpisujejo v poklicno izobraževanje in imajo kljub odločbam dokaj velike težave – 
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pa velika pričakovanja glede prilagoditev in "servisa" – dejansko pa ne obvladajo osnovnih 

računskih operacij). V redni OŠ so ob vodenju in stalni podpori učiteljev sicer dobili 

pozitivno oceno, vendar imajo šibko znanje. Vajeni so podpore, servisa, v srednjih šolah pa je 

tega manj in od njih pričakujemo več samostojnosti. Starši in oni sami pa so skozi OŠ dobili 

sporočilo, da se da. Prilagoditev že – standardi znanj pa naj bi bili isti ... zapleteno. Dosti 

sprenevedanja, manipulacije ipd. Ob tem, da so v OŠ imeli in doživeli poseben status – 

vrstniki pa so jih največkrat postavili na "drugo mesto". Torej tudi izključevali.«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

»Mnogi otroci s posebnimi potrebami sodijo v redne OŠ, nekateri pa ne. Težava je, ker je zdaj 

v rednih osnovnih šolah veliko tistih otrok, ki ne sodijo tja. In poberejo vso pozornost učitelja 

v razredu. To pa mislim, da ni cilj inkluzije. Za mnogo učencev (sploh z emocionalno 

vedenjskimi težavami) je težko najti alternativno šolanje/rešitev.«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

»V večinskih osnovnih šolah je vedno več otrok, ki ne zmorejo slediti ciljem in standardom 

znanj večinske osnovne šole. Osnovne šole s prilagojenim programom pa skorajda samevajo. 

Učenci, ki ne dosegajo minimalnih standardov znanj, bi se tam veliko bolje počutili in njihova 

samopodoba bi bila pozitivnejša. Podobno se dogaja s posebnimi programi. Starši bi morali 

uvideti, da OŠPP in posebni programi niso "bav bav", ampak so prav tako izobraževalni 

programi, kjer bi njihovi otroci več pridobili, kot izgubili.«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

»Ne strinjam se z inkluzijo, ker me izkušnje učijo, da so OPP (mejne ali osebe z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju) veliko bolje obravnavane v šolah, kjer se izvaja prilagojen program. Ni 

tako velik problem v sprejemanju teh učencev v socialno sredino, ampak je problem, ker ti 

učenci ne zmorejo toliko kot njihovi vrstniki in se pri njih zaradi tega kažejo vedenjske in pa 

predvsem čustvene motnje, ki jih je vedno težje zajeziti in nekako omejiti.«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

»Vse preveč se tistih OPP, ki ne zmorejo programa rednih osnovnih šol, pušča tam in jo 

zaključijo mukoma in z občutkom, da so zmeraj zadnji ter z nizko samopodobo.«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

»Inkluzija se velikokrat izkaže kot neustrezna, saj se učenci s težavami prevečkrat počutijo 

manj uspešne in sprejete s strani vrstnikov. Pričakovanja staršev so včasih previsoka, učitelji 

so v stiski, saj znižujejo standarde.« 

»Definitivno zaradi inkluzije trpijo standardi znanja, saj pouk poteka drugače, res pa je, da v 

razredih, kjer inkluzija uspe, vlada fantastična klima in da tudi sošolci razvijajo strpnost ipd.  

Zopet, žal pa se prevečkrat zgodi, da otroka sošolci (bolj prikrito kot odkrito) ne sprejemajo, 

vztrajanje na inkluziji pa tu gotovo povečuje nestrpnost in je, ne nazadnje, nepravično 

socialno mučenje otroka s posebnimi potrebami. Skratka – ideja je dobra, izvedba 

katastrofalna (šole se različno znajdejo in pogosto OPP nimajo niti podpore, določene v 

odločbah, kaj šele cel kontekst oz. okolje, ki bi ga potrebovali za to pravljico) in pravzaprav 
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slabša od preteklih rešitev, kjer so imeli otroci vsaj dostop do strokovnjakov. Morda za 

primer – šolski svetovalni delavec lahko bore malo ukrepa, če je učiteljica prepričana, da sta 

disleksija ali ADHD izmišljotina in četudi zadosti vsem birokratskim zahtevam, je pravzaprav 

iluzorno pričakovati, da bo njeno delo s takim učencem plodno.« 

»Inkluzija je po mojem mnenju smiselna le takrat, kadar ne gre za težave velikih motenj oz. 

primanjkljajev ipd. Za težje primere je obvezno, da obstajajo "posebni" zavodi, šole ipd.« 

»Večina teh otrok bi bolje uspevala na šoli z nižjim izobr. standardom. Stigmatizirani so 

povsod. V OŠ je vedno manj ročnega in praktičnega dela, njim pa bi ravno to razvijalo 

pomembno področje.«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

»Za nekatere OPP bi bilo primerneje, če bi bili vključeni v primerne zavode.« 

»Menim, da bi morala obstajati varovalka za otroke, ki po vseh metričnih kriterijih sodijo v 

redno osnovno šolo, primanjkljaji pa so vendarle tako hudi, da ne zmorejo, potem pričaramo 

minimalne cilje, jih vlečemo naprej – otroci pa doživljajo hude stiske in psihosomatske 

motnje, ker pač v psihološki testni situaciji po sposobnostih sodijo v redno osnovno šolo.« 

»Otroci, ki ne zmorejo programa redne OŠ, kljub prilagoditvam in uram DSP, bi veliko bolj 

uspešno delali v OŠ s prilagojenim programom oz. mnogi tudi v zavodih. Inkluzija DA v 

določenem obsegu, a ne za vsako ceno.«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

»Mislim, da v našem šolskem sistemu še vedno ostaja preveč nepojasnjenih vprašanj v zvezi s 

to problematiko, npr. kako zagotoviti objektivno ocenjevanje učencev s PP, razumljivo tudi 

učencem, ki nimajo PP, velikokrat so vprašljive tudi prilagoditve za posamezne učence glede 

na njihove primanjkljaje, ovire oz. motnje. Mislim tudi, da so učitelji zelo obremenjeni (saj 

vidim, koliko časa vlagajo v pripravo materialov, učnih gradiv, prilagajanje testov, da ne 

omenjam ostalih zadolžitev, ki so jih dolžni opraviti) in skorajda vidim več prednosti v 

usmerjanju teh otrok v OŠPP kot v večinskih OŠ, kjer je več didaktičnega materiala, manjši 

razredi idr. Večkrat opažam, da so ti učenci tarča posmeha (ne vsi, se pa vedno najde kdo od 

njih, ki izstopa – ostali učenci znajo to izkoristiti). Mnogokrat starši pričakujejo, da bo DSP 

odpravila vse težave, če te postanejo zelo resne, jim je nemalokrat težko pojasniti, zakaj bi bil 

prepis otroka na OŠPP bolj ustrezen.«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Zaradi mnenja več anketiranih šolskih svetovalnih delavcev, da je število v zadnjem času 

usmerjenih otrok preveliko, naj zapišem še sledeča mnenja. 

»Velikokrat bi OPP bolje uspevali in dosegali boljše rezultate, če bi bili usmerjeni v šolo s 

prilagojenim izobrazbenim standardom.« 
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»Potrebno pa se je zavedati, da "redna" OŠ ni primerna za vsakega učenca in da se naj izhaja 

predvsem iz tega, da se bo učenec v okolju počutil kar najbolje ter dosegel svoj maksimalni 

potencial.«  

»Izobraževanje OPP je smiselno takrat, ko je otroku v korist in ni v škodo okolici, sicer je 

primerna sprememba programa.« 

»Vsak otrok je poseben in tako ga moramo tudi obravnavati.« 

»Potrebno je, da učenci dobijo pomoč, s katero jih bomo usposobili za življenje in ne iz njih 

delati "invalide" ali pa jih učiti le za ocene.« 

Vsekakor pa se mi zdi pomembneje izhajati iz učenca/dijaka in njegovega okolja ter zanj 

poiskati najustreznejšo rešitev, kot iskati »krivca« za trenutno stanje ali kako ustrezna ali ne je 

posameznikova in skupinska vloga ter odgovornost v postopku usmerjanja OPP. Torej izhajati 

moramo iz močnih točk vsakega otroka in delati za njegov dobrobit, da bo od tega odnesel kar 

največ uporabnih znanj za življenje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Nekateri so poleg kritike podali še svoje predloge, kako bi se lahko izboljšalo izvajanje 

inkluzije. 

»Potrebna bi bila dva učitelja v oddelku, v katerem so otroci s PP, pa tudi nižje število otrok v 

razredu.« 

»Otroci, ki se v srednjo šolo vpišejo z nižjim številom točk (z odločbo se lahko izbirnemu 

postopku izognejo), imajo velike težave pri rednem pouku. Obstajati bi morala spodnja meje 

za vpis OPP v redne programe, ki imajo sicer omejitev vpisa.«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

»Poudarek bi moral biti na delu s posameznim otrokom, zelo zelo individualizirano. Delo bi 

moralo biti timsko: nihče sam ne ve dovolj, vključevati je treba starše.« 

»Menim, da bi bilo potrebno za otroke s PP nameniti več ur (dve ali tri ure na teden za otroka 

s PPPU nikakor ni dovolj, ob tem pa ostaja večna dilema ali prednost pri sami uri nameniti 

izključno odpravi primanjkljajev ali slediti tudi učni snovi) ter zagotoviti nekatere osnovne 

pogoje (prostorske, materialne) za samo izvajanje DSP. Šele takrat bi lahko govorili o tem, 

da je inkluzija zaživela v pravem pomenu besede.«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

»Tako kot povsod v sistemu, tudi z otroki s PP veljajo neki normativi in standardi. To so na 

žalost številke. Otroci pa niso številke in tudi niso vsi enaki. Nekdo potrebuje samo spodbudo 

in nasmešek, nekdo pa vsak dan vsaj pol ure. Kako lahko svetovalni delavec pomaga 20-im 

dijakom, če je na šoli zaposlen samo za 40 % (to pomeni dva dni). Dokler bo sistem takšen, 

bomo otrokom zelo slabo pomagali. Zato sem proti temu, da ti otroci obiskujejo "normalne" 

srednje šole. Normativi niso takšni, da bi otrokom lahko uspešno pomagali.« 
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»Potrebno je upoštevati koristi vsakega posameznega otroka in staršem zagotoviti podporo in 

pomoč in nikakor v tem segmentu gledati na denar in izvajanje te oblike pomoči jemati kot 

dodaten strošek države. Kdor ne dela s temi učenci, ne pozna njihovih težav ter stisk njihovih 

staršev, ne more soditi o potrebnosti/nepotrebnosti oz. potratnosti/smiselnosti tega izvajanja. 

Zdi se mi, da se tudi na tem področju preveč vse gleda skozi luč denarja in ne skozi 

medčloveška čustva in razumevanje ter sprejemanje drugačnosti. Če se gremo inkluzijo, se je 

treba iti 100 %. Z vsem, kar sodi zraven. In se glede inkluzije OPP zgledovati po tistih 

evropskih državah, ki imajo to odlično organizirano.« 

»Preveč izločujemo, tekmujemo, premalo sodelujemo, povezujemo, sprejemamo. Individualne 

ure za OPP so zelo drag pristop, preveč je v zadnjem času teh otrok, premalo 

individualizacije in diferenciacije v razredu. Potrebovali bi več fleksibilnosti, odprtih vrat v 

razredu, da se vključujejo tudi pri pouku različni strokovnjaki, več sodelovanja, povezovanja 

in vključevanja. Na predmetni stopnji pogosto ti OPP dobijo pomoč učitelja. Kar naenkrat je 

preveč teh OPP, premalo se uporablja pet korakov učne pomoči ali/in tudi druge oblike 

pomoči.« 

»S skupnimi močmi (učencev, staršev, učiteljev in nas izvajalcev DSP) se da veliko narediti; 

tako učenci veliko pridobijo v rednih OŠ.«   

»Popolnoma bi se strinjala z inkluzijo, če bi bil šolski sistem bolj fleksibilen pri prehodih iz 

razreda v razred ali pa če bi se v redni osnovni šoli redno zaposlilo strokovnjaka – 

specialnega pedagoga, ki bi imel zagotovljene vse pogoje za kvalitetno delo z otrokom. 

Specialni pedagog, ki je zaposlen na šoli, bi moral biti nujno tudi član komisije, saj bi bil 

prisoten od začetka postopka usmerjanja, torej od opazovanja otroka, sodelovanja z učitelji, 

priprave staršev, do oddaje zahtevka za usmerjanje. Torej najbolj kompetenten člen, saj  

najbolje pozna otroka. Večkrat se namreč zgodi, da komisija neustrezno usmeri otroka, včasih 

že v vrtcu, ko ima kognitivne sposobnosti nekje na meji, usmerjen pa je kot otrok z govorno-

jezikovno motnjo, čeprav je npr. iz poročila razvidno, da je to otrokovo še najmočnejše 

področje. Ob vstopu v šolo nastopijo težave, ker se starši niso pripravljeni sprijazniti, da ne 

gre za govorno-jezikovno motnjo in da otrok ni len, temveč, da ne zmore. Nakar se otroka 

vleče še par let iz razreda v razred, ob tem pa ga spremljajo vse mogoče psihične in 

psihosomatske travme. V kolikor bi bila šola prilagojena različnim sposobnostim otrok in bi 

le ti lahko napredovali po predmetih glede na njihove sposobnosti in ne nujno po kronološki 

starosti, bi to lahko veljalo za vse otroke, tudi za nadarjene, ki bi napredovali hitreje tam, kjer 

imajo visoke sposobnosti. V tak sistem bi bili vključeni vsi učenci in ne bi imeli otrok s 

posebnimi potrebami, ker bi se to upoštevalo za vse.« 
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»Nesmiselno je, da je vodja strokovne skupine razrednik in da je njegova naloga pisanje IP-

jev, saj po navadi razredniki tega znanja nimajo in moramo to opravljati svetovalni delavci – 

pa naj nam dajo to v opis del in nalog!« 

Zadnji navedek nam potrdi dejstvo, da je opis del in nalog šolskega svetovalnega delavca 

pomanjkljiv. Da šolski svetovalni delavci prevzemajo delo in tudi odgovornost za 

individualiziran program, lahko potrdim tudi iz svojih izkušenj. 

 

Kljub temu da raziskave (npr. Košir in drugi, 2011) potrjujejo, da je stališče učiteljev do 

inkluzije pri nas pozitivno ter da je iz prebrane literature in kvantitativne raziskave, ki sem jo 

izvedla med šolskimi svetovalnimi delavci, razvidno, da strokovnjaki in pedagoški delavci 

stremijo k inkluzivni vzgoji in izobraževanju, zaradi česar predvidevam, da se stopnja 

inkluzije v Sloveniji veča, lahko iz odgovorov na odprta vprašanja zaključim, da v praksi 

pogosto umanjkajo prava dejanja. Ne le da ni ustreznih pogojev za uspešno izvajanje 

inkluzije, osebno menim, da naša družba k temu še ni povsem naravnana, saj miselnost ljudi 

še ni tako odprta, kot se zdi na prvi pogled. 

Za uresničitev le-tega bi bilo potrebno tudi več sodelovanja in povezovanja med strokovnjaki, 

več sprejemanja, vključevanja, odprtosti, več individualizacije in diferenciacije v razredu ter 

tudi več odprtih vrat učilnic, da bi se posamezni strokovnjaki lahko vključili k pouku. Na ta 

način bi bilo delo na tem področju kakovostnejše, a za tovrstno obliko nimamo dovolj kadra, 

oz. bi bilo potrebno spremeniti normative za število učencev v razredu.  

V obstoječem sistemu pa nikakor ne trdim, da je za večino učencev koristneje, da se z njimi 

dela v razredu. Sama pri svojem delu večkrat opazim, da sva z učencem pri individualnem 

delu veliko uspešnejša in narediva več, kot pa če bi učenec ostal v razredu. Vendar pa je 

slednje morebiti koristneje za učitelje, saj je iz raziskav razbrati, da si želijo pomoči in 

podpore pri delu z učenci s PP v razredu. Menim, da mora biti načrtovanje podpore 

fleksibilno glede na danosti in potrebe učnega okolja ter značilnosti posameznega učenca. 

