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POVZETEK 

 

Diplomsko delo Ustreznost ostajanja otrok s kognitivnimi primanjkljaji v večinski osnovni 

šoli z vidika izvajalcev dodatne strokovne pomoči združuje teoretična in praktična spoznanja 

o problematiki vključevanja nekaterih otrok v program osnovne šole s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Teoretični del diplomske naloge predstavi sistemsko ureditev vključevanja otrok s posebnimi 

potrebami v večinske osnovne šole skozi načela vzgoje in izobraževanja. Predstavljene so 

ugotovitve strokovnjakov o nekaterih pomanjkljivostih in težavah pri vključevanju otrok z 

učnimi oziroma kognitivnimi primanjkljaji v večinske osnovne šole. Strokovnjaki menijo, da 

se mnogi učenci ob podpori učiteljev in drugih strokovnih delavcev šole uspešno vključujejo v 

programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter dosegajo učni 

napredek. Predvsem so pri vključevanju uspešni tisti otroci, ki imajo lažje ali le posamezne 

oblike specifičnih učnih težav in motenj na področju učenja ali druge lažje primanjkljaje. 

Vendar pa predvsem iz prakse opozarjajo na učence, ki imajo nižje umske sposobnosti in 

druge razvojne motnje, pri katerih je vprašljivo ali jim večinska osnovna šola res omogoča 

optimalen razvoj.  

 

Empirični del diplomske naloge je kvalitativna analiza štirih intervjujev z izvajalkami dodatne 

strokovne pomoči. Zbrano in metodološko obdelano gradivo predstavi poglede izvajalk 

dodatne strokovne pomoči na ustreznost pomoči otrokom v programu s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter opozarja na sistemske in strokovne napake pri 

obravnavi otrok s posebnimi potrebami v večinski osnovni šoli. Mnenje izvajalk je, da je 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za nekatere otroke, kljub 

vsemu, prezahteven. Nakazuje se problem dolgotrajne izpostavljenosti otroka previsokim 

učnim zahtevam, kar ogroža njegov psihosocialni razvoj. Zaradi nizkih kognitivnih 

sposobnostih nekaterih posameznikov in visokih storilnostnih zahtev programa prihaja do 

stopnjevanja težav, ki izhajajo iz učne neučinkovitosti in vplivajo na učno motivacijo, 

emocionalno funkcioniranje, osebnostni razvoj, socialno vključevanje in vedenje otroka. 

  

V zaključnem delu diplomske naloge sem, glede na teoretična in praktična spoznanja, dodala 

še nekatere predloge za učinkovitejšo pomoč otrokom s posebnimi potrebami v osnovni šoli. 

 

 

 

Ključne besede: načela vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, težave v 

integracijskem procesu, kontinuum učnih težav, dodatna strokovna pomoč, položaj otroka v 

prezahtevnem programu 

 



ABSTRACT 

 

The paper The appropriateness of keeping children with cognitive disabilities in the 

mainstream primary school from the perspective of additional professional assistance 

workers combines theoretical and practical findings about issues on the integration of 

certain children into primary school programmes with adapted implementation and 

additional professional assistance. 

The theoretical part of the paper presents the systematical regulation of integration of 

children with special needs into mainstream primary schools through education principles 

and schooling. In this part, expert findings on certain disadvantages and difficulties with 

integration of children with learning or cognitive disabilities into mainstream primary schools 

are introduced. Experts believe that many pupils, along with the support from teachers and 

other professional school workers, have successfully integrated into programmes with 

adapted implementation and additional professional assistance, and have achieved learning 

progress. This applies especially to those who experience  minor or mere individual forms of 

specific learning disabilities and learning disorders or other minor disabilities. However, it is 

often pointed out, mostly from practise, to children with lower intelligence or other 

developmental disorders, where it is questionable whether the mainstream primary schools 

do in fact provide optimal development for these children. 

The empirical part of the paper is a qualitative analysis of four interviews with additional 

professional assistance workers. The selected and methodologically studied material 

presents the perspective of additional professional assistance workers on the appropriate 

assistance to children in programmes with adapted implementation and additional 

professional assistance, and points out to systematical and professional malpractices in 

approaching children with special needs in mainstream primary schools. The assistance 

workers feel that, despite everything, the programmes with adapted implementation and 

additional professional assistance are too demanding for certain children. The problem with 

longterm exposure of the child to too demanding learning criteria is indicated, which 

represents a threat to the child's psychosocial development. Due to low cognitive abilities of 

certain individuals and high productivity programme demands, there is an increase in 

problems, which derive from learning ineffectiveness and influence the learning motivation, 

emotional functioning, personal development, social integration and the children's 

behaviour.  

In the conclusion of the paper, I added some suggestions, based on theoretical and practical 

findings, for a more effective assistance to children with special needs in primary schools. 

Key words: principles of education and schooling children with special needs, difficulties in 

the integration process, continuum of learning difficulties, additional professional assistance, 

the position of a child in a too demanding programme 
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1 

UVOD 

 

Naš izobraževalni sistem spodbuja vključevanje učencev s posebnimi potrebami v večinske 

osnovne šole. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 58/2011) 

postavlja pogoj za vključevanje otrok s posebnimi potrebami v večinske osnovne šole, in sicer 

njihove razvojne in učne zmožnosti morajo biti takšne, da bodo predvidoma s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo dosegli vsaj minimalne standarde znanja. 

Vključitev učenca s posebnimi potrebami v večinski program osnovne šole mora imeti za 

posledico uspešnejšega učenca, kot če bi obiskoval osnovno šolo s prilagojenim programom 

ali drugo specializirano ustanovo. 

Strokovni delavci, ki delajo z otrokom s posebnimi potrebami, pa zaznavajo tudi učence, 

katerih težave so z vidika obravnave v večinski osnovni šoli prezahtevne. Zaradi neustrezne 

obravnave se njihove težave z leti kopičijo. Ti učenci kljub dodatni strokovni pomoči in 

prilagoditvam ne dosežejo pričakovanega znanja. Odvzeta jim je pravica do uspešnosti, ki se 

veže na pravico do primernega vzgojno-izobraževalnega programa, meni Rovšek (2006). 

Hkrati pa je ogrožen tudi njihov psihosocialni razvoj.  

Ker sem prve delavne izkušnje nabirala v oddelkih osnovne šole s prilagojenim programom, 

ki je sicer del redne osnovne šole, so bile moje sodelavke učiteljice, ki delajo tako v programu 

s prilagojenim izvajanjem in nudijo dodatno strokovno pomoč, kot v programu z nižjim 

izobrazbenim standardom ter posebnem programu vzgoje in izobraževanja, pa tudi tiste, ki 

delajo v večinski osnovni šoli. Torej sem imela možnost opazovati problematiko vključevanja 

otrok s posebnimi potrebami v večinsko osnovno šolo iz različnih zornih kotov. Pogosto sem 

poslušala razgovore, največkrat med izvajalkami dodatne strokovne pomoči, o krivicah, ki se 

godijo nekaterim učencem, predvsem tistim z znižanimi kognitivnimi sposobnostmi in 

nekaterimi lastnostmi, zaradi katerih težko sledijo šolskemu delu. Kljub dodatni strokovni 

pomoči, je napredek pri nekaterih učencih vprašljiv, še naprej pa ostajajo v redni osnovni šoli 

in so zaradi vseh težav deležni velikih pritiskov. Pri delu na osnovni šoli sem opazila, da se 

odgovornost prelaga iz učitelja na starše ali obratno, od enega učitelja do drugega, od 

učitelja k svetovalnem delavcu pa spet na starše... Tako se izgubi precej časa, ukrepa pa se 

ponavadi prepozno, ko se na učne težave »nalepijo« še čustvene in/ali vedenjske težave. 

Vemo, da so ob vsem tem pod velikimi pritiski ne samo otroci, ampak tudi učitelji, starši in 

vsi drugi, ki se z njimi trudijo prebroditi včasih nepremagljive težave. Tako se lahko 

upravičeno vprašamo, kaj je s tistimi učenci, ki so zaradi neustrezne obravnave podvrženi 

negativnim učinkom integracijskega procesa.   

V teoretičnem delu diplomske naloge bom opredelila sistemsko ureditev vključevanja otrok s 

posebnimi potrebami v večinsko šolo. Predstavila bom načela vzgoje in izobraževanja 

učencev s posebnimi potrebami v osnovni šoli: načelo enakih možnosti, načelo integracije, 

pravočasne usmeritve v ustrezen program, načelo kontinuiranosti programov, načelo 

individualne obravnave, načelo vključevanja staršev, načelo interdisciplinarnosti.  
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Pri proučevanju vključevanja otrok s posebnimi potrebami v večinsko šolo, bom svojo 

pozornost zožila na učence s kognitivnimi težavami in primanjkljaji. V grobem bom razmejila 

pojma »učne težave« in »primanjkljaji na posameznih področjih učenja«. Zakon o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami (Ur. l RS, št. 58/2011) predvideva za otroke s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja prilagojen program osnovne šole z dodatno strokovno 

pomočjo. To pomeni, da so ti otroci tako kot otroci z učnimi težavami, vključeni v večinsko 

osnovno šolo in naj bi z dodatno strokovno pomočjo in prilagoditvami dosegali enakovredni 

izobrazbeni standard. Po navedbah raziskovalcev pa je ta skupina otrok s posebnimi 

potrebami v večinskih šolah najštevilčnejša, zato bo tudi predmet mojega raziskovanja. V 

nadaljevanju pa me bo predvsem zanimalo kakšne težave in morebitne napake v zvezi z 

vključevanjem otrok v večinsko šolo so zaznali strokovnjaki in praktiki.  

V empiričnem delu diplomske naloge bom raziskala stališča izvajalcev dodatne strokovne 

pomoči glede ustreznosti obravnave otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Zanimalo me bo, ali je dodatna strokovna pomoč uspešna pri premagovanju različnih težav 

otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja; ali je učinek vključevanja otrok z 

učnimi primanjkljaji v večinsko šolo včasih negativen v smislu kopičenja oziroma 

stopnjevanja težav nekaterih otrok; kateri dejavniki vplivajo na uspešnost dodatne strokovne 

pomoči ter v katerih primerih bi bila za otrokov optimalni razvoj primernejša drugačna 

strokovna obravnava v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. 

Osredotočila pa se bom tudi na to, kaj izvajalci DSP menijo o odgovornosti vseh vpletenih 

(vodstva, strokovnih delavcev, staršev) pri zasledovanju otrokove največje koristi. 



 

 

I. TEORETIČNI DEL 

 





3 

1 KONCEPT VKLJUČEVANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VEČINSKO  

OSNOVNO ŠOLO 

 

1.1 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI  

 

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so Angleži vpeljali termin otroci s posebnimi 

potrebami, tako je prišlo do terminološkega poenotenja (Opara, 2003, str. 39). Termin 

»otroci s posebnimi potrebami« se ujema z novejšim konceptom vzgoje in izobraževanja v 

Sloveniji, ki ima svojo zasnovo v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju Republike Slovenije 1995, 

ki je bila podlaga ostalim zakonom o vzgoji in izobraževanju, ki so do danes doživeli že kar 

nekaj dopolnitev. 

Bistveni namen takrat nove zakonodaje glede vzgoje in izobraževanja učencev s posebnimi 

potrebami ni bil le v spremembi pojmovanja, pač pa tudi v razumevanju oseb z drugačnimi 

potrebami in v odnosu do posameznikov s posebnimi potrebami brez etiketiranja, 

stigmatiziranja in diskriminiranja. Hkrati je nov termin zajel širšo opredelitev populacije otrok 

s posebnimi potrebami, ki pa je glede na izvor posebnih potreb zelo heterogena. Otroci s 

posebnimi potrebami predstavljajo širšo skupino otrok, med katere sodijo otroci, ki imajo 

ovire, slabosti, primanjkljaje, težave in motnje (Opara, 2003).  

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 87/2011) v 4. členu 

navaja: »Učenci s posebnimi potrebami so učenci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje 

programov osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne 

šole oziroma posebni 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«. Zakon med otroke s posebnimi potrebami uvršča (ZUOPP, Ur. l. RS, 

št. 58/2011):  

 otroci z motnjami v duševnem razvoju,  

 slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,  

 gluhi in naglušni otroci,  

 otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,  

 gibalno ovirani otroci,  

 dolgotrajno bolni otroci,  

 otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

 otroci z avtističnimi motnjami, 

 otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 
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V skupino učencev s posebnimi potrebami po Zakonu o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/1996) 

poleg navedenih skupin spadajo tudi otroci z učnimi težavami in nadarjeni otroci, ki pa jih 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 58/2011) izloči, vendar jim 

kljub temu pripada posebna obravnava v procesu vzgoje in izobraževanja. 

 

1.2 VKLJUČEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VEČINSKO OSNOVNO ŠOLO 

 

Za vodilni strokovni in politični koncept na področju vzgoje in izobraževanja otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami velja koncept vključevanja. Vključujoč način dela z 

učenci s posebnimi potrebami zahteva pogled na otroke v učilnici kot na skupnost različnih, 

izvirnih posameznikov. Predvsem je izpostavljena potreba po prilagajanju okolja otroku. 

Poleg ovir, ki izhajajo iz učenca oziroma njegove narave, posebno pozornost namenja 

pogojem in oviram, ki v učnem okolju učencu omogočajo ali onemogočajo optimalno učenje 

in optimalen razvoj. Različnost, drugačnost, izvirnost, individualnost učencev predstavlja 

osnovno izhodišče učiteljevega dela v vključujoči šoli. Temelj socialnega povezovanja 

postanejo individualne razlike in individual(izira)no delo z učenci, kar vsakemu 

posameznemu učencu poveča možnost, da se po svojih zmožnostih, vrlinah in znanju na svoj 

način vključuje v družbeno skupino. Za vsakega učenca na šoli je pomembna vsakodnevna 

konkretna izkušnja upoštevanja in vključevanja drugačnosti, izkušnja soudeleženosti in 

soustvarjanja ter strpnost in solidarnost (Magajna idr., 2008). 

Rezultati nekaterih raziskav kažejo, da so šole različno občutljive za prepoznavanje otrok s 

posebnimi potrebami. V praksi pa se kažejo tudi razlike v vključevanju otrok s posebnimi 

potrebami v večinsko1 osnovno šolo. Nekatere šole uspevajo, kljub enotni zakonodaji in 

normativom, reševati probleme pomoči otrokom s posebnimi potrebami bolj uspešno kot 

druge. Kot kažejo raziskave pa je otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v 

večinskih osnovnih šolah vedno več (Lipec Stopar, 2003). 

Pogoj za vključevanje otrok s posebnimi potrebami v večinske oddelke osnovnih šol je, da 

imajo takšne razvojne in učne zmožnosti, da bodo, predvidoma s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, dosegli vsaj minimalne cilje oziroma standarde znanja, 

določene v učnih načrtih za vse predmete v predmetniku osnovne šole za razred, v katerega 

se vključuje otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, Ur. l. RS., št. 58/2011).  

Od vseh učencev s posebnimi potrebami se v izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, torej v večinsko osnovno šolo, lahko usmerjajo 

vsi po zakonu opredeljeni otroci s posebnimi potrebami, razen otroci z motnjami v duševnem 

razvoju. Učenci z lažjimi in izjemoma zmernimi motnjami so praviloma usmerjeni v prilagojen 

                                                           
1
 Rovšek M. (2006) namesto besedne zveze »redna osnovna šola« uporablja zvezo »večinska osnovna šola«, saj meni, da sta redni osnovni 

šoli obe: tako redna kor specializirana, zato se mi zdi smiselno slediti njegovemu poimenovanju. 
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izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, v primeru težjih motenj v 

duševnem razvoju pa v posebni program vzgoje in izobraževanja. 

Med osnovnošolsko populacijo je glede na podatke Statističnega urada Republike Slovenije 

6, 2% (kar je približno 10 000) otrok s posebnimi potrebami, ki so integrirani v večinsko šolo. 

Največji delež teh otrok pa ima različne primanjkljaje na posameznih področjih učenja. 

 

1.3  NAČELA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

V navodilih za prilagojeno izvajanje programa večinske osnovne šole so poleg splošnih načel, 

posebej izpostavljena naslednja vzgojno-izobraževalna načela (Kavkler idr., 2008, str. 5-6): 

 Načelo integracije kot sodobne oblike izobraževanja otrok in mladostnikov s 

posebnimi potrebami; 

 Načelo zagotovitve ustreznih razmer, ki bodo temelj za uspešno učenje otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami, 

 Načelo enakih možnosti, s hkratnim upoštevanjem drugačnosti otrok, narekuje 

takšno naravnanost vzgoje in izobraževanja, ki bo zagotavljala otrokom in 

mladostnikom s posebnimi potrebami v vzgoji in izobraževanju čim bolj preseči 

posledice motenj, primanjkljajev ali ovir; 

 Načelo pravice do izbire, ki pomeni, da je treba otrokom in mladostnikom s 

posebnimi potrebami in njihovim staršem zagotoviti pravico do izbire šole, ki ima 

zagotovljene možnosti za izvajanje ustreznega programa; 

 Načelo vključevanja staršev v proces vzgoje in izobraževanja, ki izhaja iz ugotovitve, 

da sta vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami precej 

odvisna od staršev, zato jih je treba vključevati v odločanje, načrtovanje, neposredno 

delo z otroki oziroma mladostniki ter evalvacijo otrokovega napredovanja; 

 Načelo organiziranja izobraževanja čim bližje domu, če je le mogoče, da otroka s 

posebnimi potrebami ne bi izločali iz družinskega in socialnega okolja; 

 Načelo individualiziranega pristopa z diferenciranimi in individualiziranimi programi, 

ki upoštevajo otrokove oziroma mladostnikove sposobnosti, pa tudi primanjkljaje in 

možnosti za doseganje standardov znanja; 

 Načelo kontinuiranosti programov zagotavlja fleksibilnost in prehajanje med 

različnimi oblikami izobraževanja; 

 Načelo pravočasne usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja, ki 

otrokom omogoča čimprejšnjo pomoč; 

 Načelo interdisciplinarnosti zahteva, da v vzgoji in izobraževanju otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami sodelujejo različni strokovnjaki (s področja 

šolstva, zdravstva in socialnega varstva), da bodo otrokove oziroma mladostnikove 

potrebe celovito zaznane in bo spremljanje njegovega učenja in razvoja celostno. 
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Na naslednjih straneh se bom posvetila vsakemu od naštetih načel posebej, in sicer z 

namenom opredelitve načel, razprav strokovnjakov v zvezi z njimi ter razumevanja oziroma 

uresničevanja teh načel v praksi. Načela o organiziranju izobraževanja čim bližje domu, o 

pravici do izbire in o zagotavljanju ustreznih razmer v vzgoji in izobraževanju otrok s 

posebnimi potrebami se mi zdi smiselno strniti v skupno poglavje o načelu pravočasne 

usmeritve v ustrezen program. 

 

1.3.1 NAČELO ENAKIH MOŽNOSTI S HKRATNIM UPOŠTEVANJEM RAZLIK 

 

Načelo enakih možnosti vzgoje in izobraževanja ne glede na različne fizične in mentalne 

zmožnosti predstavlja enega od temeljnih načel sistemske in kurikularne prenove 

slovenskega izobraževanja. Načelo izhaja iz razprav o pravičnosti sodobne pluralne družbe, ki 

v vzgoji in izobraževanju zahteva zagotavljanje enakosti in enotnosti, sprejemanje, 

vključevanje in spoštovanje različnosti. Sardoč (2006, str. 10) zapiše: »Sistem vzgoje in 

izobraževanja mora temeljiti na načelih nediskriminiranja in neizključevanja/…/z 

upoštevanjem načela inkluzivnega izobraževanja, enakih možnosti, svobode združevanja in 

osebne rasti za vsakega posameznika«.  

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011, str. 14) navaja: »Pravičnost v 

izobraževanju pogosto razumemo kot enakost izobraževalnih možnosti, ki je nujen pogoj za 

to, da imajo v sodobnih družbah, temelječih na liberalnih in demokratičnih načelih, vsi njihovi 

državljani enake možnosti za uspeh v življenju«.  

Pravičnost, ki izhaja iz načela enakosti v izobraževanju torej zagotavlja, da osebne in socialne 

okoliščine niso (ne smejo biti) ovira za razvoj izobraževalnih potencialov, meni Globočnikova 

(2010).  

 

1.3.2 NAČELO INTEGRACIJE 

 

Integracija v vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami je nastala kot posledica 

kritike segregacije v vzgoji in izobraževanju, predvsem v razvitih deželah. Gre za težnjo po 

večjem vključevanju otrok s posebnimi potrebami v ožje in širše socialno okolje. Najbolj 

aktualna sta procesa vzgojno-izobraževalne in socialne integracije, katerih uresničevanje v 

praksi je zelo zahtevno, kompleksno, pa tudi negotovo, meni Schmidtova (2001). Prav je, da 

na tej točki omenim tudi inkluzijo, o kateri danes pogosto slišimo, in se pogosto enoti s 

pojmom integracija. Različni strokovnjaki imajo glede integracije in inkluzije, zaradi 

kompleksnosti pojmov, različna stališča. Vendar sta pojema tesno povezana, njuna 

interpretacija in udejanjanje v praksi pa je od države do države različno. 

Inkluzija naj bi bila po navedbah nekaterih strokovnjakov (Falvay, Grenot, v Schmidt, 2001) 

nadrejen pojem pojmu integracije, saj zagovarja preoblikovanje šol in razredov na način, ki 
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upošteva potrebe vseh otrok. Galeša (1997, str. 62) poudarja: »/…/Inkluzivna šola ali šola za 

vse učence je iz vidika razmer zahtevna in v kratkem času težko uresničljiva, ker takšna šola 

zahteva spremenjeno vlogo učencev, učiteljev in države, torej spremenjeno hierarhijo 

vrednot. Otrok je v inkluzivni šoli najpomembnejši, za njim so učitelji, starši in šele nato 

program«. Thomas (1997, v Schmidt, 2001) pravi, da pri udejanjanju inkluzije kategorizacija 

otrok glede na vrste nezmožnosti pravzaprav nepotrebna. Gre za filozofijo sprejemanja in 

oblikovanja okvira, v katerem se vsak otrok, ne glede na vir težav v šoli, vrednoti enako, 

spoštuje in se mu omogoča enake možnosti, seveda z upoštevanjem različnosti oziroma 

različnih individualnih potencialov. Ocvirkova (2010) meni, da prav zaradi tega o inkluziji pri 

nas še ne moremo govoriti, vsaj toliko časa ne, dokler bo trajala zakonodaja, ki določa, da 

mora otrok s posebnimi potrebami, ki je vključen v večinsko osnovno šolo, za svoje 

napredovanje doseči minimalne standarde znanja, ne glede na njegove specifične 

primanjkljaje in motnje, saj je to za nekatere otroke nemogoče. Inkluzija torej zahteva 

vsestransko razvit vzgojno-izobraževalni sistem, ki je zmožen odgovoriti na različne potrebe 

otrok. 

Resman (2003) poudarja novo kakovost inkluzije, ki v tem smislu nadgrajuje pojem 

integracije. Integracija je po njegovem mnenju organizacijski ukrep, ki kot prvo omogoča 

preprosto fizično integracijo, medtem ko je inkluzija pedagoški, socialni in psihološki proces 

vključevanja kakorkoli izključenih otrok in otrok s posebnimi potrebami v vzgojno-

izobraževalno delo. Otrok s posebnimi potrebami postane sestavni del socialnega, 

kulturnega, fizičnega in psihičnega okolja, v katerem nihče ne doživlja občutka drugačnosti. 

Taka integracija pa je po mnenju Resmana (2003) pravzaprav že inkluzija. Podobnega mnenja 

je Galeša (1997, v Škufca, 2005), ki meni, da je za inkluzijo pomembno najti način, kako se 

spoprijeti z neenakostjo, drugačnostjo in predsodki. Ena od težav pri uresničevanju načela 

integracije oziroma inkluzije so tudi pogosta neustrezna stališča znotraj posameznega okolja 

o otrocih s posebnimi potrebami, ki v veliki meri določajo njihov psihosocialni položaj. 

Globoko zakoreninjeni predsodki in negativne predstave pa so samo ena od težav, s katerimi 

se otroci s posebnimi potrebami ob vstopu v šolo redno srečujejo. Zato je namestitev otrok v 

večinske vzgojno-izobraževalne ustanove tudi sredstvo širše socialne integracije (Schmidt, 

2001).  

Ziontz (1997, v Schmidt, 2001) razlikuje med popolno in selektivno inkluzijo. Popolna 

inkluzija zagotavlja prilagoditve vsem otrokom v rednih razredih, otroci s posebnimi 

potrebami pouk obiskujejo skupaj z vrstniki iz soseščine, pomoč poteka v razredu in ne zunaj 

njega, v razredu so lahko največ trije učenci s posebnimi potrebami, specializirani 

strokovnjaki nudijo pomoč osebju, učitelji pa so do drugega šolskega obdobja odgovorni za 

izobraževanje učencev s posebnimi potrebami. Glede na to lahko rečem, da se takšno 

razumevanje inkluzije razlikuje od našega praktičnega pristopa, ki je bolj naklonjen delnemu 

vključevanju, ob upoštevanju kontinuiranosti različnih možnosti izobraževanja otrok s 

posebnimi potrebami v različnih programih. Tako ne moremo govoriti o eni šoli za vse 

otroke.  
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Če se vrnemo k uresničevanju načela integracije, kar v praksi po definiciji Stančića (1984, v 

Schmidt, 2001) pomeni kreiranje pogojev za otroke s posebnimi potrebami, da omogočajo v 

konkretnem primeru najmanj restriktivno okolje za njihov razvoj, ob uvajanju številnih 

alternativ v vzgojno-izobraževalnem procesu. Pojem namreč pomeni za otroka vključitev v 

okolje, v katerem bo imel največ koristi in ugodnosti. Kar drugače pomeni tudi, da pri 

zasledovanju največje koristi za otroka, lahko izločimo integracijo kot najprimernejšo obliko 

vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. 

Koncept najmanj restriktivnega okolja natančno določa integracijo v praksi, opredeljuje pa 

ga ameriški šolski zakon (Schmidt, 2001). Koncept sledi individualnim učnim in socialnim 

potrebam otroka, pri zagotavljanju njegove največje koristi. Vključitev v redni razred mora 

vključevati mnenje o minimalnih koristih in prednostih šolanja. V primeru, če se preveč 

pozornosti v razredu namenja učencem s težavami ali porabi preveč časa za prilagajanje 

programov samo zato, da bi jih zadržala v rednih razredih, je pomoč neustrezna. Strokovni 

tim, ki odloča o najmanj restriktivnem okolju, mora upoštevati tudi potrebe vrstnikov v 

razredu, v katerega je otrok s posebnimi potrebami usmerjen. Če je učenec s težavami v 

razredu zelo moteč ali če učitelj zaradi potreb enega učenca zanemari večino učencev, je to v 

nasprotju s pravicami drugih učencev in lahko govorimo o neustrezni namestitvi. Tudi ko se 

ugotovi nazadovanje v razvoju otroka, je šola dolžna ponovno poiskati pomoč glede na 

otrokove učne in socialne potrebe. Ustrezno izbiro pomoči zagotavlja vzgojno-izobraževalni 

kontinuum, o katerem podrobno nekoliko kasneje (Schmidt, 2001). 

V vzgojno-izobraževalnem procesu sta pomembni socialno-emocionalna in storilnostno-

motivacijska integracija, kateri prispevata k celostnemu razvoju otroka. Socialni položaj in 

emocionalno počutje otroka s posebnimi potrebami namreč sodita med najbolj zanesljive 

pokazatelje uspešne ali neuspešne vzgojno-izobraževalne integracije (Schmidt, 2001). Že L. 

Vigotski, katerega spoznanja so imela velik vpliv tudi na defektološko znanost, se je v svojem 

času teoretično ukvarjal s problemi aktualnimi v današnjem času, ko poskušamo učence s 

posebnimi potrebami izobraževati v rednih razredih. Bistvo njegovih razlag je v interpretaciji, 

»/…/da je najprimernejšo tisto učno okolje, v katerega je posameznik enakovredno vključen 

in kjer mu je ponujena možnost polnega sodelovanja, učenja in udejstvovanja« (Deniels, 

1996, v Schmidt, 2001, str. 35).  Kriterij uspešne vključenosti otroka s posebnimi potrebami 

je torej njegovo sodelovanje v učnem procesu in ne le njegova fizična prisotnost v razredu.  

Zeinizer (1996) opozarja, da ločevanja otrok na bolj in manj uspešne, tiste brez in tiste s 

posebnimi potrebami, pravzaprav v praksi ni mogoče preprečiti. V šoli, ki spodbuja vzorce 

tekmovanja, prihaja do večjih razlikovanj med otroci s posebnimi potrebami in drugimi 

učenci. Storilnostna usmerjenost šolske zakonodaje, učencem s posebnimi potrebami ne 

prinaša nič dobrega, meni Seleseva (2010). Raziskave glede vključenosti učencev s posebnimi 

potrebami v večinsko šolo nakazujejo na to, da imajo učenci s kognitivnimi primanjkljaji več 

težav z vključevanjem in da so slabše socialno integrirani od vrstnikov. Pomemben dejavnik 

(ne)vključevanja otrok v večinske razrede so poleg zunanjega izgleda tudi pomanjkljive 
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komunikacijske spretnosti in neustrezno socialno vedenje, ugotavljata Schmidtova in 

Čaganova (2011). Poleg tega se učenci s kognitivnimi primanjkljaji pri učenju nenehno 

soočajo z uspešnejšimi učenci, kar se odraža v njihovem negativnem samovrednotenju, to pa 

pripelje do slabše motivacije za uspehe. Možnosti za socialno, emocionalno in storilnostno 

integracijo naj bi bile boljše v šolah s prilagojenim programom, saj imajo učenci med sebi 

enakimi v manj zahtevnem programu večje možnosti za doživljanje uspehov. Po drugi strani 

pa nekateri strokovnjaki menijo, da je samoocena učencev v prilagojenih programih 

previsoka in nerealna (Schmidt, 2001).  

Glede na možnosti vključevanja otrok s posebnimi potrebami v večinske razrede, ki so 

odvisne od več dejavnikov, je tudi vpliv vključevanja na (učne in socialne) dosežke otrok s 

posebnimi potrebami od šole do šole različen. Mnogi učenci ob podpori učiteljev in drugih 

strokovnih delavcev (specialnih pedagogov, svetovalnih delavcev, staršev,…) dosegajo učni 

napredek in kažejo dobro socialno prilagojenost. Vendar pa nekateri strokovnjaki opozarjajo 

tudi na tiste učence, ki so zaradi neustrezne obravnave podvrženi negativnim učinkom 

integracijskega procesa (Schmidt, Čagan, 2011). Integracija je torej izjemno občutljiva in ima 

lahko za posameznika tudi neprijetne posledice. 

Na drugi strani so zanimive ugotovitve raziskovalcev, ki trdijo, da naj bi imeli v razmerah 

integrirane vzgoje in izobraževanja otroci s posebnimi potrebami večje možnosti 

socializacije. Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v večinsko šolo naj bi imelo pozitivne 

učinke tudi na otroke brez posebnih potreb in sicer na njihovo strpnost do drugačnosti, 

razvoj socialnih spretnosti in etičnih vrednot (Schmidt, Čagan, 2011).  

Schmidtova (2001) poudarja, da šola nosi vso odgovornost za integracijo, saj za vse učence ni 

primerna, kar pa ne pomeni, da je integracija v svojem bistvu neuspešna. Tudi v konceptu 

najmanj restriktivnega okolja je poudarjeno, da je odločitev za integrirano šolanje otrok s 

posebnimi potrebami enako pomembna kot odločitev za segregirano šolanje.  Na premer za 

učence s težjimi motnjami, ki zahtevajo maksimalno angažiranost strokovnjakov, je 

segregirana oblika šolanja najustreznejša (prav tam). Ocvirkova (2010) skozi svojo prakso 

ugotavlja, da so v večinsko šolo uspešno integrirani tisti učenci z odločbami, ki imajo lažje ali 

le posamezne oblike specifičnih učnih težav in motenj na področju učenja ali druge lažje 

primarne primanjkljaje. Za otroke, ki imajo še druge razvojne motnje in nižje umske 

sposobnosti, pa se lahko vprašamo, ali jim takšna oblika izobraževanja, kot je večinska 

osnovna šola, res omogoča optimalen razvoj.  

Nekateri kritiki trdijo, da se s preveliko lahkoto razpravlja o otrocih s posebnimi potrebami, 

kot da je to homogena skupina. Kotar (2012) trdi, da nikakor ne sodijo v isti oddelek gluhi in 

naglušni, otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami, otroci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, saj so med posameznimi kategorijami otrok s posebnimi potrebami 

prevelike razlike, katerim noben strokovnjak ne bi bil kos. 
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Integracija je sama po sebi na vsak način korak naprej k humanizaciji šole, vendar se srečuje s 

številnimi omejitvami, ki jih je treba upoštevati, kajti v nasprotnem primeru dobivamo 

rezultate, ki so pravo nasprotje od pričakovanega (Slavic, 2006). 

Problem našega vzgojno-izobraževalnega sistema v je po mnenju Kotarja (2012) že v tem, da 

se zgleduje predvsem po razvitih severnoevropskih deželah in novosti mehanično prenaša v 

naše družbene razmere. Ulaga (1993, str. 20) glede integracije trdi, da naj bi »/…/ ideja na 

segment šolanja otrok s posebnimi potrebami prodrla predvsem iz akademske ravni na 

vsakdanjo raven, ko so razpravljali o preoblikovanju osnovnega šolstva. Površno razumevanje 

pojmov in pojavov ter posplošene, subjektivne ocene na premalo verodostojni podlagi so 

razburile strokovnjake iz prakse. Zgolj fizična integracija brez drugih izpolnjenih pogojev 

(usposobljenosti učitelja, manjšega normativa, individualni program, skupinsko delo, sprotna 

evalvacija, informiranje sošolcev, staršev,…) lahko pomeni ravno nasprotno - pedagoško 

segregacijo in socialno izolacijo«. Vidmarjeva (2005, str. 7), kot mobilna specialna 

pedagoginja, glede na svoja opažanja v praksi opozarja: »Menim, da so strokovnjaki preveč 

zagledani v tuje modele, tuje rešitve, pozabljajo pa, da otroci rastejo, da je eksperimentiranje 

z njimi nevarno, nesprejemljivo«.  

Tudi možnosti izvajanja integracije so v praksi zelo različne. Pravzaprav je od vsake šole 

posebej (ravnatelja, učiteljev, učencev, staršev,...) odvisno, kako se sooča z uresničevanjem 

načela integracije. Naš šolski sistem je v zadnjem času priča vedno večjemu krčenju sredstev, 

kar zavira integracijsko iniciativo. V praksi se pri delu z otroki s posebnimi potrebami kažejo 

organizacijski, kadrovski, prostorski, vsebinski problemi, ki so kot prvo predvsem finančno 

neizvedljivi (Kotar, 2012). Nobena skrivnost več ni, da je integracija dražja od segregiranega 

izobraževanja (Peček, 2004).  

Kotar (2012) meni, da bi se morale šole s prilagojenim programom, ki imajo majhno število 

otrok, priključiti večinskim osnovnim šolam kot samostojne enote. To je bi bila po njegovem 

mnenju zelo ustrezna oblika integracije, ki bi jo bilo potrebno oživeti. Integracija namreč 

zahteva tudi več vlaganja v usposabljanje učiteljev in nudenje strokovne podpore šolskemu 

osebju pri delu z otroki s posebnimi potrebami, meni Schmidtova (2001), in tudi ta sredstva 

se krčijo. Učitelji, ki naj bi bili nosilci procesa integracije, so glede na rezultate mnogih 

raziskav pod vedno večjim stresom, zaradi kompleksnosti njihovih nalog in odgovornosti ter 

vedno večje heterogenosti otrok, ki se vključujejo v isti razred. Hkrati pa so premalo cenjeni v 

svojem poklicu. 