 

V zaključnem delu dodajam še nekaj predlogov za kakovostnejše izvajanje svetovalnega dela 

v šolah, do katerih sem prišla med pisanjem magistrskega dela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. Trenutno veljaven zakon (ZOFVI, Ur. l. RS, št. 12/1996, z vsemi spremembami), kjer se 

delovno mesto šolskega svetovalnega delavca sistematizira glede na število oddelkov, je s 

povečanjem števila OPP v izobraževalnih programih v rednih šolah preveč splošen. Zakon še 

ni predvideval vsega dodatnega dela z OPP, ki nastaja s porastom vključenih OPP v 

izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem ter dodatno strokovno pomočjo. Vsekakor 
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pa ne bi bilo ustrezno, da se zaradi preobremenjenosti z delom z OPP, šolski svetovalni 

delavci ne bi mogli strokovno in ustrezno posvetiti vsem ostalim nalogam, ki jih obsega 

njihov delovnik. Zato bi predlagala dopolnitev opisa del in nalog šolskega svetovalnega 

delavca ter reorganizacijo sistematizacije tega delovnega mesta. 

2. Glede na to da so rezultati o usposobljenosti šolskih svetovalnih delavcev na posameznih 

področjih nižji, kot bi si lahko želeli, ter da so le-ti pripravljeni dodatno izpopolnjevati svoja 

znanja (ne glede na starost oziroma delovno dobo), bi predlagala bolj sistemsko urejeno 

dodatno strokovno izpopolnjevanje, ki bi bilo predvsem aktualno. To pomeni, da bi na takšnih 

izobraževanjih sledili novim dognanjem strokovnjakov, primerom dobrih praks, sodobnim 

pristopom pri metodiki in didaktiki svetovalnega dela in v končni fazi tudi aktualnim 

zakonom. Posamezna izobraževanja bi morala biti bolj kontinuirana ter obvezna za vse šolske 

svetovalne delavce na vsakih nekaj šolskih let. Motivacijo vsakega posameznika po dodatnem 

strokovnem izpopolnjevanju bi vsekakor lahko povečali z višjim ovrednotenjem le-tega.  

3. Strokovna izpopolnjevanja znanja ali skupna srečanja bi lahko bila organizirana tudi 

lokalno (npr. po občinah) – to bi bila odlična priložnost, da se šolski svetovalni delavci med 

seboj spoznajo, kar je koristno za nadaljnje dobro sodelovanje ter samo povezovanje med 

strokovnjaki različnih profilov na lokalni ravni. Prav tako bi se lahko na teh srečanjih v 

manjših skupinah izvajale supervizije, ki bi šolskim svetovalnim delavcem zagotovo koristile. 

4. Glede na to da sem uspela dokazati, da šolski svetovalni delavci, ki so končali 

univerzitetni študijski program defektologije oziroma specialne in rehabilitacijske 

pedagogike, svojo usposobljenost za delo z OPP ocenjujejo višje kot tisti, ki so zaključili 

druge študijske programe, ki jim prav tako omogočajo delo v šolski svetovalni službi, in glede 

na to da je število razpisanih mest na ta študijski program precej majhno, bi predlagala 

povečanje števila vpisnih mest na univerzitetni študijski program Specialne in rehabilitacijske 

pedagogike. 

5. Smiselna bi bila enostavnejša (študij na daljavo oziroma preko videokonferenc) ter 

cenovno ugodnejša specialno-pedagoška dokvalifikacija, na katero bi se lahko vpisali (vsaj) 

vsi tisti šolski svetovalni delavci, ki že izvajajo dodatno strokovno pomoč za OPP. 

6. Na drugih študijskih programih, ki prav tako usposabljajo bodoče šolske svetovalne 

delavce, bi morali glede na rezultate raziskave študente bolj opremiti s potrebnimi znanji, ki 

jih bodo potrebovali kot samostojni strokovnjaki pri svojem delu. Fakultete oziroma 

posamezni oddelki bi se morali med seboj bolj interdisciplinarno povezovati, npr. s širšo 

izbiro modulov za razvijanje dodatnih kompetenc pri svetovalnem delu. Na teh modulih bi 
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bilo koristno slediti sodobnim dognanjem za delo v svetovalni službi ter si pridobiti več 

znanja o OPP, pri čemer bi lahko bolj sledili tudi aktualnim zakonom. 

7. Strokovnjaki (npr. Košir in drugi, 2011) ugotavljajo, da bi lahko pri nekaterih učencih 

pravočasna strokovna pomoč učiteljev in šolske svetovalne službe odpravila težave in 

usmeritev morda ne bi bila potrebna. Prav tako predlagajo, da mora država z dodatnimi 

finančnimi sredstvi zagotavljati dejansko izvajanje korakov pomoči in v tem okviru 

vzpostaviti sistem koordinatorjev za delo z učenci s težavami (koordinatorja za delo z učenci 

naj bi imela vsaka šola). Okrepiti mora delo šolske svetovalne službe z vzpostavljanjem 

ustreznih pogojev za izvajanje te pomoči. 

Zaradi povečanja števila OPP v zadnjih letih tudi sama predlagam vestnejše izvajanje petih 

korakov pomoči ter dodatno izobraževanje učiteljev (predvsem razrednega pouka), ki bi imeli 

hkrati podporo in pomoč s strani šolskih svetovalnih delavcev. 

8. Zavedati se je potrebno, da ljudje v stiski ali s težavami redko pridejo samoiniciativno v 

svetovalno službo, zato mora imeti svetovalni delavec sposobnosti in spretnosti, povabiti 

različne skupine ljudi. Pri OPP je ena bistvenih nalog šole oziroma šolskega svetovalnega 

delavca tudi, da k sodelovanju vključimo tako starše otroka, ki z njim preživijo največ časa, 

kot tudi vse učitelje, ki tega otroka poučujejo. Tudi komisije za usmerjanje OPP bi lahko bolj 

vključevale starše in jih pomagale pripravljati na morebitno prešolanje otroka. 

9. Ne smemo pozabiti, da se vsak posameznik razvija in odrašča v specifičnem okolju, ki 

zaznamuje njegovo biografijo. Razvoj posameznika je rezultat procesov interakcij 

(družinskih, šolskih, socialnih). Tako na učenca ne smemo gledati kot na posameznika, 

temveč je potrebno upoštevati njegovo celostno delovanje, ki poleg notranjih dejavnikov (kot 

so npr. interesi, navade, osebnostne značilnosti ipd.) vključuje tudi dejavnike okolja.  

Več timskega sodelovanja med strokovnjaki omogoča bolj celostno obravnavo otroka, zato bi 

bilo koristno, če bi v šolskih svetovalnih službah zaposlili več različnih profilov 

strokovnjakov, ki imajo različne kompetence in znanja. Tako bi lahko OPP nudili različne 

oblike pomoči in ga vsestransko obravnavali.  

 

Šola je s svojimi začrtanimi cilji, vrednotami, pričakovanimi učnimi rezultati ipd. zelo 

pomemben socialni kontekst vsakega otroka. Ravno tako kot šola vpliva na ožje in širše 

socialno okolje posameznika, tudi nanjo vplivajo starši učencev, šolska politika, krajevna 

skupnost, v kateri šola deluje, občinski in državni izobraževalni poteki (npr. varčevanje ipd.). 

Kulturo, klimo in odnose v šoli soustvarjajo vsi, ki jih lahko tam srečamo – učitelji, učenci oz. 

dijaki, starši, ravnatelj in nepedagoški delavci. Odnos, ki se splete med pedagogom oz. 
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svetovalnim delavcem in učencem/dijakom, pa je temeljna značilnost, ki zaznamuje učenje in 

poučevanje. Oba sta aktivna soustvarjalca tega odnosa, oba vplivata na njegovo kakovost, a 

odrasli so vendarle tisti, ki imajo v teh odnosih več moči. Hkrati so zavezani svoji strokovni 

vlogi, odgovarjajo za svoja ravnanja in z vzgledom učijo mlade. Strokovna vloga in naloga 

vseh pedagogov in svetovalnih delavcev je oblikovati učno in vzgojno okolje ter takšen 

vsakodnevni utrip pedagoške ustanove in razreda, v katerem bodo spodbujani participacija, 

pripadnost skupini, vključitev, enakopravnost, soodločanje in enakovreden dostop do učnih 

priložnosti. Tudi za tiste učence, ki zaradi svojih kognitivnih, socialnih, emocionalnih, 

vedenjskih, kulturnih in drugih sposobnosti oz. odzivov, izstopajo in so morebiti v očeh 

posameznikov »posebni«, naporni, izzivalni, »drugačni«, a pogosto zato na posameznih 

področjih tudi bolj kreativni ali celo nadarjeni. Gre za velike zahteve, ki so postavljene pred 

učitelje oz. svetovalne delavce. 

Odlično je, da učitelji in svetovalni delavci za učence oblikujejo varno in spodbudno učno 

okolje in prijazno šolsko klimo, ki jim omogoča vzgojno-izobraževalno uspešnost. Kadar 

šolsko in tudi domače okolje učencem omogočita pogoje, v katerih lahko uspešno poteka 

proces vzgoje in izobraževanja, omogočata učencem kakovostno življenje, ravnovesje med 

samostojnostjo in odvisnostjo ter razvoj znanj in spretnosti, potrebnih za neodvisno življenje v 

širši družbi. 

Poleg strokovne izobrazbe so za kakovostno delo z otroki s PP pomembne tudi izkušnje, s 

katerimi lahko svetovalni delavci različnih strokovnih profilov dosežemo posamezna znanja 

in usposobljenosti, če smo le k temu naravnani in motivirani. Večina svetovalnih delavcev 

želi biti uspešnih pri svojem delu in se po najboljših močeh trudijo zagotoviti uspešno 

izvajanje svojih storitev. Menim, da lahko s pozitivno naravnanostjo in pripravljenostjo 

svetovalnih delavcev ob pomoči celotnega šolskega tima ter zunanjega okolja »premikamo 

gore«. Včasih imam občutek, da je napredke in premike v pozitivno smer pri otrocih s 

posebnimi potrebami še veliko hitreje oziroma lažje opaziti in jih tudi doseči. Vsekakor ne 

želim zanemariti vseh naučenih sposobnosti in znanj, ki si jih pridobijo različni profili 

svetovalnih delavcev, poudariti želim le, da je čut za otroke s posebnimi potrebami ter 

prepoznavanje njihovih močnih področij tudi zelo pomembno. 
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5. PRILOGE 

 

5.1. PRILOGA 1: SPLETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani!  

 

Sem Maja Tamše, študentka magistrskega študija specialne in rehabilitacijske pedagogike na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru raziskovalnega dela magistrske naloge z naslovom 

Mnenje šolskih svetovalnih delavcev o svoji usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi 

potrebami v večinskih šolah, delam raziskavo, v kateri želim ugotoviti, kako zaposleni v 

šolskih svetovalnih službah ocenjujejo svojo strokovno usposobljenost za delo z učenci s 

posebnimi potrebami.  

 

Pred Vami je anketni vprašalnik, s katerim bom pridobila ustrezne podatke in odgovore. 

Vljudno Vas prosim za sodelovanje, saj mi boste na ta način pomagali doseči cilj, ki sem si ga 

zastavila. Sodelovanje v raziskavi je anonimno. Udeležencem zagotavljam, da bom vse 

zbrane podatke uporabila zgolj v raziskovalne namene. 

 

Za Vaš čas in sodelovanje se vam že vnaprej iskreno zahvaljujem. 

 

Pri izpolnjevanju ankete vam bo morebiti prišla prav vsebina slednjih dveh zakonov. 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2007), ki ga uporabljamo v Sloveniji, 

opredeljuje naslednje skupine otrok: otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in 

slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno 

ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje 

programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe 

vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja. 

 

Po Zakonu v osnovni šoli (2010) mora šola tudi pri izobraževanju učencev z učnimi težavami 

ter posebej nadarjenih učencev prilagoditi metode in oblike dela ter jim omogočiti vključitev 

v dopolnilni oziroma dodatni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.  
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1. Na kateri šoli ste zaposleni?  

 a) Osnovni šoli. 

 b) Srednji šoli. 

 

2. Kateri je vaš strokovni naslov po končanem študiju? 

a) Univerzitetni diplomirani pedagog/inja. 

b) Univerzitetni diplomirani socialni/a pedagog/inja. 

c) Univerzitetni diplomirani defektolog/inja oziroma specialni/a in rehabilitacijski/a 

pedagog/inja. 

č) Univerzitetni diplomirani logoped/inja-surdopedagog/inja. 

d) Univerzitetni diplomirani psiholog/inja. 

e) Univerzitetni diplomirani socialni/a delavec/ka. 

f) Diplomirani socialni/a delavec/ka. 

g) Drugo: _____________________________________________________________ 

 

3. Kako dolgo že opravljate delo v šolski svetovalni službi? ___________ let  

 

4. Ali se šola drži petstopenjskega modela pomoči učencem z učnimi težavami?  

(Pet osnovnih stopenj pomoči: 1. pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v 

okviru podaljšanega bivanja in varstva; 2. pomoč šolske svetovalne službe in/ali mobilne 

specialno pedagoške službe; 3. dodatna individualna in skupinska pomoč; 4. mnenje in 

pomoč zunanje strokovne ustanove; 5. program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo.) 

 a) Ne.    b) Ne vem. 

 c) Ne poznam.   č) Da. 

 

5. Ali ste med svojo prakso v šolski svetovalni službi delali z učenci, ki so na podlagi 

komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami usmerjeni kot otroci s posebnimi 

potrebami (v nadaljevanju OPP)? 

 a) Da. 

 b) Ne. 

 

6. Prosim razložite zakaj ne. (Na to vprašanje so odgovarjali le tisti, ki so na 5. vpr. 

odgovorili z NE.) 
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 a) Na šoli nimamo oz. nismo nikdar imeli učenca s posebnimi potrebami. 

 b) Na šoli imamo učence, ki imajo učne težave, vendar niso usmerjeni kot OPP. 

 c) Z njim/i se ukvarja sodelavec/ka. 

 č) Te učence prešolamo na drugo šolo. 

 d) Drugo: _____________________________________________________________ 

 

7. Ocenite, kolikšen delež dela v šolski svetovalni službi, vam povprečno tedensko 

predstavlja delo z OPP? (Na to vprašanje so odgovarjali le tisti, ki so na 5. vpr. odgovorili 

z DA.) 

 a) Manj kot 20 %.   b) Od 20 % do 40 %. 

 c) Od 40 % do 60 %.   č) Od 60 % do 80 %. 

 d) Več kot 80 %.  

 

8. Ovrednotite z ocenami od 1 (popolnoma nezadovoljivo) do 5 (popolnoma zadovoljivo), 

koliko znanja na posameznem področju ste prejeli v času vašega študija. 

 

Pridobljeno znanje/ocena 1 

pop. nezad. 

2 3 4 5 

pop. zad. 

Prepoznavanje ter odkrivanje 

OPP. 
1 2 3 4 5 

Poznavanje značilnosti 

posameznih skupin OPP. 
1 2 3 4 5 

Seznanitev s petstopenjskim 

načinom pomoči. 
1 2 3 4 5 

Metode poučevanja OPP v 

rednem programu šole. 
1 2 3 4 5 

Izvajanje dodatne strokovne 

pomoči OPP. 
1 2 3 4 5 

Poznavanje in uporabnost 

prilagoditev za OPP pri pouku. 
1 2 3 4 5 

Sodelovanje v šolskem timu. 1 2 3 4 5 

Zapis individualiziranega 

programa za OPP. 
1 2 3 4 5 
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Poznavanje zakonodaje o OPP.  1 2 3 4 5 

Poznavanje zunanjih institucij, ki 

sodelujejo z OPP (npr. komisije). 
1 2 3 4 5 

Splošna ocena pridobljenega 

znanja o OPP v času študija. 
1 2 3 4 5 

 

9. Ovrednotite z ocenami od 1 (nič novega znanja) do 5 (veliko novega znanja), koliko 

znanja o OPP ste si pridobili med vašo delovno prakso oz. z opravljanjem obveznosti 

pri delu v šolski svetovalni službi. (Na to vprašanje so odgovarjali le tisti, ki so na 5. vpr. 

odgovorili z DA.) 

 

Pridobljeno znanje/ocena 1 

nič nov. 

2 3 4 5 

veliko nov. 

Prepoznavanje ter odkrivanje OPP. 1 2 3 4 5 

Poznavanje značilnosti 

posameznih skupin OPP. 
1 2 3 4 5 

Poznavanje zakonodaje o OPP. 1 2 3 4 5 

Seznanitev s petstopenjskim 

načinom pomoči. 
1 2 3 4 5 

Metode poučevanja OPP v rednem 

programu šole. 
1 2 3 4 5 

Izvajanje dodatne strokovne 

pomoči OPP. 
1 2 3 4 5 

Poznavanje in uporabnost 

prilagoditev za OPP pri pouku. 
1 2 3 4 5 

Zapis individualiziranega 

programa za OPP. 
1 2 3 4 5 

Poznavanje zunanjih institucij, ki 

sodelujejo z OPP (npr. komisije). 
1 2 3 4 5 

Sodelovanje z zunanjimi 

institucijami, ki sodelujejo z OPP. 
1 2 3 4 5 

Sodelovanju z učitelji, ki 1 2 3 4 5 
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poučujejo OPP. 

Sodelovanju s starši OPP. 1 2 3 4 5 

Splošna ocena pridobljenega 

znanja o OPP med delovno 

prakso. 

1 2 3 4 5 

 

10. Ste izpopolnjevali vaša znanja o OPP z dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem tudi 

med opravljanjem dela v šolski svetovalni službi (npr. sodelovanje v študijskih skupinah, 

seminarjih, predavanjih, okroglih mizah ipd.)? (Na to vprašanje so odgovarjali le tisti, ki 

so na 5. vpr. odgovorili z DA.) 

 a) Da. 

 b) Ne. 

 

11. Kje menite, da ste dobili največ znanja o OPP? Pred posamezno trditvijo zapišite število 

od 1 do 3, pri čemer ocena 1 pomeni največ pridobljenega znanja, ocena 3 pa najmanj 

pridobljenega znanja. (Na to vprašanje so odgovarjali le tisti, ki so na 5. vpr. odgovorili z 

DA.) 

 ____ V času študija. 

 ____ Med opravljanjem obveznosti pri delu v šolski svetovalni službi. 

 ____ Z dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem med opravljanjem dela v šolski 

          svetovalni službi. 

 

12. Ovrednotite z ocenami od 1 (popolnoma neusposobljeni) do 5 (popolnoma usposobljeni) 

usposobljenost vašega profila za delo z OPP, glede na posamezno postavko/trditev. 

 

Trditev/ocena 1 

pop. neusp. 

2 3 4 5 

pop. usp. 

Prepoznavanje ter odkrivanje OPP. 1 2 3 4 5 

Poznavanje značilnosti 

posameznih skupin OPP. 
1 2 3 4 5 

Poznavanje zakonodaje o OPP. 1 2 3 4 5 

Nudenje pomoči po 

petstopenjskem modelu pomoči. 
1 2 3 4 5 
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Metode poučevanja OPP v rednem 

programu šole. 
1 2 3 4 5 

Izvajanje dodatne strokovne 

pomoči OPP. 
1 2 3 4 5 

Poznavanje in uporabnost 

prilagoditev za OPP pri pouku. 
1 2 3 4 5 

Zapis individualiziranega 

programa za OPP. 
1 2 3 4 5 

Poučevanje OPP: odpravljanje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj. 
1 2 3 4 5 

Sodelovanju z učitelji, ki 

poučujejo OPP. 
1 2 3 4 5 

Sodelovanju s starši OPP. 1 2 3 4 5 

Sodelovanje z zunanjimi 

institucijami, ki sodelujejo z OPP. 
1 2 3 4 5 

Splošna ocena usposobljenosti 

vašega profila za delo z OPP. 
1 2 3 4 5 

 

13. Ali z OPP izvajate ure dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir 

oziroma motenj? (Na to vprašanje so odgovarjali le tisti, ki so na 5. vpr. odgovorili z DA.) 

 a) Da. 

 b) Ne. 

 

14. Kateri profil je po vašem mnenju najbolj usposobljen za delo z učenci s posebnimi 

potrebami?  

 a) Pedagog.    

 b) Socialni pedagog. 

 c) Defektolog oz. specialni in rehabilitacijski pedagog. 

 č) Logoped-surdopedagog. 

 d) Psiholog. 

 e) Socialni delavec. 

 f) Drugo: _____________________________________________________________ 
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15. Prosim, podajte svoje argumente in razloge, zakaj tako menite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

16. V tabeli označite ali ste že izvajali dodatno strokovno pomoč, ki vključuje dejavnosti za 

premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, s posamezno skupino usmerjenih 

OPP? (Na to vprašanje so odgovarjali le tisti, ki so na 5. vpr. odgovorili z DA.) 

 

Skupine otrok s posebnimi potrebami Ali ste že delali s to skupino OPP? 

otroci z motnjami v duševnem razvoju DA               NE 

slepi otroci DA               NE 

slabovidni otroci DA               NE 

gluhi otroci DA               NE 

naglušni otroci DA               NE 

otroci z govorno-jezikovnimi motnjami DA               NE 

gibalno ovirani otroci DA               NE 

dolgotrajno bolni otroci DA               NE 

otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami  DA               NE 

otroci s primanj. na posam. področjih učenja DA               NE 

otroci z avtističnimi motnjami DA               NE 

 

17. Ocenite na lestvici od 1 (popolnoma neusposobljeni) do 5 (popolnoma usposobljeni), kako 

usposobljeni se počutite za izvajanje dodatne strokovne pomoči, ki vključuje dejavnosti za 

premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, pri posamezni skupini usmerjenih 

OPP (ocenite tudi v primeru, da OPP posamezne skupine še niste poučevali)?   
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Skupine otrok s posebnimi potrebami Veščost za izvajanje DSP: 

1 = popol. neuspo., 5 = popol. uspo. 

otroci z motnjami v duševnem razvoju 1 2 3 4 5 

slepi otroci 1 2 3 4 5 

slabovidni otroci 1 2 3 4 5 

gluhi otroci 1 2 3 4 5 

naglušni otroci 1 2 3 4 5 

otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 1 2 3 4 5 

gibalno ovirani otroci 1 2 3 4 5 

dolgotrajno bolni otroci 1 2 3 4 5 

otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami  1 2 3 4 5 

otroci s primanj. na posam. področjih učenja 1 2 3 4 5 

otroci z avtističnimi motnjami 1 2 3 4 5 

 

18. Ocenite z oceno od 1 do 5, v kolikšni meri zagovarjate inkluzivno vzgojo in izobraževanje 

za OPP, pri čemer ocena 1 pomeni najmanjšo stopnjo strinjanja, ocena 5 pa največjo 

stopnjo strinjanja?  

 

Stopnja strinjanja z inkluzijo 1 2 3 4 5 

 

19. Bi želeli še kaj dodati oziroma komentirati o vzgoji in izobraževanju OPP? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5.2. PRILOGA 2: ODGOVORI NA 15. VPRAŠANJE 

 

VPRAŠANJE: Prosim, podajte svoje argumente in razloge, zakaj tako menite.  

Vprašanje se navezuje na prejšnje vprašanje: »Kateri profil je po vašem mnenju najbolj 

usposobljen za delo z učenci s posebnimi potrebami?« 

 

ODGOVORI: 

Odgovori so v celoti zapisani z besedami, ki so jih uporabili vprašani. Vsebina ni 

spremenjena, popravila sem le tiskarske napake. Mnenja in argumente sem razdelila v skupine 

glede na izbiro profila, ki so ga pri prejšnjem vprašanju označili kot najbolj usposobljenega za 

delo z učenci s PP. V okviru odgovora na to vprašanje pa so posamezniki pojasnili, kaj 

natančneje so želeli povedati s svojo odločitvijo. 

 

Defektolog oz. specialni in rehabilitacijski pedagog 

 V času študija pridobijo največ znanja.    

 Ker ima največ pridobljenega teoretičnega in praktičnega znanja  z osebami s PP.     

 Po mojih izkušnjah imajo veliko znanja in podlage ... veliko metodike že tekom študija ... so 

zelo praktično usmerjeni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Menim, da specialni pedagogi imajo največ znanja, tako teoretičnega kot tudi praktičnega, 

za delo z otroki s posebnimi potrebami. Sama sem se ogromno samoizobraževala (prebirala 

različno strokovno literaturo), saj sem čutila velik manjko na področju dela z OPP. V času 

študija sem se sicer seznanila z vsebino dela tega področja, ki pa je bila le teoretično podana 

in ker nekako ni bila podkrepljena s praktičnimi izkušnjami (vsaj ne v zadostni meri) je 

pridobljeno znanje hitro splahnelo. Na splošno se mi zdi, da v času študija ni dovolj časa 

namenjenega temu, kar dejansko počneš pozneje kot svetovalni delavec. Premalo znanja 

sem imela tudi s samega področja šolske zakonodaje ter nekaterih ostalih področij dela 

svetovalnega delavca (po smernicah). Več prakse ter razumljivejše podajanje relevantnih 

teoretičnih vsebin s področij, ki zadevajo svetovalno delo, bi bilo dobrodošlo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Ker v času študija tako v teoriji kot praksi najbolje spozna te otroke. Je strokovno in 

praktično daleč najbolje usposobljen. V tem pogledu bi bil za določeno skupino otrok zelo 

usposobljen tudi logoped-surdopedagog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Menim, da ima največ znanja o posebnih potrebah, vezanih na šolske veščine, predvsem pa 

ima največ tehnik, ki jih lahko uporabi npr. pri bralno-zapisovalnih težavah (ki so po mojih 
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izkušnjah najpogostejši razlog za DSP), grafomotoriki, številskih predstavah ipd.  Pogosto 

pa je dobro, da je v timu tudi psiholog, ki lahko več prispeva na motivacijsko-čustvenem in 

vedenjskem vidiku. To pa predvsem pri otrocih, ki imajo diagnozo motnje pozornosti ali 

čustvenih in vedenjskih težav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Poznavanje specialne metodike in didaktike.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Vsi drugi profili imajo premalo znanja za delo s temi otroki, govorim iz izkušenj. Šola da 

premalo znanja. Delo specialnega pedagoga pa je zastavljeno tako.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Defektologi oziroma specialni pedagogi pridobijo največ uporabnih znanj za pomoč 

učencem s specifičnimi učnimi težavami že v času svojega študija. Sama imam zelo dobre 

izkušnje, saj imamo na šoli krasno specialno pedagoginjo, s katero se zelo dobro strokovno 

dopolnjujeva. Vsak profil ima svoje prednosti, najbolje je, če na šoli deluje tim več 

strokovnjakov različnih profilov. Seveda je pa včasih več kot izobrazba pomembna tudi 

osebnost človeka in delovna zagnanost.    

 Tega dela so se naučili v času študija, ostali profili moramo sami nadoknaditi. Specialni 

pedagogiki bi morali imeti tudi nekaj znanja o otrocih, ki imajo težave na čustveno-

vedenjskem področju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Imajo največ znanja s področja strategij dela za učence, ki imajo največ težav na 

posameznih področjih učenja. Menim pa, da je nedopustno, da se ne dovoli do-

izobraževanja ostalim profilom, ker vemo da defektologov oz. specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov ni dovolj in ne pokrivajo vseh potreb, ki so nastale na področju usmerjenja 

otrok. Pomanjkljivost njihove izobrazbe je tudi v tem, da niso usposobljeni za delo v 

razredu, saj je potrebno  v osnovni šoli pogosto  kombinirati in nadomeščati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Največ otrok je opredeljenih že na razredni stopnji kot učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja. Ti otroci že v odločbi dobijo pomoč specialnih pedagogov in pomoč se 

pokaže kot učinkovita. Izvajajo pa pomoč tudi ostali profili, odvisno od primera. Za otroke s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami socialni pedagogi. Velikokrat pa se izkaže za 

učinkovito, če pomaga svetovalni delavec, ki je na šoli, ne glede na profil, ker je na 

razpolago bolj fleksibilno, skozi cel dan. Mobilni strokovnjaki pa prihajajo samo ob 

določenih urah.       

 Glede na težave sta najbolj primerna specialni in socialni pedagog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 To je njegovo delovno področje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Že v času študija pridobijo največ znanja za delo z OPP, ostali profili manj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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 Tekom študija pridobijo največ znanja o delu z otroki s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, teh pa je največ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Poglobljena znanja že v času študija o posameznih primanjkljajih v učnem procesu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Odvisno je tudi od vrste primanjkljaja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Na filozofski fakulteti nas o tem niso poučili popolnoma nič!  Brez sodelavk, ki so bile na 

začetku pripravljene pomagati, bi bila priprava individualiziranih programov in izvajanje  

dodatne strokovne pomoči bolj klavrna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Na naši šoli je največ otrok z govorno-jezikovnimi motnjami in primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja. Defektolog je najbolj primeren za izvajanje DSP tem otrokom.         

 Defektolog ima na področju izvajanja DSP največ znanja, pridobljenega v okviru študija. 

Dobro pozna metode in oblike dela z OPP in je zelo pomemben člen v strokovni skupini za 

pripravo IP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Menim, da v okviru tega študijskega programa študentje spoznajo različne vrste oviranosti 

in tudi načine, kako s temi oviranostmi ravnati. Vendar je to le moja predpostavka, saj 

vsebino študijskega programa premalo poznam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Največ znanja (metode dela) za odpravo primanjkljajev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Ima največ specifičnega znanja. Odvisno pa je tudi od motnje. Če gre za otroka z 

vedenjskimi in čustvenimi težavami je sigurno to socialni pedagog. Če gre za otroka s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, pa so to defektologi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Jaz bi se tukaj odločila še za socialnega pedagoga, če bi bilo možno izbrati več odgovorov, 

če gre za vedenjske motnje. Drugače se mi pa zdi, da specialni pedagogi dobimo tekom 

študija največ znanja o OPP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 V času mojega študija na FF je bilo o takih otrocih malo govora in še to izključno samo v 

povezavi s šolo s prilagojenim programom (t. i. posebna šola). O kakih IP ni bilo govora.  

Za delo z otroci s PP so po mojem mnenju najbolj usposobljeni specialni pedagogi, socialni 

pedagogi in logopedi-pač odvisno od vrste primanjkljaja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Gre za strokovni kader, ki se tekom študija izobražuje za delo z otroki s posebnimi 

potrebami in ima o sami populaciji, kot o metodah dela največ znanj. Večinski del njihovih 

delovnih nalog obsega delo z otroki s posebnimi potrebami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Če gre za odpravljanje specifičnih učnih težav, menim, da je specialni pedagog bolj 

usposobljen kot pedagog. Že v času študija pedagogike smo dobili na splošno informacije o 

vsem, kar bi morali vedeti. Medtem ko je profil specialnega pedagoga bolj specializirano 

področje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



 
180 

 Defektologi imamo pri neposrednem delu z OPP največ splošnega metodičnega znanja in 

specialno metodičnega znanja. V povezavi z učnim načrtom in sodelovanjem z učitelji 

lahko strokovno in kvalitetno pristopimo k OPP in izvajamo pomoč za OPP. Prav tako 

imamo dovolj znanj, da že zelo zgodaj odkrijemo OPP skupaj z učitelji in jih po 5- 

stopenjskem modelu usmerimo naprej in jim glede na stopnjo težavnosti učnih in drugih 

težav nudimo pomoč.     

 Menim, da defektolog tekom študija pridobi največ znanja s področja OPP ter lahko kot tak 

tudi nudi največ pomoči takim otrokom. Seveda pa se lahko s prakso in izkušnjami tudi 

drugi profili naučijo veliko o tej temi in postanejo enako sposobni pri izvajanju DSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Po izkušnjah iz OŠ menim, da imajo učitelji RP, pedagogike, soc. pedagogi absolutno 

premalo znanja iz področja dela z učenci s PP:(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Defektologi dobijo v času študija največ znanja, potrebnega za delo z otroki s posebnimi 

potrebami. Ostali profili pa veliko manj, vsaj takrat, ko sem sama študirala na FF je bilo 

tako. Na FF se o otrocih s posebnimi potrebami ni veliko govorilo, če se sploh kaj je. Ne 

spomnim se več, tudi zato, ker sem najprej obiskovala Pedagoško akademijo (smer za 

duševno prizadete in vedenjsko motene otroke) zagotovo pa programi na FF takrat 

svetovalnih delavcev niso pripravljali za delo z OPP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Ker pridobi največ znanja o OPP, ima širši vpogled v to populacijo, pridobi tudi ustrezne 

metode za delo z njimi, več ima tudi prakse v času študija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Menim, da so za delo z učenci s posebnimi potrebami najbolj usposobljeni defektologi 

oziroma specialni in rehabilitacijski pedagogi zaradi narave študija in prakse. Imajo na tem 

področju največ uporabnega znanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Menim, da imajo najboljšo izobrazbo za delo s temi otroki. Verjetno so največ izvedeli tudi 

o tehnikah, načinih dela, metodah. So najbolj strokovno izobraženi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Defektologi si že v času študija pridobijo znanja, s katerimi lahko otroku dejansko 

pomagajo razvijati strategije za premagovanje primanjkljajev. Opremljeni so tudi z znanjem 

za opravljanje diagnostike.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Ker dobijo v času študija največ znanj za delo z učenci s posebnimi potrebami. Kako pa je 

to konkretno v praksi, pa je veliko odvisno od vsakega posameznika. Če si odprt za novosti, 

če ti je delo z otroki izziv in želiš pomagati učencem, učiteljem in staršem, pa se lahko tudi 

z "manj strokovno" izobrazbo marsikaj stori. Bi pa bilo prav, da bi tudi fakultete upoštevale 

spremembe v šolski zakonodaji in temu ustrezno izobraževale bodoče izvajalce dodatne 
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strokovne pomoči. Verjetno pa tudi ne bi nič izgubile na samostojnosti in pomembnosti, če 

bi sodelovale in se povezovale med sabo. (Na žalost je večkrat ravno obratno.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Defektolog ima največ specifičnih znanj. Se pa strinjam, da so usposobljeni tudi ostali 

profili, odvisno je od vrste motenj, ovir oz. primanjkljajev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  Menim, da imajo specialni in socialni pedagogi največ znanja na področju dela za OPP. 