 

1.3.3 NAČELO KONTINUIRANOSTI PROGRAMOV 

 

Ker se težave, primanjkljaji in motnje razprostirajo na kontinuumu od lažjih do zelo težkih, od 

enostavnih do kombiniranih, se tudi kontinuum pomoč in podpora učencu razprostira od 

manj k bolj intenzivnim oblikam pomoči.  
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Učencem, ki imajo učne težave v osnovni šoli, je pomoč nudena po pet stopenjskem modelu 

pomoči (Magajna idr., 2008): 

 

1. Pomoč učitelja pri pouku (skupnem ali nivojskem), dopolnilnem pouku in 

podaljšanem bivanju; 

2. Vključevanje šolske svetovalne službe in mobilne specialno-pedagoške službe; 

3. Organizacija individualne ali skupinske pomoči (izvajajo jo svetovalni delavci, učitelji, 

specialni pedagogi); 

4. Pomoč zunanje specializirane institucije; 

5. Usmeritev v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.  

 

Učenca z učnimi težavami mora šola torej vključiti v projekt pomoči, v katerem sodelujejo 

različni strokovni delavci. Nujno je, da se na vsaki stopnji evalvira učenčev napredek in 

učinkovitost pomoči. V primeru, da učenec kljub petstopenjskem modelu pomoči ne 

napreduje in bi za svoj napredek potreboval več prilagoditev in pomoči, potem se staršem 

predlaga usmerjanje v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki 

pomeni nadaljevanje izvirnega projekta pomoči2. 

 

Pri nas je v praksi uveljavljeno delno vključevanje otrok s posebnimi potrebami v večinsko 

osnovno šolo, ki temelji na spoznanju, da redno šolanje ni primerno za vse otroke s 

posebnimi potrebami. Nekateri učenci potrebujejo bolj alternativna okolja poučevanja in 

učne strategije ter pripomočke, ki jih ni mogoče ponuditi v okviru rednega izobraževanja. Za 

učence s težjimi motnjami, ki zahtevajo maksimalno angažiranost strokovnjakov, je po 

mnenju Schmidtove (2001) segregirana oblika šolanja najustreznejša. Zeinizer (1996) 

opozarja, da ima osnovna šola s prilagojenim programom kot oblika šolanja kljub integraciji 

svoj upravičen obstoj. 

 

Učenci s posebnimi potrebami se lahko torej vključujejo v integrirane in segregirane vzgojno- 

izobraževalne programe glede na stopnjo njihovih primanjkljajev, težav ali motenj. Programi 

za otroke s posebnimi potrebami in izvajanje le teh v ustanovah prikazuje grafikon na 

naslednji strani (Pucihar, 2012): 

                                                           
2 Projekt je izviren, ker nastaja posebej za učenca z učnimi težavami. Učitelj razrednik je praviloma nosilec projekta, ki ga pelje v 
sodelovanju z učencem in drugimi sodelavci, ki jih učenec potrebuje. Projekt vsebuje predvidene cilje in dogovorjen načrt nalog, ki 
predvideva odpravo, zmanjšanje ali omilitev učnih težav. Napredek oziroma uspeh učenca določa naslednje delavne naloge oziroma roke 
(Magajna idr., 2008, str. 72).  
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Zakonodaja omogoča učencem s posebnimi potrebami usmerjanje v najustreznejši program 

pa tudi možnost prehajanja med programi (Lipec Stopar, 2003). Schmidtova (2001) glede 

prehajanja med programi opozarja, da je potrebno določiti starostno mejo pri otrocih, ki jih 

iz rednega šolanja usmerijo v druge oblike šolanja. Meni namreč, da je segregacija po 

dvanajstem letu starosti nesmiselna, saj se na osnovno motnjo nacepijo sekundarne motnje, 

zamujen pa naj bi bil tudi čas za ustrezno korelacijsko in kompenzacijsko obravnavo. Torej bi 

se večino usmeritev moralo zgoditi najkasneje v prvem triletju osnovne šole.  

 

Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo zagotavlja 

otrokom s posebnimi potrebami možnost, da pridobijo enakovredni izobrazbeni standard, 

kot ga zagotavlja izobraževalni program osnovnošolskega izobraževanja.  

Osnovne šole s prilagojenim programom so bile od vsega začetka namenjene otrokom, ki 

niso zmogli programa redne osnovne šole. Danes so v šole s prilagojenim programom 

usmerjeni tisti otroci, za katere strokovna komisija na podlagi diagnostičnega postopka in 

spremljanja ugotovi, da se bodo razvijali in napredovali v razmerah, ki jih lahko zagotavljajo 

le prilagojeni (ali posebni) programi. Predvsem gre za otroke z lažjimi motnjami v duševnem 

razvoju, pa tudi tisti s kombinacijo najrazličnejših primanjkljajev, kognitivnega, telesnega, 

duševnega in socialnega delovanja (Schmidt, 2001). Po končanem izobraževalnem programu 

z nižjim izobrazbenim standardom lahko učenci nadaljujejo izobraževanje na dvoletni nižji 

poklicni šoli.  

Vzgoja in 
izobraževan

je otrok s 
posebnimi 
potrebami 

(PP) 

Program za 
predšolske otroke s 

prilagojenim 
izvajanjem in 

dodatno strokovno 
pomočjo 

Prilagojen program 
za predšolske 

otroke 

 

Prilagojen 
izobraževalni 

program  

 

Izobraževalni 
program s 

prilagojenim 
izvajanjem in 

dodatno strokovno 
pomočjo  

Posebni program 
vzgoje in 

izobraževanja 

Vzgojni porgram 

Socialnovarstveni 

zavodi 

       Osnovne šole ali osnovne       

šole s prilagojenim programom 

Šole v rednih oddelkih 

Razvojni oddelki vrtca in 

zavodi 

Vrtec 

Zavod za vzgojo in 

izobraževanje 
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1.3.4 NAČELO PRAVOČASNE USMERITVE V USTREZEN PROGRAM 

 

1.3.4.1 ZGODNJA OBRAVNAVA 

 

Pri zagotavljanju pravočasne pomoči ima veliko vlogo zgodnja obravnava, v katero naj bi bil 

otrok vključen že v vrtcu. Novljanova (2004) zagovarja dva sistema pomoči; zgodnjo 

obravnavo otroka s posebnimi potrebami in sodelovanje s starši. Sodelovanje vključuje tudi 

pomoč in svetovanje družini otroka s posebnimi potrebami, s katero poskušamo stabilizirati 

družinski položaj, ki je nastal z rojstvom otroka s posebnimi potrebami. Cilj zgodnje 

obravnave je predvsem preventiven, kar pomeni da se z njo zmanjšujejo psihološke, 

kognitivne, čustvene in druge ovire pri otroku pred vstopom v šolo. Med najpomembnejšimi 

pozitivnimi dejavniki zgodnje obravnave je ustvarjanje partnerstva med starši, strokovnjaki in 

otrokom. Trdno partnerstvo pomeni zdrav odnos med starši in strokovnjaki ter pripravo na 

realna pričakovanja staršev do otroka in iskanje najoptimalnejših možnosti za otroka ob 

vstopu v šolo. Uspešnost zgodnje obravnave je poleg metode dela z otrokom odvisna še od 

drugih dejavnikov, kot so sociokulturna raven družine, izobrazba staršev, enostarševska 

družina ipd. (Globačnik, 2010).  

V Beli knjigi (Krek, Metljak, 2011) zasledimo spoznanje, da v Sloveniji še ni ustreznega, 

celostnega in učinkovitega sistema zgodnje obravnave, ki bi lahko zagotavljala pravočasno 

diagnostiko, celovito podporo in pomoč strokovnjakov tako otroku s posebnimi potrebami 

kot tudi njegovi družini, strokovnim delavcem (svetovanje, socialno pomoč, priložnostno 

varstvo, organizirani pregledi, ocene otroka in obravnave pri specialistih) ter spremljanja in 

evalvacije učinkov pomoči. 

Globočnikova (2010, str. 25) deli otroke, ki bi morali biti deležni zgodnje obravnave takole: 

 tvegani otroci, ki so mlajši od treh let in za katere se predvideva, da bo prišlo do trajnega 

razvojnega zaostanka na različnih področjih (kognitivnem, motoričnem, na področju 

komunikacije, čustvovanja,…); 

 otroci s primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami, ki imajo primanjkljaj, ki ga lahko dokaj 

hitro ugotovimo (okvara sluha, vida, duševna manj razvitost, gibalna oviranost).  

Postopki odkrivanja težav, primanjkljajev ali motenj so v šolskem prostoru vezani na 

petstopenjski model pomoči. V primeru, da učitelj prepoznava otrokove težave, v 

naslednjem koraku na to opozori starše ter svetovalno službo na šoli, ki prične z odkrivanjem 

in raziskovanjem otrokovih težav v sodelovanju z učitelji, učencem in starši. Pomembno je, 

da se učitelj poveže tudi z ostalimi strokovnimi delavci na šoli. Če tudi takšna pomoč ne 

ustreza, je naslednji korak svetovanje staršem o vključitvi otroka v obravnavo v zunanjih 

institucijah. Vovk Ornikova (2009) opozarja na pomanjkljivo mrežo zunanjih institucij za 

obravnavo otrok s posebnimi potrebami pri nas, kot so razvojne ambulante, svetovalni 

centri, centri za duševno zdravje, itd. Na zunanjih obravnavah naj bi se diagnosticirale 

otrokove težave. Pomoč vključuje tudi svetovanje strokovnim delavcem šole, glede tega, 
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katere vire pomoči lahko pri delu z otrokom še koristijo. Zunanji strokovni delavci pa se lahko 

vključijo tudi v neposredno pomoč učencu, učitelju in staršem. Če pride v procesu 

sodelovanja do točke, ko šola, starši in strokovni delavci iz zunanjih institucij ugotovijo, da 

otrok potrebuje več prilagoditev in pomoči, kot mu jo lahko zagotovijo prilagoditve in 

strategije dela v izobraževalnem programu, ki ga otrok trenutno obiskuje, običajno 

predlagajo staršem, da vložijo zahtevek za začetek postopka usmerjanja.  

Strokovnjaki ugotavljajo, da je zgodnje odkrivanje učencev s posebnimi potrebami in 

takojšnja specialna obravnava zelo pomembna. Ocvirkova (2010) poudarja, da mora imeti 

učitelj za pravočasno odkrivanje otrokovih težav potrebno znanje ter informacije o možnih 

oblikah pomoči. Učence s specifičnimi učnimi težavami učitelji pogosto zaznajo šele v 

drugem, tretjem razredu. Petstopenjski model pomoči učencu s posebnimi potrebami, po 

mnenju Špurove (2009), zavira zgodnjo defektološko obravnavo teh otrok, ker je ta vezana 

na odločbo o usmeritvi. Starši pogosto ne čutijo potrebe po pomoči, dokler otrok ne pride v 

četrti razred, ko se začne številsko ocenjevanje, dolgotrajni postopki usmerjanja pa 

povzročijo, da jo prejmejo najprej v petem razredu. To ni zgodnja obravnava, saj mora biti ta 

starosti primerna in izvedena že v fazi opismenjevanja, je kritična Špurova (2009). 

 

1.3.4.2 POSTOPEK USMERJANJA IN USTREZNOST USMERITVE 

 

Zakonodaja omogoča vključevanje večjega dela učencev s posebnimi potrebami v večinsko 

osnovno šolo kot prejšnja. Z odločbo o usmeritvi v program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo je otroku s posebnimi potrebami priznana pravica do 

prilagoditev učnega okolja in dodatne strokovne pomoči, tako da so se lahko uspešneje 

šolajo po programu z enakovrednim izobrazbenim standardom večinske osnovne šole 

oziroma nadaljujejo šolanje na sekundarni in terciarni ravni. Ta novost izboljšuje kakovost 

šolanja nekaterim skupinam otrok s posebnimi potrebami, predvsem učencem s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja, menita Krek in Metljakova (2011).  

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v ustrezne programe vzgoje in izobraževanja 

določa najnovejši Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS,št. 58/2011), ki 

je v veljavi od septembra 2012. Namen novejšega zakona je nova opredelitev postopka 

usmerjanja, saj je bil star zakon pri teh opredelitvah nekoliko pomanjkljiv.  

Postopek usmerjanja vodijo organizacijske enote Zavoda republike Slovenije za šolstvo 

(ustanovita se komisiji 1. in 2. stopnje). Otroka je potrebno usmeriti v zanj najustreznejši 

program, pri tem pa mora biti glavno vodilo usmerjanja otrokova korist. Komisiji upoštevata 

kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev oziroma motenj, doseženo raven 

razvoja otroka, njegovo zmožnost za učenje in doseganje standardov znanja, etiologijo in 

prognozo. Kadar potrebuje otrok za razvoj svojih sposobnosti ustrezen program in strokovno 

pomoč, se uvede postopek usmerjanja in izda odločbo o usmeritvi. Od kakovosti 

diagnosticiranja primanjkljajev, ovir in motenj ter ocene sposobnosti in funkcioniranja v 
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procesu usmerjanja je med drugim odvisno, ali bo otrok usmerjen v primeren vzgojno-

izobraževalni program in ali bo imel ustrezne prilagoditve ter dodatno strokovno pomoč.  

Člani komisije otroka ne poznajo, je kritična Lesarjeva (2008), zato lahko zaradi pomanjkanja 

enotnih standardov in meril za diagnosticiranje, različne komisije za istega otroka izdajo 

povsem različna poročila. Na primer, zakonske usmeritve, kam se usmerjajo učenci z 

motnjami v razvoju (lažjo, zmerno, težjo, težko) so jasne, vendar se v praksi še vedno dogaja, 

da ostajajo nekateri otroci z lažjo motnjo v razvoju v večinskih osnovnih šolah z neustrezno 

diagnozo. Posledica tega je, da gredo ti otroci skozi vse tri programe izobraževanja, čeprav 

naj bi bila motnja v razvoju stanje (Strgar, 2012). Kotar (2012) meni, da se diagnoza »lažja 

motnja v duševnem razvoju« spremeni v diagnozo »učne težave«, pred nekaj leti pa je bila to 

diagnoza »mejna inteligentnost«.  

Usmerjanje učencev s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalne programe vključuje tudi 

starše otrok v različnih stopnjah procesa usmerjanja, s čimer naj bi proces šel v smeri večjega 

vključevanja in fleksibilnosti pri obravnavi teh učencev, večjega upoštevanja njihovih pravic. 

Starši imajo sicer možnost sodelovanja v tem procesu, opozarja Lesarjeva (2003), ne pa tudi 

možnost soodločanja. O najustreznejši obliki šolanja odloča komisija za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami na osnovi strokovne presoje o otrokovem primanjkljaju, oviri oziroma 

motnji. Starši pa se lahko na odločitve komisije pritožijo. Medtem ko je odločanje o najboljši 

obliki izobraževanja (vključevanja) otroka je v nekaterih državah, kot so npr. skandinavske 

države, izključno v pristojnosti staršev (Globačnik, 2010).  

 

1.3.5 NAČELO INDIVIDUALNE OBRAVNAVE 

 

1.3.5.1 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

 

V skladu s 37. členom Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 

58/2011) mora strokovna skupina, ki jo imenuje ravnatelj, na šoli za otroka s posebnimi 

potrebami izdelati individualizirani program. Strokovno skupino sestavljajo strokovni delavci 

šole in drugi strokovnjaki, ki bodo sodelovali pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji programa 

vzgoje in izobraževanja. Po 36. členu morajo individualiziran program pripraviti v 30 dneh po 

dokončnosti odločbe. 

Individualiziran program pomeni prilagojeno izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa. 

Določi se organizacija in izvedba dodatne strokovne pomoč za premagovanje primanjkljajev, 

izvajanje svetovalnih storitev ter izvajanje učne pomoči. Določijo se cilji in oblike dela na 

posameznih področjih oziroma pri predmetih, potrebne prilagoditve pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja, doseganju standardov in napredovanju, časovna razporeditev pouka, 

uporaba izobraževalne tehnologije, prehajanje med programi in potrebne prilagoditve pri 

organizaciji, izvajanje fizične pomoči in tolmačenje. Z vsemi predvidenimi prilagoditvami naj 
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bi otroku s posebnimi potrebami omogočili doseči vsaj minimalne cilje in standarde znanja 

razreda, v katerega bo vključen. Za posamezne skupine otrok s posebnimi potrebami so 

možne prilagoditve določene in naštete v Navodilih za prilagojeno izvajanje programa 

osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo (Kavkler idr., 2008).  

Namen individualiziranega programa je doseči polni psihofizični potencial vsakega otroka s 

posebnimi potrebami, zato mora kakovostni individualiziran program upoštevati tako 

otrokove primanjkljaje kot tudi sposobnosti. Pomembno je, da je individualiziran program 

pregleden, uresničljiv, pripravljen za posameznega otroka, razvojno naravnan in fleksibilen 

ter da otroku omogoča napredek (prav tam).  

Uspešno uresničevanje integracije v praksi namreč temelji ravno na načelu individualizacije, 

ki zahteva tudi opazovanje otrokovega socialnega vedenja, to je komunikacije z vrstniki, 

neverbalne komunikacije in čustvenega izražanja. Posebno pozornost je potrebno nameniti 

tudi tistim dejavnikom, ki vplivajo na počutje otroka med vrstniki v razredu, kar ima velik 

vpliv na uspešnost integriranega učenca v konkretni situaciji (Dović, 2005).  

Prav tako Špurova (2009) poudarja, da je pri delu z učenci s posebnimi potrebami potrebno 

poleg prostorskih, organizacijskih in kadrovskih pogojev za sprejem učenca s posebnimi 

potrebami, potrebno načrtovati tudi aktivnosti dela z učenci s posebnimi potrebami, tako da 

ne bi samo uspešno osvajali znanje, temveč se v šoli dobro počutili, pridobivali osebnostno 

rast, samopodobo in socializacijo.  

Tudi nov zakon je dopolnjen z ugotovitvami, da je pomemben element individualiziranega 

programa socialno vključevanje oziroma načrt strategij vključevanja otroka s posebnimi 

potrebami v skupino. Po novem se je v individualiziranem programu nujno posvetiti tudi 

pogledu v prihodnost otroka za zagotovitev njegovih najboljših možnosti tudi v kasnejšem 

življenjskem obdobju, ali kot je opredeljeno, veščinam za čim večjo samostojnost v življenju 

in načrtu vključitve v zaposlitev (ZUOPP, Ur. l. RS, št. 58/2011).  

V pripravo in spremljanje individualiziranega programa zakon predvideva tudi vključevanje 

staršev in otroka s posebnimi potrebami, seveda glede na njegovo zrelost. Najmanj v vsakem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju, če se pokaže potreba pa tudi prej, je potrebno program 

evalvirati in ga po potrebi tudi spremeniti. 

 

1.3.5.2 DODATNA STROKOVNA POMOČ 

 

Z odločbo o usmeritvi komisija za usmerjanje na podlagi strokovnega mnenja določi razmerje 

ur dodatne strokovne pomoči, ki se nanaša na premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj, in tiste strokovne pomoči, ki se nanaša na svetovanje in učno pomoč. Otroku s 

posebnimi potrebami se določi strokovna pomoč največ tri ure tedensko (za slepe in 

slabovidne se določi še ena dodatna ura tedensko). V odločbi je določen tudi način izvajanja, 
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ki je lahko individualen ali pa poteka v posebni skupini, v oddelku ali zunaj njega. Določi se 

tudi strokovnjaka, ki izvaja dodatno strokovno pomoč (ZUOPP, Ur. l. št. 58/2011).  

Del dodatne strokovne pomoči mora potekati zunaj oddelka. Med drugim je pri nudenju 

dodatne strokovne pomoči zelo pomembno, da otrok ne čuti dodatne obremenitve. Pomoč 

mora biti izvedena tako, da dejavnost v oddelku poteka nemoteno. Lesarjeva (2003, str. 42) 

zastavlja pomembno vprašanje glede tega koliko dodatne, posebne pomoči je možno izvajati 

v razredu ali izven njega, de le-ta ne deluje segregativno in tudi stigmatizacijsko. Meni, da 

bolj kot se pomoč izvaja v posebnih in ne v rednih razredih, s posebnim in ne z rednim 

učiteljem, manjša je verjetnost integrativnega delovanja tako na izobraževalnem kot tudi na 

socialnem nivoju. 

Dodatna strokovna pomoč specialnega pedagoga ali drugega strokovnjaka je v obdobju 

prvega triletja najuspešnejša, saj so v tem obdobju najboljše možnosti za premostitev, 

zmanjšanje ali kompenzacijo primarnih primanjkljajev, meni Ocvirkova (2010). 

 

1.3.5.3 PRILAGODITVE 

 

Prilagoditve med izobraževanjem izhajajo iz otrokovih vzgojno-izobraževalnih potreb (7. člen 

v povezavi z 29. členom ZUOPP, Ur. l. št. 58/2011). Prilagoditve se tičejo načina izvajanja 

programa, organizacije pouka, preverjanja in ocenjevanju znanja, napredovanja in časovne 

razporeditve pouka. Prilagoditve v individualiziranem programu so učencu določene z 

odločbo o usmeritvi (Vovk Ornik, 2009).  

Strokovnjak dela z otrokom na različne načine, glede na potrebe in interese otroka s 

posebnimi potrebami. Prilagoditve pomenijo več individualnega dela, vizualizacije, 

konkretizacije, barvnih podkrepitev, diferenciacije nalog, odmerjanja učnih vsebin in 

domačih nalog, da se znanje preverja sproti, da je več dodatnih vprašanj, ponovitev navodil, 

spodbujanja, pohval, potrjevanja in razvijanja otrokovih močnih področij in številnih drugih 

prilagoditev (Ocvirk, 2010).  

Slovenski učitelji se pri učencih z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi in pri učencih s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, glede na ostale učence s posebnimi 

potrebami, soočajo z večjimi zahtevami glede prilagajanja vzgojno-izobraževalnega procesa 

posebnim potrebam učencev, saj ti učenci z veliko težavo dosegajo predpisane minimalne 

standarde učnega programa redne šole (Schmidt, Čagan, 2011). 

Ocvirkova (2010) meni, da se prilagoditve najlažje izvajajo v prvi triadi izobraževanja in še v 

četrtem ter petem razredu, saj imajo učenci enega učitelja, lažje prilagodijo urnik in učenci 

ostajajo v eni učilnici. Avtorica glede na svojo prakso ugotavlja, da je v tretji triadi za učence z 

učnimi težavami pogosto že minimalna raven znanja prezahtevna, ker je potrebna večja 

učinkovitost in hitrejši tempo dela, ki ga ti učenci ne zmorejo, kar posledično vodi v slabši 



18 

učni uspeh. Ob kar največjih prilagoditvah programa in ob vseh oblikah pomoči, dodatni 

strokovni pomoči, dopolnilnem pouku ali pa še ob učni pomoči prek javnih del se učenci 

pogosto bojujejo za zadostne ocene. Ugotavlja (prav tam), da je potrebno več prilagajanja, 

odmerjanja učne snovi in rabe didaktičnih pripomočkov. V tem obdobju je dodatna 

strokovna pomoč usmerjena večinoma na dodatno razlago ter na pridobivanje in utrjevanje 

učnih vsebin, prilagoditi pa je treba tudi izvajanje programa, kar pa pomeni mnogo večjo 

angažiranost, znanje in strpnost učitelja pri določenem predmetu.  

Najpogostejše težave, s katerimi se srečujejo učitelji pri poučevanju otrok s posebnimi 

potrebami, so vezane na ocenjevanje in prilagoditve pri ocenjevanju. Da je otrok lahko 

vključen in napreduje v večinski osnovni šoli, mora doseči minimalne standarde znanja. 

Ostaja vprašanje o meji dopustnega prilagajanja učnih vsebin in ravni težavnosti nalog pri 

ocenjevanju. Pri tem pomemben vprašanju pa se ne bi smeli sklicevati na učiteljevo 

avtonomnost, opozarja Ocvirkova (2010).  

 

1.3.6 NAČELO INTERDISCIPLINARNOSTI TIMA ŠOLSKIH DELAVCEV 

 

Pri obravnavi otrok s posebnimi potrebami in pri postopku identifikacije otroka s težavami, 

primanjkljaji ali motnjami, je potrebno poudariti pomembno vlogo prav vsakega strokovnega 

delavca v šoli. Pri interdisciplinarnem delu različnih strokovnjakov je pomembno, da se vsi 

vključeni zavedajo, da so tudi strokovni delavci ljudje z različnimi teoretičnimi znanji, 

izkušnjami in osebnostnimi lastnostmi, ki vplivajo na njihovo delovanje. Pomembno je, da 

različni strokovnjaki upoštevajo različna strokovna mnenja in iščejo skupne rešitve. Samo z 

medsebojno diskusijo in skupnim reševanjem težav bodo našli najučinkovitejše oblike dela z 

otrokom s posebnimi potrebami (Kavkler idr., 2008). 

 

1.3.6.1 VLOGA RAVNATELJA 

 

Ravnatelj šole ima pomembno vlogo pri zagotavljanju možnosti za doseganje optimalnega 

razvoja vsakega učenca. Poleg zelo pomembnega imenovanja strokovne skupine za izdelavo 

in spremljanje individualiziranega programa za učence s posebnimi potrebami, so njegove 

dejavnosti usmerjene predvsem v skrb za zagotavljanje ustreznih materialnih in kadrovskih 

razmer, ki so potrebni za delo z otrokom s posebnimi potrebami. Pri tem je pomembno, da 

spoštuje profesionalno etiko in da ga pri zagotavljanju strokovnih delavcev, vodijo le potrebe 

otroka. Pomembno je, da pozna strokovna izhodišča vzgoje in izobraževanja otrok s 

posebnimi potrebami, ustrezno področno zakonodajo, veljavne standarde in normative za 

vključevanje otrok v program osnovne šole ter da ima pozitiven odnos do vključevanja otrok 

s posebnimi potrebami v redno izobraževanje (Kavkler idr., 2008).  
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1.3.6.2 VLOGA SVETOVALNEGA DELAVCA  

 

Svetovalni delavec na osnovni šoli je lahko psiholog, pedagog, socialni delavec, specialni 

pedagog ali socialni pedagog. Svetovalni delavec je najprej v vlogi mobilizatorja in 

koordinatorja vseh možnih strokovnih moči v projektu prilagajanja in pomoči učencu s 

posebnimi potrebami, hkrati pa se v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo vključujejo 

tudi v neposredno izvajanje dodatne strokovne pomoči tem učencem oziroma v specialno 

pedagoško obravnavo učenca. Ne glede na profil, potrebuje svetovalni delavec osnovna 

specifična znanja v zvezi s težavami, primanjkljaji in motnjami na področju učenja. Koncept 

šolskega svetovalnega dela je opredeljen v Programskih smernicah za delo svetovalne službe 

v osnovni šoli (2008), sprejetih na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje (1999). 

 

1.3.6.3 VLOGA SPECIALNEGA PEDAGOGA  

 

Med strokovnimi sodelavci v mreži pomoči je najpogostejši in najpomembnejši (mobilni) 

specialni pedagog. Specialni pedagog je posebej dobro usposobljena za pomoč učencem s 

specifičnimi učnimi težavami. Ponavadi izvaja dodatno strokovno pomoč za otroka s 

posebnimi potrebami. V kontinuum pomoči pa se lahko vključi že prej, pred postopkom 

usmeritve (na tretji stopnji učencem z zmernimi težavami), kot svetovalni delavec ali kot 

izvajalec individualne in skupinske pomoči (0, 5 ur tedensko na oddelek). Za njegovo uspešno 

delo je pomembno stalno strokovno sodelovanje z učiteljem oziroma z učitelji otroka s 

posebnimi potrebami in njegovimi starši.  

Glede na Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o smeri izobrazbe strokovnih 

delavcev v 9-letni osnovni šoli (2008) lahko pomoč učencem v okviru individualnih ali 

skupinskih ur izvajajo še pedagog, psiholog, socialni pedagog in učitelj (Magajna idr., 2008). 

 

1.3.6.4 VLOGA UČITELJA  

 

Prenova vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami s poudarkom na integraciji je, 

tako kot v drugih evropskih državah, sovpadala s spremenjenimi vlogami učiteljev, z novimi 

zahtevami glede poučevanja in z drugačnimi pričakovanji glede učnih dosežkov ter 

uspešnosti učencev. Zagotavljanje uspešnosti procesa vključevanja, s poudarkom na 

sodelovanju učencev s posebnimi potrebami v učnem procesu in ne le na njihovi fizični 

prisotnosti, je terjalo od vseh neposrednih udeležencev, predvsem pa od učitelja, 

sprejemanje številnih obveznosti (Schmidt, Čagran, 2011). 

Po nekaterih podatkih (Škufca, 2005) naj bi že vsak tretji otrok v državah EU potreboval 

določene prilagoditve za spremljanje pouka in vključevanje v okolje. Otrok s posebnimi 

potrebami je torej v osnovni šoli vsak dan več in predstavljajo velik izziv za večino učiteljev. 

Učitelj naj bi bil nosilec procesa integracije. Po navedbah Koncepta dela učne težave v 
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osnovni šoli (Magajna idr., 2008) ima učitelj v učnem procesu najbolj odgovorno nalogo. Je 

prvi in najbolj odgovoren za to, da odkrije, prepozna otrokovo težavo, saj preživi največ časa 

z otrokom. Skupaj z otrokom raziskuje njegove težave pri učenju in mu ponudi mogoče 

rešitve.  

Pri delu učitelja z otroki s posebnimi potrebami je predvsem pomemben pozitiven odnos do 

posebnih potreb, ki se kažejo pri posamezniku, in zasledovanje otrokovih močnih področij. 

Slednje je pomembno za vse otroke, še posebej pa za otroke s posebnimi potrebami, ki lahko 

preko močnih področij kompenzirajo primanjkljaje in ohranjajo pozitivno samopodobo.  

Kotar (2012) glede na prakso opozarja, da se odnos osnovnih šol in učiteljev do otrok s 

težavami s časom ni bistveno spremenil. Osnovne šole nudijo tem otrokom strokovno 

pomoč, pa tudi učitelji se dodatno izobražujejo za boljše razumevanje otrok s posebnimi 

potrebami, vendar so kljub temu otroci z učnimi težavami pri sošolcih nepriljubljeni. Stališča 

učiteljev do otrok s posebnimi potrebami naj bi se namreč odražala na ostalih otrocih.  

Schmidt in Čaganova (2011) navajata številne ugotovitve raziskovalcev, ki kažejo, da so 

stališča učiteljev do vključevanja otrok s posebnimi potrebami odločilen dejavnik pri 

zagotavljanju uspešnega vključevanja učencev s posebnimi potrebami in ga ali vzpodbujajo 

ali ovirajo. Učitelji, ki so že pridobili spretnosti in veščine ter strokovna znanja, imajo večje 

zaupanje glede integracije, kot pa tisti, ki takih izkušenj nimajo. Izjemno pomembno je torej 

pridobivanje osnovnih specifičnih znanj s področja posebnih potreb, ki omogočajo učitelju 

razumevanje težav, primanjkljajev, motenj ter njihovih posledic na učenje in seveda 

kvalitetnejšo pomoč otroku s posebnimi potrebami. Sem spada tudi seznanjanje z nekaterimi 

najpomembnejšimi načeli in oblikami prilagoditev učencem s posebnimi potrebami (Kavkler 

idr., 2008).  

Tudi vrsta otrokovih posebnih potreb je pomemben dejavnik, povezan s stališči učiteljev do 

integracije. Glede na izsledke nekaterih raziskav učitelji bolj podpirajo vključevanje učencev s 

telesnimi oz. senzoričnimi motnjami, za tem tistih z lažjimi učnimi težavami, zaskrbljeni so 

predvsem zaradi učencev s težjimi učnimi težavami, odklanjajo pa vključevanje učencev z 

motnjami v razvoju in učencev z vedenjskimi in čustvenimi motnjami (prav tam). 

Najbolj neugodna so stališča slovenskih učiteljev do učencev z vedenjskimi in čustvenimi 

težavami. Taka stališča so povezana z zahtevno nalogo obvladovanja neustreznega oziroma 

težavnega vedenja in neučinkovitim poučevanjem. Pogosto je delo učiteljev, ki poučujejo 

učence z vedenjsko problematiko, zelo stresno, polno čustev strahu, zaskrbljenosti in jeze, 

kar pa zmanjšuje tudi zmožnost lastne učinkovitosti pri delu z njimi (prav tam) . 

Pri uveljavljanju socialne integracije učencev z raznolikimi posebnimi potrebami učitelji ne bi 

smeli ostati brez dodatnih virov in kvalitetne podpore specializiranih strokovnjakov ter 

vodstvenih delavcev šole, poudarjata Schmidt in Čaganova (2011). Pomemben je razvoj 

kvalitetnega timskega dela, sodelovanja in povezovanja med učitelji, specialnimi pedagogi in 

drugimi strokovnjaki v primeru načrtovanja, izvajanja in vrednotenja razvoja in učenja 
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učencev. Posebno pozornost pa bi morale šole oziroma učitelji nameniti tudi sodelovanju s 

starši, saj učinkovito sodelovanje pomeni tudi učinkovitejšega in popolnejšega učitelja, 

ugotavlja Vogršek Štamcarjeva (2005). 

 

1.3.7 NAČELO VKLJUČEVANJA STARŠEV OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Starši imajo v šoli vedno bolj dejavno vlogo. Vloga staršev je v primeru vključevanja otrok s 

posebnimi potrebami še bolj izražena kot pri ostalih otrocih, trdi Globačnikova (2010). Za 

učinkovito sodelovanje med šoli in starši je pomemben enakovreden odnos, ki pomeni 

skupno odgovornost za doseganje skupnih ciljev. Pomembno je razmejiti in določiti obseg 

dela vsakega udeleženca, tako pristojnost in odgovornost staršev kot tudi strokovnih 

delavcev ter tudi obremenitve otroka v šoli in doma (Kavkler idr., 2008).   

Za uspešno vključitev otroka je pomemben dober pretok informacij med starši in učitelji, 

meni Trtnikova (2005). Starši imajo pomembno vlogo pri sistematičnem spremljanju 

otrokovega razvoja in učenja. Otroka lahko spremljajo tudi v drugem, domačem okolju, 

njegovih vedenjskih vzorcih, učnih navadah, spretnostih, interesih, motivaciji, itd., kar je 

strokovnim delavcem v veliko pomoč pri celostnem spoznavanju otroka, predvsem njegovih 

močnih področij (Kavkler idr., 2008). 

Učinkovito vključevanje otrok s posebnimi potrebami in morebitno reševanje problematike v 

odnosih med učenci, strokovnimi delavci in starši vseh otrok in otrok s posebnimi potrebami 

zahteva sodelovanje s starši na več ravneh, ki se začne z načrtovanjem dela s starši. 

Nepoznavanje problematike, ki je povezana z vključitvijo otrok s posebnimi potrebami v 

večinsko šolo lahko sproža različna odzivanja staršev drugih otrok. Zato je pomembno, da 

šola staršem zagotovi spoznavanje sprejetih zakonskih in programskih prilagoditev, ki so 

namenjene otrokom s posebnimi potrebami. Sodelovanje s starši naj poteka najmanj na treh 

ravneh, in sicer s starši vseh otrok na šoli, s starši otrok v oddelku, v katerega je vključen 

otrok s posebnimi potrebami ter s starši otroka s posebnimi potrebami. Šole bi morale 

poskrbeti za izobraževanje in seznanjanje vseh staršev o možnostih za vključevanje otrok s 

posebnimi potrebami v večinsko šolo, ki ima lahko prednosti za otroka s posebnimi 

potrebami in za vse druge otroke (prav tam). 

Seleseva (2010) ugotavlja, da začetnemu navdušenju staršev drugih učencev nad tem, da bo 

v razredu drugačen učenec, in se bodo lahko njihovi otroci učili strpnosti in spoštovanja, sledi 

pritoževanje, da učiteljica preveč časa namenja učencu s posebnimi potrebami. Starše 

vrstnikov otroka s posebnimi potrebami pogosto skrbi, da bo vključitev takega otroka 

vplivala na delo in odnose v oddelku, da bodo zato njihovi otroci prikrajšani za pozornost 

učitelja, delo v takem oddelku pa morda manj učinkovito. Priporoča se, da šola starše 

razbremeniti skrbi s predstavitvijo konkretnega primera, saj sicer lahko neustrezna stališča 

staršev vplivajo na stališča njihovih otrok in tako onemogočajo sprejemanje oziroma socialno 

vključevanje otroka s posebnimi potrebami (Kavkler idr., 2008).  
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Strokovni delavci se pogosto srečujejo z različno odzivnostjo staršev. Različni starši imajo tudi 

različno željo oziroma motivacijo za sodelovanje s šolo. So starši, ki se zaradi svoje socialno-

ekonomske ogroženosti pogosto počutijo prikrajšani in manjvredni, to pa vpliva na njihov 

odnos do šole in tudi do otroka, ki ima posebne potrebe.  