Sama sem po izobrazbi pedagog in med študijem nisem pridobila dovolj informacij o delu z 

OPP. Največ znanja ti ponudi praksa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Odvisno od otroka in njegovih težav, glede na to da je večina otrok usmerjenih kot PPPU, 

menim, da specialni pedagog oziroma tudi svetovalni delavec z dolgoletnimi izkušnjami in 

dodatnimi izobraževanji na tem področju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Ker na fakulteti vseeno dobi največ znanja o tem in se na šoli lahko ukvarja samo s tem 

področjem in vanj poglablja, ostali profili pa se ukvarjajo z različnimi drugimi področji.              

 Specifičnih znanj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Ker imajo vsi otroci s PP težave pri učenju, defektologi pa poznajo različne pristope za 

poučevanje in učenje teh otrok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Kolikor poznam vsebine študija defektologov oz. specialnih pedagogov, naj bi imeli po 

mojem mnenju največ znanja za delo z učenci s PP. Socialni pedagogi smo bolj 

usposobljeni za delo z otroki in mladostniki z vedenjskimi in čustvenimi težavami, ki pa 

zelo redko (na naši šoli jih nimamo) dobijo odločbo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Ker ima vpogled oziroma največ znanja o otrokovih primanjkljajih, hkrati pa smo senzibilni 

za posebne potrebe ter za odkrivanje njihovih močnih področij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Najvišja usposobljenost glede motenj in primanjkljajev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Odvisno od motnje. Ker je največ usmerjenih otrok s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja, je najustreznejši profil specialni pedagog. Najboljša je timska obravnava.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 V času študija jih bolje pripravijo na delo z učenci, ki imajo posebne razrede. "Normalni" 

pedagog dobi v času študija napotke za delo z "normalnimi" učenci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Glede na pogostost motenj, ki so pojavljajo v šoli, bi rekla, da je zgoraj opredeljen kader 

najustreznejši, saj ima po mojem mnenju širok spekter znanja, ki je potreben za delo z 

učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Ta profil se že v času svojega študija dobro pripravi na strokovno delo z OPP,  imajo tudi 

veliko prakse na tem področju in specialna znanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Odvisno je od usmeritve otroka, njegovega primanjkljaja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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 Ker imajo največ specialnih strokovnih znanj in po mojih izkušnjah tudi največ občutka za 

delo s takimi učenci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Ker je že tekom študija usmerjen predvsem na delo z otroci s primanjkljaji na različnih 

področjih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Ker defektolog oz. specialni in rehabilitacijski pedagog pokriva najbolj široko paleto motenj 

oziroma skupin posebnih potreb, ki so vključene v program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo. Naj pa pripomnim, da sem želela pri tem vprašanju 

enakovredno označiti socialnega pedagoga, saj je veliko učencev s čustveno-vedenjskimi 

težavami oz. motnjami vključenih v omenjeni program,vendar jih slabše prepoznavamo in 

je obravnava manj strokovna, saj pogosto dobijo po odločbi pomoč defektologa (spec. in 

reh. ped.), ker večina šol težje zagotavlja pomoč socialnega pedagoga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Profil ima široka znanja in je lahko dovolj fleksibilen glede na potrebe otrok, učiteljev, 

staršev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Menim, da so za delo z učenci s posebnimi potrebami usposobljeni različni profili, odvisno 

od tega, kakšne ovire oz. motnje ima učenec s posebnimi potrebami (ali logoped-

surdopedagog, defektolog, psiholog, pedagog itd.). Menim pa, da imajo defektologi oz. 

specialni in rehabilitacijski pedagogi bolj poglobljena in specializirana znanja za delo z 

učenci s posebnimi potrebami (v primerjavi s pedagogi ali socialnimi delavci).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Verjetno pridobi med študijem največ specialnih znanj in tudi največ osnove za uspešno 

dodatno iskanje pomoči za delo z učenci s PP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Na naši šoli je zelo dobra specialna pedagoginja in ima res veliko znanja, predvsem na 

področju metod dela, prilagoditev itd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Ker ima specifična znanja in najbolj pozna metode dela in je najbolje usposobljen za 

prepoznavanje motenj, ker je vpogled v znake, ki so značilni za določeno motnjo dobil/a že 

med študijem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Že v času študija in v času prakse pridobijo veliko boljši pregled nad področjem dela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Ker imate možnost izbrati samo en profil, mi ne preostane drugega kot spec. pedagog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Ima specifična znanja. Sama sem si jih večino pridobila z lastnim študijem in dodatnim 

usposabljanjem na enoletnem izobraževanju specialno pedagoške dokvalifikacije in 

enoletnim izobraževanjem socialno pedagoške dokvalifikacije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Ker je že sam študij usmerjen v to smer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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 Celoten študij je obravnava otrok s posebnimi potrebami, zato imajo veliko znanja 

predvsem o otrocih z učnimi težavami, medtem ko smo socialni pedagogi strokovnjaki le na 

področju motenj vedenja in čustvovanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Specialni pedagogi imajo največ znanja in posebnih tehnik, ki tem otrokom olajšajo učenje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Vse kar znam, vem in delam v zvezi z OPP, sem se naučila, ko sem začela delati v OŠ (v 

podaljšanem bivanju in nato v ŠSS) ter iz osebnih izkušenj. Fakulteta me je opremila z 

osnovno pozicijo sodobne pedagogike, da se z različnimi različno dela, niti malo pa kako se 

dela in kdo so ti "različni". Specifične učne težave je pojem, s katerim sem se srečala v 

službi, (diplomirala sem leta 2003), nikoli se nisem sistematično učila kako delati z otroki, 

ki imajo SUT, primanjkljaje, različne motnje... Opažam, da kolegice defektologinje to 

znanje prinesejo iz fakultete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Menim, da pridobi defektolog že v času študija zelo veliko izkušenj in znanja kako 

obravnavati dijake s posebnimi potrebami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Zdi se mi, da defektolog dobro pozna značilnosti posameznih skupin OPP in skupaj z 

razrednikom, učitelji in ostalimi izvajalci DSP lažje načrtuje potrebne prilagoditve pri 

pouku ter pozna različne strategije za pomoč učencem pri premagovanju njihovih 

primanjkljajev. Imajo pa tudi ostali zgoraj našteti profili uporabno znanje o OPP in dobro je, 

če je vsaj kdo od njih poleg defektologa še na šoli, ker imamo različna znanja in lažje 

najdemo ustreznejši način dela z otroki s PP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Ker je od študijskih let že zelo daleč, tega poglavja nismo imenovali z današnjimi termini, 

smo pa na splošno o tem nekaj vedeli. Letos slučajno ne opravljam pomoči, sem pa jo 

prejšnja leta. Za te otroke se porabi preveč časa/denarja, če bi ponavljali, bi prišli do enakih 

ali boljših rezultatov. (Samo greh je to reči, takoj te obsodijo da si nehuman ali 

neizobražen). Ob ponavljanju otroci umsko in socialno dozorijo in lažje nadaljujejo.   

Trenutno je DSP najdražji možni pouk, neskladen z varčevanjem.  Naredite poizkus: pošljite 

zdrave/normalne na "komisijo" in dobili bodo kakšno uro (malo morate v poročilih 

potencirati probleme). Isto je pri zdravniku: če si vztrajen, ti že najdejo kako bolezen.   

(Včasih so bolezni skrivali, zdaj pa se z njimi postavljajo-npr. avtizem, disleksija... Včasih 

smo rekli: bolezen ima mene, zdaj pa: jaz imam bolezen.) Kaj pa vsi tisti, ki nimajo 

"naprednih" staršev, in jih nikamor ne peljemo ali pa tega ne želijo? Ti so depriviligirani, 

morda bi včasih bolj rabili pomoč kot DSP-jevci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Naravnanost študijskega programa (vsebine, znanja, praktično delo...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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 Na naši šoli imamo največ otrok usmerjenih s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja. Menim, da imajo največ znanja s tega področja, ki ga dobijo že na fakulteti, 

defektologi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Kateri profil je najbolj usposobljen za delo z OPP je odvisno od vrste primanjkljaja. Glede 

na to da je večina otrok, s katerimi sem imela opravka, opredeljenih kot otroci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, menim, da so za delo najbolj usposobljeni 

specialni pedagogi, predvsem na ravni osnovne šole. V srednji šoli vlogo izvajalca dodatne 

strokovne pomoči (pri učenju) najbolje izpeljejo učitelji. Kdo je na splošno najbolj 

usposobljen, pa ne morem trditi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Ker se mi zdi, da se tekom študija za tako delo izmed naštetih profilov najbolj usposobijo!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Defektologi se že tekom študija izobražujejo za to, da bodo nekoč pomagali učencem s 

posebnimi potrebami. Učitelji različnih predmetov in ostali profili nimajo dovolj znanj za 

diagnosticiranje in delo z OPP oz. pokrivajo le del OPP. Pri premagovanju ovir, 

primanjkljajev in motenj je delo defektologa ključnega pomena. Ostali profili pa so potrebni 

na drugih področjih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Menim, da v času študija in s praktičnim delom študija specialni pedagogi in defektologi 

pridobijo veliko znanja, čeprav se nam mogoče v času študija vse ne zdi tako. Pomembno je 

vedeti, da je na našem področju zaposlenih veliko ljudi, ki nimajo ustrezne izobrazbe (ne 

pravim, da nimajo čuta za delo z OPP), ki velikokrat pristopijo k defektologom in prosijo za 

pomoč, kar pomeni, da niso dovolj usposobljeni. Glede na to da sem šele absolventka, jim 

velikokrat znam podati odgovor ali kakršno koli pomoč. Menim, da je dobro, da z OPP 

delajo dobro usposobljeni učitelji z veliko znanja o zakonodaji in o samih tehnikah in 

metodah poučevanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Več znanja glede metod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Primanjkljaji in oblike pomoči v učnem procesu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Učenci potrebujejo širok spekter pristopa k njegovim težavam na področju učenja in 

vedenja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Ker menim, da pridobi največ znanja v času študija za delo s temi otroci. Sicer pa mislim, 

da ni toliko pomemben profil, ampak kakšna je osebnost profila, ki dela s temi otroci. Kdor 

nima osebnosti, ne more vzgajati osebnosti. (Jung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Ker ima največ strokovnega znanja s tega področja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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 Mislim, da je njihovo izobraževanje namenjeno otrokom s posebnimi potrebami. Imamo 

tim, tako da so naloge razdeljene. Imamo psihologa, socialnega pedagoga in specialne 

pedagoge, pedagoginjo in socialno delavko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Defektologi so študijsko/didaktično najbolj pripravljeni za neposredno delo z OPP, je pa za 

neposredno delo potrebno še marsikaj drugega (zmožnost timskega dela, ustreznost 

komunikacije in sodelovanja  s starši in zunanjimi institucijami, poznavanje zakonodaje tega 

področja...), kar pa seveda ni pogojeno s študijskim profilom in pride z osebnostjo, željo po 

osebnostni in profesionalni rasti, z delovnimi izkušnjami itd. 

 Pogoste usmeritve v DSP so pogojevane z motnjo branja, pisanja..., zato je v 1. in 2. triadi 

defektolog profil, ki ta področja korigira, najustreznejši. V 3. triadi pa je ustrezen pedagog, 

saj praksa kaže, da so večinoma motnje odpravljene, nacepljene pa so težave v organizaciji 

dela, časovnih razporeditvah dela, šibkih učnih navadah učencev. Zelo ustrezna je tudi 

kombinacija socialni pedagog in specialni pedagog na predmetni stopnji. Učne težave 

pogosto spremljajo vedenjske, zato je tak profil zelo učinkovit. Praksa dela kaže dobre 

rezultate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Predvidevam, da naj bi to bil defektolog, vendar je vse odvisno za katere primanjkljaje pri 

otroku gre. Na naši šoli imamo vse profile, razen socialnega delavca in se med seboj 

dopolnjujemo in izmenjujemo znanja ter pripomočke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 V času študija (sedaj) dobijo več informacij kot smo jih mi. Smer na faksu je tudi bolj 

usmerjena na podajanje informacij kako in kdaj pomagati OPP kot na drugih faksih, kjer je 

drugo prioritetno področje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Ker med samim študijem dobijo dovolj znanj za praktično delo z OPP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Glede na to da je v rednih osnovnih šolah največ otrok s PPPU, govorno-jezikovnimi 

motnjami ali pa dolgotrajno bolnih, katerih težave zahtevajo specialno-pedagoško znanje, 

menim, da so specialni pedagogi najbolj usposobljeni za to delo. Tekom študija se v veliki 

meri posvetijo prav usposabljanju na tem področju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Saj se že v času študija srečujejo s tem programom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 V času študija je najbolj seznanjen z delom s temi učenci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Specialni pedagogi so specializirani za svoje področje, ustrezno izobraženi, že v času študija 

so se seznanjali s konkretnimi primeri učencev s PP. Pedagogi smo na FF imeli preveč 

teoretičnih predavanj, poleg tega so bila predavanja zelo usmerjena v zgodovino (Zgodovina 

pedagogike in šolstva, Teorija vzgoje), kar današnjemu svetovalnemu delavcu pri delu ni v 

pomoč. Premalo pa je bilo predavanj s področja psihologije in konkretnega dela z učenci 
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(vzgojno in učno problematičnimi). Prav nič se nismo ukvarjali z zakonodajo, kar je v 

današnjih časih za svetovalne delavce nujno. Poleg tega po konceptu pridemo na vrsto za 

delo z otroki s PP pred specialnimi pedagogi, znanj pa imamo manj kot oni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Ti profili imajo več konkretnih izkušenj kako delati z OPP, njihovo delo je usmerjeno 

pretežno v delo z OPP, kar ŠSS ni in ne more biti, saj zajema vsa področja dela na šoli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Mislim, da je defektolog primerno usposobljen za izvajanje DSP, ostalim profilom manjkajo 

potrebna znanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Če bi lahko, bi odgovorila z več odgovori, saj je odvisno za kakšno vrsto motnje gre pri 

učencu in kakšna so dodatna znanja ter izkušnje, ki jih je učitelj pridobil tekom svoje 

prakse. Defektologi po mojem mnenju pridobijo veliko teoretičnega znanja, saj je študij 

usmerjen tako, vendar je pomembno, da znajo teorijo prenesti v prakso, logoped je 

specializiran za osebe z govorno-jezikovno motnjo in ima največ znanja tukaj,  socialni 

pedagogi in psihologi pa imajo večjo širino in gredo potem na specifiko primanjkljajev, ki 

jih ima otrok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Zaradi usposobljenosti in potreb, ker je ta pomoč največkrat dodeljena otroku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Že v času študija si pridobijo največ znanj iz tega področja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Največ specialnih znanj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Socialni pedagog, defektolog in logoped/surdo so najbolj usposobljeni profili na svojem 

področju dela, glede na primanjkljaj pri otroku. Opravljajo specifično delo in so usmerjeni 

samo na eno področje dela OPP. Od svetovalnih delavcev se na šoli pričakuje, da pokrivajo 

široko paleto dejavnosti, za katere so potrebna različna znanja in veščine. Nadarjeni, 

poklicna orientacija, delo s starši, delo z motečimi učenci, regresirana prehrana, 

izobraževanje za strokovne delavce, nadomeščanja, poznavanje potreb predšolskih otrok, 

specifika dela v vrtcu in v osnovni šoli, dinamika, logistika in zakonodaja je drugačna v 

vrtcu in v OŠ, koordiniranje dela med strokovnimi delavci itd....  Sama sem bila zaposlena v 

zavodu za otroke s PP 22 let, kar mi je v veliko pomoč pri opravljanju svetovalnega dela v 

osnovni šoli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Ker ima specialni pedagog največ znanja in izkušenj z učenci s posebnimi potrebami, poleg 

tega dobro poznajo tudi načine in metode za uspešno premagovanje oz. spopadanje s 

primanjkljaji.           

 Ker se je dejansko skozi študij usposabljal za tovrstno delo – odkrivanje in delo z otroki s 

posebnimi potrebami. Na drugem mestu pa socialni pedagog, saj poleg šolskega vidika 

vnaša še širši, socialni vidik, ki je za otroke s posebnimi potrebami še kako pomemben – s 
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pridobivanjem znanja imajo velikokrat težave zaradi svojih primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj, velikokrat so izpostavljeni, socialni pedagog pa poišče in z njim krepi njegova 

močna področja in mu nudi opolnomočenje na bio-psiho-socialnem področju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Menim, da največ OPP potrebuje specialnega pedagoga, glede na težave pa potrebuje tudi 

ostale profile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Imajo podrobno poznavanje vseh različnih OPP; sicer tudi socialni pedagogi, vendar so 

spec. pedagogi bolj usposobljeni za način dela z njimi (metode ipd.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Menim, da imajo največ znanja za opravljanje tega dela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Mnenja sem, da ima le-ta profil največ znanja s področja didaktike in metodike dela z 

učenci s posebnimi potrebami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Ker ima veliko znanja z več področij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Imajo največ tega v programu. Če gre za specifične motnje tudi soc. pedagog ali pedagog 

oz. logoped.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Ker so pri učencih najpogosteje težave take vrste, da jih najučinkoviteje odpravlja spec. 

pedagog s svojim znanjem.    

 Ker imajo največ znanja s tega področja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Njihov študij je omogočil strokovnost specialnih pedagogov, velika večina je res zelo 

dobrih in prizadevnih, zato tudi uspehi ne izostanejo. Žal pa so v program večinske šole 

včasih usmerjeni tudi taki, ki bolj spadajo v OŠ s prilagojenim programom ("posebne šole").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Odvisno od skupine posebnih potreb, v katero je usmerjen posamezni otrok. Ker se v šoli 

praviloma srečujemo z najobširnejšo skupino otrok s primanjkljaji, sem pač izbrala 

defektologa. Menim, da njihov študij najbolj pokriva to vrsto posebnih potreb. Sicer pa saj 

vemo, komu so namenjeni logopedi, pa socialni pedagogi itd. Če si svetovalni delavec s 

polno obvezo je izjemno težko izvajati še kvalitetno ure DSP, saj to ni le izvajanje ur, 

temveč poglabljanje v otroka, iskanje najboljših možnosti zanj itd. To pa ob številnih 

nalogah enostavno ni mogoče početi poglobljeno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Možen je bil samo en odgovor, drugače pa je vse odvisno od otrokovih težav. Specialni 

pedagogi pomagajo predvsem učencem v nižjih razredih osnovne šole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 V srednjih šolah menim, da učitelji niso ustrezno podkovani za delo z dijaki s posebnimi 

potrebami. Venomer se odpirajo različne dileme, od normativov oz. velikosti skupin, 

neustrezne  usposobljenosti oz. izobraževanj, prilagoditev za dijake v tako velikih oddelkih, 

izvajanje ur DSP kdaj? ... Za tovrstne dijake bi bil najbolj usposobljen defektolog, kljub 
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temu pa bi (glede na specifičnost predmetov) težko nudil dodatno strokovno pomoč na vseh 

področjih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 V času, ko sem jaz končala študij, ni bilo ne DSP, ne veliko govora o OPP. Učenci so imeli 

dopolnilni pouk, učitelji in svetovalni delavci smo jim po najboljših močeh pomagali, če pa 

ni šlo, so pač ponavljali razred. Vse glede usmerjanja sem se naučila že v zadnjih petih do 

desetih letih svojega službovanja.  Pri nas na šoli dobro sodelujemo z defektologom, otroka 

vidi še z drugega zornega kota, nujni pa so logopedi, ki jih ni in je potrebno na tem področju 

usposabljati oz. razpisovati logopeda. Nujno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Glede na izkušnje, ki jih imam s specialnimi pedagogi, seveda pa je veliko odvisno od 

osebnosti, več kot pa od profila.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Vprašalnik ne dopušča, da bi odgovorila z dvema izboroma. Osebno menim, da so na naši 

šoli najbolj uspešno nudili pomoč šolski pedagogi. Tako menim na podlagi izkušenj – 

svojih kot tudi spremljanja dela drugih strokovnih delavcev, ki so na naši šoli izvajali 

pomoč OPP. Odločilne pa so delovne izkušnje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Običajno gre za kombinacijo motenj oz. sploh pri mlajših otrocih najlažje s specifičnimi 

znanji pomaga defektolog, saj gre za nazornost, rabo pomagal, strategij, kjer imajo  

specialni pedagogi veliko praktičnega znanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Odvisno od tega za kakšne težave gre pri otroku. Glede na to da je na šoli največ otrok s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, se mi zdi specialni pedagog najbolj ustrezen 

oz . usposobljen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Odvisno od primanjkljajev, ovir oz. motenj 

 Vsaka značilnost zahteva specialno metodiko, didaktiko.   

 Menim, da so za delo z učenci s posebnimi potrebami dobro usposobljeni različni profili. 

Nemogoče je enoznačno reči, kdo je najbolj usposobljen, saj je to odvisno od tega, za katere 

vrste primanjkljajev gre in koliko so otroci stari. Npr. za delo z učenci z govorno-

jezikovnimi motnjami je najbolj usposobljen logoped, za delo s slepimi in slabovidnimi ter 

gluhimi in naglušnimi specialni pedagog, za delo z učenci s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami pa socialni pedagog in psiholog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 V veliki večini je na redni OŠ pedagog ustrezen profil za nudenje pomoči. Le v posameznih 

primerih, kot so gibalno ovirani ali anksiozni učenci, je potrebno sodelovati z defektologom 

ali psihologom. Odpravljanje primanjkljajev je mogoče, če je težava odkrita čim prej, to je v 

1. ali 2. razredu, vse kar je pozneje v drugi tiradi je bolj ali manj veliko zamujeno – 
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predvsem na področju branja in pisanja. Potem je DSP omejena na organizacijo učne snovi 

in suport otroku ter učitelju, če je le-ta pripravljen sodelovati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Vsak izmed naštetih profilov je strokovnjak na svojem področju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Povsem odvisno od vrste otrokovih težav. Vsak profil ima svojo specifično področje, ki ga 

obravnava in povsem nesmiselno je soditi, kdo je najbolj usposobljen za delo z OPP na 

splošno. Verjetno je za delo z otrokom, ki ima govorne težave najbolj usposobljen logoped, 

za otroke, ki imajo težave s samoregulacijo, psiholog, za otroke s SUT specialni pedagog.             

 Odvisno, kakšne so otrokove posebne potrebe.       

 Odvisno od PP – različni profili so nujni. 

 Otroci s posebnimi potrebami se delijo na podskupine glede na težave, ki jih imajo. Vsaka 

težava je specifična in zahteva edinstven pristop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Zato, ker so motnje otrok zelo različne. Za otroka, ki ima govorne motnje, je najbolje 

usposobljen logoped, za otroka, ki ima primanjkljaje na posameznih področjih, je mogoče 

uspešen psiholog ali socialni delavec – odvisno, zakaj so motnje nastale (lahko so posledice  

trenj v družini, alkohol, nasilje itd.).    

 Vsak otrok je edinstven, enkraten in neponovljiv. Obravnavati ga je potrebno v celostnem 

smislu. Vsak profil ima pridobljeno strokovno znanje s svojega področja, ki lahko 

pripomore k premagovanju primanjkljajev, ovir. Zelo dobrodošlo pa je timsko sodelovanje, 

kjer sodeluje več strokovnjakov različnih profilov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Učenci s posebnimi potrebami so tako široka skupina, da nobeden od navedenih profilov ni 

usposobljen za delo z vsemi vrstami posebnih potreb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami je načeloma najbolj usposobljen 

psiholog, za večino drugih motenj pa po mojem mnenju defektolog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Zato, ker sem se do vsega dodatnega znanja za delo s takimi učenci morala dokopati sama 

in z veliko željo, pridobiti si dodatna znanja na posebnih izobraževanjih, kajti v mojem času 

študija nas niso opolnomočili s tovrstnimi znanji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Vprašalnik je oblikovan tako, da bolj slabo pokriva starejše ŠSD, saj mi v času rednega 

študija nismo posebej obravnavali dijake s PP (prej so to bili učenci s SUT), tudi zakonodaja 

je bila drugačna. Zato so odgovori "bolj približni".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Otroci s posebnimi potrebami imajo po navadi težave hkrati pri učenju, sprejemanju 

informacij, retenciji, pozornosti, vedenju in čustvovanju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Vsak otrok potrebuje pomoč glede na svoje primanjkljaje in glede na to bi se ga moralo 

usmeriti. Včasih preveč šteje mnenje staršev, ki pa kot vemo poznajo svojega otroka, niso 
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pa nujno strokovnjaki. Komisije za usmerjanje so preveč podložene vplivom staršev in ne 

dejanski pomoči, ki jo otrok potrebuje.     

 Težko ocenjujemo na splošno, odvisno je od posameznega dijaka oz. učenca kakšne 

primanjkljaje ima in kakšne prilagoditve se zanj izvajajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Učenci imajo zelo različne težave, pri učnih težavah branja in pisanja sta lahko ustrezna 

specialni pedagog ali učitelj, pri govornih težavah logoped, pri težavah s koncentracijo 

socialni pedagog.  Na žalost pa v odločbah še nikoli ni bil izbran profil socialni delavec kot 

izvajalec dodatne strokovne pomoči. No, morda na šoli nismo imeli take odločbe, pa bi bilo 

dobro, da bi bila pri učencih s težavami na učnem področju, s težavami prilagajanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Za učence z učnimi težavami delo z OPP lahko opravljajo pedagogi, psihologi ipd. Za druge 

skupine otrok s posebnimi potrebami (gluhi, naglušni, slepi itd.) delo z OPP opravljajo 

strokovnjaki svoje stroke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Različni profili imamo svoje prednosti in pomanjkljivosti, če lahko temu rečemo tako. 

Vsekakor je naša ustreznost odvisna od kategorije, v katero je otrok usmerjen oziroma je 

potrebno izhajati iz njegove motnje, primanjkljaja oziroma ovire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Težko ocenim usposobljenost drugih profilov za delo z UPP. Zase lahko povem, da sem se 

ogromno naučila sama, v sodelovanju z drugimi profili v praksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Na šolo prihajajo dijaki z različnimi motnjami oz. težavami, ki bi potrebovali strokovnjake 

različnih profilov. Če gre npr. za dolgotrajno bolne dijake, bi potrebovali tudi profile z vsaj 

nekaj medicinskega znanja. Mi, ki smo študij A-pedagogike in B-psihologije končali že 

pred davnimi leti, nismo dobili nobenih znanj za delo z dijaki s posebnimi potrebami. 

Specialni pedagogi so usposobljeni za določene posamezne  motnje, univerzalnega profila 

pa ni. Mogoče je še najbolj usposobljen psiholog, a se težko opredelim, saj vsebine študija v 

zadnjih letih ne poznam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Učenci s posebnimi potrebami so zelo različni in imajo različne motnje oz. primanjkljaje. 

Zato je težko reči, kdo bi bil najbolj usposobljen. Za enega otroka je to logoped, za drugega 

psiholog, za tretjega socialni pedagog itd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Z učenci s posebnimi potrebami se ne more ukvarjati le en profil strokovnjakov. Težave 

otrok so različne in prav je, če vsak opravlja svoje delo. Super bi bilo, če bi bilo na šoli več 

profilov, ne pa da se en strokovnjak ukvarja tako s čustvenimi, vedenjskimi, učnimi... 

težavami. To sicer počnemo, vprašanje pa je,  če smo strokovni in temu primerno tudi 

uspešni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 



 
191 

Več strokovnjakov 

 Vsak profil ima svoja specifična znanja, težko bi izpostavila le enega. Žal mi je, da socialni 

delavci po zakonodaji ne moremo izvajati te pomoči, saj imamo tudi znanja s tega področja. 

Ne nazadnje je naša fakulteta pomagala pri izgradnji smernic, izdala dve knjigi na temo 

pomoči učencem s PP.  

 Menim, da je glede na toliko različnih kategorij dijakov s posebnimi potrebami nemogoče 

določiti le en strokovni profil – v tem primeru bi se odločila za defektologa oz. specialnega 

pedagoga. Ker pa gre pogosto tudi za motnje v doživljanju samega sebe, motnje v socialnih 

odnosih, čustvene motnje – je nujno tudi sodelovanje socialnega pedagog in psihologa. 

Razlike so tudi med učenci v OŠ in dijaki v SŠ – predvsem pri slednjih je glede na naravo 

razvoja (obdobje mladostništva, oblikovanje samopodobe) nujno sodelovanje psihologa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Delo s starši, otroki in njihovo posebnostjo je stvar izkušenj (lastnih in pridobljenih preko 

druge osebe), kar pa ne pogojuje nekega izobraževalnega profila.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Usposobljenost je povezana s profilom svetovalnega delavca. Surdopedagog sigurno 

najbolje obvlada delo z gluhimi, sama sodelujem s tiflopedagoginjo zaradi slabovidne 

dijakinje. Je izjemna, ogromno ve. Z avtističnim otrokom dela najbolje psiholog, prav tako z 

nadarjenimi. Ni splošno najbolj ustreznega profila.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Vsak profil bi moral z dodatno dokvalifikacijo ustrezati OPP, predvsem pa za PPU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Večina otrok ima kombinacijo težav. Zaradi primanjkljajev na določenem področju učenja  

se v šolskem okolju razvijejo še težave na področje socializacije in čustvovanja. Pri 

defektologih pogrešam znanje in izkušnje za delo v skupini in različnimi pristopi pomoči 

otroku, ki se težko vključuje v oddelek ali so razvili neustrezne oblike vedenja in odzivanja.  

Pri socialnih pedagogih pogrešam znanja iz metodike in didaktike. Zase lahko ocenim, da 

sem svoje sodelovanje prepoznavala kot učinkovito pri sodelavki, ki je imela oboje. Glede 

na odzive učiteljev (odkrito govorijo o profesionalnem delu, strokovnosti) menim, da je 

njihovo sodelovanje  večje kot pri ostalih.   Verjamem, da kompleksnost problemov in težav 

posameznikov ali skupine terja interdisciplinarni študij tudi na tem področju. Svetovalni 

delavec mojega profila (ali pedagog, psiholog) lahko uspešno deluje le v timu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Glede na vrsto primanjkljaja oz. motnje pri otroku je odvisen ustrezen profil strokovnega 

delavca (ki je najbolj usposobljen za delo z učenci s PP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Otroci potrebujejo različne pomoči, zato menim, da je potreben tim za nudenje pomoči.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Težko se odločim samo za en profil strokovnjaka. Dejansko je za večino OPP priporočljivo, 

da sodeluje z več strokovnjaki. Za najtežje primere so vsekakor bolj usposobljeni 
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defektologi, medtem ko lahko kvaliteten pedagog, ki je svoje znanje izpopolnjeval, zelo 

kakovostno dela v primeru lažjih motenj.  Pa še opomba, v času mojega študija je bila 

inkluzija še v povojih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Sama sem pedagog in že tretje leto izvajam dodatno strokovno pomoč. Menim, da je morda 

za določeno težavo kot npr. čustveno vedenjsko motnjo nedvomno bolj usposobljen socialni 

pedagog. Glede na to da pa sem imela možnost sodelovati in delati v timu socialne 

pedagoginje, defektologinje in pedagoginje in se v praksi veliko naučila od vsakega profila 

bi kot zaključek lahko navedla, da je najpomembnejše pri delu z učenci s posebnimi 

potrebami imeti občutek za njih in si pridobiti njihovo zaupanja in  ne zdi se mi toliko 

pomembno ali sem pedagog ali defektolog. Določene metode in strategije dela s temi 

učenci, ki jih imajo sicer defektologi, pa menim, da se da vse naučiti (s prebiranjem 

literature, izmenjava izkušenj, strokovna usposabljanja, seminarji itd.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Vsak otrok rabi različne oblike pomoči v različnih situacijah in v različnih obdobjih. 