Starši otroka s posebnimi potrebami imajo tudi različna pričakovanja do otroka in šole. Ta 

pričakovanja so pogosto nerealna, odzivi staršev pa neracionalni. Dovićeva (2005) ugotavlja, 

da je podoba staršev glede njihovega otroka ali situacije v šoli zaradi subjektivnosti 

največkrat močno popačena.  

Večinoma so starši željni vključevanja svojih otrok med vrstnike brez težav v razvoju in 

pogosto niso izbirčni pri razmerah, ki jim jih ustanove za »normalno« populacijo lahko 

ponudijo, je kritična Saleseva (2010). Zaradi zagledanosti vase, zaradi okolice in svojih 

ambicij, spregledajo potrebe svojega otroka. Prepričani so, da bo njihov otrok v večinski šoli 

posnemal pozitivne vzorce učenja in vedenja uspešnih vrstnikov in se izognil 

zaznamovanosti.  

Nekateri starši se z otrokovo drugačnostjo ne sprijaznijo in ga enačijo z vrstniki ter pri tem 

vztrajajo. Samo od staršev samih pa je odvisno, ali bo otrok sprejet v širšo okolico. Namreč, 

če so starši sposobni sprejeti posebnosti svojega otroka, potem je inkluzija že v veliki meri 

uspela. Če pa otroka že v družini ne sprejemajo takega kot je, ga ne ljubijo brezpogojno, tudi 

vključitev v okolje ne more uspeti, opozarja Vidmarjeva (2005). Cilj dela s starši je med 

drugim tudi), »/…/da jih strokovnjaki naučijo živeti z otrokom s posebnimi potrebami, ne pa 

da bi iz njih želeli narediti še boljše starše/…/«, opozarja Novljanova (2004, str. 13). 

Seleseva (2010) ugotavlja, da je sodelovanje s starši v prvi triadi intenzivnejše, pogostejše in 

bolj kakovostno, saj so starši vsak dan v stiku z razredno učiteljico in učiteljico podaljšanega 

bivanja. Tako dobijo sprotna navodila za delo doma in so seznanjeni z uspehi in težavami 

svojega otroka. Tudi učne vsebine so lažje in jih večina staršev še obvlada, tako da učenje 

doma pripomore k otrokovi večji uspešnosti. Starši poskušajo na začetku z dodatnim trudom 

in skrbjo za otroka zbrisati in nadomestiti otrokove primanjkljaje. Starejši kot je otrok, večja 

je zahtevnost programa in to se pogosto kaže v slabšanju uspeha otroka s primanjkljaji. Tudi 

sodelovanje s starši postaja vezano na tedenske govorilne ure. Ob tem se pojavi še zgodnje 

adolescentno obdobje in veliko otrok s posebnimi potrebami se začne zavedati samega sebe 

in svojih težav, in tako se nekateri začnejo izogibati pouka, sramovati ur dodatne strokovne 

ali učne pomoči, nočejo uporabljati učnih pripomočkov, itd. Zato je v tem obdobju zagotovo 

najpomembnejše sodelovanje staršev s šolo, predvsem pa podpora, sprejemanje in odnos z 

otrokom (prav tam).  

V primeru, da se ugotovi, da otrok ne zmore prezahtevnega programa večinske šole, se 

morajo starši soočiti z odločitvijo, kakšno prihodnost si želijo za svojega otroka. Nekateri 

otroci s posebnimi potrebami namreč potrebujejo usmeritev v prilagojen program osnovne 

šole. Več strokovnjakov ugotavlja, da osnovne šole s prilagojenim programom stigmatizirajo 
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učence in se zato starši težko odločijo za vstop. Seleseva (2010) opozarja na vprašanje, kaj je 

za otroka s posebnimi potrebami bolje; biti zaznamovan v okolici in sprejet med sebi enakimi 

ali lažno prikrivanje otrokovih sposobnosti ob vseh težavah, ki mu jih prinaša neustrezna 

vključitev v preveč zahtevno tekmovalno okolje. Meni, da je za otroka pomembnejše, da je 

zadovoljen, uspešen, sprejet med sošolci, ki so tudi njegovi prijatelj, pa četudi je s tem v svoji 

okolici za nekatere zaznamovan. Problem okolice, ki gleda na takega otroka drugače, je 

problem družbe, ki ni sposobna in ni zrela sprejemati drugačnosti (prav tam)  

Primeri iz prakse kažejo, da so otroci v primeru prešolanja iz večinske šole v osnovno šolo s 

prilagojenim programom, zaradi družbe sebi enakih sošolcev, ki imajo podobne težave kot 

on sam, srečni. Po prešolanju starši nič več ne razmišljajo o tem, da bo otrok zaznamovan, 

ker hodi v šolo s prilagojenim programom. Njihov otrok napreduje, je uspešen, srečen in ima 

prijatelje (prav tam). 
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2 KONTINUUM UČNIH TEŽAV 
 

2.1 UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI 

 

V tem poglavju se bom v svojih navedbah sklicevala na publikacijo Koncept dela učne težave 

v osnovni šoli (2008), saj je temeljno vodilo za vse strokovne delavce na osnovnih šolah, ki 

delajo z učenci, ki imajo pri učenju pomembno večje težave pri usvajanju znanja. Učne 

težave se pojavljajo pri zelo heterogeni skupini učencev z različnimi kognitivnimi, socialnimi, 

emocionalnimi in drugimi značilnostmi. Dockrell in McSchane (1993, v Schmidt, 2001, str. 

87), prav tako kot naš vzgojno-izobraževalni sistem, delita skupino otrok z učnimi težavami 

na otroke s splošnimi učnimi težavami, ki se učijo počasneje in imajo težave pri usvajanju 

znanj in spretnosti pri večini izobraževalnih predmetov, in na otroke s specifičnimi učnimi 

težavami, ki so manj uspešni ali neuspešni pri usvajanju znanj in spretnosti na posameznem 

področju učenja ali pri posameznem predmetu.  

Učenci z učnimi težavami (in nadarjeni učenci3) po šolski zakonodaji spadajo med učence s 

posebnimi potrebami. Učenci z učnimi težavami so po Zakonu o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o osnovni šoli (2011) učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko 

dosegajo standarde znanja. Uvrstitev učencev z učnimi težavami med učence s posebnimi 

potrebami želi povečati občutljivost in odgovornost šol za učence s težavami pri učenju ter za 

pravočasno pomoč. 

Za učence z učnimi težavami ni predviden individualiziran izobraževalni program, v katerega 

bi bil usmerjen z odločbo, vendar pa to ne pomeni, da ni upravičen do ustreznih prilagoditev 

v procesu poučevanja in učenja. Tem učencem mora šola zagotoviti posebno obravnavo, 

ustrezno prilagoditev metod in oblik dela ter jim omogočiti vključitev dopolnilni pouk in 

druge oblike individualne in skupinske pomoči oziroma obravnave (ZUOPP, Ur. l. št 54/2011). 

Sodobno pojmovanje vidi vzroke nastajanja učnih težav v interakciji procesov učenja in 

poučevanja ter v neusklajenosti med značilnostmi učenca in učnega okolja. Vzroki učnih 

težav so lahko (Magajna idr., 2008): 

 

1. primarno v učenčevem okolju (učne težave zaradi drugojezičnosti, socialno-ekonomske 

oviranosti in ogroženosti, učne težave zaradi pomanjkljivega, neustreznega poučevanja in 

prikritega kurikula, učne težave zaradi trajnejših stresnih dražljajev); 

 

2. v vzajemni interakciji med posameznikom in okoljem (določeni otrokovi notranji 

dejavniki lahko pomenijo večjo ranljivost in tudi večjo nagnjenost k razvoju splošnih ali 

                                                           
3
 V  nalogi se želim, zaradi zasledovanja zastavljenih ciljev, usmeriti predvsem na delo z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja, torej z učenci s težjimi oblikami specifičnih učnih težav. Predvsem želim v grobem razmejiti pojma »učne težave« in »primanjkljaji 
na posameznih področjih učenja«. Posebej nadarjeni učenci ne bodo predmet mojega raziskovanja. 
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specifičnih učnih težav, ki se pojavijo le ob neustrezni reakciji okolja npr. klima, metode, 

gradiva, itd.) ; 

 

3. primarno v posamezniku  (gre za hujšo obliko učnih težav, saj pogosto vključuje tudi več 

področij, lahko gre za nevrološke motnje, razvojne ali motivacijske posebnosti, itd.) 

Schmidtova (2001) navaja, da so tradicionalni modeli opredeljevanja učnih težav izrazito 

poudarjali učno neuspešnost kot edini kriterij učnih težav. Torej so morali otroci najprej 

doživeti učni neuspeh in so bili šele nato obravnavani (diagnosticirani), kar pravzaprav 

onemogoča zgodnje odkrivanje učnih težav. V Konceptu dela učne težave v osnovni šoli 

(2008, str. 17-24) so za pomoč učiteljem in drugim strokovnim delavcem pri prepoznavanju 

učnih težav navedeni ključni dejavniki, ki so povezani z učenčevim učenjem in iz katerih 

izhajajo učne težave:  
 

 Splošne kognitivne sposobnosti (počasnejše usvajanje znanj); 

 Specifične kognitivne sposobnosti (slabše vidno-prostorske in slušne sposobnosti, 

težave z zaporedji oziroma avtomatizacijo veščin, težave s hitrostjo izvajanja, itd.); 

 Metakognitivne sposobnosti (kratkotrajna pozornost in težave pri načrtovanju 

dejavnosti); 

 Jezikovno funkcioniranje (drugojezičnost, lažje do zmerne specifične učne ter 

jezikovne težave); 

 Učna motivacija  (strah, pasivnost, neustrezna stališča, pomanjkanje interesa); 

 Emocionalno funkcioniranje (anksioznost, depresivnost); 

 Socialna vključenost (slabše razvite socialne spretnosti ali oblike vedenja, slabše 

razvite zaželene spretnosti pri reševanju konfliktov, pomanjkanje občutka varnosti, 

itd.); 

 Biološki dejavniki (biološke značilnosti, nevrološke značilnosti, zdravstvene težave); 

 Domače in šolsko okolje (neugodne družinske razmere, ekonomske težave, vzgojni 

stili, kulturna različnosti, načini poučevanja, neugodna klima v oddelku).  

Učne težave glede na mnoge raziskave nemalokrat pripeljejo do učne neuspešnosti. 

Koboltova (2008d, str. 77) navaja, da o učni neuspešnosti govorimo, ko gre za »dolgotrajne 

kumulativne učne težave«, kar za otroka pomeni negativen vpliv na njegovo celostno 

delovanje.  

 

Prizadevanja raziskovalcev in strokovnjakov naj bi bila v praksi usmerjena v zgodnje 

odkrivanje kognitivnih primanjkljajev in preprečevanje njihovih neugodnih posledic. 

Strokovnjaki menijo, da je pomembno razvijati strategije za prilagajanje in kompenziranje 

težav, ki bodo usmerjene dolgoročno. Pomembno je tudi natančno razumevanje, kako 

različni kognitivni primanjkljaji ovirajo učenčevo funkcioniranje in katere ugodne značilnosti 

imajo odločilen vpliv na življenjski in poklicni uspeh. Poleg razvijanja ustreznih veščin in novih 
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kompetenc, je torej predvsem pomembno tudi spodbujanje in razvijanje učenčevih močnih 

področij, interesov in nadarjenosti (Krek, Metljak, 2011). 

Načrtovanje pomoči je bilo v preteklosti ozko usmerjeno k popravljanju težav in 

primanjkljajev ter za urjenje manj ali slabše razvitih veščin. Sodobni pristopi pomoči so široko 

zastavljeni, saj upoštevajo celovito učenčevo osebnost, njegove vsakdanje življenjske 

razmere v šoli in doma pa tudi življenjsko perspektivo. Izjemno pomembna je tudi 

usmerjenost v celotno življenjsko obdobje. Težave pri učenju niso samo vprašanje 

osnovnega šolanja. Pomanjkljiva izobrazba ima danes namreč bolj negativne implikacije, kot 

jih je imela pred desetletji. V Sloveniji naj bi ena četrtina do ena tretjina učno neuspešnih 

otrok in mladostnikov ostala brez poklicne izobrazbe, zaradi brezposelnosti pa se vedno več 

takih posameznikov znajde na socialnem obrobju (Magajna idr., 2008). 

Koncept dela učne težave v osnovni šoli (prav tam, str. 27-28) navaja tudi nekatere sistemske 

dejavnike, ki omogočajo ali ovirajo učinkovitost učne pomoči: 

 Dobra strokovna usposobljenost učiteljev in drugih šolskih strokovnih delavcev, ki 

delajo z učenci z učnimi težavami; 

 Poznavanje zakonskih in podzakonskih določil ter najpomembnejših nacionalnih 

dokumentov, ki  opredeljujejo in usmerjajo delo šolskih strokovnih delavcev; 

 Zagotavljanje in organiziranje časa za individualno in skupinsko obliko pomoči, 

dokumentiranje in spremljanje procesa pomoči, za srečanja z učitelji in starši, za 

usklajevanje srečanj šolskih in drugih strokovnjakov, za evalvacijo pomoči; 

 Zagotavljanje in organiziranje prostora za individualno delo; 

 Možnost supervizije za vse strokovne delavce šole; 

 Vodenje šole za spodbujanje in omogočanje interdisciplinarnega, timskega dela med 

sodelavci na šoli in strokovnimi sodelavci zunaj šole. 

 

Za doseganje dolgoročnih sprememb pri načrtovanju in izvajanju pomoči otroku z učnimi 

težavami, je izjemnega pomena odgovornost na vseh ravneh: najprej na ravni šole (vodstva, 

učiteljskega zbora, in drugih strokovnih organov, sveta staršev in sveta šole), oddelčne 

skupnosti ter na individualni ravni (učiteljev, staršev in vseh drugih posameznikov, ki so 

vključeni v projekt pomoči otroku s težavami pri učenju). Z odgovornostjo je povezano 

načrtovanje pomoči vseh vpletenih, še posebej tudi odgovornost posameznega učenca s 

težavami, saj se individualni delavni načrt načrtuje skupaj z otrokom (prav tam). 
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2.2 UČENCI S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA 

 

Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo za devetletno osnovno šolo, ki so bila sprejeta v Strokovnem svetu RS za splošno 

izobraževanje (2003), vsebujejo vse napotke za delo z učenci s posebnimi potrebami, ki se 

lahko vključujejo v večinsko osnovno šolo. Novejša različica Navodil za prilagojeno izvajanje 

programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo (v nadaljevanju Navodila, Kavkler idr., 

2008) je bila naslovljena na slovenske šole iz Ministrstva za šolstvo in šport, z namenom 

uporabe v praksi. V navodilih je podrobno predstavljena skupina otrok s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja. Glede na to, da jih uporabljajo šolski strokovni delavci pri 

svojem delu, bodo moja podlaga nadaljnjih navedb. 

Kot je razvidno iz predhodnega poglavja so učne težave zelo heterogene, odvisne od mnogih 

dejavnikov in se razprostirajo na kontinuumu od splošnih do specifičnih, od enostavnih do 

kombiniranih. Le tiste težje oblike specifičnih učnih težav pa so definirane kot primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja, saj zahtevajo več prilagoditev in pomoči.  

»Izraz primanjkljaji na posameznih področjih učenja označuje zelo raznoliko skupino 

primanjkljajev (motenj), ki se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali v izrazitih 

težavah na katerem koli od naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, 

koordinacija, komunikacija, branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in 

čustveno dozorevanje. Primanjkljaji vplivajo na posameznikovo sposobnost interpretiranja 

zaznanih informacij in/ali povezovanja informacij ter tako ovirajo učenje šolskih veščin 

(branja, pisanja, pravopisa, računanja). Težave, motnje pri učenju, ki sodijo v to skupino, so 

notranje, nevrološke narave in niso primarno pogojene z vidnimi, slušnimi ali motoričnimi 

okvarami, motnjami v duševnem razvoju, čustvenimi motnjami ali neustreznimi okoljskimi 

dejavniki, čeprav se lahko pojavijo skupaj z njimi« (Kavkler idr., 2008, str. 10). 

Učenci s specifičnimi učnimi primanjkljaji imajo torej večje težave kot vrstniki pri 

predelovanju dražljajev, kar jih ovira pri učenju. Učinkovitost sprejemanja in izražanja 

informacij je zaradi kognitivnih primanjkljajev na nekaterih področjih zmanjšana.  

Med učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja spadajo učenci z izrazitejšimi 

specifičnimi učnimi težavami in učenci z močno izraženimi primanjkljaji na področju 

pozornosti in nadzora vedenja. Pogosto se obe motnji prikrivata, vendar zahtevata drugačen 

pristop. Od 30 do 40 odstotkov učencev s specifičnimi motnjami učenja ima glede na 

podatke iz Navodil (prav tam, str. 13) tudi motnje pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez nje. 

Nekateri učenci imajo torej več primanjkljajev, ki se med seboj prikrivajo, pri drugih pa so 

primanjkljaji izrazito izolirani in le malo vplivajo na druga področja njihovega življenja.  
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Pomembno se mi zdi navesti kriterije za prepoznavanje višje stopnje težavnosti specifičnih 

učnih težav oziroma za prepoznavanje učencev s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja4, kot so predstavljeni v Navodilih (Kavkler idr., 2008, str. 12):  

 Učencu pomanjkljivo obvladovanje temeljnih spretnosti otežuje sledenje in 

napredovanje na širših področjih kurikula (npr. pismenost je na ravni, ki otroku zelo 

otežuje dostop do pisnih materialov ali izvajanje pisnih nalog na katerem koli 

področju kurikula); 

 Kljub skrbno zasnovanim (ciljno usmerjenim) oblikam pomoči ni opaznega napredka 

na področju specifičnih primanjkljajev; 

 Tudi različni alternativni pristopi in poskusi kompenziranja specifičnih primanjkljajev 

niso učinkoviti in ne zagotavljajo zadostnega napredovanja v okviru zahtev kurikula 

oziroma izobraževalnega programa (učnih načrtov); 

 Pri učencu sta frustracija in oškodovano samospoštovanje kot posledica zgoraj 

omenjenih težav izražena do te mere, da postane splošno nemotiviran za učenje, 

izostaja od pouka, izrazijo se čustvene in/ali vedenjske težave;  

 Primanjkljaji na posameznih področjih učenja med šolanjem kažejo na različne načine 

in prizadenejo mnoge vidike posameznikovega življenja (šolanje ali delo, življenjski 

ritem in odnose v družinskem in širšem okolju). 

 

Zastavlja se mi vprašanje, kaj le bi po tem takem lahko prinesla učencu največ tri urna 

dodatna specialna strokovna pomoč na teden in vse prilagoditve, še posebej, ko v 

nadaljevanju berem o naslednjih spoznanjih strokovnjakov in sicer, da »/…/ neuspehi zaradi 

primanjkljajev na posameznih področjih učenja pri učencih pogosto povzročajo doživljanje 

frustracije, znižanje samospoštovanja in vodijo k izogibanju dejavnostim, ki zahtevajo rabo 

otrokovih šibkih področij. Primanjkljaji lahko ovirajo posameznikovo učinkovitost vse 

življenje« (Kavkler idr., 2008, str. 13). 

Glede na zgornje navedbe se lahko zamislimo nad podatkom, da je največ učencev s 

posebnimi potrebami vključenih v večinsko šolo ravno tistih s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja. Zdi se, da so navedeni kriteriji pravzaprav že sekundarne težave, ki se 

vežejo na primarni primanjkljaj. Sprašujem se, ali je glede na zgornje navedbe vztrajanje pri 

vključevanju te populacije v večinsko obliko vzgoje in izobraževanja smiselno, saj dodatna 

strokovna pomoč očitno ni učinkovita (glej druga in tretja točka zgoraj). Sama vidim 

odgovornost strokovnjakov v tem, da bi znali učence s primanjkljaji zavarovati pred vsemi 

naštetimi posledicami (ki jim pravijo kriteriji) njihovih primanjkljajev. 

                                                           
4 V nalogi se ne bom poglabljala v podrobnejše razmejevanje med različnimi učnimi primanjkljaji, težavami ali motnjami. Zato ne navajam 

posameznih učnih težav oziroma primanjkljajev v učenju, saj glede na namen naloge ti podatki niso relevantni.  
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3 POLOŽAJ OTROKA Z UČNIMI PRIMANJKLJAJI V PREZAHTEVNEM 

PROGRAMU 

 

Vsak otrok ima pravico do ustreznega vzgojno-izobraževanega programa glede na svoje 

potrebe. Ostajanje otroka v prezahtevnem programu pomeni tudi kršenje otrokovih pravic, 

kar je izključno odgovornost šole. Rovšek (2006, str. 27) zapiše: »Sistem vključevanja je 

obstal v slepi ulici, ker je z dneva v dan več učencev, ki niso v njim primernih programih«. 

  

Informacije, ki se širijo iz našega šolskega prostora in širše opozarjajo, da imajo otroci v šoli 

mnogo emocionalnih težav, da je vedno več tistih, ki izstopajo v svojem vedenju in tistih, ki 

ne zmorejo dosegati pričakovanih izobrazbenih ciljev (Kobolt, 2008b).  

So morda te ugotovitve povezavi z negativnimi učinki integracije učencev s posebnimi 

potrebami v večinsko osnovno šolo? Z vidika posameznika gre verjetno za splet sposobnosti 

in značilnosti otroka in pogojev, ki jih določa šolsko in domače okolje. Tu pa ni zanemarljivo 

spoznanje, da je otrok s posebnimi potrebami v večinski šoli v znatno slabšem položaju od 

njegovih vrstnikov. Ugotovitve strokovnjakov so namreč takšne, da učenci s kognitivnimi 

primanjkljaji nimajo težav le na učnem področju, torej pri doseganju predpisanih znanj, pač 

pa imajo več težav tudi v socialni integraciji.  

 

3.1 DOSEGANJE PREDPISANIH IZOBAZBENIH CILJEV 

 

Da je otrok s posebnimi potrebami lahko vključen in napreduje v večinski osnovni šoli, mora 

doseči vsaj minimalne standarde znanja. Lesarjeva (2008) poudarja, da vključitev otroka s 

posebnimi potrebami v večinsko osnovno šolo temelji na predpostavki, da bo posamezen 

učenec ob strokovni pomoči zmogel uresničiti zahtevano in se prilagoditi sistemu. Prav tako 

ne vidi (prav tam), da bi bila naša šola v prvi vrsti namenjena posameznemu učencu, 

spodbujanju njegovega osebnostnega razvoja, omogočanju kvalitetnih izkušenj glede na 

njegove zmožnosti ter zagotavljanju socialne vključenosti, pač pa gre predvsem za 

zagotavljanje ustrezne ravni znanja rednega izobraževanja. Glede na ugotovitve nekaterih 

strokovnjakov, pa je tudi to morda vprašljivo. 

Jurišičeva (2009) navaja opozorila strokovnjakov in praktikov, ki so prepričani, da učna 

uspešnost otrok s posebnimi potrebami, ki je izražena s šolskimi ocenami, ni realen odraz 

njihovih učnih dosežkov in uspešnosti v programih, saj so pogosto ocenjeni nerealno. Peček 

Čuk in Lesarjeva (2006) navajata naslednje ugotovitve, ki sta jih zbrali na podlagi raziskave 

mnenj slovenskih osnovnošolskih učiteljev o učencih s posebnimi potrebami, in sicer naj bi 

kar dve tretjini učiteljev zniževalo učne zahteve učencem s posebnimi potrebami, tudi glede 

na to, kako učitelji zaznavajo njihove sposobnosti. Nižje sposobnosti kot jim pripišejo, nižje 

imajo do njih učne zahteve. Tudi druge analize iz prakse kažejo, da učitelji učence s posebni 

potrebami ocenijo pozitivno, četudi ne dosegajo potrebnega znanja.  
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Špurova (2009) trdi, da se učne težave učencev pogosto obide, celo tako, da je učenec 

ocenjen pozitivno in/ali celo prepuščen v naslednji razred, ne da bi pri učenju zadovoljivo 

napredoval. To je po mojem mnenju še toliko bolj problematično, ker pomeni, da šole ne 

izpolnjujejo svoje odgovornosti za zagotavljanje pravočasne učne pomoči tem učencem, ki 

imajo prav tako pravico do posebne obravnave. 

V ospredju problema doseganja predpisanih standardov znanj pa je tudi problem 

ocenjevanja in prilagoditev pri ocenjevanju otrok s posebnimi potrebami. Ocvirkova (2010) 

ugotavlja, da imajo učitelji pogosto težave, ko se srečujejo z vprašanjem o meji dopustnega 

prilagajanja učnih vsebin in ravni težavnosti nalog pri ocenjevanju. Omenjen problem je 

vezan na celotno obdobje izobraževanja, predvsem pa se poudarja časovno obdobje 

opismenjevanja, ki naj bi trajal do tretjega razreda. V tem času se daje otroku možnost, da 

napreduje v svojem tempu. V primeru dopuščanja in popuščanja učitelja pri doseganju 

temeljnih znanj pa se izidi pokažejo kasneje, ko se učitelji srečujejo z nekaterimi otroki z 

nezadovoljivo ravnjo pismenosti pri različnih predmetih. Tempo dela postane za te otroke 

prehiter, učne vsebine pa pretežke. Tako se kar naenkrat nekateri otroci znajdejo v zanje 

prezahtevnem programu. Takšni učenci se, ali zelo pozno usmerjajo v prilagojene programe 

osnovne šole, ali pa dokončajo osnovno šolo brez ustreznega znanja. Rovšek (2006) trdi, da 

učitelji učence s težavami pustijo v zadnji klopi, jim podarijo dobre ocene, kar je morda 

manjše zlo, glede njihovega nadaljnjega šolanja pa prav tako pogubno5. 

Ta ugotovitev nakazuje, da nekateri učenci dokončajo devetletko z nezadovoljivim znanjem 

za nadaljnje šolanje in zaposlitev, kar pomeni, da je lahko ogrožena tudi njihova možnost za 

kvalitetno življenje. 

 

3.2 UČNA NEUSPEŠNOST 

 

Koboltova (2008a) ugotavlja, da je kognitivno funkcioniranje usmerjenih učencev ne glede na 

vrsto oz. kategorijo, šibkejše. Kognitivni primanjkljaji zaradi katerih ima otrok znižane 

sposobnosti, prispevajo k učni neuspešnosti, saj vodijo v slabo predznanje, slabše učne 

tehnike in neučinkovito predelavo učnih informacij. Precejšno vlogo pri učni (ne)uspešnosti 

imajo tudi motivacijsko – storilnostni dejavniki. Na slabšo motivacijo v veliki meri vpliva 

negativna samopodoba in slabše vrednotenje lastnih sposobnosti vezanih na storilnostne 

zahteve, pa tudi s tem povezana negativna stališča do šole in učiteljev.  

                                                           
5 Med prebiranjem literature sem na primer zasledila članek v reviji Ona (Priloga 1), ki se sicer neposredno ne navezuje na otroke s 

posebnimi potrebami pač pa na populacijo srednješolcev na eni izmed srednjih strokovnih šol. Morda je smiselno, da na tem mestu 

omenim oceno profesorja, da kar 30 odstotkov otrok kljub končani devetletki nima zadovoljivega znanja, kljub temu, da so končali 

devetletko, za kar krivi izključno učitelje in celo trdi, da je to kaznivo, predvsem pa prikrito dejanje. Poleg tega pa, navajam: »Trpljenje otrok 

in tudi njihovih staršev, da otroke vpeljejo v normalno srednje strokovno izobraževanje, je strahotno«. 
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Sodobne teorije zagovarjajo tezo, da vzroke za učno neuspešnost ni smiselno iskati le v 

posamezniku pač pa gre največkrat za vzajemno interakcijo med značilnostmi in zmožnostmi 

posameznika in učnim okoljem (Magajna idr., 2008). 

V šoli so v težjem položaju otroci, pri katerih je razkorak med njihovimi zmožnostmi in 

zahtevami ter pričakovanimi standardi večji (Kobolt, 2008a). Otroci, ki zaradi svojih šibkih 

kognitivnih procesov ne zmorejo slediti učnemu delu, imajo tudi izkušnje z neučinkovitostjo 

na enem ali več učnih področjih. O šolski neuspešnosti govorimo, ko gre za dolgotrajne 

kumulativne učne težave. Šolska neuspešnost, potrjena z negativnimi ocenami, pomeni za 

otroka stresno situacijo. Strokovni delavci in starši, ki se skupaj z otrokom trudijo odpraviti 

oziroma omiliti »kritično lego« učne neuspešnosti, kot jo imenuje Filippova (1981, v Kobolt, 

2008a, str. 64), katera lahko zaradi dolgotrajnosti pripelje do usodnih sprememb v 

posameznikovem ravnotežju, pri svojem delu niso nujno uspešni.  

Novljanova s sodelavci (2004, str. 102) na podlagi analize stanja pogojev šolanja otrok s 

posebnimi potrebami ugotavlja, da pogosto tudi ure dodatne strokovne pomoči ne 

omogočajo učinkovitega napredka učenca s posebnimi potrebami. Negativne izkušnje na 

učnem področju lahko torej v povezavi z različnimi socialnimi, psihološkimi, pedagoškimi in 

drugimi dejavniki vodijo v komuliranje različnih oškodovanosti (Kobolt, 2008a).  

 

3.3 STOPNJEVANJE TEŽAV ZARADI UČNE NEUSPEŠNOSTI 

 

Vključitev otroka v neustrezen program pomeni, da se znajde v situacijah, ki jih ne zmore in 

ga na različne načine obremenjujejo.  Ti otroci so žrtve sistema, saj se zaradi ne ukrepanja ali 

poznega ukrepanja njihove težave pogosto stopnjujejo. 

V zadnjih letih je v ospredju raziskav o posledicah šolske neuspešnosti vloga 

samopojmovanja, navaja Koboltova (2008a). Samopojmovanje oz. samopodoba vključuje 

zaznave, misli in prestave o nas samih. Gre za zaznavanje lastne vrednosti, ki se ne oblikuje le 

v skladu z lastnimi potenciali, ampak skozi interakcijo z okoljem in povratna sporočila. Na ta 

način se oblikuje sekundarno vrednotenje samega sebe, kot ga poimenuje Koboltova 

(2008a). 

Ohranjanje zdrave samopodobe, ki je pozitivna in pomeni realno zaznavo naše osebnosti, 

sposobnosti in potreb, pogojuje tudi zdrav osebnostni razvoj posameznika. Tega v največji 

meri zagotavlja domače okolje. Zagotavljanje zdravega osebnostnega razvoje pa je tudi eden 

izmed temeljnih vzgojno-izobraževalnih ciljev. 

Jasno je, da učne težave še ne pomenijo učne neuspešnosti. Kljub temu, pa se nekateri 

učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja srečujejo tudi z učno neuspešnostjo 

na enem ali več učnih področjih. Kako se soočajo z obremenilno situacijo, je odvisno od 

spoprijemalnih strategij posameznika. Koboltova (2008a) navaja, da imajo odločilno vlogo pri 
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tem osebnostne značilnosti, predhodne izkušnje ter prepričanje o tem, do kolikšne mere še 

obvladujejo situacijo. Okolje pa ima ob tem vlogo podpornega ali ogrožajočega dejavnika. 

 

Glede na podatke raziskave Peček Čuk in Lesarjeve (2008), se večina učiteljev strinja s 

trditvijo, da so učenci s posebnimi potrebami v povprečju manj sposobni od ostalih učencev 

in imajo tudi nižje učne dosežke. Glede na to lahko sklepamo, da imajo učenci s posebnimi 

potrebami težave z izpolnjevanjem storilnostnih kriterijev šole. Stališča učiteljev namreč 

kažejo (prav tam), da večina učencev s posebnimi potrebami ni zmožna dosegati enakega 

izobrazbenega standarda kot njihovi vrstniki. Kaj se posledično dogaja z njihov učno, 

emocionalno in socialno samopodobo, pa v nadaljevanju.  

 

3.3.1 UČNA SAMOPODOBA NEUSPEŠNIH UČENCEV 

 
Učna samopodoba se začne oblikovati z vstopom otroka v šolo in pomeni zaznavo lastnih 

spretnosti in sposobnosti za učenje ter zanimanje za šolske predmete. Gre za zaznavanje 

lastne uspešnosti, ki je vezano na zaupanje v lastne sposobnosti in zadovoljstvo s svojim 

delom.  

Lesarjeva (2008) trdi, da je osnova šolske socializacije ocenjevanje otrokovega napredovanja. 

Z vstopom otroka v šolo, ga okolica ne primerja več samo s seboj, temveč z njegovimi 

vrstniki. Schmidtova (2001, str. 93) zapiše: »/.../Če se učenec v razredu sooča z boljšimi 

učenci, se lahko to negativno odraža pri ocenjevanju lastnih sposobnosti, kar pa posledično 

pripelje do slabše motivacije za uspehe, negativne samopodobe in postopoma do izolacije«. 

To pomeni, da je učna samopodoba otroka ogrožena že, če otrok svoje sposobnosti zazna 

kot bistveno slabše od sposobnosti svojih vrstnikov. Če pa ima otrok zaradi kognitivnih 

primanjkljajev in posledično učnih težav še izkušnje z učno neuspešnostjo na enem ali več 

učnih področij, je njegova učna samopodoba zagotovo ogrožena. »Učno neuspešen učenec 

prevzame negativno storilnostno vrednotenje sebe in ga generalizira na druge vidike 

samovrednotenja« (Heckhausen, 1980, v Kobolt, 2008d, str. 77). 

Ker gre pri šolski neuspešnosti, kot že omenjeno, za dolgotrajne kumulativne učne težave, se 

položaj posameznika utrjuje in pomeni dolgotrajno stresno obremenitev, katero posameznik 

uravnava z intervencijskimi mehanizmi, ki so poleg obrambnih mehanizmov (racionalizacije, 

zavračanja, potlačitve, projekcije, kompenzacije, spremenjena ocena realnosti, sprememba 

stališč, vrednot) še devalvacija samovrednosti in sprememba vedenjskih stilov (Hargreaves, 

1979, v Kobolt, 2008d, str. 77). 

Rovšek (2006) poudari, da bi moral imeti vsak učenec možnost uspeti, saj se le z uspehom 

oblikuje pozitivna vrednost njegove samopodobe. 
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3.3.2 ČUSTVENA SAMOPODOBA NEUSPEŠNIH UČENCEV 

 

Zaradi izkušenj neučinkovitosti in posledično neuspešnosti otroka pri šolskem delu in/ali v 

primeru, če starši in učitelji otroku ob tem ne zagotavljajo zadostne podpore in vzpodbude, 

se lahko pojavi občutek manjvrednosti.  

Starejša raziskava Dienerja in Drweka (1978, v Kobolt, 2008a, str. 67) razkriva vpliv 

zaznavanja lastne (ne)uspešnosti na motivacijo učencev. Nekateri učenci postanejo v 

primeru neuspehov še bolj »brezpomočni« in izgubijo še tisto motivacijo, ki so jo imeli doslej. 

Razvijejo pa se občutki nekompetentnosti, nezadovoljstva in se še bolj distancirajo od 

šolskega dela. 

Čustvene težave se torej izrazijo v negativnem samovrednotenju, negotovosti, manjši 

samozavesti, strahu pred neuspehom, nižji motivaciji in tudi z neprilagojenim vedenjem 

(Žorga, 1989, v Kobolt, 2008a). Usmerjeni učenci si po navedbah nekaterih strokovnjakov 

manj zaupajo in imajo ne glede na tip usmeritve več čustvenih ter tudi vedenjskih težav. 

 

3.3.3 MEDOSEBNA ALI SOCIALNA SAMOPODOBA NEUSPEŠNIH UČENCEV 

 
Pri socialni samopodobi gre za zaznave, prepričanja in presoje o odnosih z vrstniki in 

pomembnimi drugimi. To so zaznave o lasni priljubljenosti, o sposobnostih sklepanja 

prijateljstev in o kakovosti odnosov z bližnjimi. 