Pomembnejše od formalne izobrazbe (profila strokovnjaka), se mi zdi, da je občutljivost na 

potrebe otroka ter nenehno izobraževanje posameznika ter njegovo iskanje ustreznih oblik 

in metod poučevanja. Sama sem pedagoginja po profilu. Skozi delo (izkušnje) sem se kalila, 

predvsem pa obiskala številne seminarje in se redno tudi samoizobraževala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Odvisno od motnje oz. primanjkljajev. Menim, da sta za specifične učne težave in čustveno 

vedenjske motnje najbolj primerna socialni pedagog in specialni pedagog, pa tudi mogoče 

pedagog. Npr. za jezikovne motnje pa pride bolj do izraza logoped.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Otroci s posebnimi potrebami so zelo raznolika skupina, zato ne moremo reči, da je le en 

profil najbolj ustrezen za delo z vsemi otroki s posebnimi potrebami. Za nekatere skupine je 

sigurno najbolj primeren specialni pedagog (primanjkljaji na posameznih področjih učenja), 

drugje psiholog (čustvene in vedenjske motnje).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Vsak učenec ima svoje značilnosti, posebnosti, težave. Po mojem mnenju je to vprašanje 

nepravilno zastavljeno, neprimerno. Za postopke in vodenje komisij, timskih sestankov, 

menim, da so najbolje usposobljeni socialni delavci. Za strokovno individualno delo, za 

dejansko izvajanje dodatne pomoči, pa je verjetno najbolj usposobljen defektolog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Defektolog bolj pozna specialno-metodične postopke, pedagog pa pouk kot tak – strukturo 

ure, bolj timski pristop, celostni pogled na otroka, spoznava ga v različnih situacijah – ne 

samo za šolsko mizo; če je defektolog mobilni, se mu vedno mudi, delo ima na večih šolah, 

ni mogoče, da bi bil prisoten na vseh konferencah, timih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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 Menim, da je nemogoče opredeliti en ustrezen profil za delo z izjemno različnimi skupinami 

učencev s posebnimi potrebami!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Mislim, da ni glavna razlika v profilu. Dobro se nam je izkazalo tudi to, da imamo različne 

profile in sodelovanje med temi profili.  Odvisno je tudi od človeka, kako se trudi, kaj dela, 

kako se dodatno izobražuje... ter od odnosa do OPP, do učiteljev, do kolegov, njegove 

pozicije v kolektivu. Veliko je variabel, ni samo profil izobrazbe tisti, ki je odločujoč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Ne morem se odločiti le za en profil, ker je pomoč odvisna predvsem od področja učenčevih 

težav, pa tudi od znanja posameznega izvajalca (ni izključno povezano s profilom) in 

odnosom z otrokom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Najkakovostnejša je timska obravnava otroka. Potrebno je tako poznavanje večinske šolske 

prakse, kot tudi posebnosti otroka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Pedagog 

 Pridobijo največ teoretičnega znanja v času študija za delo v OŠ.       

 Odvisno od posameznika samega, koliko se je pripravljen sam dodatno izobraževati. 

Pedagog spremlja učenca že od 1. razreda dalje, sodeluje z razredniki, starši, svetuje, kako 

se učiti, predlaga strategije učenja... Defektolog je v času študija pridobil najbolj specifična 

znanja za delo z OPP, vendar običajno otroka začne spoznavati šele, ko prejme odločbo za 

DSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Za delo z učenci s PP je najbolj usposobljen defektolog, a ker le-ti prihajajo na šolo tako 

redko, so bolj kot ne nedosegljivi. Pri PPPU otroci nujno potrebujejo več krajših izsekov, 

zato je bolj učinkovito, če pomoč izvaja pedagog, ki je na šoli. Sploh pri bralnih težavah in 

motnjah pozornosti in koncentracije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Za delo z učenci s posebnimi potrebami, so poleg strokovnjakov – specialnih pedagogov do 

neke mere usposobljeni tudi ostali strokovni delavci, vendar pa jim manjka strokovnih 

specifičnih znanj. Učencem s posebnimi potrebami je pomembno tudi kakšen je človek, ki 

dela z njim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Socialni pedagog 

 Ker so socialni pedagogi prilagodljivi, dobro sodelujemo v timu in uspešno vključujemo 

togo zakonodajo v prakso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Ker izobrazba obsega večjo širino znanja kot pri ostalih poklicih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Ker se je samo za to izobraževal.   
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 Ker je širina njegovega znanja širša kot pri ostalih poklicih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Pri dijakih s PP, ne glede na njihovo motnjo, pogosto nastopijo čustvene stiske, ki se lahko 

odražajo tudi v vedenju (agresivno, impulzivno, razdražljivo, zaprtost vase, 

samopoškodbeno). Poleg DSP pri posameznih predmetih, bi bila nujna še obravnava oz. 

vsaj 1 ura na 14 dni pri soc. ped.   

 Ker gledamo na otroka celostno (individualno, opazujemo in se vključujemo v interakcije v 

skupini, družini, družbi); ker smo usposobljeni tudi za preventivno delo, ne le za gašenje 

požarov; ker smo prilagodljivi, fleksibilni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Psiholog 

 Ker ima širši vpogled glede razvoja, motenj in pedagoškega procesa.  

 Zaradi svojega znanja metodologije poučevanja, razumevanja vrste in stopnje 

primanjkljajev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Ker razume posebne potrebe kot potrebe in ne kot posebne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Psihologa ali specialnega pedagoga. Otrok namreč potrebuje celotno "oskrbo". Če ne dela s 

psihologom, so zanemarjeni mnogi drugi vidiki osebnostnega razvoja, če ne dela s spec. 

pedagogom, se ne odpravlja specialno pedagoška motnja. Potrebuje oba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Inkluzivni pedagog 

 Težko je opredeliti, kateri strokovni delavec je primernejši, predvsem je odvisno od motnje 

in primanjkljaja učenca ter njegovih potreb. Menim, da so v nižjih razredih primernejši 

specialni pedagogi. Inkluzivni pedagogi pa imajo predvsem širino, ker je tudi študij 

usmerjen predvsem k usposobljenosti inkluzivnega pedagoga za nudenje DSP čim širši 

skupini OPP.  

 Ker je to dejansko edini strokovnjak, ki se usposablja za vse vrste primanjkljajev, ki jih ima 

lahko določen otrok, ki je vključen v redno OŠ. Vsi ostali so podrobno specializirani za 

posamezna področja – za področja primanjkljajev na posameznih področjih učenja pa ni 

specializiran nihče od naštetih, pa je teh motenj največ. Inkluzivni pedagog pa je 

specializiran tudi za motnje na tem področju, kot tudi vseh ostalih motenj, ki so izražene le 

v taki meri, da lahko otrok še vedno obiskuje pouk v rednih OŠ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Socialni delavec 

 Ker dobijo največ izkušenj v času študija.   
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 Pri delu z dijaki s posebnimi potrebami zelo uživam. Navezali smo se eden na drugega in 

dijaki prihajajo k meni tudi, ko nimajo dodatne ure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Drugo 

 Menim, da so pedagogi, socialni ped. bolj usposobljeni za učne težave, psihologi za 

osebnostne težave. Pomembna pa je tudi osebnost in pripravljenost posameznika. Samo 

znanje in vedenje za uspešnost pri delu ni dovolj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Vsi našteti poklicni profili so različno usposobljeni (že zaradi različnega študijskega 

programa), poleg tega so osebe istega profila različno usposobljene tudi zaradi različnih 

poklicnih poti (usposabljanja, pretekle zaposlitve, lastno izobraževanje itd.). Učenci s PP 

izhajajo iz različnih okolij, imajo različne težave, primanjkljaje, močna oz. šibka področja 

itd. Skratka imajo posebne potrebe, na katere lahko odgovorijo različne osebe. Zato menim, 

da ne moremo govoriti o tem, kateri profil je najbolj usposobljen za delo z učenci s 

posebnimi potrebami (preveč splošno), temveč katera oseba je najbolj ustrezna za delo z 

določenim učencem oz. učenko, seveda pa mora biti za tovrstno delo tudi ustrezno 

usposobljena!   

 Vsak profil je usposobljen oz. se usposobi za delo z učenci s posebnimi potrebami glede na 

motnjo, zato je težko reči kateri profil je najbolj usposobljen. Ko imaš na šoli otroka s 

posebnimi potrebami, narediš načrt, v katerem opredeliš katera znanja že imaš in katera 

znanja bi bilo dobro, da še osvežiš ali pridobiš.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Kako pa naj to vem? Ker nimam izkušenj. Sploh pa mislim, da vrsta (formalne) izobrazba ni 

ključna pri oblikovanju strokovnih kompetenc.      

 Odvisno od otroka, ki ima posebne potrebe – kakšne so te posebne potrebe.    

 Se ne morem odločiti. OPP so široka skupina otrok, ki potrebujejo vsak svojo metodo dela. 

Vsi profili so strokovnjaki na določenem področju za premagovanje primanjkljajev, ovir oz 

motenj otroka. Zato se tudi ne morem odločiti, kateri profil je najbolj usposobljen za delo z 

učenci s PP. Mislim, da se vsi trudimo, da otroku pomagamo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Težko je podati mnenje o tem, kdo je najbolj usposobljen, ker imajo otroci zelo različne 

težave oz. primanjkljaje. Za otroke z učnimi težavami oz primanjkljaji sta to vsekakor 

specialni pedagog in delno pedagog, ostali profili so bolj usposobljeni za specialne 

posebnosti (govor, sluh, vedenjske težave itd.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Glede na širok spekter motenj je profil, ki je usposobljen in primeren zelo različen, v 

odvisnosti od motnje. Pomembno se razlikuje profil, ki dela s posamezniki glede na stopnjo 
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šolanja (osnovna šola, srednja šola). V srednji šoli imamo otroke, ki potrebujejo drugačno 

pomoč kot otroci v osnovni šoli in mislim, da je zato odgovor na to vprašanje zelo odvisen 

od motnje. Večinoma imajo dijaki v odločbi določeno strokovno pomoč, ki jo izvajajo 

učitelji posamezne strokovnosti. Psihologi pa lahko pomagamo pri razvijanju občutka lastne 

vrednosti, pomoči pri anksioznih in depresivnih motnjah, pri organizaciji učenja, podpori pri 

komunikaciji z učitelji itd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Uspešno delo z učenci s PP ni odvisno od profila, ampak od posameznika, saj so moje 

izkušnje pokazale, da si uporabno znanje pridobimo s prakso in delom in ne v času študija 

(ker je preveč teoretičen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

5.3. PRILOGA 3: ODGOVORI NA 19. VPRAŠANJE 

 

VPRAŠANJE: Bi želeli še kaj dodati oziroma komentirati o vzgoji in izobraževanju OPP? 

 

ODGOVORI:  

Odgovori so v celoti zapisani z besedami, ki so jih uporabili vprašani. Vsebina ni 

spremenjena, popravila sem le tiskarske napake. 

 

 Preden so različne otroke vključili v oddelke OŠ, bi morali usposobiti učitelje in strokovne 

delavce za delo z učenci s posebnimi potrebami. Potem ideja o inkluziji ne bi bila tako 

slaba, kot se je morda pokazala v praksi. V to se je vložilo ogromno sredstev, vendar se je 

za vprašat, kakšne rezultate smo imeli. Menim celo, da se je nekaterim delala škoda. Lp        

 Inkluzivna vzgoja ima prednosti in slabosti – predvsem je odvisna od vrste in narave 

motnje, od družinske podpore in uvidevnosti in še in še. Predvsem je inkluzivna vzgoja za 

državo cenejša, za otroke (in njihove družine) pa pogosto slabša.  

 Menim, da bi bilo potrebno za otroke s PP nameniti več ur (dve ali tri ure na teden za otroka 

s PPPU nikakor ni dovolj, ob tem pa ostaja večna dilema ali prednost pri sami uri nameniti 

izključno odpravi primanjkljajev ali slediti tudi učni snovi) ter zagotoviti nekatere osnovne 

pogoje (prostorske, materialne) za samo izvajanje DSP. Šele takrat bi lahko govorili o tem, 

da je inkluzija zaživela v pravem pomenu besede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Poudariti bi želela težave pri postopkih usmerjanja, ki trajajo predolgo – v povprečju eno 

leto, najpogosteje pa še dlje. Prav tako imamo težave pri vključevanju otrok z nizkimi 

sposobnostmi v prilagojene oddelke vzgoje in izobraževanja, saj se postopek usmerjanja po 
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navadi ustavi na željo staršev, ko izvedo, da bo moral otrok v "posebno šolo". Pri teh 

odločitvah imajo še vedno preveliko vlogo in vpliv na odločanje starši, ki nimajo potrebnih 

znanj za tako pomembne odločitve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Inkluzivna vzgoja je uspešna v primeru velike angažiranosti staršev. Z urami, ki jih dobijo 

"usmerjeni" otroci, se ne more nadomestiti vseh potrebnih specifik, ki jih potrebujejo. 

Učitelji se sicer usposabljajo za delo z učenci s posebnimi potrebami, vendar je to znanje 

pomanjkljivo in seveda ni za pričakovati, da bodo obvladali delo do te mere kot profili, ki se 

usposabljajo specifično za posamezno področje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Sem zagovornik inkluzije, ker bi lahko celotna družba s tem pridobila. Preveč izločujemo, 

tekmujemo, premalo sodelujemo, povezujemo, sprejemamo. Individualne ure za OPP so 

zelo drag pristop, preveč je v zadnjem času teh otrok, premalo individualizacije in 

diferenciacije v razredu. Učitelji pravijo, da niso usposobljeni za delo z OPP. Potrebovali bi 

več fleksibilnosti, odprtih vrat v razredu, da se vključujejo tudi pri pouku različni 

strokovnjaki, več sodelovanja, povezovanja in vključevanja. Na predmetni stopnji pogosto ti 

OPP dobijo pomoč učitelja. Kar naenkrat je preveč teh OPP, premalo se uporablja pet 

korakov učne pomoči ali/in tudi druge oblike pomoči. Menim, da še nismo blizu inkluziji, 

ker morajo za to biti pogoji v družbi in naravnanost ljudi. Veliko uspehov pri študiju.   

 Potrebna bi bila dva učitelja v oddelku, v katerem so otroci s PP, pa tudi nižje število otrok 

v razredu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Strinjam se z inkluzijo, če so v šoli zagotovljeni pogoji za to. Trenutno je inkluzija velika 

iluzija, ker se od zaposlenih zahteva, pogojev pa niti slučajno nimamo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Šolanje prinese zelo malo znanja, šele praksa te nauči in opremi s potrebnimi znanji. Moje 

izkušnje – več študiraš, manj veš! Če želimo delati v praksi, v šoli, z otroki, nam bo teorija 

zelo malo pomagala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Za pravo strokovno pomoč zahteva vsaka vrsta primanjkljaja specifična znanja, ki jih ima 

lahko samo visoko usposobljen kader, ki pa ga v naši družbi še vedno primanjkuje.  

Izobraževalni programi so preveč splošni, manjka pa ljudi, ki bi obvladali posebne tehnike 

dela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Večino stvari sem se naučila v stikih z dijaki in z njihovimi starši, v sodelovanju z drugimi 

strokovnimi delavci, nekaj na seminarjih in veliko iz ustrezne strokovne literature. Želim 

vam veliko uspeha pri pripravi naloge in vas lepo pozdravljam, AXX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Takšne raziskave so zelo priporočljive, rezultati pa bodo zelo uporabni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Inkluzija ne za vsako ceno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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 Poudarek bi moral biti na delu s posameznim otrokom, zelo zelo individualizirano. 

Posamezne kategorije se včasih manj razlikujejo kot otroci znotraj posameznih kategorij. 