Koboltova, Dekleva, Rapuš Pavlova in Antončičeva (2008) predstavljajo rezultate raziskave, v 

kateri pedagoški delavci ocenjujejo vedenje usmerjenih in neusmerjenih učencev, katera 

nakazuje, da ima več usmerjenih učencev po oceni pedagoških delavcev težave z disciplino, 

nakazuje pa se tudi slabši socialni status in slabša socialna asertivnost usmerjenih učencev. 

Usmerjeni učenci naj bi se držali bolj zase in se umaknili vase. Njihov socialni umik pa bi bil 

lahko posledica emocionalnih konfliktov in težav. 

Učenci z učnimi težavami naj bi zasedali nižji sociometrični položaj v razredu kot drugi učenci 

(Haeberlin idr, 1991, v Schmidt, 2001). Pogosto otrokom z nizko samopodobo, ki so obrnjeni 

vase, manjkajo tudi osnovne socialne spretnosti za pridobivanje prijateljstev (Lewis, 1987, v 

Kobolt, 2008c). Žorga (1989, v Kobolt, 2008a) na podlagi raziskave odkriva, da je pomemben 

ogrožajoč dejavnik psihosocialnega razvoja nepriljubljenost med vrstniki. Ugotavlja, da 

nepriljubljenost ob spletu drugih dejavnikov pomeni precejšen znak za kasnejšo čustveno 

neprilagojenost otroka. Socialna vključenost ima torej pomembno vlogo pri vrednostni 

orientaciji in oblikovanju samopodobe učencev.   
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Kako nizek socialni položaj otroka v razredu vpliva na učno storilnost in uspešnost, predstavi 

Pettilonov krožni model (Skalar, 1985, v Kobolt, 2008a, str. 65). 

 

 
 

 

Thomas in Chess (1997, v  Kobolt, 2008a) ugotavljata, da lahko že sama kombinacija 

posebnih lastnosti otroka izzove specifično odzivanje okolja. Na primer pretirano burne 

emocionalne reakcije, slabša organiziranost vedenja, specifične učne težave, motnje v 

pozornosti ipd. Omenjene posebne lastnosti so lahko tudi v tesni povezavi s tem, da ima 

otrok znižane intelektualne potenciale, ki vplivajo na manjšo možnost prilagajanja, šibkejšo 

samorefleksivnost ter oteženo premagovanje ovir socialne integracije. Naštete lastnosti 

lahko okolje vznemirjajo oziroma dodatno obremenjujejo in tako izzovejo več negativnih 

odzivov. Lahko torej sklepamo, da so zaradi slabše socialne integracije, učenci s kognitivnimi 

primanjkljaji, deležni tudi več negativnih reakcij okolja in zavzemajo tudi nižji socialni položaj 

v primerjavi z vrstniki.  

 

Tudi Vec (2011) opozarja na vpliv odziva okolja na kakršnokoli drugačnost oziroma 

odstopanja otroka v interakciji z odraslimi ali vrstniki. Za otroka je najbolj ogrožajoč 

nestrokoven, nerazumevajoč, agresiven ali odklanjajoč odziv okolice na njegovo drugačnost, 

ne pa toliko drugačnost sama po sebi. Gre torej za nerazumevanje okolja in s tem povezane 

reakcije, zaradi katerih se razvijejo sekundarne težave oziroma motnje v delovanju 

posameznika. Negativne reakcije in pričakovanja, ki se ne nanašajo le na storilnost pač pa 

tudi na vedenje, potrdijo in stabilizirajo socialni položaj posameznika, kar vpliva na čustveno 

nestabilnost in neučinkovitost pri šolskem delu. Stiska otroka se večkrat izrazi z 

nesprejemljivimi oblikami vedenja ali pa z umikom oziroma izolacijo. 

NIZEK SOCIALNI POLOŽAJ 

NEGATIVNA PRIČAKOVANJA 

NEGOTOVOST, NEGATIVNO 
SAMOVREDNOTENJE, 

STRAH PRED NEUSPEHOM, 
MANJŠA SAMOZAVEST, 

NEPRILAGOJENO VEDENJE 

PODKREPITEV NEGATIVNIH 
REAKCIJ IN POTRDITEV 

NEGATIVNIH PRIČAKOVANJ 
POMENI STABILIZACIJO 

PODKREPITEV 
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Zaradi dolgotrajnih izkušenj šolske neuspešnosti pa naj bi učenec prevzel tudi negativno 

vrednotenje drugih. Otroci pogosto rešujejo svojo šolsko nekompetentnost tako, da 

odklanjajo pomembnost in vlogo šole. Te strategije se odražajo tudi v vedenju posameznika 

do na primer učitelja, in sicer z nepriznavanjem njegove avtoritete, kar posledično povzroči 

proti reakcijo učitelja in tako začaran krog negativnih socialnih vzpodbud, ki se kot že 

omenjeno izrazijo v šibkejši storilnosti in slabši učni uspešnosti (Kobolt, 2008a). 

 





 

II. EMPIRIČNI DEL 
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1 RAZISKOVALNI PROBLEM 

 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA, NAMEN IN CILJ RAZIKAVE 

 

Otroci s posebnimi potrebami, ki imajo sposobnosti in lastnosti tako razvite, da lahko sledijo 

normalnemu šolskemu delu, se po navedbah strokovnjakov že vrsto let uspešno vključujejo 

med svoje vrstnike v večinski šoli. Skupina otrok s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja je najštevilčnejša med vsemi otroci usmerjenimi v program s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo. Glede na kriterije je ta skupina otrok zelo raznolika, 

strokovnjaki pa celo opozarjajo, da se za opredelitvijo primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja skrivajo tudi otroci z motnjami v duševnem razvoju.  

 

Namen moje raziskave je predstaviti poglede izvajalk dodatne strokovne pomoči na 

ustreznost vključevanja otrok v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, predvsem tistih s kognitivnimi primanjkljaji in drugimi značilnostmi, ki se kažejo v 

šibkem delovanju na učnem področju. Strokovnjaki namreč opozarjajo, da so otroci s 

specifičnimi učnimi težavami v večinski osnovni šoli običajno med neuspešnimi učenci, saj se 

težje soočajo s storilnostnimi zahtevami in pravili šole in se zato znajdejo v položaju, ko se 

težave razkrijejo in jih izpostavijo. V slabšem položaju so učenci, pri katerih je razkorak med 

njihovimi zmožnostmi in zahtevami ter pričakovanimi standardi večji. Posledice soočanja z 

učno neuspešnostjo so lahko zelo kompleksne in pogosto ogrozijo otrokov psihosocialni 

razvoj.  

 

Cilj diplomske naloge je ugotoviti, ali izvajalke dodatne strokovne pomoči med 

obravnavanimi otroci zaznavajo tudi takšne, za katere menijo, da jim dodatna strokovna 

pomoč ne nudi zadostne podpore pri premagovanju učnih primanjkljajev in drugih težav ter 

zakaj prihaja do morebitnih negativnih učinkov integracijskega procesa. 
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1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Katere so po mnenju izvajalcev DSP skupne značilnosti obravnavanih otrok s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja? 

2. Kako izvajalci DSP ocenjujejo ustreznost usmeritve svojih učencev?  

3. Ali se po mnenju izvajalcev DSP učence s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja obravnava dovolj zgodaj? 

4. Kako morebitne previsoke zahteve programa večinske osnovne šole vplivajo na 

otrokov psihosocialni razvoj?  

5. V kakšnih pogojih bi bila DSP najučinkovitejša? 

6. Kako izvajalci DSP doživljajo svojo odgovornost v zvezi z obravnavanim otrokom in 

kakšno odgovornost pripisujejo učiteljem, svetovalni službi in vodstvu šole?   

7. Kakšne izkušnje imajo izvajalci DSP s starši obravnavanih otrok s primanjkljaji? 

2 METODOLOGIJA 

 

2.1 RAZISKOVALNA METODA 

 

Odločila sem se za kvalitativno analizo z metodo spraševanja, pri čemer sem uporabila 

tehniko delno strukturiranega intervjuja. Intervju sem izvedla osebno z vsakim izvajalcem 

dodatne strokovne pomoči posebej. Pripravila sem okvirna vprašanja, tekom pogovora pa 

sem dodajala podvprašanja, kar mi je omogočilo bolj izčrpne odgovore. Po metodi 

kvalitativne analize sem analizirano gradivo ovrednotila skozi raziskovalna vprašanja in ga 

interpretirala s pomočjo strokovne literature, uporabljene v teoretičnem delu diplomske 

naloge. Naslonila pa sem se tudi na svoje 3 letne praktične izkušnje pri delu z otroki s 

posebnimi potrebami. 

 

2.2 IZBOR ENOT RAZISKOVANJA IN POSTOPEK ZBIRANJA EMPIRIČNEGA GRADIVA 

 

Vzorec zajema štiri izvajalke dodatne strokovne pomoči, ki so sicer zaposlene v oddelkih 

osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom (NIS), ki vključuje 

tudi oddelke posebnega programa vzgoje in izobraževanja (PPVIZ). Vsi oddelki pa so del 

večinske osnovne šole. Za svoje sogovornice sem jih izbrala na podlagi dolgoletnih izkušenj z 

različnimi skupinami otrok s posebnimi potrebami v treh različnih programih. Hkrati pa imajo 

tudi pregled nad širšo situacijo otroka s posebnimi potrebami, saj sodelujejo z učitelji, starši 

in z otrokom.    
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Karakteristike intervjuvancev: 

Intervjuvani  
(časovni 
termin) 

Starost Izobrazba* Trenutno delovno 
mesto 

Leta delavnih izkušenj s 
populacijo otrok s PP v 
OŠ 

A  
(6.6.2013) 

60 Učitelj za duševno 
prizadete in vedenjsko 
motene otroke  
 + socialni pedagog 

izvajalec DSP 
(mobilna služba na 
treh OŠ) 

22 

B 
(11.6.2013) 

40 defektolog izvajalec DSP 
(mobilna služba na 
dveh OŠ) 
Učitelj v NIS (5r-9r) 

16 

C 
(13.6.2013) 

33 defektolog izvajalec DSP 
(matična OŠ) 
učitelj v NIS (1r-4r) 

8 

D  
(1.7.2013) 

49 Socialni pedagog  
+ defektološka 
dokvalifikacija 

vodja oddelkov OŠPP 
izvajalec DSP 
(matična OŠ) 

13 

*navajam navedbe sogovornic, saj so danes nazivi drugačni 

Intervjuje sem po predhodnem dogovoru opravila znotraj šolskega okolja, čeprav sem sprva 

predvidela drugače, vendar je intervjuvankam zaradi časovne stiske tako najbolj ustrezalo. 

Vsak intervju sem opravila osebno in ga po zagotovitvi anonimnosti na njihovo dovoljenje 

tudi posnela. Pretipkane intervjuje sem jim ponudila v vpogled. Pogovor je povprečno trajal 

nekaj več kot pol ure. 

 

2.3  OPIS INSTRUMENTA 

 

Za metodo zbiranja podatkov sem uporabila delno strukturiran intervju. Med samim 

spraševanjem sem izhajala iz okvirno postavljenih vprašanj, nato pa sem se poskušala  

prilagoditi poteku pogovora, da bi pridobila kar najbolj poglobljene odgovore.  Izhajala sem iz 

vprašanj, predstavljenih v Prilogi 2. 
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3 POSTOPEK KVALITATIVNE ANALIZE 
 

3.1  IZBOR RELEVANTNIH DELOV INTERVJUJA 

 

Intervjuje sem posnela in jih dobesedno prepisala, nato pa jih analizirala po postopku, ki ga 

priporoča Mesec (1998, str. 104-128): 

 razčlenitev opisov (določitev enot kodiranja), 

 prosto prepisovanje pojmov in poimenovanje (odprto kodiranje), 

 izbor in definiranje relevantnih pojmov, 

 odnosno (selektivno) kodiranje, 

 formuliranje teorije. 

 

3.2 POSTOPEK KODIRANJA RELEVANTNIH POSTAVK 

 

Navajam prikaz kodiranja izseka enega izmed intervjujev (Priloga 3 – Intervju A); cel 

postopek kodiranja je podan v Prilogi 4 - Prikaz kodiranja intervjuja A. 

kode 1. reda kode 2. reda kode 3. reda 

Koliko učencev trenutno 
obravnavate? 

  

»…9 učencev z odločbo za 
defektologa…dva s katerima delam 
kot socialni pedagog…« 

9 učencev z odločbo defektologa, 
dva z odločbo socialnega 
pedagoga; 

število obravnavanih učencev 

»Tudi ostala dva, s katerima delam 
kot socialni pedagog imata tudi kar 
resne težave z učenjem, ker so te 
težave povezane, se prepletajo« 

prepletanje čustvenih in 
vedenjskih težav; 

emocionalno funkcioniranje; 
vedenje; 

Ali imajo ti vaši učenci kakšne 
skupne značilnosti, ali se med 
seboj razlikujejo? Kako jih vidite? 

  

»velika večina so ali zadržani, ali 
tudi to destruktivno vedenjsko 
problematiko ali navzven ali 
navznoter kažejo…jaz čist kot eno 
rdečo nit pri vseh otrocih opažam, 
da je prizadeta osebnost, … gre za 
osebnostne rane, ki jih doživljajo 
tekom šolanja zaradi samih 
neuspehov, zaradi odrinjenosti, 
zaradi tega občutka, da ne 
zadostijo pričakovanjem ali staršev 
ali učiteljev. ..ena šibka 
samozavest« 

zadržanost; 
 
izražanje vedenjske problematike 
(navzven in navznoter); 
 
prizadeta osebnost; 
osebnostne rane zaradi doživljanja 
neuspehov; 
osebnostne rana zaradi 
odrinjenosti; 
 
osebnostne rane zaradi občutka 
neizpolnjenih pričakovanj staršev, 
učiteljev; 
šibka samozavest; 

socialna vključenost; 
 
vedenje; 
 
 
osebnostni razvoj; 
osebnostni razvoj; 
 
osebnostni razvoj; socialna 
vključenost 
 
osebnostni razvoj; 
 
 
osebnostni razvoj; 

Ali je razlog za to v tem, da pomoč 
ni pravočasna? 

  

»… jaz mislim, da se primanjkljaj ali zgodnje izražanje šibkosti; odkrivanje primanjkljajev; 
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pa ta šibkost otroka kaže oziroma 
jo nekako sam pri sebi intuitivno 
čuti že od prvih let naprej…včasih 
zelo dolgo traja, da okolica to 
zazna in da se prepozna pri otroku, 
kaj dejansko ne zmore… pač 
pripišemo nekim trenutnim, ali pa 
okoljskim dejavnikom, ali pa 
lenobi…« 

 
velika možnost prepoznavanja 
primanjkljajev pri otroku že v 
vrtcu; 
dolgo časa traja, da okolica zazna 
primanjkljaje; 
pripisovanje vzrokov za 
nezmožnosti trenutnim 
dejavnikom – lenobi; 

 
odkrivanje primanjkljajev; 
 
 
ovire pri postopku usmerjanja; 
 
ovire pri postopku usmerjanja; 

Rekli ste, da okolica včasih pozno 
reagira? Zakaj je tako? 

  

»…zelo različno…velikokrat so 
starši tisti, ki vidijo predvsem 
stigmo v tem, da bo otrok dobil 
pomoč. Ne vidijo pa, kaj dejansko 
otrok potrebuje in kaj bi bilo za 
njega dobro. Močnejši je strah, kaj 
bo okolica rekla... V večini 
primerov to. Učitelji mislim, da kar 
zaznavajo, da so danes učitelji 
dovolj usposobljeni, da prepoznajo 
težave, da jih opazijo, da opozorijo 
nanje, da ukrepajo, kolikor je v 
njihovi pristojnosti«  

zelo različne reakcije staršev; 
starši vidijo stigmo v DSP; 
 
ne vidijo, kaj otrok potrebuje; 
ne vidijo, kaj je za otroka dobro; 
strah odzivom okolice; 
 
usposobljenost za zaznavanje 
primanjkljajev, težav; 
 
opozarjanje na težave; 
ukrepanje v okviru pristojnosti; 

izkušnje s starši;  
izkušnje s starši v zvezi z DSP; 
 
izkušnje s starš v zvezi s 
primanjkljaji; 
 
izkušnje s starši v zvezi s 
primanjkljaji; 
odgovornost učitelja; 
 
 
odgovornost učitelja; 
odgovornost učitelja; 

Kje vidite vzrok, da se učenci , ki ne 
zmorejo večinske osnovne šole 
ponavadi v NIS prešolajo šele v 
drugi, tretji triadi' 

  

»… včasih so ovira starši. Imamo 
primere, ko starši sploh nočejo nič 
slišati o tem, da bo otrok dobil 
pomoč… včasih so težave tako 
hude, da enostavno ne zmore, 
otrok, ki ni kos s svojimi 
sposobnostmi, ni kos programu 
rednega šolanja… zelo, zelo, zelo 
pogost problem, da šola bremza… 
Danes se pogosto šole borijo za 
glavo… včasih ravno zaradi tistega 
učenca …združita dva 
oddelka…predvsem potem na višji 
stopnji, jaz opazim, da so učitelji 
zelo… razparcelirani, bolj je 
usmerjenost vsakega učitelja samo 
v svoj predmet in samo v enem 
delčku pozna otroka, ne vidi pa 
osebnosti kot celote… prevladuje 
tisti čredni nagon…tega damo 
naprej, torej mora biti v okviru 
tistega, da bo šel naprej…ni več 
tega uvida, kaj to za otroka 
pomeni…ali je tudi v drugem 
predmetu, tretjem predmetu tako 
šibek, ali bo to zmogel, ali samo pri 
meni mora še malo stisniti, pa 
bo…« 

starši so ovira v procesu 
usmerjanja; 
 
starši ne pristajajo na DSP; 
 
znižane sposobnosti; 
 
 
šola upočasnjuje proces 
usmerjanja; 
šole se borijo za ugled; 
šole se borijo za ohranjanje 
oddelkov; 
 
 
 
predmetni  učitelji so usmerjeni 
samo na otrokovo znanje pri 
svojem predmetu; 
predmetni učitelj samo delno 
pozna otroka; 
težnja k napredovanju otroka 
kljub pomanjkljivemu znanju; 
 
ni uvida, kaj napredovanje s 
pomanjkljivim znanjem za otroka 
pomeni; 
problem šibkosti otroka na več 
učnih področjih; 

ovire pri postopku usmerjanja; 
izkušnje s starši v zvezi z 
umerjanjem; 
izkušnje s starši v zvezi z DSP; 
 
težave z učenjem; 
 
 
ovire pri postopku usmerjanja; 
 
ovire pri postopku usmerjanja; 
ovire pri postopku usmerjanja; 
 
 
 
 
primerjava razrednih in 
predmetnih učiteljev; 
 
primerjava razrednih in 
predmetnih učiteljev; 
kritika delovanja učitelja; 
 
 
kritika delovanja učitelja; 
 
 
težave z učenjem; 
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3.3 UREDITEV POJMOV IN KATEGORIJ 

 

Navajam prikaz kod 3. in 2. reda iz vseh intervjujev, iz katerih sem sestavila poskus 

utemeljene teorije; vse kode 3. in 2. reda so prikazane v zbirni tabeli v Prilogi 5. 

 

1. KATEGORIJA: ZNAČILNOSTI OTROK Z UČNIMI PRIMANJKLJAJI 

kode 3. reda kode 2. reda 

 težave z učenjem znižane sposobnosti (onemogočajo prilagajanje 
otroka na šolske zahteve); 
problem šibkosti otroka na več učnih področjih; 
slaba pozornost; 
hiperaktivnost; 
slab spomin; 
nerazumevanje; 
ni občutka za jezik; 
slabši učni dosežki; 
neuspehi kljub velikemu vlaganju truda; 
slabe učne navade; 
učenje na pamet; 
ni splošne razgledanosti; 
večja konstantnost učnih težav v višjih razredih; 

 nespodbudno okolje vpliv okolja na razvoj osebnostnih lastnosti; 
neprimerne vedenjske vzorce lahko sprožijo 
neustrezni odzivi staršev in šole; 
obremenitve v socialnih odnosih se odražajo v 
šolskem in domačem delu; 
slabo družinsko socialno ozadje; 
starši otroku ne znajo, ne zmorejo pomagati; 
družinska pogojenost težav; 
domače okolje na zna ustrezno odreagirati;  
vzgojna zanemarjenost; 

PODKATEGORIJA: VPLIV PREVISOKIH ZAHTEV NA OTROKOV PSIHOSOCIALNI RAZVOJ 

kode 3. reda kode 2. reda 

 osebnostni razvoj 
 

prizadeta osebnost; 
osebnostne rane zaradi občutka neizpolnjenih 
pričakovanj staršev, učiteljev; 
osebnostne rane zaradi doživljanja neuspehov; 
šibka samozavest; 
zgodnje intuitivno občutenje lastne šibkosti; 
neuspeh ogroža samopodobo; 
redki otroci, ki doživljajo neuspehe, se pozitivno 
ovrednotijo; 
utrjevanje negativne samopodobe; 
otroci z učnimi težavami so zaradi vsesplošne 
tekmovalnosti avtomatično prizadeti;  
smeri otrokovega razvoja ni mogoče predvideti; 
integracija je velikokrat v škodo otrok; 
negativna primerjava z vrstniki; 
intenzivno padanje samopodobe; 

 učna motivacija 
 

starejši učenci kažejo več nemotiviranosti; 
nemotiviranost zaradi negativnih izkušenj glede 
lastne učinkovitosti pri učenju;  
pomanjkanje izkušenj, da se splača potruditi; 
izguba želje po aktivnosti; 
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odklanjanje aktivnosti; 
nemotiviranost zaradi nerazumevanja učne snovi;  

 emocionalno funkcioniranje 
 

nemoč; 
nezadovoljstvo; 
užaljenost; 
nesrečnost; 
zapiranje vase ob stopnjevanju težav; 
brezbrižnost;  
prepletanje čustvenih in vedenjskih težav; 
mlajši otrok se na previsoke zahteve odzove z jokom; 
negativna primerjava z vrstniki; 

 socialna vključenost 
 

odrinjenost; 
zadržanost; 
socialna izključenost zaradi nerazumevanja PP; 
dobra sprejetost otroka s primanjkljaji v vrtcu; 
izločenost otroka iz razredne sredine; 
položaj na obrobju; 
zapostavljenost; 
občutki nesprejemanja; 
odziv na socialne situacije, v katerih se otrok ne 
znajde; 

 vedenje prepletanje čustvenih in vedenjskih težav; 
izražanje vedenjske problematike (navzven in 
navznoter); 
destruktivno vedenje; 
negativni vedenjski vzorci vplivajo na učno področje; 
utrjevanj neustreznih vedenjskih vzorcev zaradi 
prepozne pomoči; 
pogostejše pojavljanje vedenjskih težav v višjih 
razredih; 
doživljanje težav otrok v puberteti se odrazi v 
njihovem vedenju;  
neprimerne vedenjske vzorce lahko sprožijo 
neustrezni odzivi staršev in šole; 
samoagresivnost; 
obrambno vedenje; 
negativno uveljavljanje v razredu; 
upor staršem zaradi prevelikih pričakovanj; 
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4 INTERPRETACIJA Z RAZPRAVO 

 

4.1 OPAŽENE ZNAČILNOSTI OTROK Z UČNIMI PRIMANJKLJAJI 

 

Glede na to, da imajo moje sogovornice pri nudenju DSP izkušnje predvsem z otroci s 

specifičnimi učnimi težavami, imajo zelo različne izkušnje z obravnavanimi posamezniki, 

vendar so kljub temu glede na svoje dolgoletne izkušnje, izpostavile nekaj skupnih značilnosti 

obravnavanih otrok. Logična skupna značilnost vseh obravnavanih otrok je, da imajo težave z 

učenjem, ki jih nekateri otroci ne presežejo kljub dodatni strokovni pomoči, vloženemu trudu 

in prizadevanjem (»/…/tudi pri svojem trudu, kolikor so ga pred leti vlagali, niso doživeli enih 

konkretnih učinkov, niso imeli dovolj močnih izkušenj, da se splača potruditi/…/« - 

Udeleženka A), sogovornica glede na svoje izkušnje nakazuje, da gre za dolgotrajne 

neuspešne spopade nekaterih otrok z učnimi primanjkljaji, ki vodijo do učne neuspešnosti, ki 

se potrjuje z negativnimi ocenami in s ponavljanem razreda. Tudi Koboltova (2008a) 

poudarja, da lahko o učni neuspešnosti govorimo šele, ko gre za kumulativni učinek 

dolgotrajnih učnih težav.  

Specifične učne težave obravnavanih otrok izhajajo, glede na navedbe udeleženk, 

prvenstveno iz posameznika (znižane sposobnosti; šibkost na več učnih področjih; slaba 

pozornost; hiperaktivnost; slab spomin; slabe učne navade; ni splošne razgledanosti; učenje 

na pamet; ni občutka za jezik). Po definiciji, imajo otroci s specifičnimi učnimi težavami, 

skupno značilnost, da se ob sicer normalni inteligentnosti, kaže zaostanek v zgodnjem 

razvoju, ki se razkriva pri razumevanju, uporabi govornega in pisnega jezika ter pri računanju. 

Otrok ima težave s poslušanjem, zbranostjo, pozornostjo, mišljenjem, pomnjenjem, 

koordinacijo, komunikacijo, branjem, pisanjem, pravopisom ter računanjem (Magajna idr., 

2008). Gre torej za znižane kognitivne sposobnosti, ki vodijo v slabo predznanje, slabe učne 

tehnike in neučinkovito predelavo učnih informacij, kot jih opredeli Koboltova (2008a). 

Strokovnjaki celo zaključujejo, da so kognitivne sposobnosti vseh usmerjenih otrok šibkejše 

(ne glede na vrsto in kategorijo), kar nemalokrat vodi do izkušenj z učno neuspešnostjo. 

Učne težave pa lahko izvirajo tudi iz kombinacije dejavnikov v posamezniku in v njegovem 

okolju (Magajna idr., 2008). To potrjujejo tudi opažanja sogovornic, saj otroci, ki imajo 

vidnejše težave na področju učenja, izhajajo tudi iz nespodbudnega družinskega okolja. Ena 

od sogovornic poleg slabe pozornosti in slabih učnih navad navaja: »/…/Večina teh otrok ima 

tudi… slabo socialno ozadje« - Udeleženka B. 

»Slabo socialno ozadje« je lahko mišljeno kot slabši socialni položaj družine iz katere otrok 

izhaja. V nadaljevanju sogovornica pojasni, da »so tudi starši na nižjem nivoju /…/ in otroku 

ne znajo, zmorejo pomagat« – Udeleženka B. Tukaj bi lahko tičal tudi delni vzrok za slabe 

učne navade obravnavanih otrok, ki so lahko posledica pomanjkljive ali neustrezne domače 

vzgoje in prav na to opozarja tudi naslednja izjava: 
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»Jaz bi rekla, da… v prvi vrsti se mi zdi, da tudi okolje ni odreagiralo, domače okolje ne/…/ gre 

za neko vzgojno zanemarjenost. Za neko vzgojo doma, kjer ni jasnih pravil in je čedalje bolj 

razpuščeno/…/« - Udeleženka D.  

 

Trditev lahko nakazuje, da imajo starši otroka s posebnimi potrebami težave z ustreznim 

odzivanjem in vzgojnim ravnanjem, kar je verjetno povezano z nerazumevanjem in/ali 

nesprejemanjem otrokovih težav. Za to potrebujejo starši čas, predvsem pa oporo, pogovor, 

strokovni nasvet. Če starši ne priznajo otrokove situacije, to pomeni, da otroka ne 

sprejemajo na čustveni ravni (Žerovnik, 2004). To pa lahko razumemo kot vzgojno 

zanemarjanje, saj starši niso predelali svojega razočaranja, jeze, pomislekov in se zato ne 

zmorejo posvetiti otroku. Lahko pa gre za specifično družinsko situacijo, ki dovoljuje vzgojno 

razpuščenost, kar tudi pomeni vzgojno zanemarjenost.  

 

K otrokovim težavam pa lahko veliko prispeva tudi nespodbudno šolsko okolje. Pomembno 

se mi zdi spoznanje ene od sogovornic, ki podobno kot mnogi strokovnjaki ugotavlja: 

»/…/Praktično vsi otroci, ki imajo učne težave, so v tem našem svetu, ki je tako tekmovalno 

naravnan, avtomatično prizadeti /…/« - Udeleženka A.  

Podobno ugotavlja tudi Dovićeva (2005), ko trdi, da je naša šola izrazito storilnostno 

naravnana in spodbuja vzorce tekmovanja, zato prihaja do večjih razlik med otroci s 

posebnimi potrebami in drugimi učenci. Vsaka razredna skupnost se deli na zelo uspešne, 

uspešne, manj uspešne in neuspešne učence. Kljub prizadevanjem učiteljev, da bi se učenci 

med seboj počutili enakovredni, otroci jasno določijo status drug drugemu, ker ne poznajo 

sprenevedanja, meni Rovšek (2006). Torej imajo ti otroci, zaradi slabšega učnega položaja, 

avtomatično tudi nižji socialni status med vrstniki. 

Vse ostale značilnosti, ki jih izvajalke DSP navajajo kot skupne, pa bolj nakazujejo na 

stopnjevanje težav zaradi učne neučinkovitosti. Razlogi za to so lahko od posameznika do 

posameznika različni, izkaže pa se, da so predvsem dejavniki okolja (domačega in šolskega) 

tisti, ki dopuščajo da imajo (specifične) učne težave vpliv tudi na: 

 učno motivacijo 

 emocionalno funkcioniranje 

 osebnostni razvoj 

 socialno vključenost 

 vedenje 

 

Gre za podkategorije, oblikovane na podlagi združevanja pojmov, ki pojasnjujejo naslednje 

raziskovalno vprašanje. 
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4.2 VPLIV PREVISOKIH ZAHTEV NA OTROKOV PSIHOSOCILANI RAZVOJ 

 

Za utrjevanje položaja učne neuspešnosti je najpomembnejši dejavnik negativna samoocena 

otroka glede lastnih sposobnosti in dosežkov skozi primerjavo s sošolci, ki lahko po navedbah 

strokovnjakov pripelje do padca učne motivacije in čustvene nestabilnosti otroka. Če je 

otrok deležen iste negativne ocene tudi skozi oči staršev, učiteljev in vrstnikov, se negativno 

samovrednotenje potrjuje in zgodi se naslednje: 

»Utrjujejo svojo samopodobo, sem slab, me ne marajo, ne zmorem, ne znam, nisem enak 

drugim, nikoli ne bom /…/ zelo intenzivno pada njihova samopodoba/…/ Pravzaprav so zelo 

redki, ki … Mogoče sem v teh letih imela dva taka učence, ki sta skozi osnovno šolo šla dosti 

neprizadeto, kljub temu, da sta imela pomoč« - Udeleženka A.  

 

Sogovornica torej opaža, da se kljub dodatni strokovni pomoči dogaja, da je večina otrok z 

učnimi primanjkljaji prizadeta, ker neustrezno oblikujejo svojo samopodobo, v katero se 

»ukorenini« doživljanje nesposobnosti, nepriljubljenosti, drugačnosti. Kar potrjuje še z eno 

izjavo: 

 

»V glavnem, jaz čisto kot eno rdečo nit pri vseh teh otrocih opažam, da je prizadeta osebnost, 

da gre za ene osebnostne rane, ki jih doživljajo tekom šolanja zaradi samih neuspehov, zaradi 

odrinjenosti, zaradi tega občutka, da ne zadostijo pričakovanjem ali staršev ali učiteljev. Se 

pravi ena šibka samozavest…« - Udeleženka A. 

 

Občutek manjvrednosti pa se pogosto izrazi ne samo z distanciranjem od šolskega dela, pač 

pa tudi s socialno izolacijo, kot ugotavlja sogovornica: »Po večini so ti otroci izločeni iz 

razredne sredine, so nekje na obrobju, zapostavljeni, tako se tudi čutijo, ne.« - Udeleženka A.   

 

Socialna izolacija v prvi vrsti ni posledica izključevanja vrstnikov, temveč so glede na 

opažanja sogovornic čustvene težave tiste, ki otroka pahnejo v izolacijo. Zmožnost 

premagovanja čustvenih frustracij je povezana tudi s čustvenim dozorevanjem otroka, ki je 

lahko počasnejše, zaradi zaostanka v razvoju, ki je značilnost otrok s specifičnimi učnimi 

težavami (Magajna idr., 2008). Na čustveno nestabilnost pa ima velik vpliv tudi odziv okolja, 

ki lahko pomaga uravnotežiti negativno predstavo o sebi ali pa jo še bolj utrjuje.  

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja imajo lahko izrazite težave zaradi 

pomanjkljivih socialnih kompetenc (prav tam). Posledično imajo ti otroci, glede na 

ugotovitve iz strokovne literature, tudi velike težave s socialno integracijo. 

Otroci, ki imajo, kot že rečeno, ne samo učne pač pa tudi čustvene težave, se torej lahko 

umaknejo v izolacijo ali pa se na drugi strani razvije moteče vedenje, kar potrjuje naslednja 

trditev: »Velika večina so ali zadržani, ali tudi destruktivno vedenjsko problematiko ali 

navzven ali navznoter že kažejo /…/« - Udeleženka A. 
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Vec (2011, po Bečaj 1989) navaja naslednje med seboj povezane dejavnike za pojavnost 

motečega vedenja: neučinkovitost, ki se običajno kaže kot učna neuspešnost; pomanjkanje 

zanimanja za dejavnosti, ki zahtevajo lastno aktivnost, napor, delavne navade; pomanjkanje 

delavnih navad; nepriljubljenost med sošolci iskanje sebi enakih ob katerih se čutijo sprejete; 

izločenost iz socialnega okolja; pomanjkanje pozitivnega čustvenega stika z odraslimi. 

Velika večina teh dejavnikov je, glede na zaključke sogovornic, pri nekaterih učencih tudi 

izpolnjena. Zgodi se, da otroci zaradi razočaranj razvijejo intervencijske mehanizme, da 

kompenzirajo ogroženost zadovoljevanja svojih osnovnih potreb. Eden takšnih mehanizmov 

je tudi sprememba vedenjskega stila (Kobolt, 2008a). Vemo, da so po Maslowu osnovne 

psihološke potrebe stopnjujejo od potrebe po varnosti, pripadnosti oziroma ljubezni, 

spoštovanja oziroma ugleda do potrebe po samouresničevanju. Glede na navedbe 

intervjuvank lahko trdim, da je zadovoljitev teh potreb pri nekaterih otrocih z učnimi 

primanjkljaji očitno ogrožena, vsaj kar se šolskega okolja tiče, kar pa ne zagotavlja zdravega 

osebnostnega razvoja.  

 

Glede na trditve sogovornic, lahko zaključim, da se pri nekaterih učencih ob primarnih 

dejavnikih učnih težav, oblikujejo pogoji za razvoj sekundarnih težav: »/…/Neuspeh je lahko 

vzrok za čustvene in tudi vedenjske težave, sploh če je neuspeh dolgotrajen/…/« - Udeleženka 

C. 

 

Kje in kateri so vzroki za takšen potek oziroma stopnjevanje težav nekaterih otrok z učnimi 

primanjkljaji, bom podrobneje raziskala preko interpretacije naslednjih raziskovalnih 

vprašanj.  

 

4.3 OCENA USTREZNOSTI USMERITVE OBRAVNAVANIH UČENCEV TER UČINKOVITOSTI 

DODATNE STROKOVNE POMOČI IN PRILAGODITEV PRI DOSEGANJU 

ENAKOVREDNEGA IZBRAZBENEGA STANDARDA 

 

Za ustreznost usmeritve so odgovorne komisije za usmerjanje, ki izdajajo odločbo o usmeritvi 

učenca v ustrezen program vzgoje in izobraževanja glede na njegove težave, primanjkljaje ali 

motnje. Sposobnosti, ki otroku omogočajo doseganje enakovrednega izobrazbenega 

standarda, so eden od temeljnih kriterijev vključevanja otrok s posebnimi potrebami v 

večinsko osnovno šolo. Neustrezna usmeritev ne ponuja možnosti za doseganje 

enakovrednega izobrazbenega standarda in lahko vodi k učni neuspešnosti.  

Moje sogovornice ocenjujejo, da je nekaj učencev s primanjkljaji na posameznih področjih 

takšnih, za katere vključitev v večinsko osnovno šolo ni ustrezna: 

»/…/Včasih so težave tako hude, da enostavno ne zmore,… otrok ni kos s svojimi 

sposobnostmi,… ni kos programu rednega šolanja/…/«. - Udeleženka A.  
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Udeleženka B takole vidi ustreznosti usmeritve obravnavanih otrok v večinsko OŠ: »Pri 

nekaterih je ustrezno, je pa tudi delček takšnih otrok, ki ne sodijo tja/…/Od desetih učencev… 

trije«. 

Torej so med učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja tudi otroci, pri katerih je 

doseganje enakovrednega izobrazbenega standarda vprašljivo. Zaskrbljujoča je omenjena 

tretjina obravnavanih učencev, ki naj bi bila v neustreznem programu. Tudi, ko se izkaže, da 

program za otroka ni primeren, da bi zaradi svojih primanjkljajev potreboval drugačno 

obravnavo, se dogaja, kar nazorno opiše naslednja izjava sogovornice: 

 »/…/Eden od fantov je šel zdajle na preverjanje… Samo ga ne bodo razvrstili, ker ima ocene 

visoke« - Udeleženka B. 

Problem doseganja minimalnih standardov znanja dveh izmed treh obravnavanih učencev 

nakazuje tudi druga sogovornica: 

»/…/Glede na to, da bosta šla naprej, naj bi jih nekako dosegala (minimalne standarde)/…/ 

Vse ob pomoči učitelja, vse ob prilagoditvah, izkoriščata čisto vse možne prilagoditve. A… 

Tako da, koliko je tukaj samostojnega dela, pa znanja,... zelo malo« - Udeleženka C. 

Naslednje spodnje trditve sogovornic nakazujejo, kakšne so sposobnosti nekaterih otrok, ki 

jih komisija za usmerjanje umesti med otroke s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja, natančneje v podkategorijo otrok s specifičnimi učnimi težavami. 

 »/…/Imam fanta v petem razredu, ki ponavlja in je uspešen samo ob naši pomoči in 

inštrukcijah doma. Po moje bolj sodi v program z nižjim izobrazbenim standardom, ker v 6. 

razredu je snov že prezahtevna. Se nauči, napifla, razumevanja pa ni. Splošnih znanj nima. V 

5. razredu ne ve, kdo je babica,… stara mama.« - Udeleženka B. 

»/…/Ob koncu petega razreda ne ve, ko so par mesecev obravnavali samo naravne 

geografske enote, nima pojma, kaj je to naravno geografska enota, nima pojma, kaj pomeni 

zelena barva na zemljevidu, da vse pojme v en koš zmeče. Ravnina, hribovit svet, 

gričevje,…/…/jame, mesta, Triglav/…/« - Udeleženka A. 

Sogovornici jasno nakažeta, kakšno je splošno znanje nekaterih otrok, ki jih obravnavata. V 

omenjenih primerih gre verjetno za učenca, ki imata več kot očitno izrazite kognitivne 

primanjkljaje. Otroci, ki imajo specifične učne težave, naj bi imeli sposobnosti normalno 

inteligentnih posameznikov. Značilno za te otroke je tudi, da nimajo težav pri vseh učnih 

predmetih (Žerovnik, 2004), vendar so primeri, ki dokazujejo nasprotno:  

»/…/Na primer, imam učenca v 5. razredu, kjer so težave na vseh področjih. Slovenščina, 

matematika, slab spomin, ni občutka za tuj jezik,… kaj naj… Pa se trudijo, so pridni, se učijo, 

rezultatov pa ni. Problem so vsi ti otroci, ki imajo težave na večini področij in tisti, ki imajo 

slabo pozornost, ki so hiperaktivni.« - Udeleženka B. 
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Rovšek (2006) opozarja, da je dodatna strokovna pomoč (DSP) učencem z nižjimi 

intelektualnimi sposobnostmi nezadostna in neučinkovita, ker kljub ogromno vložene 

energije in časa ti otroci ne dosežejo pričakovanega znanja. Zgornji primer bi lahko nakazoval 

na problem znižanih intelektualnih sposobnosti. Ali gre torej za primere vprašljive diagnoze, 

ki so posledica pomanjkljivih diagnostičnih postopkov? 

Zakon jasno določa, da se otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) 

usmerja v program s prilagojenim izvajanjem in DSP, učence z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju pa v prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, vendar strokovnjaki 

opozarjajo, da se med tako imenovanimi učenci s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja znajdejo tudi učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Zanimivo je dejstvo; ko 

prihaja do preusmeritve iz programa s prilagojenim izvajanjem in DSP v prilagojen program z 

nižjim izobrazbenim standardom, se spremeni tudi odločba istega otroka, in sicer namesto 

PPPU ima tak otrok kar naenkrat lažjo motnjo v duševnem razvoju, čeprav naj bi bile 

tovrstne motnje stanje.  

Zakaj torej prihaja do neustreznih usmeritev? Morda gre lahko za zunanje pritiske na 

komisije, predvsem s strani staršev, kot ugotavljajo tudi mnogi strokovnjaki. Na ta način si 

lahko razlagamo tudi naslednjo izjavo, ki opisuje otroka z dawnovim sindromom v vrtcu: 

»/…/V vrtcu pri dveh, treh letih večina otrok, tudi po programu, naj bi poznali barve, in ko 

otrok pri petih letih sploh ne prepozna in ne razume pojma, kaj to pomeni barva. Potem 

pomeni, da ni na pravem mestu. Ker ne zmore. /…/pričakovanja staršev so gladko, da se bo 

otrok vključil v redno osnovno šolo/…/otrok ima izrazito nižje sposobnosti od svojih vrstnikov 

v vzgojni skupini. Zelo, zelo očitno pokaže, kaj zmore in takrat, ko dobi nalogo, ki jo zmore, ki 

jo uspešno opravi, je srečen, zadovoljen in mu to da neverjeten elan za delo naprej.« - 

Udeleženka A. 

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi 

potrebami na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo takole opredeljujejo 

primanjkljaje na posameznih področjih učenja in lažje motnje v duševnem razvoju.  

»Otroci z motnjami v duševnem razvoju imajo znižano splošno ali specifično raven 

inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem in socialnem 

področju ter pomanjkanje veščin, kar vse se odraža v neskladju med njihovo mentalno in 

kronološko starostjo.« Otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju pa opredelijo kot tiste, ki 

imajo »znižane sposobnosti za učenje«. 

»Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so otroci, pri katerih se zaradi znanih 

ali neznanih motenj v delovanju centralnega živčnega sistema pojavljajo zaostanki v razvoju v 

zvezi s pozornostjo, pomnjenjem, mišljenjem, koordinacijo, komunikacijo, z razvojem 

socialnih sposobnosti in z emocionalnim dozorevanjem in pri katerih se kažejo izrazite težave 

v zvezi z branjem, pisanjem, pravopisom, računanjem. Primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja trajajo celo življenje in vplivajo na učenje in vedenje.« 
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Kriterija se v svojem bistvu razlikujeta le v tem, da ima otrok z motnjo v duševnem razvoju 

znižano raven inteligentnosti, medtem je raven inteligentnosti otroka s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja »normalna«. Gre torej za pomanjkljive diagnostične postopke 

ali površno obravnavo otrok s posebnimi potrebami, ki jo komisijam pogosto očitajo praktiki, 

glede na to, da se po pričevanju strokovnjakov, med učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja znajdejo tudi učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju.  

Kritiko komisiji za usmerjanje nameni tudi ena od sogovornic: »/…/Če dobim jaz novega 

otroka, naredim najprej diagnozo, ne… Pa ne morem vsega zaznati in preveriti. Šele potem, 

čez na primer tri mesece zaznam, da mu nekaj pa sploh ni jasno… Zato tudi komisija ne more 

v tistih petnajstih minutah ga spoznat do potankosti« - Udeleženka B. 

Med učenci z odločbami se znajdejo tudi otroci, ki pravzaprav takšne pomoči sploh ne bi 

potrebovali, vendar je takšnih zaključkov bistveno manj:  

»/…/V sedmem razredu imam fanta, ki je povprečno sposoben, ima 1 uro defektološke 

pomoči. Po moje, jo pravzaprav ne bi rabil. Ima pa višje sposobnosti, kot so rezultati, ampak 

je hitro zadovoljen.« - Udeleženka B. 

Z vidika doseganja enakovrednega izobrazbenega standarda je sicer bolj problematična 

neustrezna usmeritev, ko ima otrok takšne primanjkljaje ali motnje, ki onemogočajo, da bi 

sledil zahtevam učne snovi, saj lahko to škodi njegovemu zdravemu psihosocialnemu 

razvoju. S finančnega vidika pa je problematična vsaka usmeritev, ki nima želenega učinka; 

če je usmeritev nepotrebna ali če je neustrezna. V obeh primerih gre za nepotrebne in ne 

tako majhne stroške, saj je izvajanje DSP, kot se izrazi ena od sogovornic »zelo razkošna 

pomoč države« - Udeleženka A. 

 

4.4 UČINKOVITOST DODATNE STROKOVNE POMOČI 

 

4.4.1  POGOJI ZA UČINKOVITOST DSP 

 

Učinkovitost DSP je lahko glede na prejšnjo točko v veliki meri odvisna od ustreznosti 

usmeritve. Če otrok nima zadovoljivih sposobnost, da bi napredoval v programu z 

enakovrednim izobrazbenim standardom, mu tudi DSP in prilagoditve težko omogočijo vso 

potrebno podporo in pomoč. Ena od udeleženk vidi problem otroka z dawnovim sindromom, 

ki naj bi se, kljub strokovnemu neodobravanju na željo staršev, vključil v prvi razred večinske 

osnovne šole, takole:  

»/…/Na tej starostni stopnji se pričakuje od otroka še nekaj več in od večine se bo tudi 

zahtevalo. On pa tega ne bo zmogel. In to pomeni rušenje njegove samopodobe /…/ In žal bi 

mi bilo, če bi se ta iskrivost v njem enkrat izgubila« - Udeleženka A. 
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V takšnem primeru se torej že vnaprej pričakuje, da bo imel otrok velike težave na učnem 

področju. Nespametno vztrajanje pri vključitvi tega otroka v večinsko šolo lahko pomeni 

generaliziranje težav tudi na druga področja njegovega delovanja. 

 

Ena od udeleženk jasno določi pogoj za učinkovitost DSP, ko pravi: »S tistimi, ki imajo 

specifične težave samo na enem področju, se da… Drugače pa imam občutek, da je moj trud 

kot kaplja v morje. Na primer, imam učenca v 5. razredu, kjer so težave na vseh področjih. 

Slovenščina, matematika, slab spomin, ni občutka za tuj jezik,… kaj naj… Pa se trudijo, so 

pridni, se učijo, rezultatov pa ni. Problem so vsi ti otroci, ki imajo težave na večini področij in 

tisti, ki imajo slabo pozornost, ki so hiperaktivni« - Udeleženka B 

 

Torej je učinkovitost DSP manjša, če ima otrok težave na več učnih področjih. Kljub ogromno 

vloženega truda izvajalca in otroka, je lahko DSP neučinkovita. S podobnimi občutki se sooča 

tudi sogovornica, ko pravi: »/…/Se mi zdi, da je v to vloženo zelo veliko dela, ampak uspeha 

pa toliko ni« - Udeleženka C. 

 

Druga sogovornica učinkovitost DSP komentira takole: 

»Mogoče kar nekje pol pol, se mi zdi zelo, zelo koristna ta individualna pomoč. /…/Pol je 

nekje takšnih, za katere res z veseljem delam in vidim sprotne učinke, konstantne učinke tega 

dodatnega dela in je užitek delat in je otrok srečen in vseh primerih vedno otrok rad prihaja, 

je zadovoljen /…/ druga polovica so pa nezainteresirani učenci, brezvoljni, brez jasnih ciljev, 

apatični /…/Saj prihajajo /…/ne čutim se izpolnjeno ob njih, ob delu z njimi, ker vidiš, da samo 

čaka kdaj bo konec ure, nima nobenih vprašanj, nobenih ciljev, vse imam občutek, da moram 

nekako izvlečt iz njega, porivat v neko iskanje znanja« - Udeleženka A. 

Gre za kar problematičen podatek o učinkovitosti, ki naj bi bila glede na zgornjo izjavo 

približno polovična. Glede na to lahko sklepamo, da je šlo pri strokovni obravnavi teh 

učencev verjetno nekaj narobe.  

Enega od vzrokov za neučinkovitost DSP udeleženke v veliki meri pripisujejo tudi prepozni 

obravnavi, torej poznemu odkrivanju primanjkljajev in neustreznemu ali poznemu 

ukrepanju, v čemer vidijo velik problem tudi strokovnjaki. 

 

4.4.2 VPLIV ZGODNJE OBRAVNAVE NA UČINKOVITOST DSP 

 

Vse udeleženke se strinjajo, da je pri zagotavljanju učinkovite pomoči zgodnja obravnava 

zelo pomembna. V zgodnjo obravnavo pa bi morali otroka vključili že v vrtcu, saj se zaostanki 

v razvoju pokažejo že zelo kmalu, kot trdi sogovornica: 

»Jaz mislim, da se primanjkljaj oziroma ta šibkost otroka kaže oziroma jo neko že sam pri sebi 

čuti intuitivno že čisto od prvih let naprej /…/ Je pa res, da včasih zelo dolgo traja, da okolica 
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to zazna in da se prepozna pri otroku, kaj dejansko ne zmore/…/pač pripišemo nekim 

trenutnim, ali pa okoljskim dejavnikom, ali pa lenobi, ali pa tako naprej./…/ Otroka v prvih 

letih v vrtcu definitivno prepoznaš, če je naravno ali že z rojstvom bil obdarjen z zelo, zelo 

skromnimi sposobnostmi, ga prepoznaš /…/ takrat je čas, da se dozira otroku take zahteve, 

da jih zmore« - Udeleženka A. 

Ugotovitev strokovnjakov (Krek, Metljak, 2011), da pri nas še nimamo ustreznega, 

učinkovitega in celostnega sistema zgodnje obravnave, se potrjuje tudi v naslednjih izjavah 

sogovornic: 

»Ne, ne ukrepa se dovolj zgodaj. Mi bi morali ukrepati že v predšolskem obdobju /…/Najbolj 

učinkovita bi bila v predšolskem obdobju… pa v prvi triadi. V zgodnjem obdobju se lahko 

marsikaj nadoknadi, pa razvije še /…/« - Udeleženka B. 

»/…/Jaz mislim, da se je začelo malo premikati, dosti premikati…, da so že v vrtcu tudi 

vzgojitelji bolj pozorni na to, da se odkriva otroke, da se dosti zgodaj s tem začne, samo 

potem se nekje ustavi, nekje v šoli, ko smo vezani na minimalne cilje in na normative, se pa 

postopek malo upočasni in ustavi. - Udeleženka C.  

Zadnja trditev nakazuje, da se vrtec že bolj zaveda svoje odgovornosti pri odkrivanju težav, 

primanjkljajev, motenj, da pa se postopek ustavi »nekje« v šoli. Ta problem pojasnjujejo tudi 

naslednja opažanja sogovornic: 

»/…/Verjetno je še vedno pogojeno s tem, razvojno gledano se skozi celo šolsko obdobje 

dogaja veliko sprememb. Mogoče tisti prehod iz vrtca v osnovno šolo, ko se začnejo 

postavljati neke zahteve, se pa mogoče marsikaj tudi spregleda, pa se reče, OK eno leto, prvo 

leto še ne, drugo leto se začne nekaj malega dogajati, tretje leto se začne o tem pogovarjati, 

četrto se pa potem nekaj spelje. Ampak mislim, da bi se dalo tudi prej. Tisti, ki pa imajo učne 

težave, pa absolutno. To se mi zdi pa, da bi že v vrtcu morali. Rajši prej, kot pa kasneje/…/« - 

Udeleženka D. 

 »/…/Se najbrž čaka do tretjega razreda, koliko bo otrok  bralno tehniko osvojil, koliko se bo 

opismenil, to se čaka… Am, potem pa pride otrok kar v četrti razred že ne. Potem pa v 

četrtem tudi ne gre, pa so ocene… Potem je pa to treba s starši, pa spet mine še kakšen 

razred, kakšno leto. In… že sam postopek usmerjanja dolgo traja« - Udeleženka C. 

Zgornji navedbi se dotakneta enega od problemov zgodnjega odkrivanja učencev s 

primanjkljaji in pravočasnega ukrepanja. Strokovnjaki ugotavljajo, da učence s specifičnimi 

učnimi težavami učitelji zaznajo šele v drugem, tretjem razredu. Kot navajajo sogovornice, 

naj bi se v fazi opismenjevanja, ki traja prva tri leta, marsikaj spregledalo v smislu 

pričakovanega znanja (»Mislim, da je to posledica opisnega ocenjevanja /…/recimo branje, 

pisanje se mora strenirati nekje do tretjega razreda, ne. In se na to zanašajo« - Udeleženka 

B). Ko se le izkaže, da ima otrok težave, se v pomoč po pet stopenjskem modelu najprej 

vključi učitelj in svetovalni delavec in šele po nekem časovnem obdobju, če se pomoč izkaže 
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kot neustrezna, pride do usmerjanja otroka. Še prej pa je potrebno na to pripraviti starše 

oziroma, kot pravi ena od sogovornic, se o tem »dogovoriti« (Udeleženka C) s starši. Nakar je 

tudi sam postopek usmerjanja zelo dolgotrajen, pa ne v smislu diagnosticiranja otrokovih 

težav, pač pa v smislu postopka izdaje odločbe o usmeritvi.  

Ker torej pogosto zgodnja obravnava odpove in otrok ni deležen pravočasne in ustrezne 

pomoči, se dogaja, kar nazorno opišejo naslednje izjave: 

»/…/Dva sta petošolca, /…/pomoč izvajam zdaj drugo leto, kar je zelo pozno in je zelo težko 

delat na primanjkljajih, ker je razkorak med tistim, kar bi otrok moral znati in tistim kakršno 

je stanje, že prevelik. Pri obeh se pojavljajo težave z zapisovanjem, branjem, razumevanjem 

prebranega. Pa še ne toliko z razumevanjem, kot sploh s pravopisom, zapisom, lepopisom 

tudi… Pri obeh. Ampak tukaj smo že zamudili. Prva tri leta se na tem lahko gradi, ali pa se ne. 

Tu je že tuj jezik, ko pa se ti otroci že nekako zgubljajo /.../« - Udeleženka C. 

»/…/Jaz mislim, da bi mogla pri njem pomoč biti nudena veliko prej, ni bila uporabljena pravi 

čas/…/ Pozna se,… Stvari so se nekako pri njem že utrdile, ne. Če bi bilo to veliko prej, morda 

bi bilo pa kaj drugače. Morda bi si bolj prizadeval, ker je tudi učno neuspešen/…/« - 

Udeleženka D. 

Kot ugotavljata sogovornici, je zamujeno žal težko nadoknaditi, »/…/ker so otroci v 

zaostanku« (Udeleženka B). Zgodnje obdobje je ključno za učinkovitost pomoči (»V zgodnjem 

obdobju se lahko marsikaj nadoknadi in razvije še«. - Udeleženka B), medtem ko je v zadnji 

triadi učinek pomoči po mnenju nekaterih sogovornic, vsaj kar se tiče učnih težav, 

malenkosten če ne celo ničen. To lahko razberemo tudi iz naslednjih izjav: 

»Neučinkovita pa je v zadnji triadi. Ker jaz nisem usposobljena za zadnjo triado. Nisem ne 

slavist, ne matematik, ne fizik /…/« - Udeleženka B. 

»Ker moje mnenje je, do tretjega razreda bi se moralo dogajati, intenzivno nekaj, kar je 

potem, je samo še… Sploh pa na višji stopnji, je lahko samo učitelj tisti. Jaz sem se učila in 

kemijo in matematiko. Absurd. Vse kar bi se moralo zgoditi, bi se moralo v prvem, drugem, 

tretjem razredu /…/« - Udeleženka D. 

»Višji razred kot so, bolj so učne težave konstantne, ne prihaja do nekih sprememb. Se mi zdi, 

da se nacepijo tudi večje težave. Ker ko pridejo ti otroci v puberteto, se potem izražajo te 

težave doživljanje tudi v njihovem vedenju. Pri enih gre v eno smer, se pravi gre za to, da so 

usmerjene navzven, drugi grejo pa navznoter« - Udeleženka D. 

V višjih razredih torej prihaja do večje konstantnosti učnih težav. Večja pa je tudi možnost 

stopnjevanja težav predvsem na področju otrokovega doživljanja, saj imajo ti otroci za seboj 

že nekaj let bojevanja z učnimi težavami ob kopičenju učne snovi. Poleg tega pa gredo skozi 

razvojno fazo pubertete, ki takšno doživljanje še poglablja.  
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4.5 IZKUŠNJE S STARŠI  

 

Sogovornice imajo zelo različne izkušnje s starši, vendar vsaka s svojimi izjavami nakazuje, da 

je delo s starši otroka s posebnimi potrebami izjemno pomembno in pogosto zahtevno, 

učinkovitost pomoči pa v veliki meri odvisna tudi od sodelovanja s starši. Vsi starši si verjetno 

želijo, da bi bili njihovi otroci uspešni. Slabši učni uspeh, pripombe učiteljev glede otrokovega 

učenja ali vedenja, pripeljejo starše do čustvenih težav, zaradi katerih se aktivirajo obrambni 

mehanizmi (Žerovnik, 2004). Ena od sogovornic poudarja, »da je realen pogled staršev 

nadvse dragocen« (Udeleženka A), vendar pa starši zaradi svoje čustvene prizadetosti tega 

pogosto ne zmorejo, kar otežuje sodelovanje med šolo in starši. Starši pogosto mislijo, da je 

šola kriva za vse težave, ki jih ima otrok, saj se specifične učne težave pokažejo šele z 

vstopom otroka v šolo, čeprav se lahko nekatere razvojne in druge pomanjkljivosti pri učenju 

raznih veščin in prilagajanju nakazujejo že prej (prav tam). 

Vzroke otrokovih težav starši pogosto iščejo v učiteljevem delu in šolskem sistemu, ker se te 

težave pogosto najprej pokažejo. Zato starši pogosto »zagovarjajo« (Udeleženka B) otroka, 

saj ga vidijo drugače kot ga morda vidijo učitelji v šoli. Kar potrjuje tudi naslednja izjava: 

»/…/Ko pride (mama), imaš občutek, da smo vsi proti fantu in ga šimfamo /…/« (Udeleženka 

D). Takšna reakcija staršev pa pomeni tudi, da starši težko sprejemajo tudi predloge 

strokovnega tima šolskih delavcev: »/…/Mama dečka v petem razredu je njegova zaveznica, 

ne zazna, da je potrebno odreagirat/…/« (Udeleženka D). 

Nekateri strokovnjaki in praktiki navajajo, da imajo starši tudi velike težave pri sprejemanju 

odločitev strokovnjakov, kat potrjujejo tudi moje sogovornice: »Včasih je pa tudi težava v 

starših. Ker vztrajajo, ne pustijo ponavljanja. Ne glede na otrokovo korist, znanje…« - 

Udeleženka B.  

Zakon o osnovni šoli namreč ne dovoljuje ponavljanja razreda v prvem triletju, če v to ne 

privolijo tudi starši (Ocvirk, 2010). Zato menim, da je učinkovitost pomoči v veliki meri 

odvisna od staršev, ki lahko zaradi svojega slabega uvida v otrokovo situacijo otežujejo delo 

strokovnim delavcem in ovirajo proces pomoči otroku: 

»Žal so velikokrat starši tisti, ki vidijo predvsem stigmo v tem, da bo otrok dobil pomoč. Ne 

vidijo pa, kaj dejansko otrok potrebuje in kaj bi bilo za njega dobro. Močnejši je ta strah, kaj 

bo okolica rekla« -Udeleženka A. 

»Imam pa tudi izkušnje s starši fanta, ki je bil v četrtem razredu. Sem čisto jasno takrat rekla, 

da ne bo šlo, da je čas za ponavljanje, ker to še ni puberteta taprava, ne. Istega mnenja je 

bila tudi svetovalna delavka in tudi razredničarka, ampak… mama ni bila za to/…/« - 

Udeleženka D. 

Trditev nakazujejo na to, da strokovni delavci nekatere odločitve prepuščajo staršem. Čeprav 

vedo, da niso v otrokovo dobro, poskušajo najprej doseči dogovor s starši. Ena od sogovornic 

vidi problem v tem, da je staršem otrokov problem predstavljen prepozno: 
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»/…/Sploh če se zelo pozno začne delat s starši in jim odslikavati stvari kakšne so, je potem 

tudi vsak dogovor s starši težak, ker kasneje dojamejo in težko sprejemajo dejstvo, da ima 

otrok težave/…/Mlajši otroci pravzaprav nimajo predsodkov… Fantek v prvem razredu je 

prišel k nam in ne ve za drugo… Starši, ja… Veliko je na starših. Pri manjših učencih imajo več 

dela starši, da to sprejmejo. Večji kot so otroci, imajo pa starši in otroci…« - Udeleženka C.  

Zgodnje delo s starši je torej izjemno pomembno, saj potrebujejo precej časa, da se 

sprijaznijo z otrokovo situacijo. Če se s tem odlaša nosijo posledice predvsem otroci, kot 

opažajo sogovornice. Pomemben je poudarek ene od sogovornic, da je najpomembnejše, 

»/…/da niso pričakovanja staršev ne vem kako visoka, ampak realna in da znajo otroka cenit 

tudi v tistem šibkem znanju, pa videti, ob tistem šibkem znanju tudi marsikaj drugega, kar pa 

je močno področje« - Udeleženka A. 

 

4.6 ODGOVORNOST ŠOLSKIH DELAVCEV PRI DELU Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Pri delu z otroci s posebnimi potrebami je pomembno kvalitetno timsko delo šolskih 

strokovnih delavcev. Sestava strokovnega tima glede števila pa tudi zastopanosti strokovnih 

profilov je od šole do šole zelo različna. Glede na to, se lahko tudi sama organizacija dela z 

otroci s posebnimi potrebami od šole do šole lahko razlikuje.  

 

Kako torej sogovornice gledajo na odgovornost posameznih članov strokovnega tima v 

nadaljevanju. Ena od njih pa je še posebej kritična glede položaja strokovnjakov v sodobni 

šoli, ki ga povezuje s problemom izgube občutka za odgovornost: »Včasih smo bili v vlogi 

strokovnjakov, mnenje strokovnjakov je bilo kompetentno. Danes pa smo bolj v vlogi 

kimavcev. Pri prevzemanju odgovornosti, kaj je dobro za otroka, bi rekla da smo se zgubili. 

Kar rečemo, napredovanje ja /…/« - Udeleženka D. 

 

4.6.1 ODGOVORNOST UČITELJA 

 

Učiteljevo delo v sodobni šoli je zelo zahtevno. Glede na rezultate mnogih raziskav so učitelji 

danes pod vedno večjim stresom, zaradi kompleksnosti njihovih nalog in odgovornosti ter 

vedno večje heterogenosti otrok, ki se vključujejo v isti razred. Hkrati pa so premalo cenjeni v 

svojem poklicu. 

Učitelja mnogi strokovnjaki vidijo kot nosilca integracije. Ali to pomeni, da nosi tudi največjo 

odgovornost med šolskimi delavci za uspešnost tega procesa? Sogovornice najpogosteje 

vidijo učitelje kot zelo odgovorne pri: 

 prepoznavanju primanjkljajev 

 ocenjevanju 

 odnosu do otrok s posebnimi potrebami 
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Sogovornice opažajo tudi, da se pojavljajo razlike pri obravnavi otrok s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja med razrednimi in predmetnimi učitelji (Priloga 3 – Izkušnje z 

učitelji – primerjava predmetnih in razrednih učiteljev), kar bom z izjavami sogovornic 

potrdila v nadaljevanju. 

 
 PREPOZNAVANJE PRIMANJKLJAJEV 

Glede na to, da učitelj preživi največ časa z otroki, je najbolj odgovoren za to, da odkrije, 

prepozna otrokovo težavo, kar otroku omogoči pravico do pomoči (Magajna idr., 2008).  

Sogovornici imata zelo različne izkušnje z učitelji, kar se tiče identifikacije primanjkljajev: 

»Učitelji mislim, da kar zaznavajo, da so danes učitelji dovolj usposobljeni, da prepoznajo 

težave, da jih opazijo, da opozorijo nanje, da ukrepajo, kolikor je v njihovi pristojnosti.« - 

Udeleženka A. 

»Učiteljem je težko prepoznat… Ravno ena učiteljica me je spraševala,… saj ne vem, ali rabi 

pomoč ali ne…« - Udeleženka B. 

Nekateri učitelji imajo torej težave s prepoznavanjem posebnih značilnosti otrok, ki 

zahtevajo ukrepanje. Težave z identifikacijo otrok s primanjkljaji lahko pripišemo temu, da 

učitelji nimajo potrebnega znanja. Morda pa posameznim učiteljem pri tovrstnih zaznavah 

manjka občutljivosti oziroma ne posvečajo dovolj pozornosti posameznikom. Slednje lahko 

razberemo tudi iz naslednjih izjav: 

»/…/Dostikrat učitelji nimajo časa zato, ne. Ta prenatrpan predmetnik/…/Sploh v prvih 

razredih osnovne šole bi morali imeti več časa na razpolago učitelji za tovrstno delo, ker je to 

veliko pomembnejše /…/En način dela, kjer se bo (otrok) čutil suverenega in spoštovanega v 

tistem, kjer je dober. Če bo čutil, da je njegovo delo cenjeno, da je pomembno /…/ Nekateri 

pa zelo odrinejo to in dajo večjo prednost programu« - Udeleženka A. 

»/…/Tukaj bi morali tudi učitelji biti usposobljeni, da to vidijo, da tako potrebo zaznajo. Na 

primer, imela sem priložnost biti tri, štiri ure prisotna v drugem razredu. Ker sem 

nadomeščala učiteljico. In ko greš okrog, ko otroci računajo, pišejo,… pa ne rabiš biti nek 

strokovnjak, točno vidiš, kdo zaostaja, kje mu neke stvari ne grejo, kje bi bilo treba tisti 

trenutek neke stvari začet. Ko se začnejo prve težave, na primer v prvem, drugem razredu, ko 

računajo čez desetico bi morali tisti trenutek, ko gre za težavo, mogoče že brez odločbe, da bi 

bilo bolj intenzivno, nuditi pomoč /…/« - Udeleženka D. 
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 OCENJEVANJE 

Kot navaja strokovna literatura so težave, s katerimi s srečujejo učitelji pri poučevanju otrok 

s posebnimi potrebami, najpogosteje vezane na ocenjevanje in prilagoditve pri ocenjevanju 

znanja (Ocvirk, 2010). Katere prilagoditve se priznajo otroku, je zapisano v odločbi o 

usmeritvi, vendar pa se v praksi pojavljajo težave glede prilagajanja učnih vsebin in ravni 

težavnosti nalog pri ocenjevanju. Da se učitelji o tem posvetujejo tudi z izvajalkami DSP, 

potrjuje tudi naslednja navedba:  

»Učitelji so tudi že kar dobili izkušnje  s temi otroki, kako se dela /…/ Včasih me tudi vprašajo, 

kako pa naj kontrolno nalogo, kako pa naj tukaj prilagodim« - Udeleženka C. 

Nekatere raziskave potrjujejo, da so učne zahteve učiteljev do učencev s posebnimi 

potrebami nižje (Peček Čuk, Lesar, 2008), kar je lahko precej problematično za doseganje 

enakovrednega izobrazbenega standarda.  

»Nekateri učitelji /…/ jih pa kar spuščajo, tudi če minimalnih standardov ne dosegajo, jih kar 

spustijo, enostavno /…/- Udeleženka B.  

»/…/Tako, da se vse dela v tej smeri, da otroci nekako prehajajo iz razreda v razred/…/Mi 

povemo svoje mnenje, ne. Potem pa nekako, am… mislim… taka je praksa, da učitelji o vsem 

odločajo, kaj bodo naredil/…/Učitelj je tisti, ki ocenjuje« - Udeleženka C. 

Izjavi potrjujeta trditev Špurove (2009), da se v praksi dogaja, da se učenca oceni pozitivno  

in ga celo prepusti v naslednji razred, ne da bi pri učenju res zadovoljivo napredoval. Gre 

torej za popuščanje pri zahtevanih standardih znanja in nerealno ocenjevanje. V bistvu vse 

sogovornice nakazujejo na omenjen problem. 

»/…/Dostikrat se gre po liniji najmanjšega odpora in se reče, ah dobro, naj gre letos naprej. In 

se z isto situacijo sreča njena kolegica naslednje leto in tako naprej. Potem pa, ko pride na 

predmetno stopnjo, se pa ta odgovornost malo razprši. In ena bo dosledna, bo rekla ne, 

hočem da zna to in to in to, zaostruje, je dosledna in do konca vztraja. Druga pa reče, ah za 

tisto dvojko, tole se nauči, ti jo bom dala, ne. To je to. Zelo je to razpršeno, se mi zdi« - 

Udeleženka D. 

Sogovornica trdi, da gre pogosto za prelaganje odgovornosti za ukrepanje iz učitelja na 

učitelja, medtem ko »/…/razredni učitelji absolutno bolje poznajo otroka celostno in znajo 

dostikrat presojat, kaj bi bilo za otroka boljše« - Udeleženka A. Pri predmetnih učiteljih pa 

gre pogosto za »/…/usmerjenost vsakega učitelja samo v svoj predmet in samo v enem 

delčku pozna otroka, ne vidi pa osebnosti kot celote. In potem prevladuje tisti čredni nagon. 

Aha, tega damo naprej, torej mora bit v okviru tistega, da bo šel naprej/… /Ni pa več tega 

uvida, kaj to za tega otroka pomeni/…/ Ali je tudi v drugem predmetu, tretjem predmetu tako 

šibek, ali bo to zmogel, ali samo pri meni mora še malo stisniti pa bo /…/ - Udeleženka A. 
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Opažanja sogovornic so zelo problematična, saj nakazujejo na to, da se učitelji vedejo zelo 

neodgovorno do predpisanih standardov znanja, pa tudi do samih otrok s posebnimi 

potrebami, ko jih pošiljajo v naslednji razred brez ustreznega znanja. Njihova ravnanja so 

pravzaprav nesprejemljiva, čeprav se včasih takšne odločitve od njih tudi pričakujejo: 

»/…/Tukaj so pa dostikrat višje, višje… instance, ki odločajo o tem oziroma posegajo v, bom 

rekla v pristojnost učiteljev, ali naj otrok napreduje ali ne.« - Udeleženka A; »/…/Učitelji so 

zelo obremenjeni s pritiski, zunanjimi« -  Udeleženka B. Vendar o tem nekoliko kasneje. 

 

 ODNOS DO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

Spremljanje otrokovega počutja v razredu je ključno za njegovo napredovanje, zato bi bilo 

potrebno temu nameniti še več pozornosti s strani učitelja, meni sogovornica: 

»/…/Resnično bi moralo biti bolj vrednoteno, bolj spremljano s strani učiteljev, koliko je otrok 

zadovoljen s tistim, kar dela. Ne koliko sem jaz zadovoljen, ali mi je dal, ponudil znanje za 

tisto dvojko, ali mi ni. To je nepomembno. Kaj je za njega pomembno, ne. Ali je zadovoljen ali 

ni« - Udeleženka A. 

Ena od sogovornic opozarja, da bi se morali vsi (»šola«) bolj zavedati moči odnosa (»vse je en 

sam odnos« - Udeleženka D) in da »/…/bi morali drugače pristopiti, da je to tudi naš 

problem« (Udeleženka D). Udeleženka torej opaža, da je pogost problem neustrezen pristop 

k otrokom s posebnimi potrebami, čeprav je v tem primeru imela v mislih tiste otroke s 

vedenjskimi (in čustvenimi) težavami, ki glede na raziskave še posebej vznemirjajo učitelje. 