Delo bi moralo biti timsko: nihče sam ne ve dovolj, vključevati je treba starše.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Komentar na vprašanje iz prvega dela vprašalnika: V času študija smo sicer veliko izvedeli 

glede zakonodaje, odkrivanja, diagnosticiranja in oblik pomoči otrokom s "posebnimi 

potrebami", vendar zaradi hitrih sprememb v vzgoji in izobraževanju je bilo tovrstno znanje 

ob vstopu v službo že precej  "zastarano".  Za vse, ki delajo na teh področjih dela, je 

potrebno stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje. Gre za celoten sklop znanj, 

kompetenc, veščin, ki obsegajo delo s samimi učenci, sodelovanje z njihovimi starši, 

učitelji, zunanjimi institucijami, izboljševanje svojega dela, iskanje dobre prakse itd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Želim povedati to, da bi morali v času študija pridobiti na tem področju bistveno več 

predvsem t. i. uporabnega znanja. Šele sedaj, ko delam s temi otroki, vidim, koliko bi morali 

še vedeti in se moramo neprestano izpopolnjevati na tem področju. Zelo uporabne so 

študijske skupine in seminarji, ki nam dajejo neke smernice. Sam študij je pa sama teorija in 

vse preveč posplošeno. To me najbolj žalosti. Ko pa prideš iz fakultete na delovno mesto, se 

je pa treba začeti poglabljati in razširjati svoje znanje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Inkluzijo v glavnem podpiram. Pogrešam strokovno sodelovanje (ni dovolj izpolniti 

poročilo) med komisijami za usmerjanje in izvajalci – praktiki, ki delajo z določenim 

otrokom. Šole imajo tudi svojo specifiko in potrebno bi jo bilo upoštevati. V odločbah 

pogrešam več kombinacij različnih profilov. Trenutno so odločitve bolj administrativne kot 

strokovne. Vsekakor je še veliko možnosti izboljšanja pomoči otrokom tudi s 

spreminjanjem vloge staršev. Menim, da je njihova odgovornost do otroka (s PP) z 

vključitvijo v šolo premajhna in premalo dorečena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Žal mi je, da mi moja izobrazba, ki je samo višja, ne omogoča dodatnega strokovnega 

izobraževanja za delo z otroki s posebnimi potrebami. Lp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Menim, da je v Sloveniji preveč OPP. Iz prakse ugotavljam, da se mnogi starši odločijo za 

usmeritev zaradi vseh ugodnosti, ki jih odločba prinaša (podaljšan čas pisanja, napovedano 

spraševanje, izogibanje izbirnemu postopku pri vpisu v srednje šole itd.). Pogostokrat starši 

premalo sami naredijo doma z otroki in pričakujejo, da bo šola poskrbela za znanje njihovih 

otrok. Tako se že pri najmanjših težavah obračajo po pomoč in usmerjanje. Skeptična sem 

tudi do komisij, ki samo na podlagi mnenj drugih in morebitnega kratkega srečanja z 

otrokom že postavijo diagnozo in potrebne prilagoditve.  
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 Preveč OPP se vključi v večinske OŠ, tudi take, ki bi glede na sposobnosti potrebovali 

program z nižjim izobrazbenim standardom in bi verjetno tam tudi čustveno bolje 

funkcionirali. Nekateri OPP na večinski OŠ kljub DSP stalno doživljajo neuspehe in 

nesprejemanje s strani vrstnikov. Menim, da bi morali bolj kritično presojati, kdo je za 

redno OŠ, saj se pogosto dogaja, da OPP konča šolanje na redni OŠ brez ustreznega znanja 

in se tako ustvarja neko nerealno stanje. Po drugi strani pa je precej otrok, ki bi že v začetku 

šolanja potrebovali specialno pedagoško pomoč, pa je ne dobijo, bodisi da jo starši 

odklanjajo bodisi da učitelji ne ukrepajo pravočasno. DSP na večinski OŠ je vse prevečkrat 

le dajanje inštrukcij na višji stopnji. Mislim, da je DSP upravičena bolj na razredni stopnji.  

 Mogoče samo še to, da se je sistem vse stvari lotil na napačnem koncu. Najprej bi morali 

izobraziti delavce šole (učitelje, svetovalne delavce), nato pa začeti vključevati te otroke v 

šolo. Mi pa smo najprej začeli vključevati otroke v šolo, staršem smo povedali, kaj vse 

njihovim otrokom pripada, od učiteljev (brez ustreznih znanj) pa zahtevali, da to otrokom 

nudijo. Meni se to zdi neodgovorno in neprofesionalno. Verjetno je šel sistem tudi malce 

preveč na široko. Tako ostajajo strokovne institucije z ustrezno izobraženim kadrom in 

primernimi pogoji za delo prazne, redne osnovne šole pa "polne" z vso paleto učencev.   

Težava je v meji in meri do kje in do kdaj je za učenca program v redni osnovni šoli 

primernejši. Vso srečo pri vaši nalogi!             

 Pomembno je nenehno izobraževanje, iskanje novih in učinkovitih poti pri delu z otrokom s 

PP in z ostalimi otroci.    

 Včasih se sprašujem o smiselnosti inkluzije, ko vidim, kako otroci s posebnimi potrebami 

"pregorevajo" in razvijajo sekundarno pogojene čustvene in tudi vedenjske težave. Žal v 

osnovnih šolah z nižjim izobrazbenim standardom nimajo veliko učencev, veliko se 

prepušča odločitvi staršev in redne šole znižujejo standarde, da lahko "pomagajo" otroku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Nepripravljenost šol na sprejetje sistemske rešitve za OPP. Šole za to niso ustrezno 

pripravljene in usposobljene, zaradi česar se dela tudi velika škoda OPP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 S pozitivno voljo in pripravljenostjo strokovnih delavcev se vse da :-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Strinjam se z inkluzijo. Vendar ne v vseh primerih in za vsako ceno. Zagotovo pa razumem 

starše, ki ne želijo svojega 6-letnika, pa tudi 14-letnika dati v celotedensko institucionalno 

vzgojo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Z inkluzijo se strinjam, vendar ne za vsako ceno, oz. vsak primer je potrebno posebej 

pogledati in oceniti z vseh vidikov. Zadovoljni morajo biti vsi vključeni v vzgojno-

izobraževalni proces (otrok, starši in izvajalci – učitelji, svetovalni delavec).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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 Po mojem mnenju je vsaj 30 % otrok v rednih osnovnih šolah in tja, glede na primanjkljaje, 

ne spadajo.            

 Izkušnje so tiste, ki strokovnemu delavcu dajejo največ kompetenc za ustrezno ter 

učinkovito delo z OPP. (Seveda ne zanemarjam znanja oz. ustrezno pridobljene izobrazbe 

za delo z OPP.) 

 Ne strinjam se, da kategorija otrok z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi ne dobi ur 

dodatne strokovne pomoči, saj se v redni OŠ ta kategorija otrok najtežje uči. Niso pa 

usmerjeni v šolo s prilagojenim programom. Komisija za usmerjanje jim dodeli samo 

prilagoditve, kar je delno prav, ampak absolutno premalo, saj rabijo konstantno pomoč in 

vodenje. Običajno še doma nimajo prave pomoči in neuspeh in občutki manjvrednosti so tu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Inkluzija že, vendar ne za vsako ceno – in ob takšnih pogojih dela, ki obstajajo. Sama 

menim, da nekateri dijaki, ki so končali redno OŠ s prilagoditvami in prihajajo v srednjo 

šolo, prihajajo z nerealnimi pričakovanji in predstavami o svojih zmožnostih, so manj 

sposobni (bi zmogli le program nižjega poklicnega izobraževanja, vendar se zaradi uspešno 

končane OŠ vpisujejo v poklicno izobraževanje in imajo kljub odločbam dokaj velike 

težave – pa velika pričakovanja glede prilagoditev in "servisa" – dejansko pa ne obvladajo 

osnovnih računskih operacij). V redni OŠ so ob vodenju in stalni podpori učiteljev sicer 

dobili pozitivno oceno, vendar imajo šibko znanje. Vajeni so podpore, servisa, v srednjih 

šolah pa je tega manj in od njih pričakujemo več samostojnosti. Starši in oni sami pa so 

skozi OŠ dobili sporočilo, da se da. Prilagoditev že – standardi znanj pa naj bi bili isti ... 

zapleteno. Dosti sprenevedanja, manipulacije ipd. Ob tem, da so v OŠ imeli in doživeli 

poseben status – vrstniki pa so jih največkrat postavili na "drugo mesto". Torej tudi 

izključevali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Absolutno: največja napaka, ki so jo nam zagrešili, je inkluzija. Zakaj? Zato, ker so izvzeli 

otroke iz šole, kjer so bili usposobljeni strokovni delavci in jih dali med učitelje, ki nikoli 

nismo bili poučeni o metodah dela s tovrstnimi primanjkljaji, hkrati pa bi želela opozoriti, 

da tem otrokom s tovrstnim izobraževanjem nismo nič dodali dodatnega znanja, ampak smo 

ostale prikrajšali za mnogo, ne pa jih opolnomočili za življenje z njimi. Prav tako smo te 

ljudi sprejemali prej, le da so se tako eni kot drugi v šolskih ustanovah počutili bolje in 

varneje. Veliko uspeha pri magistrskem delu in pozdrav od učiteljice, pedagoginje z dušo in 

srcem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Starši nimajo dovolj znanja, da bi uspešno vodili svojega otroka skozi izobraževanje – 

včasih pričakujejo preveč prilagoditev ali pa sploh ne vedo, kakšna je vsebina odločbe o 
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usmeritvi. Dobro bi bilo imeti svetovalca, ki bi za posameznega otroka sodeloval pri 

pripravi IP. Premalo je sprotnega preverjanja ustreznosti odločbe. Izdanih odločb je zelo 

veliko, predvsem z opredelitvijo primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ki so zelo 

široko zastavljeni, morda bi bilo to področje treba natančneje opredeliti ali razdeliti na več 

področij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Inkluzivno vzgojo in izobraževanje zagovarjam v primeru, ko je določen program 

»ustrezen« za učenca (v njem napreduje na vseh področjih in se dobro počuti: je sprejet.). 

Takšno VI zagotavlja lahko le država z visokim finančnim in strokovnim standardom. 

Danes v Sloveniji praksa inkluzije še ni v celoti ustrezna za otroke in mladostnike s 

posebnimi potrebami. Potrebno je več finančnih sredstev za zagotavljanje ustreznega kadra, 

ki bo izvajal korekcijo in odpravo primanjkljajev ter da bo učencem vedno na voljo (ne le 

kot mobilni). Poleg tega pa ustrezno izobraževanje vseh pedagoških delavcev šole za 

uspešno inkluzivno pedagogiko, hitrejše prepoznavanje težav in večjo vlogo pri pomoči tem 

učencem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 En del učencev z odločbami o posebnih potrebah nima posebnih potreb, vsaj ne v primerjavi 

s svojimi sošolci. Zato bi bilo morda smotrno postaviti bolj jasna merila, če še dolgo želimo 

izvajati šolanje v skupinah, saj bodo ob trenutnem trendu kmalu imeli vsi učenci odločbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Moji odgovori na vprašanje o pridobljenem znanju za delo z otroki s PP med prakso niso 

ustrezni, ker v času mojega študija nismo imeli organizirane prakse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Tako kot povsod v sistemu, tudi z otroki s PP veljajo neki normativi in standardi. To so na 

žalost številke. Otroci pa niso številke in tudi niso vsi enaki. Nekdo potrebuje samo 

spodbudo in nasmešek, nekdo pa vsak dan vsaj pol ure. Kako lahko svetovalni delavec 

pomaga 20-im dijakom, če je na šoli zaposlen samo za 40 % (to pomeni dva dni). Dokler bo 

sistem takšen, bomo otrokom zelo slabo pomagali. Zato sem proti temu, da ti otroci 

obiskujejo "normalne" srednje šole. Normativi niso takšni, da bi otrokom lahko uspešno 

pomagali.  Druga pripomba pa je, da ima vsaj polovico otrok po moji oceni pomoč, ki je ne 

potrebujejo in je velikokrat tudi ne koristijo. To je zdaj postalo modno, če otrok v OŠ ne 

zmore, ga napotijo na komisijo, potem pa ima "brezplačno" pomoč. Na žalost pa zaradi tega 

večkrat ne dobijo pomoči mejni otroci, ki bi jo pa NUJNO potrebovali – pa kljub temu da 

jim pomoč ni odobrena, še naprej obiskujejo nek program in z veliko truda svojih domačih 

ter velikim angažiranjem učiteljev uspejo zaključiti npr. triletni program. Vendar, krivice so 

vedno bile – žalostno je le, da so usmerjene na otroke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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 Da bi morali v izobraževanje (med študijem) predmetnih učiteljev vključiti dodatna znanja o 

otrocih s posebnimi potrebami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Otroci, ki se v srednjo šolo vpišejo z nižjim številom točk (z odločbo se lahko izbirnemu 

postopku izognejo), imajo velike težave pri rednem pouku. Obstajati bi morala spodnja meje 

za vpis OPP v redne programe, ki imajo sicer omejitev vpisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Mnogi otroci s posebnimi potrebami sodijo v redne OŠ, nekateri pa ne. Težava je, ker je 

zdaj v rednih osnovnih šolah veliko tistih otrok, ki ne sodijo tja. In poberejo vso pozornost 

učitelja v razredu. To pa mislim, da ni cilj inkluzije. Za mnogo učencev (sploh z 

emocionalno vedenjskimi težavami) je težko najti alternativno šolanje/rešitev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Potrebno je upoštevati koristi vsakega posameznega otroka in staršem zagotoviti podporo in 

pomoč in nikakor v tem segmentu gledati na denar in izvajanje te oblike pomoči jemati kot 

dodaten strošek države. Kdor ne dela s temi učenci, ne pozna njihovih težav ter stisk 

njihovih staršev, ne more soditi o potrebnosti/nepotrebnosti oz. potratnosti/smiselnosti tega 

izvajanja. Zdi se mi, da se tudi na tem področju preveč vse gleda skozi luč denarja in ne 

skozi medčloveška čustva in razumevanje ter sprejemanje drugačnosti. Če se gremo 

inkluzijo, se je treba iti 100 %. Z vsem, kar sodi zraven. In se glede inkluzije OPP 

zgledovati po tistih evropskih državah, ki imajo to odlično organizirano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Ko sem odgovarjala na vprašanja o usposobljenosti za delo z OPP, sem imela v mislih svojo 

trenutno usposobljenost. Usposobljenost psihologov takoj po zaključenem študiju se mi zdi 

zelo majhna. Med študijem psihologije smo dobili izjemno malo znanja s tega področja, 

sploh pa ne praktičnega. To me zelo preseneča, saj imamo psihologi tako v šolstvu kot v 

zdravstvu veliko dela z OPP. Pa srečno pri pisanju naloge!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 V večinskih osnovnih šolah je vedno več otrok, ki ne zmorejo slediti ciljem in standardom 

znanj večinske osnovne šole. Osnovne šole s prilagojenim programom pa skorajda 

samevajo. Učenci, ki ne dosegajo minimalnih standardov znanj, bi se tam veliko bolje 

počutili in njihova samopodoba bi bila pozitivnejša. Podobno se dogaja s posebnimi 

programi. Starši bi morali uvideti, da OŠPP in posebni programi niso "bav bav", ampak so 

prav tako izobraževalni programi, kjer bi njihovi otroci več pridobili, kot izgubili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Ne strinjam se z inkluzijo, ker me izkušnje učijo, da so OPP (mejne ali osebe z lažjo motnjo 

v duševnem razvoju) veliko bolje obravnavane v šolah, kjer se izvaja prilagojen program. 