Navede tudi primer: »Problem je, se mi zdi, da tudi učiteljica ni…, da je šla z njim bolj ko ne v 

nek tak, am… konflikt enostavno, kdo bo prej popustil« - Udeleženka D. 

Naslednja navedba nakazuje, kako ena od sogovornic razume pomen učiteljevega odnosa do 

otrok na sploh: »/…/V prvih leti šolanja se mi zdi da mora biti učiteljica tako, am… čustveno 

povezana z otroki, jih mora začutit. Otroci to zelo dobro zaznajo, ali jih nekdo čuti ali ne in se 

na to odzovejo in pričakujejo in naravno potrebo imajo, da jih nekdo začuti, saj v tej rosni 

dobi, ne./…/ Vse znanje bo otrok kasneje nadoknadil, če ga… am… na začetku uvedemo v eno 

tako, am… en način dela, kjer se bo čutil suverenega in spoštovanega, v tistem, kjer je dober. 

Če bo začutil, da je njegovo delo cenjeno, da je pomembno, da je… Pa tudi, kje je dobro, pa 

kje ni«  - Udeleženka A. 

Odnos učiteljev do vseh otrok je torej zelo pomemben, še posebej pa do otrok s posebnimi 

potrebami, saj lahko učitelj zelo vpliva na položaj oziroma vključenost otroka s posebnimi 

potrebami v razredno skupnost. Različne raziskave namreč dokazujejo, da stališča učiteljev 

do vključevanja otrok s posebnimi potrebami v večinsko šolo v veliki meri vplivajo na odnos 

učiteljev do teh otrok (Schmidt, Čagan, 2011). Stališča so največkrat pozitivna, če ima učitelj 

dovolj strokovnega znanja za delo z otroci s posebnimi potrebami, kar pogojuje tudi več 

zaupanja vase in manjši odpor do vključevanja teh otrok v večinsko osnovno šolo. Stališča 
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učitelja pa se skozi odnos do otroka s posebnimi potrebami odražajo tudi na ostalih otrocih v 

razredu.   

Naslednja trditev sogovornice nakazuje, da ima razredni učitelj zelo veliko vlogo pri 

socialnem vključevanju otroka s posebnimi potrebami, če ga pozitivno ovrednoti, medtem 

ko se predmetni učitelji s tem manj ukvarjajo:  

»Na nižji stopnji, ko so učiteljice večino časa pouka s svojem razredu, bolj se poznajo, bolj so 

povezani, ima tudi večji vpliv na to, da te korekture med otroci dela. Na to, da ko enega 

otroka skupina poskuša izločiti, da učiteljica poseže vmes,… pa ovrednoti njegovo vlogo, 

odpira pogled v širino tudi ostalim učencem, da ta … socialni čut razvija pri vseh učencih 

/…/Na višji stopnji se pa to izgubi. Veliko je učiteljev, vsak ima samo eno uro in tisti svoj 

predmet in po večini drugega ne vidijo. Ne samo, da nočejo, ne bi ravno hotela reči, da 

nočejo, ampak enostavno se izgubi…«- Udeleženka A. 

Razredni učitelji naj bi imeli tudi boljše možnosti pri zasledovanju otrokovih potreb v 

primerjavi s predmetnimi učitelji, kot lahko razberemo iz naslednjih navedb: 

»/…/V prvih razredih z njimi tudi še individualno delajo in prilagajajo oblike in metode dela. 

Ko se to še da. Učijo se čisto osnovne stvari, branje, pisanje, računanje. Am… naprej se pa 

nihče več s tem ne bo ukvarjal, ker imajo že druge cilje in naj bi osnove že osvojili /…/« - 

Udeleženka C. 

»Učitelji gledajo učenca pri svojem pouku iz svojega vidika… na predmetni stopnji… Nekateri 

vidijo njihove težave, drugi ne. Poznam učiteljico, ki teh težav sploh ne zazna. Dela z vsemi 

učenci enako, ni nobene diferenciacije. Če so že zapiski enaki v zvezkih za vse otroke, če so 

delovni listi enaki za vse otroke, če so naloge enake /…/« - Udeleženka B.  

 

4.6.2 ODGOVORNOST IN DELO IZVAJALCA DODATNE STROKOVNE POMOČI 

 

»/…/Zavedat se pa moramo, da sem tudi sama ravno toliko odgovoren član tima, kot so vsi 

ostali, ne/…/ - Udeleženka D, poudarja ena od izvajalk DSP, čeprav večjo odgovornost 

oziroma »drugačno vlogo« pripisuje učitelju razredniku, ker ima več stika tako s starši kot z 

učencem. Na svoj del odgovornosti pa gleda takole: 

»/…/Po svoje smo me tiste prave odgovornosti tudi malo razbremenjene. Jaz sem v vlogi 

posredovalke mnenja, ne. Razrednik, pa konec koncev svetovalni delavec, pa tudi ravnatelj 

imajo pa druge vrete odgovornost. Ne druge, vsi smo odgovorni za to, da bo ta otrok uspešen 

na pravi način, da bo zdrav otrok, se pravi psihično, socialno zdrav. Ampak se mi zdi vseeno, 

ko jaz svoje mnenje podam pisno ali ustno, ampak je to še vedno samo mnenje« - Udeleženka 

D. 
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Udeleženka torej meni, da je vsak strokovni delavec odgovoren za to, da je učenec uspešen, 

vendar nosi vsak svoj del odgovornosti. Odgovornost izvajalca DSP sogovornice v glavnem 

vidijo v posredovanju mnenja o otroku razredniku in svetovalni službi, ki glede na to ukrepa: 

»/…/Mi povemo svoje mnenje, ne. Potem pa nekako, am… mislim… taka je praksa, da učitelji 

o vsem odločajo, kaj bodo naredil. Mi pa svoje mnenje povemo, lahko greš tudi do konca, 

ampak nimaš… Učitelj je tisti, ki ocenjuje /…/ Recimo jaz, samo da odslikavam, samo da 

govorim, predstavim stanje, potem pa učitelj o vsem odloča in svetovalna služba naprej.« - 

Udeleženka C. 

Izvajalke DSP torej posredujejo mnenje, vendar menijo, da nimajo vpliva na to, ali bo njihovo 

mnenje upoštevano ali ne. Glede tega je zaznati občutek nemoči izvajalk. Morda pa jim 

takšno stališče tudi marsikaj olajša, saj gre lahko za prelaganje odgovornosti na učitelja in 

starše, ki naj bi sprejemali pomembne odločitve v zvezi z otrokom: 

»/…/Če so ocene pozitivne, otrok ne more biti preusmerjen, čeprav jaz v poročilu napišem 

drugače. Jaz otrok ne ocenjujem, ne ocenjujem« – Udeleženka B. 

»Ja, ja pričakovanja staršev so gladko, da se bo otrok vključil v redno osnovno šolo. Am… 

otrok ima izrazito nižje sposobnosti od svojih vrstnikov v vzgojni skupini« – Udeleženka A. 

Ker imajo izvajalke DSP zelo malo direktnih izkušenj glede dela s starši, se glede tega tudi ne 

čutijo posebej odgovorne. S starši se srečujejo le ob pripravi individualiziranega programa in 

ob evalvacijah ob zaključkih polletja, zato večjo odgovornost glede tega predajajo učiteljem. 

Ena od udeleženk pravi: 

»/…/Vseeno se mi zdi, da je razrednik, ki je konkretno vsak mesec v stiku s starši, da ima pa 

vseeno še malo drugačno vlogo« - Udeleženka D. 

Izvajalke menijo, da svojo odgovornost do staršev izpolnjujejo s tem, ko jim posredujejo 

svoje strokovno mnenje glede otroka in njegovih sposobnosti. Pri tem je zelo pomemben 

tudi sam način, saj so lahko starši glede informacij, ki ogrožajo njihovo podobo o otroku, zelo 

občutljivi. Nazorna je naslednja izjava sogovornice: 

»Jaz pri svojem delu zelo konkretno in zelo obzirno, kulturno, ampak jasno povem, kako 

otroka vidim. Kaj zmore, kaj ne zmore, kaj opazim, tudi njegove reakcije. In, kako sprejema 

take zadolžitve, kako drugačne. Kako se obnaša po tem, ko nekaj zmore narediti, kako se 

obnaša, ko nekaj ne zmore narediti. In poskušam postaviti starše v občutenje otroka v 

razredu, kjer bodo vsi drugi otroci brali, pisali črke, on pa še določenih pojmov, za dve, tri leti 

nazaj nima osvojenih in se bo znašel tam, kot bi se jaz, ko bi me vrgli v en kitajski razred. In … 

s tem bom vztrajala /…/Sigurno je to zelo dolgotrajno delo, zelo naporno delo, ampak sigurno 

se splača, sigurno. Mislim, da si je za to treba vzeti čas, pa z enim velikim občutkom delat, a… 

Ne z nekim grobim poseganjem, ne s kratkim ali pa ostrim postavljanjem meja, ali pa zahtev. 

Pri starših lahko doživimo samo odpor, nič drugega« - Udeleženka A. 
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Sodelovanja s starši je, glede na mnenje ene izmed izvajalk, premalo: »Tukaj bi bilo zelo fino, 

da bi se čim večkrat, tudi vsakotedensko, ker to so težave…Če jih hočeš odpraviti, moraš res 

vsakodnevno delat. Am, srečevati bi se bilo treba vsak teden, vendar je to nemogoče« - 

Udeleženka C. Edino možnost sodelovanja s starši vidi preko krajših sporočil z navodili, kako 

doma pomagati otrokom pri učenju (»/…/jaz vidim sodelovanje preko takih kratkih sporočil«- 

Udeleženka C).  

Ena od sogovornic opozori tudi na prednost dveh izobrazbenih smeri pri nudenju DSP: 

»/…/Meni je zelo dragocena kombinacija teh dveh smeri, ki sem jih imela… in socialna 

pedagogika in defektološka pomoč otrokom pri učenju, ker se to zelo, zelo prekriva. Zelo, zelo 

povezano je« - Udeleženka A.   

Zaznala sem tudi manjše razlike pri opredeljevanju odgovornosti izvajalk DSP, kar lahko 

morda pripišemo tudi temu, da sta dve izmed sogovornic samo defektologinji in drugi dve 

tudi socialni pedagoginji.  

Sogovornica, ki ima defektološko izobrazbo, takole razloži svoj pogleda na lastno 

odgovornost: 

»Jaz recimo se čutim zelo odgovorna in… nekako se zelo skupaj z otrokom sekiram, ali bo 

dvojka ali ne bo dvojka, ali sem ga jaz dovolj naučila… In imam včasih občutek, da se jaz 

učim. Kaj vse bom naredila, kašne pripomočke mu bom naredila, da si bo doma lahko s tem 

pomagal, nekaj odnesel, se naučil. Tako, da se mi zdi, da je v to vloženo zelo veliko dela, 

ampak uspeha pa toliko ni.« - Udeleženka C. 

Iz zgornje navedbe lahko razberemo, da izvajalka DSP svojo odgovornost vidi predvsem v 

delu s primanjkljaji in v učni pomoči. Prav tako se tudi druga defektologinja pri razlagi o tem, 

kako poteka individualno delo z otrokom, osredotoči predvsem na učno pomoč: 

»Otroka vzameš iz razreda, ker rabi drugačen pristop, konkreten material, več razlage. Pri teh 

otrocih delam po svoje, imam svoja berila, svoje nareke, ker so otroci v zaostanku« - 

Udeleženka B. 

Medtem ko udeleženki A in D, ki sta socialni pedagoginji, glede na svoje izjave, nekoliko več 

pozornosti namenjata tudi  podpori (suportu) obravnavanemu otroku, torej odnosu (»Vse je 

en sam odnos« - Udeleženka D). 

»Moram reči, da jima je zelo veliko pomenil moj suport, opogumljanje. To, postavljanje na 

realna tla, ne glede na to, ali si odličnjak ali boš komaj zlezel skozi osnovno šolo, am… Imaš 

toliko in toliko dragocenih lastnosti in s tem boš ti lahko uspešno živel, to moraš gojit. Itak 

nihče nima vsega. Eni smo na enem področju močnejši, drugi na drugem, eni smo na enem 

področju šibki, drugi na drugem. Važno da tisto, kar imaš dobrega v sebi, razvijaš. Tako… En 

tak suport, ki sem videla, da je zelo, zelo jim pomagal« - Udeleženka A. 
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4.6.3 VLOGA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 

 

Moje sogovornice izhajajo iz manjše šole, ki zaposluje le enega svetovalnega delavca. Skozi 

intervjuje skoraj nisem dobila podatkov s strani izvajalk o sodelovanju s svetovalnim 

delavcem, morda tudi zato, ker v zvezi z otroki, ki jih obravnavajo, bolj sodelujejo z učitelji. 

Učitelji pa se zatem posvetujejo s svetovalnim delavcem. Zaznati je torej vzorec sodelovanja, 

ki gre od izvajalca k učitelju in od učitelja do svetovalnega delavca, kar razberemo tudi iz 

naslednje izjave: »/…/Predstavim stanje, potem pa učitelj o vsem odloča in svetovalna služba 

naprej« - Udeleženka C. 

Na podlagi lastnih izkušenj, ki jih imam s svetovalnim delavcem, opažam, da opravlja le 

najožje naloge pri delu z otroki s posebnimi potrebami, te so: odkrivanje otrok s posebnimi 

potrebami in njihovo usmerjanje ter priprava individualiziranih programov. Sodeluje torej z 

učiteljem pri odkrivanju primanjkljajev ali motenj, nudi učno pomoči otrokom kot zahteva 

pet stopenjski model pomoči otrokom z učnimi težavami in vodi postopek usmerjanja otrok s 

posebnimi potrebami. Svetovalni delavec organizira in vodi tudi timske sestanke za pripravo 

individualiziranih programov, ki vključuje učitelja razrednika, starše, izvajalca DSP in 

svetovalnega delavca. Nato praviloma še dvakrat letno (po potrebi tudi večkrat) organizira 

evalvacijske sestanke z istimi udeleženci. Na ta način se spremlja otrokov napredek in 

zastavljajo cilji za vnaprej. V nudenje DSP pa se svetovalni delavec, ki je po izobrazbi 

psiholog, ne vključuje.  

Lahko bi rekla, da se svetovalni delavec bolj ukvarja s formalnostmi in tudi sogovornice redko 

omenjajo njegovo vlogo pri delu z otroci s posebnimi potrebami, zato pa verjetno toliko 

večjo vlogo in odgovornost pripisujejo učiteljem. Ena od sogovornic jasno pove, kdo je v 

procesu pomoči najpomembnejši, ker najbolje pozna otroka:  

 

»Zelo veliko formalnosti je tukaj, to je itak šibka točka naše družbe. Jaz bi dala večji poudarek 

na upoštevanje konkretnih izkušenj, ki jih imajo učitelji z otrokom. Razrednik, izvajalec DSP ja, 

ker samo onadva zares vidita najbolj jasno, kolikor je sploh možno, kje je otrok. Kako stvari 

doživlja, koliko zmore, koliko ne zmore, kaj je za njega koristno/…/« - Udeleženka A. 

 

Izvajalke menijo, da bi moral šolski svetovalni delavec bolje opraviti svojo vlogo informatorja 

staršev o različnih programih za otroke s posebnimi potrebami in jih na tak način 

razbremenil strahu in predsodkov, ki ga imajo do teh programov: 

»(Starši) nimajo jasne slike o tem, kaj sploh se mi v NIS-u učimo in kako pouk poteka. Oni 

imajo veš to predstavo… vidijo mongoloide, invalide in imajo občutek, da njihov otrok ne sodi 

med njih.« - Udeleženka B.  

Glede na Programske smernice za svetovalno službo v osnovni šoli (2008) naj bi šolski 

svetovalni delavec na različne načine informiral učence o drugačnosti, posebnih potrebah in 

tem učencem omogočil lažjo integracijo. Morda bi morala svetovalna delavka nekoliko več 
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časa posvetiti tej smernici, saj imajo nekateri učenci, ki imajo ravno tako posebne potrebe, 

težave s prihajanjem v prostore posebnega programa, ki so le s hodnikom ločeni od večinske 

šole: 

 

»/…/Predvsem je bilo njemu zoprno tudi to, da je prihajal v posebno šolo, pa sem jaz kar 

vztrajala, ker se mi je zdelo, da ne sme biti nekih ovir, ker je to že del šolskega prostora. 

Ampak sem ves čas opazovala, da je vedno prišel do vrat v naše prostore. Tudi, če sem mu 

rekla: »Pojdi kar v razred«, me je on vedno počakal/…/« - Udeleženka D. 

 

Zelo pomembno je tudi sodelovanje med šolo in starši. Sestanke s starši, poleg učitelja, ko 

gre za hujše težave, praviloma organizira šolska svetovalna služba, ki ima očitno s svojim 

pristopom velik vpliv na odnos s starši in njihovo pripravljenost za sodelovanje s šolo v 

procesu pomoči otroku s posebnimi potrebami. Ena od sogovornic izpostavi primer spora 

med šolo in starši:   

 

»/…/Zanimivo, recimo za fanta, ki je končal deveti razred, je bilo, kolikor vem prej nazaj… so 

se šoli in starši nekje razšli nekje na neki poti, ne. To pa zato, ker je šola… Zdaj ne vem, koliko 

so bili taktni, netaktni… Ker to obdobje, ko je otrok na prvi stopnji je še toliko bolj občutljivo, 

ker je vse to nek začetek. Pa še to, da je prišlo do tega, da je šola svetovala, naj iščejo pomoč 

še na centru za socialno delo. In je bil tukaj ene vrste… ne užaljenost…, ampak… ene vrste 

odpor no. Potem je bila tukaj še ena grožnja s socialo, ne. Se je pa čisto nehalo. In recimo oče 

ne sodeluje s šolo. Enkrat samkrat je, ker je razredničarka lani zahtevala, prišel. In to je zelo 

slabo. Ponavadi prihajajo mame/…/« - Udeleženka D. 

Da je pri delu s starši potrebno najti ustrezen način, kako staršem predstaviti otrokov 

problem in rešitve, ugotavlja tudi ena od izvajalk DSP: 

»Sigurno je to zelo dolgotrajno delo, zelo naporno delo, ampak sigurno se splača, sigurno. 

Mislim, da si je za to treba vzeti čas, pa z enim velikim občutkom delat, a… Ne z nekim grobim 

poseganjem, ne s kratkim ali pa ostrim postavljanjem meja, ali pa zahtev. Pri starših lahko 

doživimo samo odpor, nič drugega« - Udeleženka A. 

 

4.6.4 VLOGA VODSTVA ŠOLE 

 

Sogovornice vodstvu šole pripisujejo veliko odgovornost, saj naj bi bil odnos šole do otrok s 

posebnimi potrebami odvisen prav od njih: 

»Jaz bi rekla, da čisto vse izhaja od vodstvenega kadra, se pravi od zgoraj navzdol. Tudi odnos 

do teh otrok, vedenje o teh otrocih. Da so povratne informacije in iskanje nekih informacij, da 

vsi vemo, da smo vsi na isti poti, se pravi narediti najbolje za otroka/…/« - Udeleženka D. 
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»/…/Odvisno /…/ kako vodstvo gleda na posebne potrebe in kako vodstvo gleda na to, da se 

bomo izkazali kot 100% prehodni iz razreda v razred /…/potem smo tukaj vezani na 

normative,… na zadostno število otrok, ker smo majhna šola. Tako, da se vse dela v tej smeri, 

da otroci nekako prehajajo iz razreda v razred/…/ Mislim, da je zelo tako, ja vezani na 

organizacijske zadeve, bolj kot na to, koliko otroci znajo« - Udeleženka C. 

Sogovornice opažajo, da je vodstvo šole naravnano tako, da več pozornosti nameni 

ohranjanju ugleda šole in organizacijskim zadevam in da so otroci s posebnimi potrebami 

včasih samo sredstvo, s katerim vodstvo uresničuje svoje cilje, tudi glede zaposlovanja. 

Rovšek (2006) opozarja, da prihaja tudi do zlorab DSP, verjetno v smislu, ko otrok takšne 

pomoči pravzaprav ne bi potreboval. Še bolj problematično pa je z vidika otroka morda to, 

da se ignorira potrebo po preusmeritvi otroka v prilagojene programe z NIS. V praksi se kaže, 

da pogosto tudi starši zavračajo možnost prešolanja, obstaja pa tudi drugačen razlog, da  

strokovni delavci ne sledijo otrokovim potrebam: 

»/…/Včasih so težave tako hude, da enostavno ne zmore, otrok ni kos s svojimi sposobnostmi, 

ni kos programu rednega šolanja. Tam pa vidim, je pa zelo, zelo, zelo pogost problem, da… 

am, šola bremza, da… Danes se preprosto šole borijo za glavo, ne. In rajši kot bi enega 

učenca manj, pa se včasih ravno zaradi tistega učenca deli oziroma združita dva oddelka… 

am... in podobne stvari, no. So razlogi, zakaj se pa ne gre v prešolanje« - Udeleženka A. 

Glede na to ne čudita naslednji izjavi, ki pravita: »/…/Tukaj so pa dostikrat višje, višje… 

instance, ki odločajo o tem oziroma posegajo v, bom rekla, v pristojnost učiteljev, ali naj 

otrok napreduje ali ne« - Udeleženka C.  

»Učitelji so zelo obremenjeni s pritiski, zunanjimi« - Udeleženka B. 

Torej vodstvo vodi odločitve učiteljev glede ocenjevanja znanja in jih usmerja, da se odločajo 

proti lastnemu strokovnemu mnenju in otrokovi koristi. Povrh vsega pa naredijo še uslugo 

staršem, ki so lahko dober izgovor takšnega početja. 

Šole bi morale delovati v otrokovo korist: »Zaznati te otroke in pomisliti, kaj je najbolje za 

njih! Za otroka!… Kaj je najboljše za otroka!« - Udeleženka B. Vendar sem dobila občutek, da 

se šole obnašajo kot podjetja, ki se borijo za delo svojih delavcev in za čim večje število 

uporabnikov, torej učencev, zato gradijo tudi na svojem ugledu. Pogosto imajo manjše šole 

več težav, ker težko izpolnjujejo postavljene normative. Se pač poslužujejo vseh možnosti, 

tudi napačnih, da bi svojim delavcem zagotovili delo, vendar pogosto na račun nekaterih 

otrok. Tako imenovana »kriza« je očitno zajela tudi šolstvo, posledice pa nosi že tako 

najšibkejša skupina otrok, to so otroci s posebnimi potrebami. 
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5 SKLEPNE UGOTOVITVE GLEDE NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

Naslednje sklepe moje raziskave ni mogoče posploševati, saj gre za spoznanja pridobljena na 

podlagi izkušenj štirih izvajalk dodatne strokovne pomoči, kljub temu pa nakazujejo na 

nekatere težave vključevanja otrok v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo in se večinoma skladajo z ugotovitvami iz strokovne literature. 

 

 Katere so po mnenju izvajalcev DSP skupne značilnosti obravnavanih otrok s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja? 

 

Čeprav je o skupnih značilnostih neke skupine nehvaležno govoriti, še posebej, ko govorimo 

o skupini otrok, ki je deležna dodatne strokovne pomoči, za katero vemo, da je izredno 

raznolika, saj vključuje otroke z raznovrstnimi primanjkljaji in individualnimi zgodbami. Kljub 

vsemu so sogovornice glede na svoje dolgoletne izkušnje razmišljale o skupnih značilnostih 

otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.  

Logična skupna značilnost teh otrok so učne težave, ki nakazujejo nekatere primanjkljaje, ki 

primarno izhajajo iz posameznika. Gre za motnje kognitivnih procesov, kot so pozornost, 

pomnjenje, mišljenje, komunikacija, id., kar se odraža na enem pa tudi več učnih področjih. 

Sogovornice ocenjujejo, da gre v primeru, ko ima otrok zaradi svojih specifičnih 

primanjkljajev težave na večini učnih področjih, za hujšo obliko učnih težav. Prav zaradi tega 

se verjetno mnogi otroci kljub dodatni strokovni pomoči soočajo z učno neučinkovitostjo in 

posledično učno neuspešnostjo. Nekaj teh otrok izhaja tudi iz nespodbudnega domačega 

okolja, hkrati pa jim tudi šolsko okolje s svojo storilnostno naravnanostjo ne prizanaša. Prav 

zato prihaja do sekundarnih težav, ki so jih skozi razgovore nakazale intervjuvanke, in so 

posledica soočanja otroka z učno neuspešnostjo. Značilne težave teh otrok so učna 

nemotiviranost, slaba samopodoba, emocionalne težave, težave s socialnim vključevanjem in 

neprimerno vedenje. Te težave lahko nakazujejo, da sistem pomoči na neki točki ne deluje 

kot bi moral, saj v nasprotnem primeru do tega ne bi smelo prihajati.  

 

 Kako izvajalci DSP ocenjujejo ustreznost usmeritve svojih učencev? 

 

Glede ocene ustreznosti usmeritve obravnavanih učencev kar tri sogovornice od štirih 

ugotavljajo, da nekateri njihovi učenci niso v njim primernih programih. Njihova ocena je, da 

je takšnih otrok med njihovimi obravnavanimi nekje tretjina, saj jim kognitivna šibkost zelo 

otežuje doseganje enakovrednega izobrazbenega standarda, kar nazorno ponazorijo tudi s 

primeri.  

Skozi razgovore je moč razbrati komu ali čemu sogovornice pripisujejo razloge za neustrezne 

usmeritve. Enega od razlogov najdem v zaznavi sogovornice, da komisije za usmerjanje otrok 

s posebnimi potrebami otroke površno obravnavajo. To se sklada z ugotovitvami 

strokovnjakov, ki poročajo o pomanjkljivih diagnostičnih postopkih pri ugotavljanju 

primanjkljajev, težav ali motenj, kar pomeni tudi vprašljivo diagnostično oceno. Rovšek 
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(2009) je kritičen, ker se testiranje učenčevih kognitivnih sposobnosti izvaja v pedagoškem 

procesu v šoli, torej z ocenami, namesto v zgodnjih diagnostičnih postopkih. Sistem in praksa 

pa po njegovih ugotovitvah iz prakse omogočata vpis katerega koli učenca s posebnimi 

potrebami v katerikoli program.  

 

Drugi zelo pogosto omenjen razlog za neustrezne usmeritve je pritisk staršev na šolske 

strokovne delavce. Moja ocena je, da je to pogosta napaka njih samih, saj možnost odločanja 

prepuščajo njim, čeprav starši zaradi svoje emocionalne prizadetosti pogosto niso zmožni 

realno oceniti situacije svojega otroka. Seveda si šolski strokovni delavci želijo dogovora s 

starši, kar potrjujejo tudi izjave sogovornic, ker to pomeni manj težav, vendar je to pogosto 

dolgotrajen proces, katerega posledica je pogosto tudi neustrezna usmeritev. Izvajalke 

dodatne strokovne pomoči opozarjajo na nemoč strokovnih delavcev, kadar gre za 

nasprotovanja staršev pri usmeritvah otroka v drug, glede na strokovno oceno, ustreznejši 

izobraževalni program.  

 

 Ali se po mnenju izvajalcev DSP učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

obravnava dovolj zgodaj? 

 

Vse sogovornice menijo, da so otroci v prilagojen program osnovne šole z dodatno strokovno 

pomočjo usmerjeni prepozno. Do usmeritev sicer prihaja prej kot pred leti, vendar še vedno 

pozno, saj menijo, da bi bila dodatna strokovna pomoč najučinkovitejša v prvem triletju. Dlje 

kot ostaja posamezni otrok brez pomoči v večinski šoli, večji je razkorak med pričakovanim in 

dejanskim znanjem, menijo. Dodatna strokovna pomoč pa iz tega razloga postaja predvsem 

učna pomoč, ki skuša zapolniti »brezna« neznanja.  

Tu veliko odgovornost pripisujejo učiteljem, ki kljub očitnim primanjkljajem prepozno 

ukrepajo, tudi v smislu obveščanja staršev o otrokovi situaciji. 

 

 Kako morebitne previsoke zahteve programa večinske osnovne šole vplivajo na otrokov 

psihosocialni razvoj?  

 

Glede na to, da so otroci večinoma v prilagojen program osnovne šole z dodatno strokovno 

pomočjo usmerjeni prepozno ali pa celo neustrezno in torej niso deležni pravočasne in/ali 

primerne obravnave, lahko sklepamo, da se nekateri soočajo s previsokimi zahtevami 

enakovrednega izobrazbenega standarda. Previsoke zahteve vplivajo na otrokov 

psihosocialni razvoj, saj je iz navedb sogovornic razvidno, da se soočajo s težavami, ki niso 

več le primarna posledica njihovih primanjkljajev. Opažene značilnosti obravnavanih otrok 

(nemotiviranost, odpor do učenja, slaba samopodoba, izolacija, čustvene in vedenjske 

težave, id.) nakazujejo na tako t.i. začaran krog učne neuspešnosti v katerem so se znašli 

posamezni otroci. Če torej sistem in strokovnjaki dopuščajo, da se otroci znajdejo v situaciji, 

ki jim ne omogoča uspeha v izobraževalnem programu, to prav gotovo ni spodbudno za 
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njihov psihosocialni razvoj. Rovšek (2009) poudarja, da samo otrok, ki doživlja uspehe, nima 

poškodovane samopodobe. 

 

 V kakšnih pogojih bi bila DSP najučinkovitejša? 

Sogovornice ocenjujejo, da je dodatna strokovno pomoč lahko zelo učinkovita, če so za to 

izpolnjeni nekateri pogoji. Prvi pogoj, ki ga določa tudi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (Ur. l. RS, št. 58/2011) je ta, da ima otrok sposobnosti, ki mu omogočajo 

doseganje enakovrednega izobrazbenega standarda, saj naš sistem za otroke vključene v 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ne dovoljuje prilagajanja 

učnih ciljev. Dodatna strokovna pomoč je po navedbah mojih sogovornic dovolj učinkovita, 

kadar ima otrok specifične primanjkljaje, ki ga ovirajo na ozkem področju učenja. Medtem, 

ko je dodatna strokovna pomoč pogosto neučinkovita, kadar se izvajalke soočajo z učnimi 

težavami učencev na večini učnih področij, ki so med drugim lahko tudi posledica kopičenja 

zahtevnosti snovi ob pomanjkljivo osvojenih osnovnih spretnostih. Za te učence je 

primernejša obravnava, ki jo ponuja prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, 

menijo sogovornice.  

Drug poudarek je na zgodnji obravnavi, ki bi se po mnenju vseh izprašanih morala začeti že v 

vrtcu. Sicer nekatere zaznavajo spremembe na tem področju, ampak so premalo intenzivne, 

kar potrjuje tudi strokovna literatura, ki predvideva, da bi bila potrebna učinkovitejša 

zgodnja obravnava, ki bi vključevala tudi starše. 

Dodatna strokovna pomoč naj bi bila glede na navedbe sogovornic najučinkovitejša v prvi 

triadi, prepozna v drugi triadi, v zadnji triadi pa brez večjih učinkov in kot se izrazijo celo 

nesmiselna, vsaj kar se učnih težav tiče.  

 

Naslednji pogoj je odgovorno in strokovno delovanje šolskih delavcev, ki naj sledijo otrokovi 

koristi. Poleg tega je izjemno pomembno tudi sodelovanje s starši, ki je sicer zahtevno, a se 

»izplača«, saj imajo ti veliko vlogo pri učinkovitosti pomoči.  

 

Dodatna strokovna pomoč je neučinkovita, ko le eden od pogojev ni izpolnjen; v primeru 

zapoznele in/ali neustrezne usmeritve, neodgovornega in nestrokovnega dela učiteljev in 

neustreznih reakcij staršev v smislu pričakovanj do otroka in pa tudi v odnosu do predlogov 

šolskih strokovnih delavcev.  

 

 Kako izvajalci DSP doživljajo svojo odgovornost v zvezi z obravnavanim otrokom in 

kakšno odgovornost pripisujejo učiteljem, svetovalni službi in vodstvu šole?   

 

Izvajalke dodatne strokovne pomoči vidijo svojo odgovornost, poleg dela na primanjkljajih, 

predvsem v posredovanju informacij oziroma ugotovitev o opažanjih v zvezi z otrokom tako 

učiteljem kot tudi staršem. Izvajalke so usmerjene predvsem na sodelovanje z učitelji, 

medtem ko bi o sodelovanju med starši in izvajalkami težko govorila, saj gre glede na izjave 
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bolj za poročanje (na sestankih ob polletnih evalvacijah ali preko kratkih sporočil). Glede na 

poklicne usmeritve je opaziti tudi razlike med specialnimi in socialnimi pedagoginjami, saj 

prvi dve bolj poudarjata delo na primanjkljajih, drugi dve pa izpostavita svojo veliko vlogo 

tudi v tem, da otrokom nudita podporo (»suport«) in da z njimi vzpostavita odnos zaupanja. 

Največjo odgovornost med šolskimi strokovnimi delavci za dobro otroka v programu s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo izvajalke dodatne strokovne pomoči 

pripisujejo učiteljem. Njihovo odgovornost vežejo na pravočasno odkrivanje primanjkljajev, 

ocenjevanje in odnos do otrok s primanjkljaji. Največji problem, ki ga omenjajo sogovornice v 

zvezi z učitelji je popuščanje in nerealno ocenjevanje. Zaskrbljujoč je podatek, da se nekateri 

učitelji vedejo zelo neodgovorno do predpisanih standardov znanja, pa tudi do samih otrok s 

posebnimi potrebami, ko jih pošiljajo v naslednji razred brez ustreznega znanja. Njihova 

ravnanja so pravzaprav nesprejemljiva, čeprav lahko trditve sogovornic potrdijo, da se včasih 

takšne odločitve od njih tudi pričakujejo. Za takšnimi odločitvami naj bi bilo pogosto tudi 

vodstvo šole, ki mu sogovornice pripisujejo veliko odgovornost, saj naj bi bil odnos šole do 

otrok s posebnimi potrebami odvisen prav od njih. Problem nastane, kadar en otrok v 

oddelku pomeni združitev dveh oddelkov ali manj delavnih mest. Vodstvo torej včasih vodi 

strokovne odločitve učiteljev in jih usmerja, da se odločajo tudi proti lastnemu strokovnemu 

mnenju in otrokovi koristi. Navidezno v praksi torej vso odgovornost za napačne odločitve 

nosi učitelj. Pa tudi starši so lahko dober izgovor takšnega početja.  

Zanimivo je, da skozi izjave ni zaznati, kakšno odgovornost izvajalke dodatne strokovne 

pomoči pripisujejo svetovalnemu delavcu. To lahko izhaja iz tega, da izvajalke glede 

obravnavanih otrok večinoma sodelujejo le z učitelji, bolj spremljajo njihovo delo in ga lažje 

tudi vrednotijo.  

 

 Kakšne izkušnje imajo izvajalci DSP s starši obravnavanih otrok s primanjkljaji? 

Izkušnje s starši izvajalk dodatne strokovne pomoči so zelo različne. Pogosta so sicer 

opažanja, da starši ne zmorejo realnega pogleda na otrokovo situacijo. Da se sprijaznijo z 

dejstvom o otrokovih posebnih potrebah, ponavadi traja dlje časa. Medtem pa so pogosta 

ovira pri nudenju pomoči otroku, ko nasprotujejo strokovnim odločitvam. Včasih celo 

dosežejo, da jim strokovni delavci prepuščajo nekatere odločitve, čeprav vedo, da niso v 

otrokovo dobro. 
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6 PREDLOGI 

 

Prvo pomanjkljivost našega sistema pomoči otrokom s posebnimi potrebami vidim v tem, da 

nimamo učinkovite in celostne zgodnje obravnave, ki bi otrokom omogočala čimprejšnje 

diagnosticiranje njihovih težav, primanjkljajev ali motenj in jih na ta način zagotovila 

usmeritev v njim primeren vzgojno - izobraževalni program. Če so opažanja sogovornic, da se 

vrtci že bistveno bolj zavedajo svoje vloge pri odkrivanju razvojnih posebnosti, je moje 

mnenje, da se čisto premalo pozornosti namenja staršem. Govori se sicer o sodelovanju s 

starši, vendar pa bi bilo potrebno z njimi tudi konkretno delati. Zagotoviti bi morali, da so jim 

ob zgodnjih razvojnih posebnostih, ki jih otrok pokaže v vrtcu, na voljo centri za podporo in 

pomoč družinam, ker bi starše opremili z veščinami za pomoč in podporo otroku. Starši bi 

morali dobiti vse potrebne informacije o otrokovih posebnih potrebah, možnostih 

izobraževanja, pravicah, ki iz tega izhajajo in kjer bi jih ozavestili tudi o posledicah 

vključenosti otroka v prezahteven program. Najbolj pomembno pa bi bilo staršem pomagati, 

da »integrirajo« svojega otroka v družini, saj je to pogoj za vse druge integracije.  

Na tak način bi se lahko izognili nasprotujočim staršem v šoli, ki pogosto predstavljajo oviro v 

procesu pomoči otroku s posebnimi potrebami, saj bi imeli več možnosti za zgodnjo 

razrešitev emocionalnih stisk zaradi otrokove situacije. Starši bi se torej bolj konkretno 

vključevali v pomoč otroku skupaj s strokovnimi delavci in bi v primeru, kadar ne bi prišlo do 

želenega napredka pri otroku, strokovnim delavcem težje očitali napake. Zaradi boljšega 

razumevanja sistema izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, pa bi se lažje odločali v 

otrokovo korist, predvsem kadar bi šlo za tehtanje med možnostjo izobraževanja v večinski 

šoli ali v šoli s prilagojenim programom. 

Predvsem pa bi se z učinkovito zgodnjo obravnavo izognili tudi večjemu deležu zapoznelih 

usmeritev otrok s posebnimi potrebami v ustrezne programe. Če bi bil otrok zaradi 

značilnosti, ki predstavljajo tveganje njegovemu razvoju, zaznan že v vrtcu, bi se lahko 

usmeritve, če bi bile potrebne, zgodile že veliko prej in ne šele v drugi triadi, kot kažejo 

raziskave.   

 

Druga pomanjkljivost je, da so možnosti vključevanja otrok s posebnimi potrebami v večinsko 

šolo v praksi zelo različne. Pravzaprav je od vsake šole posebej odvisno, kako se sooča z 

uresničevanjem načela integracije, torej kako organizira delo z otroci s posebnimi potrebami. 

Število strokovnih delavcev je odvisno od postavljenih normativov, kar večjim šolam 

omogoča več svetovalnih delavcev različnih profilov, kar zagotovo lahko pripomorejo h 

kvalitetnejšemu delu s to populacijo otrok. To dejstvo lahko postavlja otroke s posebnimi 

potrebami v različnih šolah v neenakovreden položaj. 

Moj predlog je, da bi se, zaradi večanja števila otrok s posebnimi potrebami v večinski šoli, 

ne glede na normative, na šoli oblikoval svetovalni tim za celostno obravnavo otrok s 

posebnimi potrebami (poleg izvajalcev DSP), ki bi bil podobno kot tim za zgodnjo obravnavo 

odgovoren za učinkovitejše spremljanje otroka s posebnimi potrebami in delo s starši.  
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Morda bi bilo smiselno, da strokovni tim sestavlja specialni/rehabilitacijski pedagog, socialni 

pedagog in psiholog. Ker so za učinkovito timsko sodelovanje zelo pomembne jasno 

opredeljene vloge, si njihovo delo predstavljam nekako takole; poglavitna usmerjenost 

specialnega pedagoga bi bila k pomoči učitelju pri odkrivanju primanjkljajev ter svetovanju 

učiteljem v zvezi s prilagoditvami. Vlogo socialnega pedagoga pripisujem spremljanju šolske 

in družinske situacije, torej spremljanju socialnega konteksta otroka. Psiholog pa bi imel 

večjo vlogo pri spremljanju otrokovega doživljanja šolske situacije, preverjanje morebitnih 

razvojnih primanjkljajev, z možnostjo uporabe diagnostičnih testov. Vse to seveda zahteva 

tudi spremljanje posameznega otroka v razredu in vključuje tudi posvetovanje z zunanjimi 

strokovnjaki. 

Z ustrezno strokovno podporo bi v prvi vrsti razbremenili učitelje, ki naj bi bili po mnenju 

mnogih nosilci integracije. Takšna podpora bi lahko preprečila zniževanje pričakovanih 

standardov znanja, glede na to, da učitelji pa tudi strokovnjaki opozarjajo na problem 

prilagajanja učnih vsebin in ravni težavnosti nalog pri ocenjevanju. 

Svetovalni tim bi lahko organiziral tudi srečanja staršev, kjer bi imeli možnost izobraževanja, 

posvetovanja in podpore pri soočanju s težavami. S takšno podporo bi starše usmerjali k 

realnemu pogledu na otrokovo situacijo. 

 

Morda je na mestu tudi predlog, da bi takšen tim nadomeščal komisije za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami, ki daleč od šolske realnosti zbirajo strokovno dokumentacijo o 

akademskih spretnostih in adaptivnem vedenju. Strokovnjaki namreč komisijam očitajo vrsto 

napak, kar je lahko posledica tega, da se njihovo število zmanjšuje, prav tako tudi število 

članov komisij. Očitki se sklicujejo na neenotnost komisij glede standardov in meril za 

diagnosticiranje primanjkljajev, težav ali motenj, kar pomeni, da lahko različne komisije 

istega otroka drugače ocenijo. Opozarjajo tudi na pomanjkljive diagnostične postopke, ki se 

preveč oklepajo obstoječe dokumentacije v pedagoškem procesu. Poleg tega se komisijam 

pogosto očita tudi, da podlegajo pritiskom staršev. 

 

Verjetno bi bilo nujno, da te strokovnjake strokovnega tima ne zaposluje šola sama, da bi se 

izognili strokovnim napakam in manipulaciji z otroci s posebnimi potrebami, katerim smo 

priča. Tim bi spremljal delo učiteljev in jim z ustreznimi strokovno podporo onemogočal 

zniževanje predpisanih standardov. Preprečili bi tudi poseganje vodstva v strokovne 

odločitve učiteljev zaradi organizacije oddelkov in zaposlovanja.  

Če predvidevamo, da bi bilo zaradi zgodnje celostne obravnave in ustrezne podpre 

strokovnim delavcem šole,  manj neustreznih usmeritev, bi se lahko na prvi pogled draga 

rešitev, na daljši rok izplačala.  

Poiskati pa bi bilo potrebno tudi ustrezno sistemsko rešitev, ki bi otrokom, ki ne zmorejo 

programa enakovrednega izobrazbenega standarda v višjih razredih, omogočila povezovanje 

s prilagojenimi programi, ki bi bili del večinske osnovne šole. Strokovnjaki namreč menijo, da 

bi bila to ustrezna oblika integracije, ki bi jo bilo potrebno oživeti. 
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7 ZAKLJUČEK 

 

Naš šolski sistem v zadnjem času, zaradi gospodarskih in političnih sprememb, priča vedno 

večjemu krčenju finančnih sredstev, ki posledično vodijo k spremembam, ki nikakor ne 

prizanašajo težnji po vključevanju otrok s posebnimi potrebami v večinsko šolo.  

Kljub temu, da je skupina otrok s posebnimi potrebami, ki ima možnost vključevanja v 

večinsko osnovno šolo, zelo raznolika in zahteva raznolike prilagoditve, so mnogi otroci med 

njimi brez težav kos storilnostnim zahtevam in pričakovanjem, ki jim jih nalaga program z 

enakovrednim izobrazbenim standardom. Največje težave imajo otroci, ki jim kognitivni 

primanjkljaji znižujejo sposobnosti do te mere, da se borijo z minimalnimi standardi znanja.  

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja predstavljajo najštevilčnejšo skupino 

otrok vključenih v večinske razrede. Značilno zanje je, da imajo specifične primanjkljaje ali 

specifične motnje pozornosti, ki so notranjega, nevrološkega izvora, zato je kljub dodatni 

strokovni pomoči napredek na področju primanjkljajev vprašljiv. Praviloma specifični 

primanjkljaji ovirajo otroka na enem področju. Problematično je, menijo sogovornice, kadar 

primanjkljaji ovirajo otroka na več učnih področjih. Takrat dodatna strokovna pomoč nima 

želenega učinka, saj primanjkljaji onemogočajo sledenje tempu dela in zahtevnosti snovi v 

večinski šoli. Posledično se pojavijo učna neuspešnost, za njo pa nizka samopodoba, 

čustvene in vedenjske težave, nemotiviranost, ipd. Za te otroke sogovornice vidijo 

optimalnejše pogoje za njihov psihosocialni razvoj v prilagojenih programih z nižjim 

izobrazbenim standardom: 

»V kakšnih primerih bi bila pa veliko bolj koristno in veliko bolj smiselno prešolanje na nižji 

izobrazbeni standard. Ker, jaz imam v vseh svojih letih ogromno, ogromno izkušenj, ko so 

otroci dobesedno zacveteli /…/Na obrazu mu bereš že na daleč, kako je zadovoljen, kako je 

našel samega sebe, ko dela nekaj kar zmore in to doživlja ob svojem delu« - Udeleženka A.  

»/…/(V NIS) lažje sledijo pouku, vse gre počasneje /…/Vrstniki so na njihovem nivoju, ne,… 

mišljenja. Nekako se bolj najdejo najbrž v skupini, majhna skupina,… Sicer se mi zdi, da 

vseeno rabijo kar nekaj časa tudi, da se umirijo, tako umirijo…, čustveno nemirnost,… da 

dojamejo, da pri nas (V NIS) lahko dihajo v svojem tempu« - Udeleženka C. 

Očitno za nekatere otroke s primanjkljaji pogoji v večinski osnovni šoli ne dovoljujejo 

izobraževalne in (psiho)socialne integracije, pač pa dosegajo ravno nasprotni učinek. 

Izključevanje. 

 

»Mi sicer govorimo o integraciji, to je polno vsega tega, ampak to je vse tako,… veliko na 

škodo otrok. Pravijo, da naj bi bili vsi vključeni v redni šoli, ampak ne mora biti tako, pa so. In 

to so res izgubljeni ljudje, gre za res hudo, hudo zgodbo naprej. Hudo doživljanje, hude stiske 

teh otrok« - Udeleženka D. 
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PRILOGA 1 – ČLANEK IZ REVIJE ONA 
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PRILOGA 2 - VPRAŠANJA ZA INTERVJU 

 

1. Kakšne so vaše delavne izkušnje z otroci s posebnimi potrebami? 

2. Kakšno je vaše stališče do vključevanja otrok s posebnimi potrebami v večinsko šolo? 

3. Ali je vključitev v večinsko šolo za katre otroke s PP primernejša kot za druge? 

4. Koliko obravnavanih učencev je takšnih, ki imajo primanjkljaje na posameznih 

področjih učenja? 

5. Katere so skupne značilnosti otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja  in 

katere so bistvene razlike?  

6. Ali so primanjkljaji odkriti dovolj zgodaj in ali se ukrepa dovolj zgodaj? 

7. V kakšnih pogojih je lahko DSP najučinkovitejša? 

8. Koliko vaših učencev ima kljub dodatni strokovni pomoči in prilagoditvam težave z 

doseganjem minimalnih standardov znanja? 

9. Kako ocenjujete ustreznost usmeritve svojih učencev?  

10. Kaj menite o tem, da so učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja lahko 

usmerjeni le v večinsko šolo? 

11. Kako starši gledajo na DSP in kakšne so vaše izkušnje z njimi? 

12. Kako ukrepate če se težave stopnjujejo? 

13. Kdaj prihaja do preusmerjanja učencev? 

14. Kako delujejo učenci po preusmeritvi v PP z NIS? Kakšne so vaše izkušnje? 

15. Kako doživljate svojo odgovornost v zvezi z obravnavanim otrokom?   

16. Kako sodelujete z drugimi strokovnimi delavci na šoli? 

17. Kako ocenjujete delo učiteljev z otroci s posebnimi potrebami in kakšna je v procesu 

pomoči njihova odgovornost? 

18. Kakšno vlogo in odgovornost ima svetovalni služba pri delu z otroki s PP? 

19. Kakšna je vloga vodstva šole v zvezi z vključevanjem otrok s PP  v večinsko šolo?  

20. Ali je sistem pomoči tem otrokom ustrezen, ali bi morda po vašem mnenju kakšna 

druga oblika pomoči tem otrokom lahko učinkovitejša?  
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PRILOGA 3 - INTERVJU A 

Kakšne so vaše delavne izkušnje z otroci s posebnimi potrebami? 

»Jaz že celo svojo delovno kariero delam z otroci s posebnimi potrebami in z odraslimi. Šolske in predšolske 

sem imela najprej na prvi šoli 14 let, potem sem imela 11 let odrasle v VDC-ju, sedaj pa spet 7. leto, oziroma že 

8. leto teče, delam na šoli s prilagojenim programom in izvajam dodatno strokovno pomoč.« 

Po izobrazbi ste? 

»Sem najprej zaključila višjo šolo za… Moj naziv je bil učitelj za otroke,…duševno prizadete otroke in vzgojitelj za 

vedenjsko motene. Dve smeri. To je bila višja šola takrat. Pred osmimi leti sem pa zaključila še študij socialne 

pedagogike.«  

Kakšno je vaše trenutno delovno mesto? 

»Letošnje leto predvsem izvajam dodatno strokovno pomoč, kot mobilna služba,…na treh šolah.«  

Koliko učencev trenutno obravnavate? 

»Letos imam 9 učencev z odločbo za defektologa. Čeprav tudi ostala dva, s katerima delam kot socialni 

pedagog, imata tudi kar resne težave z učenjem. Ker so te težave povezane, se prepletajo.«  

Ali imajo ti vaši učenci morda kakšne skupne značilnosti, ali se med seboj zelo razlikujejo? Kako jih vidite? 

»Velika večina so ali zadržani, ali tudi to destruktivno vedenjsko problematiko ali navzven ali navznoter že 

kažejo. V glavnem, jaz čisto kot eno rdečo nit pri vseh teh otrocih opažam, da je prizadeta osebnost, da gre za 

ene osebnostne rane, ki jih doživljajo tekom šolanja zaradi samih neuspehov, zaradi odrinjenosti, zaradi tega 

občutka, da ne zadostijo pričakovanjem ali staršev ali učiteljev. Se pravi, ena šibka samozavest, am… To je kar 

skupno vsem, ja.« 

Ali je razlog za to v tem, da pomoč ni pravočasna? 

»Ja… Jaz mislim, da se primanjkljaj oziroma ta šibkost otroka kaže oziroma jo neko že sam pri sebi čuti 

intuitivno že čisto od prvih let naprej, ne. Je pa res, da včasih zelo dolgo traja, da okolica to zazna in da se 

prepozna pri otroku, kaj dejansko ne zmore, ali je… pač pripišemo nekim trenutnim, ali pa okoljskim 

dejavnikom, ali pa lenobi, ali pa tako naprej.« 

Rekli ste, da okolica včasih pozno reagira? Zakaj je tako? 

»Ja, zelo različno. Žal so velikokrat starši tisti, ki vidijo predvsem stigmo v tem, da bo otrok dobil pomoč. Ne 

vidijo pa, kaj dejansko otrok potrebuje in kaj bi bilo za njega dobro. Močnejši je ta strah, kaj bo okolica rekla. 

Ah… Ja mislim, da v večini primerov to. Učitelji mislim, da kar zaznavajo, da so danes učitelji dovolj 

usposobljeni, da prepoznajo težave, da jih opazijo, da opozorijo nanje, da ukrepajo, kolikor je v njihovi 

pristojnosti.« 

Torej menite, da so učitelji dovolj učinkoviti pri prepoznavanju primanjkljajev. Kje pa potem vidite vzrok, da se 

učenci, ki ne zmorejo večinske osnovne šole ponavadi v NIS prešolajo šele nekje v drugi triadi oziroma v 5. 6. 

Razredu? 

»Ja, včasih so ovira starši. Imamo primere, ko starši sploh nočejo nič slišati o tem, da bi otrok dobil pomoč. Kar 

sem prej govorila, sem govorila za začetek nudenja pomoči, a ne? Včasih so težave tako hude, da enostavno ne 

zmore, otrok ni kos s svojimi sposobnostmi, ni kos programu rednega šolanja.  Tam pa vidim, je pa zelo, zelo, 

zelo  pogost problem, da… am, šola bremza, da… Danes se preprosto šole borijo za glavo, ne. In rajši kot bi 
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enega učenca manj, pa se včasih ravno zaradi tistega učenca deli oziroma združita dva oddelka… am... in 

podobne stvari, no. So razlogi, zakaj se pa ne gre v prešolanje, ker… am… to pa mislim, da se tudi kasneje 

oziroma, kako bi rekla, am … Predvsem potem na višji stopnji, jaz to opazim, da so učitelji zelo, zelo samo v 

svoj… bolj so razparcelirani, bolj je usmerjenost vsakega učitelja samo v svoj predmet in samo v enem delčku 

pozna otroka, ne vidi pa osebnosti kot celote. In potem prevladuje tisti čredni nagon. Aha, tega damo naprej, 

torej mora bit v okviru tistega, da bo šel naprej, ne… Ni pa več tega uvida, kaj to za tega otroka pomeni, ne. Ali 

je tudi v drugem predmetu, tretjem predmetu tako šibek, ali bo to zmogel, ali samo pri meni mora še malo 

stisniti pa bo…« 

Kako je pa z razrednimi učitelji? 

»Razredni učitelji absolutno bolje poznajo otroka celostno in znajo dostikrat presojat, kaj bi bilo za otroka 

boljše. Tukaj so pa dostikrat višje, višje… instance, ki odločajo o tem oziroma posegajo v, bom rekla v pristojnost 

učiteljev, ali naj otrok napreduje ali ne.« 

Kako pa gledate na učinkovitost dodatne strokovne pomoči? 

»Zelo različno. Če bi takole malo delila,… am… recimo v eni tretjini… do… no, težko bi rekla,… polovici. Mogoče 

kar nekje pol pol, se mi zdi zelo, zelo koristna ta individualna pomoč.« 

Koliko otrok trenutno obravnavate? 

»Enajst.« 

Aha. 

»Ravno nekje pri svojih otrocih bi nekje pol pol rekla. Pol je nekje takšnih, za katere res z veseljem delam in 

vidim sprotne učinke, konstantne učinke tega dodatnega dela in je užitek delat in je otrok srečen in vseh 

primerih vedno otrok rad prihaja, je zadovoljen, uči se iz leta v leto bolj sprejemat...uči se iskat pomoč in to se 

mi zdi bistveno, kar jih moramo mi naučit. Da znajo poiskat, da imajo eno svojo radovednost, da imajo 

vedoželjnost in da mi to razvijamo naprej, vzpodbujamo. Am… druga polovica so pa… nezainteresirani učenci,… 

brezvoljni, brez jasnih ciljev, apatični. Saj prihajajo. Jaz moram rečt, da osebno nimam čisto z nobenim otrokom 

težav, da bi mene osebno odklanjal, da ne bi želel z mano delat, ampak ..am… ne čutim se izpolnjeno ob njih, 

ob delu z njimi, ker vidiš, da samo čaka kdaj bo konec ure, nima nobenih vprašanj, nobenih ciljev, vse imam 

občutek, da moram nekako izvlečt iz njega, porivat v neko iskanje znanja.« 

Pa so to starejši učenci? Je to  lahko povezano s starostjo? 

»Starejši, starejši. Ne, ne, jaz mislim, da je to zelo, zelo povezano z izkušnjami, ki so jih dobili ti otroci v šoli… To 

je dostikrat tako, da tudi pri svojem trudu, kolikor so ga pred leti vlagali, niso doživeli enih konkretnih učinkov, 

niso imeli dovolj močnih izkušenj, da se splača potrudit, da njihov trud vedno obrodi dobre sadove, am… 

nekako se izgubijo v tem… zgubijo eno tisto primarno željo po ustvarjalnosti, po aktivnosti, po udeleženosti, 

am…lastni udeleženosti v nekem procesu, ampak se prepustijo, da jih tok nese.«  

Kako pa je z doseganjem minimalnih standardov pri teh otrocih? 

»Ja, jaz nisem pristojna za to, da ocenjujem, kaj so minimalni standardi. Jaz bolj čisto konkretne snovi 

spremljam, malo bolj koliko imajo čisto teh splošnih znanj, najbolj temeljnih življenjskih znanj, no. Am… recimo 

da v 5. razredu sploh ne ve… ob koncu petega razreda ne ve, ko so par mesecev obravnavali samo naravne 

geografske enote, nima pojma, kaj je to naravno geografska enota, nima pojma, kaj pomeni zelena barva na 

zemljevidu, da vse pojme v en koš zmeče. Ravnina, hribovit svet, gričevje…am…jame, mesta, Triglav… Sploh ne 

ve, kaj  želi znat, oziroma sploh nič ne želi znat. In to je tisto, kar se mi zdi da je najbolj temeljno, kar je v našem 
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šolstvu zgrešeno, da otroci nimajo enega jasnega cilja, da bo znanje koristno in da je znanje zares bogastvo, ki 

ga lahko pridobijo.«  

To je zelo splošno. 

»Ja, in tega je na žalost zelo, zelo veliko.«  

Kaj pa menite o tem, da so otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja lahko usmerjeni samo v redno 

osnovno šolo? Če se otroka preusmeri, se spremeni tudi njegova odločba, ne? 

»Ja. To pomeni, da je nekje sistem pogrešil, zelo pogrešil. Ker otroka v prvih letih v vrtcu definitivno prepoznaš, 

če je naravno ali že z rojstvom bil obdarjen z zelo, zelo skromnimi sposobnostmi, ga prepoznaš. In… takrat je 

čas, da se dozira otroku take zahteve, da jih zmore. Ki jih sam zmore. Ker vsak človek, ki je zadovoljen in nekako 

bivanjsko potešen, če nekaj sam doprinese temu svetu. Otroci imajo to potrebo v sebi, da sam nekaj naredi. In 

če ne zmore zahtevam… da čisto nazorno povem… V vrtcu pri dveh treh letih večina otrok, tudi po programu, 

naj bi poznali barve, in ko otrok pri petih letih sploh ne prepozna in ne razume pojma, kaj to pomeni barva. 

Potem pomeni, da ni na pravem mestu. Ker ne zmore.« 

To je konkretno otrok, ki ga vi obravnavate? 

»Ja, v vrtcu.« 

Kako pa kaže glede tega otroka za naprej, bo usmerjen v večinsko osnovno šolo? 

»Ja, ja pričakovanja staršev so gladko, da se bo otrok vključil v redno osnovno šolo. Am… otrok ima izrazito nižje 

sposobnosti od svojih vrstnikov v vzgojni skupini. Zelo, zelo očitno pokaže, kaj zmore in takrat ko dobi nalogo, ki 

jo zmore, ki jo uspešno opravi je srečen, zadovoljen in mu to da neverjeten elan za delo naprej. Ko nekaj hočem 

od njega, pa on to pokaže. Mi nekaj hočemo od njega, ko sploh ne ve kaj je to… To je, povej mi kakšna je barva. 

Ne ve, kaj je to. In če to ponavljamo, če vztrajamo z nekim vprašanjem, ki ga on sploh ne razume, on zelo 

direktno pokaže skrušen obraz, užaljenost, solze, jok, odklanjanje vsakih aktivnosti naprej, hoče ven iz prostora. 

To zelo očitno pokaže otrok. In… (smeh) jaz se čudim, da tega ljudje ne opazijo.«  

Mislite na starše konkretno? 

»Ja… Ne vem.«  

Kaj pa lahko naredite kot strokovnjak, če starši tako odklanjajo prilagojen program osnovne šole, NIS program? 

Kaj lahko naredite? 

»Am… Jaz pri svojem delu zelo konkretno in zelo… obzirno, kulturno, ampak jasno povem, kako otroka vidim. 

Kaj zmore, kaj ne zmore,  kaj opazim, tudi njegove reakcije. In, kako sprejema take zadolžitve, kako drugačne. 

Kako se obnaša po tem, ko nekaj zmore narediti, kako se obnaša, ko nekaj ne zmore narediti. In poskušam 

postaviti starše v občutenje otroka v razredu, kjer bodo vsi drugi otroci brali, pisali črke, on pa še določenih 

pojmov, za dve, tri leti nazaj nima osvojenih in se bo znašel tam, kot bi se jaz, ko bi me vrgli v en kitajski razred. 

In… s tem bom vztrajala…« 

Tukaj vidite svojo odgovornost? 

»Ja, o tem sem z vzgojiteljico govorila. Čeprav ga je na začetku zelo hvalila, ker dejansko je tako, pri tem 

otroku,… govorimo o otroku z dawnovim sindromom v vrtcu… Dejansko se zelo vidi trud staršev, zelo… se vidi, 

da ogromno delajo z njim in je… Če vzamemo napredek v primerjavi s samim seboj, zelo napreduje. In za otroka 

z dawnovim sindromom je zelo, zelo dober. Res. Je samostojen, čist, samostojno hodi na stranišče, tri, štiri leta 

star,… gibalno telo spreten, zelo živahen, tudi fina motorika dokaj dobra, razumevanje preprostih pojmov zelo 

dobro,… mislim besede o konkretnih predmetih, stvareh, ne pojmov. Razumevanje besed, razumevanje govora, 
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zelo dobro. Ampak ni razumevanja logičnih izidov, logičnih povezav, ni razumevanja pojmov, abstraktnih, ni 

razumevanja…am… nekega postopka, poteka dela, ne. To so višje miselne funkcije, ki jih pa otrok ne zmore. In o 

tem sem jaz tudi z vzgojiteljico govorila, čeprav ga je v začetku zelo , zelo hvalila, v tistem smislu, kaj vse zmore, 

… saj res, ne. Ampak na tej starosti stopnji se pričakuje od otroka še nekaj več in od večine se bo tudi zahtevalo. 

On pa tega ne bo zmogel. In to pomeni rušenje njegove samopodobe.« 

Kje ga pa vi vidite? 

»Jaz vidim tega otroka v programu NIS za začetek, tako da se začne malo soočati s temi, prijemi 

opismenjevanja… Toliko, da malo okusi, potem bomo pa videli, če bo zmogel, če ga bo to potegnilo naprej… Pa 

da bo zmogel pisat, brat, nekatere… tudi… bolj kompreksna znanja mogoče osvojit. Ker spomin, pomnjenje,… bi 

rekla da, verjetno da bo kar dober na tem področju. Samo nikakor, nikakor si ga pa ne predstavljam v programu 

redne osnovne šole.«  

Kaj bi to za tega otroka pomenilo? 

»Odrinjen bi bil, večno nezadovoljen, užaljen. Počasi bi se prilagodil na tiste zahteve in bi mogoče tudi ždel, 

tako kot zdaj velikokrat opazim v igralnici, ko recimo zgodbico vzgojiteljica bere, cela skupina z živimi učki 

spremlja, pa komentirajo zraven, pa si zapomnijo, pa znajo potem povedat. Am…on pa topo gleda, neprizadeto, 

ko mu iz oči, iz obraza bereš, da ne ve za kaj gre. Ker ne zmore zgodbice. On spremlja konkretno dogajanje 

okrog sebe, ne zmore pa si predstavljati, zamisliti neko zgodbico, ki mu jo vzgojiteljica pripoveduje. In … Tega 

ne zmore. Ne razume, in… mu na obrazu bereš, da je nesrečen.« 

Kako je pa socialno vključen v skupino? 

»Otroci ga zelo sprejemajo, zelo radi ga imajo, ker je tak prisrčen, tako kot vsi dawnovčki, zelo simpatičen srček. 

In žal bi mi bilo, če bi se ta iskrivost v njem enkrat izgubila.«  

Kako pa ostali vaši učenci funkcionirajo v razredu, glede na to, da imajo primanjkljaje in da so tudi otroci zelo 

direktni? 

»Jaz mislim, da so otroci zelo, zelo iskreni in zelo direktno to pokažejo. Na nižji stopnji, ko so učiteljice večino 

časa pouka s svojem razredu, bolj se poznajo, bolj so povezani,… ima tudi večji vpliv na to, da te korekture med 

otroci dela. Na to, da ko enega otroka skupina poskuša izločiti, da učiteljica poseže vmes,… pa ovrednoti 

njegovo vlogo, odpira pogled v širino tudi ostalim učencem, da ta … socialni čut razvija pri vseh učencih.«  

Torej je veliko tega, kako večina gleda na otroka s posebnimi potrebami odvisno od učitelja? 

»Seveda, seveda. Na višji stopnji se pa to izgubi. Veliko je učiteljev, vsak ima samo eno uro in tisti svoj predmet 

in po večini drugega ne vidijo. Ne samo, da nočejo, ne bi ravno hotela reči, da nočejo, ampak enostavno se 

izgubi…« 

Da se tudi učenci sami izločijo? 

»Po večini so ti otroci izločeni iz razredne sredine, so nekje na obrobju, zapostavljeni, tako se tudi čutijo, ne.« 

Na kakšen način to izrazijo? 

»Zelo različno. So primeri, ko gredo otroci zelo vase, se zelo …am…am… ne najdem pravih besed… am… 

Utrjujejo svojo samopodobo, sem slab, me ne marajo, ne zmorem, ne znam, nisem enak drugim, nikoli ne bom. 

In to je ta, zelo včasih… zelo intenzivno pada njihova samopodoba. In včasih se to obrne navzven v destruktivno 

vedenje. Pravzaprav so zelo redki, ki … Mogoče sem v teh letih imela dva taka učence, ki sta skozi osnovno šolo 

šla dosti neprizadeto, kljub temu, da sta imela pomoč. Ampak kljub temu, da sta veliko neuspehov doživljala, 
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hkrati se zelo trudila, pa vendar ohranila eno zdravo samopodobo. Da sta se znala, tako… am… ovrednotiti  kot 

osebnosti, kot človeka. Ne glede na to, ali imata v šoli boljši slabši uspeh.« 

Sta morda s čim kompenzirala svoj neuspeh oziroma slabši uspeh? 

»V obeh primerih, moram reči, da jima je zelo veliko pomenil moj suport, opogumljanje. To, postavljanje na 

realna tla, ne glede na to, ali si odličnjak ali boš komaj zlezel skozi osnovno šolo, am… Imaš toliko in toliko 

dragocenih lastnosti in s tem boš ti lahko uspešno živel, to moraš gojit. Itak nihče nima vsega. Eni smo na enem 

področju močnejši, drugi na drugem, eni smo na enem področju šibki, drugi na drugem. Važno da tisto, kar 

imaš dobrega v sebi, razvijaš. Tako… En tak suport, ki sem videla, da je zelo, zelo jim pomagal.«  

Vidite tudi sicer svoje delo bolj v tej smeri opogumljanja? 

»Ja, ja. Am… V bistvu je to toliko močnejše. Meni je zelo dragocena kombinacija teh dveh smeri, ki sem jih 

imela… in socialna pedagogika in defektološka pomoč otrokom pri učenju, ker se to zelo, zelo prekriva. Zelo, 

zelo povezano je. Praktično vsi otroci, ki imajo učne težave, so v tem našem svetu, ki je tako tekmovalno 

naravnan, avtomatično prizadeti in zato telo rabijo en močan suport, da psihično in socialno premostijo tiste 

težave, vse tiste… am… težave, ki jih imajo zaradi učenja. Pa še to moram rečt,… Suport ni samo moj. V obeh 

primerih, moram rečt, da je tudi od doma zelo močan suport. Da je realen pogled staršev nadvse dragocen. Da 

niso pričakovanja staršev ne vem kako visoka, ampak realna in da znajo otroka cenit tudi v tistem šibkem 

znanju, pa videti, ob tistem šibkem znanju tudi marsikaj drugega  kar pa je močno področje.« 

Ali vidite svojo vlogo strokovnjaka tudi v tem, da postavite starše na realna tla? 

»Ja, tudi.« 

Kako vam uspeva? 

»Hmmm… sigurno je to zelo dolgotrajno delo, zelo naporno delo, ampak sigurno se splača, sigurno. Mislim, da 

si je za to treba vzeti čas, pa z enim velikim občutkom delat, a… Ne z nekim grobim poseganjem, ne s kratkim ali 

pa ostrim postavljanjem meja, ali pa zahtev. Pri starših lahko doživimo samo odpor, nič drugega.«  

Kaj pa menite glede dodeljevanja ur dodatne strokovne pomoči? Količinsko mislim? Koliko je tisto največje 

število ur DSP, ki ga nudite enemu učencu? 

»Pet.« 

To je maksimalno, ne? Pa mislite, da lahko v teh petih urah otroku nudite vse tisto, kar potrebuje? 

(smeh) »Tukaj si ne morem kaj, da ne bi nekako posegla tudi na tisto področje, za katerega nisem pristojna. Kot 

državna uslužbenka, kot javna uslužbenka, čutim tudi odgovornost države. Kaj nudi država v finančnem smislu 

za enega otroka in kaj za drugega. In če tako pomislim, je lahko blazno, blazno velik razkorak, med tem kaj 

prejme en otrok, ki ima odločbo za 5 ur tedensko individualnega dela ali pa koliko njegov vrstnik, ki je v razredu 

z 28 učenci, deležen od ene javne uslužbenke njegove razredne učiteljice, pa nima pomoči. Pa je mogoče čisto 

tanka meja med njima. Tako da… Po eni strani se mi zdi to razkošno, toliko ur, ne,… ker…am… samo težko je 

ena jasna, ena enotna merila za vse postavljat, ker ravno ta otrok, ki ima 5 ur, ker mu jaz nudim 5 ur pomoči, 

dejansko pa ni tako šibek in v drugem razredu je in sploh ne dvomim, ali bo on zmogel osnovno šolo. Ni eden 

od tistih otrok, ki bi potreboval, ali pa ko bi bilo enkrat na vidiku tudi možno prešolanje… Seveda odvisno od 

tega, kako bo njegov psihično socialni svet, ker je to izjemno občutljiv otrok, izjemno…am…am… čustveno in 

socialno občutljiv, zelo tak poseben, osebnostno zelo poseben in če bo okolica nekako ustrezno  znala, ta 

njegov značaj oblikovat in razvijat v eno tako družbeno sprejemljivo smer, bo lahko čez nekaj let brez pomoči 

delal osnovno šolo. Je pa zelo nevarno da,… če par velikih kiksov naredimo, ali šola, ali starši, pa se lahko en 
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zelo, zelo grdi vedenjski vzorci razvijejo, kar bo pa tudi imelo posledice na šolskem, učnem področju. Ne vem… 

ne upam si predvideti, kaj bi lahko bilo s tem otrokom.«   

Imate morda kakšne predloge, kako bi bila pomoč tem otrokom lahko še bolj učinkovita? Lahko dve uri na teden 

otroku s primanjkljaji veliko doprineseta, ali ne? Kaj menite? 

»Ja, am… Konkretno v tem primeru, če imam tega otroka pred očmi, am… učne pomoči on dejansko ne 

potrebuje. On bi tudi z dvema urama učne pomoči, zdaj v začetku v prvih letih šolanja, bilo absolutno dovolj. 

Ključno se mi zdi pri tem otroku, da se okolica odzove na tiste situacije, ki ga res tako močno zasedejo, da… Se 

pravi, problemi vedenjski so največkrat, med vrstniki. Da se pojavijo, ga tako močno zasedejo, da on tega ne 

zmore. In če okolica, v tem primeru je lahko svetovalna delavka, lahko je, ne vem… poleg razredničarke, ki je na 

prvem mestu, am… mogoče klic staršem domov, kaj se je zgodilo… Pretok teh informacij, kaj se je dogajalo in 

ustrezna obravnava nekega dogodka, am… je lahko čisto dovolj. In bo otrok se čutil osvobojenega, čutil bo, da 

je zadeva rešena, ker se da, ker vedno… star pregovor pravi, ena sama krava se nikoli ne bode, ampak je zmeraj 

treba ovrednotit, katere roge je ta krava imela pa katere ona (smeh). In če se tega ne predela ostane na obeh 

straneh zamira. In je potem otroci to zelo težko prenašajo. In to odzvanja potem tudi pri njegovem delu, pri 

njegovem odnosu doma v družini, pri njegovem delu domače naloge, pri njegovem šolskem delu v razredu, 

ne.« 

Prihajajo učitelji po nasvete k vam, kako s temi otroci v razredu? 