Ni tako velik problem v sprejemanju teh učencev v socialno sredino, ampak je problem, ker 

ti učenci ne zmorejo toliko kot njihovi vrstniki in se pri njih zaradi tega kažejo vedenjske in 

pa predvsem čustvene motnje, ki jih je vedno težje zajeziti in nekako omejiti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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 S skupnimi močmi (učencev, staršev, učiteljev in nas izvajalcev DSP) se da veliko narediti; 

tako učenci veliko pridobijo v rednih OŠ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Potrebovali bi več in predvsem kvalitetnejše strokovno izobraževanje na tem področju, tako 

v smislu osvežitve znanj kot spremljanje novosti na tem področju. Sicer ne vem, kako je s to 

zadevo trenutno na visokošolskem izobraževanju, vendar predlagam, da bi se tudi profesorji 

na fakultetah strokovno izpopolnjevali na tem področju in se učili iz prakse. V času mojega 

študija tega ni bilo. Študentje bi morali poslušati na predavanjih strokovne delavce, ki 

izvajajo dodatno strokovno pomoč v šolah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Sem za inluzivno vzgojo in izobraževanje OPP v čim večji možni meri. Potrebno pa se je 

zavedati, da "redna" OŠ ni primerna za vsakega učenca in da se naj izhaja predvsem iz tega, 

da se bo učenec v okolju počutil kar najbolje ter dosegel svoj maksimalni potencial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Če bi imeli učenci možnost obiskovanja šole z nižjim izobrazbenim standardom in se nato 

vpisati na 3-letno srednjo šolo, bi bila moja ocena nižja, ker so na šolah z nižjim 

izobrazbenim standardom večji strokovnjaki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Otroci s PP si tako obliko dela zaslužijo. Krivično je razmišljanje, da je tako delo potuha 

otrokom. Še vedno se pojavljajo učitelji, ki zagovarjajo, da je potrebno ukiniti DSP, ker 

otroke ne pelje do znanja, ampak le do kampanjskega učenja. Želim, da prevlada 

razumevanje težav šolanja otok s PP vsaj v OŠ, v srednjih šolah je to področje popolnoma 

neurejeno. Otroci, ki imajo težave, so zaradi samega neuspeha stigmatizirani, zato je z DSP 

dana možnost, da tudi otrokom z različnimi težavami uspe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Komisije včasih ne prevzamejo odgovornosti za svojo opredelitev, saj ne navedejo niti ene 

prilagoditve, ki naj bi jo dijak imel, pač pa vso odgovornost preložijo na šolo oz. člane 

strokovne skupine. Če jih prosiš, da povedo, npr. za katero bolezen gre pri dolgotrajno 

bolnem otroku, saj to bistveno vpliva na prilagoditve v šoli ter na to, na kaj moramo biti 

šolski delavci posebej pozorni, nam tega ne povedo, češ da gre za varstvo podatkov. Starši 

pa pogosto ne znajo opredeliti, za katero bolezen točno gre, povedo le znake, ne pa točne 

diagnoze. Nesmiselno je, da je vodja strokovne skupine razrednik in da je njegova naloga 

pisanje IP-jev, saj po navadi razredniki tega znanja nimajo in moramo to opravljati 

svetovalni delavci – pa naj nam dajo to v opis del in nalog!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Želela bi, da se krog specialnih pedagogov ne bi tako zapiral vase in povzdigoval svojega 

znanja. Mislim, da bi morali dovoliti specialno pedagoško dokvalifikacijo. Predvsem zato, 

ker specialnih pedagogov primanjkuje oz. jih poznam kar nekaj, ki ne dokončajo študija. Se 

sprašujem, kje je problem?! Prepričana sem, da se profili, ki jih omenjate, lahko priučijo 
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znanj in kvalitetno opravljajo delo vsaj v osnovni šoli (tu imam izkušnje) na področju otrok 

s posebnimi potrebami, ki so v večini vključeni v redne osnovne šole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Vse preveč se tistih OPP, ki ne zmorejo programa rednih osnovnih šol, pušča tam in jo 

zaključijo mukoma in z občutkom, da so zmeraj zadnji ter z nizko samopodobo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Inkluzija je dobra stvar, vendar ne za vsako ceno in predvsem ne na račun otrok. Postopki 

usmerjanja OPP so v zadnjih letih izgubili smisel, saj so komisije pod prevelikim vplivom 

staršev (v odločbe zapišejo tisto, kar želijo starši), šole pa tudi vedno težje izpustijo "iz rok" 

OPP, čeprav redni programi niso primerni za nekatere otroke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Velikokrat bi OPP bolje uspevali in dosegali boljše rezultate, če bi bili usmerjeni v šolo s 

prilagojenim izobrazbenim standardom. Inkluzija se velikokrat izkaže kot neustrezna, saj se 

učenci s težavami prevečkrat počutijo manj uspešne in sprejete s strani vrstnikov. 

Pričakovanja staršev so včasih previsoka, učitelji so v stiski, saj znižujejo standarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Zdi se mi, da je zakonodaja zastavljena dobro, da so izobraževanja, usposabljanja po 

zaključku študija kvalitetna, a obstajajo težave pri uvajanju strokovnih in zakonskih 

izhodišč v praksi. Pogosto ni primernega kadra, med učitelji ni pravega razumevanja 

otrokovih težav, premalo je timskega dela. Moj občutek je, da v prvi triadi in deloma v 

drugi še nekako uspemo izpeljevati individualizirane programe tako, kot so zamišljeni, in so 

otroci s PP vključeni med druge, v zadnji triadi pa je učenje tako storilnostno naravnano in 

učitelj gleda samo napredek na svojem področju, da je težko otroka celostno razvijati, 

dosegati cilje na vseh učnih področjih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Izobraževanje OPP je smiselno takrat, ko je otroku v korist in ni v škodo okolici, sicer je 

primerna sprememba programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Sistem bi lahko deloval. Trenutno še ne deluje, zlasti zato, ker je nepregleden, 

netransparenten in občutljiv na pritiske (staršev, institucij, šol, ...). Žal prevečkrat vidim, da 

je sistem usmerjanja in pomoči bodisi neuporabljen (ogromno otrok ostaja neusmerjenih 

zaradi staršev ali spregledanih – ostanejo brez kakršnekoli pomoči) ali zlorabljen (ko npr. 

starši z izsiljevanji dosežejo, da otrok z zmerno duševno motnjo obiskuje osnovno šolo in z 

dobesedno »pasjim treningom« dosega minimalne standarde znanja, četudi pri devetih letih 

izgoreva), zlasti zato, ker se zdi, da je sprejemanje odločb in določanje pomoči skorajda bolj 

odvisno od komisije kot od otrokovega stanja. Definitivno zaradi inkluzije trpijo standardi 

znanja, saj pouk poteka drugače, res pa je, da v razredih, kjer inkluzija uspe, vlada 

fantastična klima in da tudi sošolci razvijajo strpnost ipd.  Zopet, žal pa se prevečkrat zgodi, 

da otroka sošolci (bolj prikrito kot odkrito) ne sprejemajo, vztrajanje na inkluziji pa tu 
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gotovo povečuje nestrpnost in je, ne nazadnje, nepravično socialno mučenje otroka s 

posebnimi potrebami. Skratka – ideja je dobra, izvedba katastrofalna (šole se različno 

znajdejo in pogosto OPP nimajo niti podpore, določene v odločbah, kaj šele cel kontekst oz. 

okolje, ki bi ga potrebovali za to pravljico) in pravzaprav slabša od preteklih rešitev, kjer so 

imeli otroci vsaj dostop do strokovnjakov. Morda za primer – šolski svetovalni delavec 

lahko bore malo ukrepa, če je učiteljica prepričana, da sta disleksija ali ADHD izmišljotina 

in četudi zadosti vsem birokratskim zahtevam, je pravzaprav iluzorno pričakovati, da bo 

njeno delo s takim učencem plodno.                                                                                     

 Glede inkluzije menim, da mora vse potekati v najvišje dobro otroka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Vse dobro pri pisanju magistrske naloge :)  In upam, da se delo s PP bolj intenzivno usmeri 

v študijske programe, v mislih imam psihologijo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Popolnoma bi se strinjala z inkluzijo, če bi bil šolski sistem bolj fleksibilen pri prehodih iz 

razreda v razred ali pa če bi se v redni osnovni šoli redno zaposlilo strokovnjaka – 

specialnega pedagoga, ki bi imel zagotovljene vse pogoje za kvalitetno delo z otrokom. 

Specialni pedagog, ki je zaposlen na šoli, bi moral biti nujno tudi član komisije, saj bi bil 

prisoten od začetka postopka usmerjanja, torej od opazovanja otroka, sodelovanja z učitelji, 

priprave staršev, do oddaje zahtevka za usmerjanje. Torej najbolj kompetenten člen, saj  

najbolje pozna otroka. Večkrat se namreč zgodi, da komisija neustrezno usmeri otroka, 

včasih že v vrtcu, ko ima kognitivne sposobnosti nekje na meji, usmerjen pa je kot otrok z 

govorno-jezikovno motnjo, čeprav je npr. iz poročila razvidno, da je to otrokovo še 

najmočnejše področje. Ob vstopu v šolo nastopijo težave, ker se starši niso pripravljeni 

sprijazniti, da ne gre za govorno-jezikovno motnjo in da otrok ni len, temveč da ne zmore. 

Nakar se otroka vleče še par let iz razreda v razred, ob tem pa ga spremljajo vse mogoče 

psihične in psihosomatske travme. V kolikor bi bila šola prilagojena različnim sposobnostim 

otrok in bi le ti lahko napredovali po predmetih glede na njihove sposobnosti in ne nujno po 

kronološki starosti, bi to lahko veljalo za vse otroke, tudi za nadarjene, ki bi napredovali 

hitreje tam, kjer imajo visoke sposobnosti. V tak sistem bi bili vključeni vsi učenci in ne bi 

imeli otrok s posebnimi potrebami, ker bi se to upoštevalo za vse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Vsak otrok s PP je individuum, zato je vsakega potrebno dobro spoznati, da ugotoviš, kateri 

način mu najbolj ustreza, poleg tega pa je pri delu s temi otroki potrebno imeti ogromno 

potrpežljivosti in razumevanja.     

 Menim, da so "specializirane" šole, zavodi ipd. najbolj usposobljeni za delo z otroki s 

posebnimi potrebami. Inkluzija je po mojem mnenju smiselna le takrat, kadar ne gre za 
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težave velikih motenj oz. primanjkljajev ipd. Za težje primere je obvezno, da obstajajo 

"posebni" zavodi, šole ipd.        

 Tako kot je zastavljena, je ne podpiram in se z inkluzijo delno strinjam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Treba je razmisliti in skrbno proučiti, v katerih primerih je boljša vključitev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Če se že otroke s posebnimi potrebami vključuje v redne programe, bi država morala 

ustrezneje poskrbeti za celoten sistem, ki bi podpiral inkluzijo. Tu ne gre le za materialne 

pogoje, temveč ustrezno izobraževanje vseh strokovnih delavcev, še posebej učiteljev, ki 

imajo v oddelku kar nekaj otrok s posebnimi potrebami. Zagotoviti bi morali ustrezno 

strokovno pomoč različnih profilov.       

 Inkluzija seveda, vendar ne za vsako ceno. Včasih so potrebne posebne obravnave, 

posamezni strokovnjaki idr. Izvedba v praksi vedno ne omogoča vsega, kar lahko teoretično 

zagovarjam glede inkluzije (pogoji niso vedno idealni). Mislim, da se dogajajo velike 

spremembe, vseeno pa so počasne, ker v glavah ljudi je težko spreminjati koncepte. 

Poučevalna praksa se zelo počasi spreminja in delo strokovnjakov, ki delajo z OPP učenci, 

in svetovalne službe je tudi vpliv na učitelje, poučevanje njih, razlaganje, spremljanje, in tu 

je še veliko za postoriti.  Mislim, da imam tudi srečo, da delam na šoli z močno svetovalno 

službo in skupaj z različnimi učitelji, ki izvajajo DSP, smo kar močna ekipa in dobim lahko 

veliko podpore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Potrebno je, da učenci dobijo pomoč, s katero jih bomo usposobili za življenje in ne iz njih 

delati "invalide" ali pa jih učiti le za ocene. Oboje smo na šoli že doživeli in sicer s strani 

specialnih pedagogov.  Sama opravljam službo v svetovalni službi šele 8 let, čeprav delam v 

šolstvu že več kot 20 let, zato tudi v času študija nisem pridobila znanj. Izredno veliko sem 

se naučila od nekaterih razrednih učiteljic, ki so zelo dobri metodiki, pa tudi iz dodatnih 

izobraževanj. Zelo veliko me "naučijo" tudi učenci, saj moram biti ves čas zelo ustvarjalna, 

da najdem način, ki jim najbolj ustreza. Poleg strategij se vedno trudim, da stvari razumejo 

in povezujejo z realnim življenje in mi ocene niso pomembne, saj kadar učenec nekaj 

razume, to lahko uporabi, pa tudi ocena je v tem primeru vedno pozitivna. Z otrokom z 

motnjo avtističnega spektra sem delala, ker sem imela z njim vzpostavljen odnos in me je 

sprejemal, čeprav takrat o tem nisem veliko vedela in vesela sem, da uspešno nadaljuje 

šolanje v srednji šoli, kar je zame veliko zadovoljstvo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Nisem čisto prepričana, da je otroke s težjimi primanjkljaji smiselno vključevati v redno 

OŠ. Čisto odvisno od otroka, staršev, učiteljev in razredne skupnosti, v kateri se znajde. 

Nekateri funkcionirajo dobro, za druge pa je takšen način dela ena sama tortura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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 Večina teh otrok bi bolje uspevala na šoli z nižjim izobr. standardom. Stigmatizirani so 

povsod. V OŠ je vedno manj ročnega in praktičnega dela, njim pa bi ravno to razvijalo 

pomembno področje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Za nekatere OPP bi bilo primerneje, če bi bili vključeni v primerne zavode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Odvisno od otroka, njegove diagnoze, prilagoditev. Ne zagovarjam inkluzije za vsako ceno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Menim, da je sistem inkluzije sicer za veliko večino OPP dobro izdelan, skrbijo me vse 

spremembe, ki nam jih pripravljajo v paketu varčevalnih ukrepov. Prav tako menim, da so 

iz te skupine izpadli otroci z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi oziroma otroci s 

splošnimi učnimi težavami, ki so prepuščeni INDPP, dopolnilnemu pouku (ki se ga na 

manjših šolah ne more izvajati pri vseh predmetih) ter ind. in skupinski pomoči (konkretno 

naša šola ima 3 lokacije – centrala + dve podružnici in 10,5 ur ind. in skupinske pomoči, od 

tega MORAMO nameniti 4 ure nadarjenim). Ti otroci so res izgubljeni v sistemu naših, 

zanje izjemno zahtevnih programov redne osnovne šole. Dalje menim, da bi morala 

obstajati tudi varovalka za otroke, ki po vseh metričnih kriterijih sodijo v redno osnovno 

šolo, primanjkljaji pa so vendarle tako hudi, da ne zmorejo, potem pričaramo minimalne 

cilje, jih vlečemo naprej – otroci pa doživljajo hude stiske in psihosomatske motnje, ker pač 

v psihološki testni situaciji po sposobnostih sodijo v redno osnovno šolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Kot že napisano v prejšnjem sestavku: v srednjih šolah inkluzija ni enostavna. Zakonski 

predpisi in določila niso odraz realnih možnosti izobraževalnih institucij.     

 Vsak otrok je poseben in tako ga moramo tudi obravnavati. Veliko uspeha vam želim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Šola naredi ogromno za napredek OPP. V zadnjih letih upada prizadevanje staršev. Starši 

predvsem zahtevajo, sami pa premalo sodelujejo. Res je, da mnogi starši tudi ne zmorejo. 

Zato ima šola pomembno vlogo, za mnoge otroke s PP nenadomestljivo. Seveda so tudi 

izjeme. Starši pogosto izrazijo predvsem vzgojno nemoč. V zadnjem času opažam, da tudi 

komisije za usmerjanje popustijo pritiskom staršev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Menim, da inkluzivna vzgoja in izobraževanje teh otrok oz. učencev ni vedno najboljša 

izbira, sploh, če gre za zelo nizke intelektualne sposobnosti in velike učne, posledično pa 

tudi čustvene stiske, nizko samozaupanje. Otroci, ki ne zmorejo programa redne OŠ, kljub 

prilagoditvam in uram DSP, bi veliko bolj uspešno delali v OŠ s prilagojenim programom 

oz. mnogi tudi v zavodih. Inkluzija DA v določenem obsegu, a ne za vsako ceno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Mislim, da v našem šolskem sistemu še vedno ostaja preveč nepojasnjenih vprašanj v zvezi 

s to problematiko, npr. kako zagotoviti objektivno ocenjevanje učencev s PP, razumljivo 

tudi učencem, ki nimajo PP, velikokrat so vprašljive tudi prilagoditve za posamezne učence 
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glede na njihove primanjkljaje, ovire oz. motnje. Mislim tudi, da so učitelji zelo 

obremenjeni (saj vidim, koliko časa vlagajo v pripravo materialov, učnih gradiv, 

prilagajanje testov, da ne omenjam ostalih zadolžitev, ki so jih dolžni opraviti) in skorajda 

vidim več prednosti v usmerjanju teh otrok v OŠPP kot v večinskih OŠ, kjer je več 

didaktičnega materiala, manjši razredi idr. Večkrat opažam, da so ti učenci tarča posmeha 

(ne vsi, se pa vedno najde kdo od njih, ki izstopa – ostali učenci znajo to izkoristiti). 

Mnogokrat starši pričakujejo, da bo DSP odpravila vse težave, če te postanejo zelo resne, 

jim je nemalokrat težko pojasniti, zakaj bi bil prepis otroka na OŠPP bolj ustrezen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