»Ja, kar. Jaz imam izkušnje, da kar. Zelo. Je pa res, da dostikrat učitelji nimajo časa, za to ne. Ta prenatrpan 

predmetnik… Jaz mislim, sploh v prvih razredih osnovne šole bi morali imeti več časa na razpolago učitelji za 

tovrstno delo, ker je to veliko pomembnejše. Vse znanje bo otrok kasneje nadoknadil, če ga… am… na začetku 

uvedemo v eno tako, am… en način dela, kjer se bo čutil suverenega in spoštovanega, v tistem, kjer je dober. Če 

bo začutil, da je njegovo delo cenjeno, da je pomembno, da je… Pa tudi, kje je dobro, pa kje ni.«  

Pa se vam zdi, da učitelji začutijo otroke s posebnimi potrebami, mu nudijo dovolj pozornosti? Imajo dovolj 

možnosti za to? 

»Zelo različno… nekateri učitelji zelo začutijo otroke in zelo dajo močan poudarek temu, vzgojnemu vidiku in 

stvari sproti razčiščujejo, da se o vsaki problematiki pogovorijo v razredu, ne. Nekateri pa zelo odrinejo to in 

dajo večjo prednost programu. Enkrat sem slišala (smeh),…ne vem kje… da učiteljica v nižjih razredih ni smela 

biti, dokler ni imela svojih otrok, pa ni bila ne vem koliko stara (smeh). Pa ne bi hotela podcenjevati, sploh ne, 

kolegic, ampak dejansko eno lastno materinstvo ti da eno globino v čutenju, ne. In v prvih leti šolanja se mi zdi 

da mora biti učiteljica tako, am… čustveno povezana z otroki, jih mora začutit.  Otroci to zelo dobro zaznajo, ali 

jih nekdo čuti ali ne in se na to odzovejo in pričakujejo in naravno potrebo imajo, da jih nekdo začuti, saj v tej 

rosni dobi, ne.«  

Če pogledate cel sistem dodatne strokovne pomoči, kaj bi spremenili? 

»Zelo veliko formalnosti je tukaj, to je itak šibka točka naše družbe. Jaz bi dala večji poudarek na upoštevanje 

konkretnih izkušenj, ki jih imajo učitelji z otrokom. Razrednik, izvajalec DSP ja, ker samo onadva zares vidita 

najbolj jasno, kolikor je sploh možno, kje je otrok. Kako stvari doživlja, koliko zmore, koliko ne zmore, kaj je za 

njega koristno in v celoti jasno, izvajanje dodatne strokovne pomoči, je zelo razkošna pomoč države. Finančno 

je to zelo razkošno. S temi istimi sredstvi, se mi zdi, da bi se mnogo, mnogo bolj izkoristile stvari lahko, bolj 

učinkovito pomagalo otrokom v nekih drugih oblikah.«  

Imate kako konkretno idejo kako? 

»Lahko malo filozofiramo o večji diferenciaciji v osnovno šoli. To je sigurno en tak vidik. Je res čisto totalno 

nesmiselno, da do 15 leta vse otroke po istem programu usposabljamo, vzgajamo, učimo, ko vemo, do so tako 
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zelo različni. Imajo različne sposobnosti in tudi različnih interesov za življenje. Da že v šoli smo naravnani, ves 

učni program je nekako naravnan samo na neko visoko izobraževanje otrok, ne. Pa vemo, da mnogi od teh 

otrok bi z velikim veseljem bili frizerji, čevljarji, mizarji, šivilje,… Ne vem kaj, ti poklici. In je to kar nekako 

podcenjeno v naši družbi. Kot da si neki, nek odpadek, če greš na poklicno šolo. Ni smiselno, da tiste bodoče, k i 

pa bodo nekoč v teh poklicih pristali, da jih ne vem s kakšno zahtevno angleščino morimo, pa s fiziko in kemijo, 

ker vemo, da nikoli ne bodo rabili. V osnovni šoli večja diferencijacija bi bila veliko bolj smiselna, kot pa toliko 

dodatnih ur pomoči. To je sigurno. V kakšnih primerih bi bila pa veliko bolj koristno in veliko bolj smiselno 

prešolanje na nižji izobrazbeni standard. Ker, jaz imam v vseh svojih letih ogromno, ogromno izkušenj, ko so 

otroci dobesedno zacveteli. Pred leti smo… prav s tem izrazom se velikokrat pogovarjali, kako je ta zacvetel, res. 

Ko vidiš… na obrazu mu bereš že na daleč, kako je zadovoljen, kako je našel samega sebe, ko dela nekaj, kar 

zmore in to doživlja ob svojem delu. To se mi zdi da bi moralo biti, resnično bi moralo biti bolj vrednoteno, bolj 

spremljano s strani učiteljev. Koliko je otrok zadovoljen s tistim, kar dela. Ne koliko sem jaz zadovoljen, ali mi je 

dal, ponudil znanje za tisti dvojko, ali mi ni. To je nepomembno. Kaj je za njega pomembno, ne. Ali je zadovoljen 

ali ni.«  

Bova kar zaključili s to mislijo. Najlepša hvala za vaše misli in izkušnje. 
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PRILOGA 4  - PRIKAZ KODIRANJA INTERVJUJA A 

 

kode 1. reda kode 2. reda kode 3. reda 

Koliko učencev trenutno 
obravnavate? 

  

»…9 učencev z odločbo za 
defektologa…dva s katerima delam 
kot socialni pedagog…« 

9 učencev z odločbo defektologa, 
dva z odločbo socialnega 
pedagoga; 

število obravnavanih učencev 

»udi ostala dva, s katerima delam 
kot socialni pedagog imata tudi kar 
resne težave z učenjem, ker so te 
težave povezane, se prepletajo« 

prepletanje čustvenih in 
vedenjskih težav; 

emocionalno funkcioniranje; 
vedenje; 

Ali imajo ti vaši učenci kakšne 
skupne značilnosti, ali se med 
seboj razlikujejo? Kako jih vidite? 

  

»velika večina so ali zadržani, ali 
tudi to destruktivno vedenjsko 
problematiko ali navzven ali 
navznoter kažejo…jaz čist kot eno 
rdečo nit pri vseh otrocih opažam, 
da je prizadeta osebnost, … gre za 
osebnostne rane, ki jih doživljajo 
tekom šolanja zaradi samih 
neuspehov, zaradi odrinjenosti, 
zaradi tega občutka, da ne 
zadostijo pričakovanjem ali staršev 
ali učiteljev. ..ena šibka 
samozavest« 

zadržanost; 
 
izražanje vedenjske problematike 
(navzven in navznoter); 
 
prizadeta osebnost; 
osebnostne rane zaradi doživljanja 
neuspehov; 
osebnostne rana zaradi 
odrinjenosti; 
 
osebnostne rane zaradi občutka 
neizpolnjenih pričakovanj staršev, 
učiteljev; 
šibka samozavest; 

socialna vključenost; 
 
vedenje; 
 
 
osebnostni razvoj; 
osebnostni razvoj; 
 
osebnostni razvoj; socialna 
vključenost 
 
osebnostni razvoj; 
 
 
osebnostni razvoj; 

Ali je razlog za to v tem, da pomoč 
ni pravočasna? 

  

»… jaz mislim, da se primanjkljaj ali 
pa ta šibkost otroka kaže oziroma 
jo nekako sam pri sebi intuitivno 
čuti že od prvih let naprej…včasih 
zelo dolgo traja, da okolica to 
zazna in da se prepozna pri otroku, 
kaj dejansko ne zmore… pač 
pripišemo nekim trenutnim, ali pa 
okoljskim dejavnikom, ali pa 
lenobi…« 

zgodnje izražanje šibkosti; 
 
velika možnost prepoznavanja 
primanjkljajev pri otroku že v 
vrtcu; 
 
dolgo časa traja, da okolica zazna 
primanjkljaje; 
pripisovanje vzrokov za 
nezmožnosti trenutnim 
dejavnikom – lenobi; 

odkrivanje primanjkljajev; 
 
odkrivanje primanjkljajev; 
 
 
 
ovire pri postopku usmerjanja; 
 
ovire pri postopku usmerjanja; 

Rekli ste, da okolica včasih pozno 
reagira? Zakaj je tako? 

  

»…zelo različno…velikokrat so 
starši tisti, ki vidijo predvsem 
stigmo v tem, da bo otrok dobil 
pomoč. Ne vidijo pa, kaj dejansko 
otrok potrebuje in kaj bi bilo za 
njega dobro. Močnejši je strah, kaj 
bo okolica rekla... V večini 
primerov to. Učitelji mislim, da kar 
zaznavajo, da so danes učitelji 

zelo različne reakcije staršev; 
starši vidijo stigmo v DSP; 
 
ne vidijo, kaj otrok potrebuje; 
ne vidijo, kaj je za otroka dobro; 
strah odzivom okolice; 
 
usposobljenost za zaznavanje 
primanjkljajev, težav; 

izkušnje s starši;  
izkušnje s starši v zvezi z DSP; 
 
izkušnje s starš v zvezi s 
primanjkljaji; 
 
izkušnje s starši v zvezi s 
primanjkljaji; 
odgovornost učitelja; 
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dovolj usposobljeni, da prepoznajo 
težave, da jih opazijo, da opozorijo 
nanje, da ukrepajo, kolikor je v 
njihovi pristojnosti«  

 
opozarjanje na težave; 
ukrepanje v okviru pristojnosti; 

 
odgovornost učitelja; 
odgovornost učitelja; 

Kje vidite vzrok, da se učenci , ki ne 
zmorejo večinske osnovne šole 
ponavadi v NIS prešolajo šele v 
drugi, tretji triadi' 

  

»… včasih so ovira starši. Imamo 
primere, ko starši sploh nočejo nič 
slišati o tem, da bo otrok dobil 
pomoč… včasih so težave tako 
hude, da enostavno ne zmore, 
otrok, ki ni kos s svojimi 
sposobnostmi, ni kos programu 
rednega šolanja… zelo, zelo, zelo 
pogost problem, da šola bremza… 
Danes se pogosto šole borijo za 
glavo… včasih ravno zaradi tistega 
učenca …združita dva 
oddelka…predvsem potem na višji 
stopnji, jaz opazim, da so učitelji 
zelo… razparcelirani, bolj je 
usmerjenost vsakega učitelja samo 
v svoj predmet in samo v enem 
delčku pozna otroka, ne vidi pa 
osebnosti kot celote… prevladuje 
tisti čredni nagon…tega damo 
naprej, torej mora biti v okviru 
tistega, da bo šel naprej…ni več 
tega uvida, kaj to za otroka 
pomeni…ali je tudi v drugem 
predmetu, tretjem predmetu tako 
šibek, ali bo to zmogel, ali samo pri 
meni mora še malo stisniti, pa 
bo…« 

starši so ovira v procesu 
usmerjanja; 
 
starši ne pristajajo na DSP; 
 
znižane sposobnosti; 
 
 
šola upočasnjuje proces 
usmerjanja; 
šole se borijo za ugled; 
šole se borijo za ohranjanje 
oddelkov; 
 
 
 
predmetni  učitelji so usmerjeni 
samo na otrokovo znanje pri 
svojem predmetu; 
predmetni učitelj samo delno 
pozna otroka; 
težnja k napredovanju otroka 
kljub pomanjkljivemu znanju; 
 
ni uvida, kaj napredovanje s 
pomanjkljivim znanjem za otroka 
pomeni; 
problem šibkosti otroka na več 
učnih področjih; 

ovire pri postopku usmerjanja; 
izkušnje s starši v zvezi z 
umerjanjem; 
izkušnje s starši v zvezi z DSP; 
 
težave z učenjem; 
 
 
ovire pri postopku usmerjanja; 
 
ovire pri postopku usmerjanja; 
ovire pri postopku usmerjanja; 
 
 
 
 
primerjava razrednih in 
predmetnih učiteljev; 
 
primerjava razrednih in 
predmetnih učiteljev; 
kritika delovanja učitelja; 
 
 
kritika delovanja učitelja; 
 
 
težave z učenjem; 
 
 

Kako je pa z razrednimi učitelji?   

»…absolutno bolje poznajo otroka 
celostno in znajo dostikrat 
presojat, kaj bi bilo za otroka 
boljše. Tukaj so dostikrat višje 
instance, ki odločajo o tem 
oziroma posegajo v…pristojnost 
učiteljev, ali naj otrok napreduje 
ali ne« 

razredni učitelji bolje celostno 
poznajo otroka; 
razredni učitelji znajo bolje 
presoditi, kaj je dobro; 
napredovanje otroka je v 
pristojnosti učitelja; 
višje instance posegajo v 
pristojnost učitelja o napredovanju 
otroka; 

primerjava razrednih in 
predmetnih učiteljev; 
primerjava razrednih in 
predmetnih učiteljev; 
odgovornost učitelja; 
 
kritika delovanja vodstva; 
pomanjkljivosti delovanja šolskega 
sistema; 

Kako gledate na učinkovitost 
dodatne strokovne pomoči? 

  

»Zelo različno. Recimo v eni 
tretjini,… do polovici…nekje pol pol 
se mi zdi zelo, zelo koristna ta 
individualna pomoč. Ravno nekje 
pri svojih otrocih bi nekje pol pol 
rekla. Pol je nekje takšnih, za 
katere res z veseljem delam in 

dodatna strokovna pomoč je 
koristna za polovico od enajstih 
obravnavanih učencev; 
 
 
delo s polovico obravnavanih 
učencev je izvajalki DSP v veselje; 

ocena učinkovitosti DSP; 
 
 
 
 
ocena učinkovitosti DSP; 
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vidim sprotne učinke, konstantne 
učinke tega dodatnega dela in je 
užitek delat in je otrok srečen in v 
vseh primerih vedno otrok rad 
prihaja, je zadovoljen, uči se iz leta 
v leto bolj sprejemat… uči se iskat 
pomoč in to se mi zdi bistveno, kaj 
jih moramo mi naučit. Da znajo 
poiskat, da imajo eno svojo 
radovednost, da imajo 
vedoželjnost in da mi to razvijamo 
naprej, vzpodbujamo. Druga 
polovica so pa nezainteresirani 
učenci, brezvoljni, brez jasnih 
ciljev, apatični. Saj prihajajo. Jaz 
moram rečt, da osebno nimam 
čisto z nobenim otrokom težav, da 
bi mene osebno odklanjal, da ne bi 
želel z mano delat, ampak ne 
čutim se izpolnjeno ob njih, ob 
delu z njimi, ker vidiš, da samo 
čaka, kdaj bo konec ure, nima 
nobenih vprašanj, nobenih ciljev, 
vse imam občutek, da moram 
nekako izvlečt iz njega, porivat v 
neko iskanje znanja« 

pri polovici obravnavanih otrok so 
vidni sprotni učinki DSP; 
 
zaradi učinkov DSP je otrok 
zadovoljen, srečen in rad prihaja; 
 
otrok se nauči iskati pomoč; 
ohranjati voljo do učenja; 
 
druga polovica obravnavanih 
učencev nima volje do učenja ni 
interesov; 
ni ciljev; 
apatičnost; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nemotiviranost za delo;  

ocena učinkovitosti DSP; 
 
 
vpliv (ne)učinkovitosti  na otroka; 
 
 
odgovornost izvajalca DSP; 
odgovornost izvajalca DSP; 
 
vpliv (ne)učinkovitosti  na otroka; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vpliv (ne)učinkovitosti na otroka; 
 

Pa so to starejši učenci? Je to  
lahko povezano s starostjo? 

  

»Starejši, starejši. Ne,… jaz mislim, 
da je to zelo, zelo povezano z 
izkušnjami, ki so jih dobili ti otroci 
v šoli… To je dostikrat tako, da tudi 
pri svojem trudu, kolikor so ga 
pred leti vlagali, niso doživeli enih 
konkretnih učinkov, niso imeli 
dovolj močnih izkušenj, da se 
splača potrudit, da njihov trud 
vedno obrodi dobre sadove,… 
zgubijo eno tisto primarno željo po 
ustvarjalnosti, po aktivnosti, po 
udeleženosti,… lastni udeleženosti 
v nekem procesu, ampak se 
prepustijo, da jih tok nese.«  

starejši učenci kažejo več 
nemotiviranosti za delo; 
nemotiviranost zaradi negativnimi 
izkušnjami glede lastne 
učinkovitosti pri učenju; 
 
 
pomanjkanje izkušenj, da se splača 
potruditi; 
 
 
izguba želje po aktivnosti; 
 
odklanjanje aktivnosti; 
nemoč; 

učna motivacija; 
 
učna motivacija; 
 
 
 
 
učna motivacija; 
 
 
 
učna motivacija; 
 
učna motivacija; 
emocionalno funkcioniranje; 

Kako pa je z doseganjem 
minimalnih standardov pri teh 
otrocih? 

  

»Ja, jaz nisem pristojna za to, da 
ocenjujem, kaj so minimalni 
standardi. Jaz bolj čisto konkretne 
snovi spremljam, malo bolj koliko 
imajo čisto teh splošnih znanj, 
najbolj temeljnih življenjskih znanj, 
… ob koncu petega razreda ne ve, 
ko so par mesecev obravnavali 
samo naravne geografske enote, 
nima pojma, kaj je to naravno 
geografska enota, nima pojma, kaj 

 
 
spremljaje konkretnih znanj 
(vezanih na predmet) in splošne 
razgledanosti otroka; 
 
 
 
neosvojeni geografski pojmi kljub 
večmesečni obravnavi snovi;  
 

 
 
odgovornost izvajalca DSP; 
 
 
 
 
 
kazalci previsokih učnih zahtev; 
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pomeni zelena barva na 
zemljevidu, da vse pojme v en koš 
zmeče. Ravnina, hribovit svet, 
gričevje, jame, mesta, Triglav… 
Sploh ne ve, kaj  želi znat, oziroma 
sploh nič ne želi znat. In to je tisto, 
kar se mi zdi da je najbolj 
temeljno, kar je v našem šolstvu 
zgrešeno, da otroci nimajo enega 
jasnega cilja, da bo znanje koristno 
in da je znanje zares bogastvo, ki 
ga lahko pridobijo.«  

 
 
 
 
 
nemotiviranost za učenje zaradi 
nerazumevanja snovi; 
 
 
podajanje znanja na način, da bi ga 
učenci zaznali kot uporabnega; 

 
 
 
 
 
učna motivacija; 
 
 
 
predlogi za večjo učinkovitost 
šolskega sistema; 

To je zelo splošno.   

»Ja, in tega je na žalost zelo, zelo 
veliko.«  
 

  

Kaj pa menite o tem, da so otroci s 
primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja lahko usmerjeni 
samo v redno osnovno šolo? Če se 
otroka preusmeri, se spremeni tudi 
njegova odločba, ne? 

  

»Ja. To pomeni, da je nekje sistem 
pogrešil, zelo pogrešil. Ker otroka v 
prvih letih v vrtcu definitivno 
prepoznaš, če je naravno ali že z 
rojstvom bil obdarjen z zelo, zelo 
skromnimi sposobnostmi, ga 
prepoznaš… takrat je čas, da se 
dozira otroku take zahteve, da jih 
zmore. Ki jih sam zmore. Ker vsak 
človek, ki je zadovoljen in nekako 
bivanjsko potešen, če nekaj sam 
doprinese temu svetu. Otroci 
imajo to potrebo v sebi, da sam 
nekaj naredi. In če ne zmore 
zahtevam… da čisto nazorno 
povem… V vrtcu pri dveh treh letih 
večina otrok, tudi po programu, 
naj bi poznali barve, in ko otrok pri 
petih letih sploh ne prepozna in ne 
razume pojma, kaj to pomeni 
barva. Potem pomeni, da ni na 
pravem mestu. Ker ne zmore.« 

napake v postopkih usmerjanja in 
pri izdajanju odločb; 
velika možnost prepoznavanja 
primanjkljajev že v vrtcu; 
 
 
 
postavljati otroku zahteve, ki jih 
zmore; 
 
 
 
 
 
 
 
otrok z zaostankom v razvoju v 
vrtcu pri petih letih ne prepoznava 
barv in ne razume pojma barva; 
 
ne zmore slediti pričakovanjem 
programa; 

ovire pri postopku usmerjanja; 
 
odkrivanje primanjkljajev; 
 
 
 
 
pogoji za učinkovitost DSP; 
 
 
 
 
 
 
 
 
kazalci previsokih učnih zahtev; 
 
 
 
kazalci previsokih učnih zahtev; 

To je konkretno otrok, ki ga vi 
obravnavate? 

  

»Ja, v vrtcu.«   

Kako pa kaže glede tega otroka za 
naprej, bo usmerjen v večinsko 
osnovno šolo? 

  

»Ja, ja pričakovanja staršev so 
gladko, da se bo otrok vključil v 
redno osnovno šolo… otrok ima 
izrazito nižje sposobnosti od svojih 
vrstnikov v vzgojni skupini. Zelo, 
zelo očitno pokaže, kaj zmore in 

pričakovanja staršev otroka z 
motnjo v razvoju, da bo nadaljeval 
izobraževanje v večinski osnovni 
šoli; 
opažanje nižjih sposobnosti otroka 
v primerjavi s sposobnostmi 

izkušnje s starši v zvezi z 
usmerjanjem;/ 
ovira pri postopku usmerjanja; 
 
odkrivanje primanjkljajev; 
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takrat ko dobi nalogo, ki jo zmore, 
ki jo uspešno opravi je srečen, 
zadovoljen in mu to da neverjeten 
elan za delo naprej. …mi nekaj 
hočemo od njega, ko sploh ne ve 
kaj je to… To je, povej mi kakšna je 
barva. Ne ve, kaj je to. In če to 
ponavljamo, če vztrajamo z nekim 
vprašanjem, ki ga on sploh ne 
razume, on zelo direktno pokaže 
skrušen obraz, užaljenost, solze, 
jok, odklanjanje vsakih aktivnosti 
naprej, hoče ven iz prostora. To 
zelo očitno pokaže otrok… (smeh) 
jaz se čudim, da tega ljudje ne 
opazijo.« 

vrstnikov; 
 
 
 
 
 
nerazumevanje pojmov; 
 
vztrajanje pri zahtevah kljub 
nerazumevanju povzroči žalost 
otroka; 
čustveni odziv otroka (jok); 
odklanjanje aktivnosti; 
umik iz prostora; 
stiska otroka je jasen znak; 

 
 
 
 
 
 
kazalci previsokih učnih zahtev; 
 
kazalci previsokih učnih zahtev;  
 
 
kazalci previsokih učnih zahtev; 
emocionalno funkcioniranje; 
kazalci previsokih učnih zahtev; 
učna motivacija; 
kazalci previsokih učnih zahtev; 
odkrivanje primanjkljajev; 

Mislite na starše konkretno?   

»Ja… Ne vem.«  ne opazijo stiske otroka; izkušnje s starši v zvezi s 
primanjkljaji; 

Kaj pa lahko naredite kot 
strokovnjak, če starši tako 
odklanjajo prilagojen program 
osnovne šole, NIS program? Kaj 
lahko naredite? 

  

»Jaz pri svojem delu zelo 
konkretno in zelo… obzirno, 
kulturno, ampak jasno povem, 
kako otroka vidim. Kaj zmore, kaj 
ne zmore,  kaj opazim, tudi 
njegove reakcije. In, kako sprejema 
take zadolžitve, kako drugačne. 
Kako se obnaša po tem, ko nekaj 
zmore narediti, kako se obnaša, ko 
nekaj ne zmore narediti. In 
poskušam postaviti starše v 
občutenje otroka v razredu, kjer 
bodo vsi drugi otroci brali, pisali 
črke, on pa še določenih pojmov, 
za dve, tri leti nazaj nima osvojenih 
in se bo znašel tam, kot bi se jaz, 
ko bi me vrgli v en kitajski razred. 
In… s tem bom vztrajala…« 

obzirnost pri obveščanju staršev o 
ugotovitvah v zvezi z otrokom; 
 
informiranje staršev o otrokovih 
zmožnostih; 
informiranje staršev o vedenju 
otroka; 
 
postaviti starše v »kožo« otroka; 
predvidevanje o zaostanku pri 
učnem napredovanju otroka s PP v 
primerjavi z vrstniki; 
znižane sposobnosti onemogočajo 
prilagajanje otroka na šolske 
zahteve; 
vztrajnost pri delu s starši; 

odgovornost izvajalca DSP; 
 
 
odgovornost izvajalca DSP; 
 
odgovornost izvajalca DSP; 
 
 
odgovornost izvajalca DSP; 
 
odgovornost izvajalca DSP; 
 
odkrivanje primanjkljajev; 
težave z učenjem; 
 
odgovornost izvajalca DSP; 
 

Tukaj vidite svojo odgovornost?   

»Ja, o tem sem z vzgojiteljico 
govorila. Čeprav ga je na začetku 
zelo hvalila, ker dejansko je tako, 
pri tem otroku,… govorimo o 
otroku z dawnovim sindromom v 
vrtcu… dejansko se zelo vidi trud 
staršev, zelo… se vidi, da ogromno 
delajo z njim in je… Če vzamemo 
napredek v primerjavi s samim 
seboj, zelo napreduje. In za otroka 
z dawnovim sindromom je zelo, 
zelo dober. Res. Je samostojen, 

posvetovanje  z vzgojitelji; 
 
 
 
 
velika prizadevanja staršev pri 
domačem delu; 
 
 
izhajati iz otrokovih zmožnosti; 
 
 

odgovornost izvajalca DSP; 
 
 
 
 
izkušnje s starši v zvezi z DSP; 
 
 
 
odgovornost izvajalca DSP; 
učinkovitost DSP; 
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čist, samostojno hodi na stranišče, 
tri, štiri leta star, … gibalno zelo 
spreten, zelo živahen, tudi fina 
motorika dokaj dobra, 
razumevanje preprostih pojmov 
zelo dobro, … mislim besede o 
konkretnih predmetih, stvareh, ne 
pojmov. Razumevanje besed, 
razumevanje govora, zelo dobro. 
Ampak ni razumevanja logičnih 
izidov, logičnih povezav, ni 
razumevanja pojmov, abstraktnih, 
ni razumevanja … nekega 
postopka, poteka dela, ne. To so 
višje miselne funkcije, ki jih pa 
otrok ne zmore. In o tem sem jaz 
tudi z vzgojiteljico govorila, čeprav 
ga je v začetku zelo, zelo hvalila, v 
tistem smislu, kaj vse zmore, … saj 
res, ne. Ampak na tej starosti 
stopnji se pričakuje od otroka še 
nekaj več in od večine se bo tudi 
zahtevalo. On pa tega ne bo 
zmogel. In to pomeni rušenje 
njegove samopodobe.« 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
šolska pričakovanja in zahteve so 
vezana na starostno stopnjo 
otroka; 
neuspeh ogroža samopodobo;   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pomanjkljivosti delovanja šolskega 
sistema; 
 
kazalci previsokih učnih zahtev; 
osebnostni razvoj; 

Kje ga pa vi vidite?   

»Jaz vidim tega otroka v programu 
NIS za začetek, tako da se začne 
malo soočati s temi, prijemi 
opismenjevanja… Toliko, da malo 
okusi, potem bomo pa videli, če bo 
zmogel, če ga bo to potegnilo 
naprej… Pa da bo zmogel pisat, 
brat, nekatere… tudi… bolj 
kompreksna znanja mogoče 
osvojit. Ker spomin, pomnjenje,… 
verjetno da bo kar dober na tem 
področju. Samo nikakor, nikakor si 
ga pa ne predstavljam v programu 
redne osnovne šole.«  

otroci z motnjo v duševnem 
razvoju (dawnov sindrom) ne 
sodijo v večinsko šolo ampak v 
prilagojen program z NIS ali 
posebni program; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ocena ustreznosti usmeritve 
obravnavanih otrok; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaj bi to za tega otroka pomenilo?   

»Odrinjen bi bil, večno 
nezadovoljen, užaljen. Počasi bi se 
prilagodil na tiste zahteve in bi 
mogoče tudi ždel, tako kot zdaj 
velikokrat opazim v igralnici, ko 
recimo zgodbico vzgojiteljica bere, 
cela skupina z živimi učki spremlja, 
pa komentirajo zraven, pa si 
zapomnijo, pa znajo potem 
povedat… on pa topo gleda, 
neprizadeto, ko mu iz oči, iz obraza 
bereš, da ne ve za kaj gre. Ker ne 
zmore zgodbice. On spremlja 
konkretno dogajanje okrog sebe, 
ne zmore pa si predstavljati, 

odrinjenost; 
nezadovoljstvo; 
užaljenost; 
 
 
socialna izključenost zaradi 
nerazumevanja; 
 
 
 
top pogled kaže na 
nerazumevanje; 
 
 
opažanje nižjih sposobnosti otroka 

socialna vključenost; 
emocionalno funkcioniranje; 
emocionalno funkcioniranje;/ 
kazalci previsokih učnih zahtev; 
 
socialna vključenost; 
kazalci previsokih učnih zahtev; 
 
 
 
kazalci previsokih učnih zahtev; 
 
 
 
odkrivanje primanjkljajev; 
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zamisliti neko zgodbico, ki mu jo 
vzgojiteljica pripoveduje… Tega ne 
zmore. Ne razume, in… mu na 
obrazu bereš, da je nesrečen.« 

v primerjavi s sposobnostmi 
vrstnikov; 
nesrečnost zaradi nerazumevanja; 

 
 
emocionalno funkcioniranje; 
kazalci previsokih učnih zahtev; 

Kako je pa socialno vključen v 
skupino? 

  

»Otroci ga zelo sprejemajo, zelo 
radi ga imajo, ker je tak prisrčen, 
tako kot vsi dawnovčki, zelo 
simpatičen srček. In žal bi mi bilo, 
če bi se ta iskrivost v njem enkrat 
izgubila.«  

dobra sprejetost otroka s 
primanjkljaji v vrtcu; 
 
 
predvidevanja izgube iskrivosti v 
otroku zaradi znižanih učnih 
sposobnosti; 

socialna vključenost; 
 
 
 
kazalci previsokih učnih zahtev; 

Kako pa ostali vaši učenci 
funkcionirajo v razredu, glede na 
to, da imajo primanjkljaje in da so 
tudi otroci zelo direktni? 

  

»Jaz mislim, da so otroci zelo, zelo 
iskreni in zelo direktno to 
pokažejo. Na nižji stopnji, ko so 
učiteljice večino časa pouka s 
svojem razredu, bolj se poznajo, 
bolj so povezani,… ima tudi večji 
vpliv na to, da te korekture med 
otroci dela. Na to, da ko enega 
otroka skupina poskuša izločiti, da 
učiteljica poseže vmes,… pa 
ovrednoti njegovo vlogo, odpira 
pogled v širino tudi ostalim 
učencem, da ta … socialni čut 
razvija pri vseh učencih.«  

 
 
večja povezanost učitelja in otrok 
na razredni stopnji; 
 
dela korekture med otroci; 
 
prepreči socialno izključevanje 
otroka; 
 
 
 
razvija socialni čut vseh učencev; 

 
 
primerjava razrednih in 
predmetnih učiteljev; 
 
odgovornost učitelja; 
 
odgovornost učitelja; 
 
 
 
 
odgovornost učitelja;  

Torej je veliko tega, kako večina 
gleda na otroka s posebnimi 
potrebami odvisno od učitelja? 

 
 
 
 

 

»Seveda, seveda. Na višji stopnji se 
pa to izgubi. Veliko je učiteljev, 
vsak ima samo eno uro in tisti svoj 
predmet in po večini drugega ne 
vidijo. Ne samo, da nočejo, ne bi 
ravno hotela reči, da nočejo, 
ampak enostavno se izgubi…« 

pogled večine na otroka s PP je 
odvisen od učitelja; 
 
vloga učitelja pri socialnih 
korekturah se na predmetni 
stopnji izgubi; 

odgovornost učitelja; 
 
 
primerjava razrednih in  
predmetnih učiteljev; 

Da se tudi učenci sami izločijo?   

»Po večini so ti otroci izločeni iz 
razredne sredine, so nekje na 
obrobju, zapostavljeni, tako se tudi 
čutijo, ne.« 

izločenost iz razredne sredine; 
položaj na obrobju; 
zapostavljenost; 

socialna vključenost; 
socialna vključenost; 
socialna vključenost; 

Na kakšen način to izrazijo?   

»Zelo različno. So primeri, ko 
gredo otroci zelo vase,… Utrjujejo 
svojo samopodobo, sem slab, me 
ne marajo, ne zmorem, ne znam, 
nisem enak drugim, nikoli ne 
bom… zelo intenzivno pada 
njihova samopodoba. In včasih se 
to obrne navzven v destruktivno 

 
zapiranje vase; 
utrjevanje negativne samopodobe; 
občutki nesprejemanja; 
negativna primerjava z vrstniki; 
intenzivno padanje samopodobe; 
destruktivno vedenje; 
 

 
emocionalno funkcioniranje; 
osebnostni razvoj; 
socialna vključenost; 
osebnostni razvoj; 
osebnostni razvoj; 
vedenje; 
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vedenje. Pravzaprav so zelo redki, 
ki … Mogoče sem v teh letih imela 
dva taka učence, ki sta skozi 
osnovno šolo šla dosti 
neprizadeto, kljub temu, da sta 
imela pomoč. Ampak kljub temu, 
da sta veliko neuspehov doživljala, 
hkrati se zelo trudila, pa vendar 
ohranila eno zdravo samopodobo. 
Da sta se znala,… ovrednotiti  kot 
osebnosti, kot človeka. Ne glede 
na to, ali imata v šoli boljši, slabši 
uspeh.« 

 
 
redki otroci, gredo kljub DSP skozi 
OŠ neprizadeto 
 
neuspehi kljub velikemu vlaganju 
truda; 
 
neuspeh ogroža samopodobo; 
 
 
redki otroci, ki doživljajo neuspehe 
se pozitivno ovrednotijo; 

 
 
ocena učinkovitosti DSP; 
 
 
težave pri učenju; 
 
 
osebnostni razvoj; 
 
 
osebnostni razvoj; 

Sta morda s čim kompenzirala svoj 
neuspeh oziroma slabši uspeh? 

  

»V obeh primerih, moram reči, da 
jima je zelo veliko pomenil moj 
suport, opogumljanje. To, 
postavljanje na realna tla, ne glede 
na to, ali si odličnjak ali boš komaj 
zlezel skozi osnovno šolo, am… 
Imaš toliko in toliko dragocenih 
lastnosti in s tem boš ti lahko 
uspešno živel, to moraš gojit. Itak 
nihče nima vsega. Eni smo na 
enem področju močnejši, drugi na 
drugem, eni smo na enem 
področju šibki, drugi na drugem. 
Važno da tisto, kar imaš dobrega v 
sebi, razvijaš. Tako… En tak suport, 
ki sem videla, da je zelo, zelo jim 
pomagal.« 

opogumljanje (suport); 
 
postavljanje otroka na realna tla v 
zvezi s šolskim uspehom; 
 
poudarjanje osebnostnih lastnosti 
pri otroku za uspeh v življenju; 
 
 
spodbujanje zavedanje otroka o 
močnih pa tudi šibkih področjih; 
 
 
razvijanje močnih področij; 
 
ohranjanje zdrave samopodobe; 
 

odgovornost izvajalca DSP; 
 
odgovornost izvajalca DSP; 
 
 
odgovornost izvajalca DSP; 
 
 
 
odgovornost izvajalca DSP; 
 
 
 
odgovornost izvajalca DSP; 
 
odgovornost izvajalca DSP; 

Vidite tudi sicer svoje delo bolj v tej 
smeri opogumljanja? 

  

»Ja, ja… V bistvu je to toliko 
močnejše. Meni je zelo dragocena 
kombinacija teh dveh smeri, ki 
sem jih imela… in socialna 
pedagogika in defektološka pomoč 
otrokom pri učenju, ker se to zelo, 
zelo prekriva. Zelo, zelo povezano 
je. Praktično vsi otroci, ki imajo 
učne težave, so v tem našem 
svetu, ki je tako tekmovalno 
naravnan, avtomatično prizadeti in 
zato telo rabijo en močan suport, 
da psihično in socialno premostijo 
tiste težave,… ki jih imajo zaradi 
učenja. Pa še to moram rečt,… 
Suport ni samo moj. V obeh 
primerih, moram rečt, da je tudi 
od doma zelo močan suport. Da je 
realen pogled staršev nadvse 
dragocen. Da niso pričakovanja 
staršev ne vem kako visoka, ampak 
realna in da znajo otroka cenit tudi 
v tistem šibkem znanju, pa videti, 

opogumljanje; 
koristnost kombinacije specialne in 
socialne pedagogike pri nudenju 
DSP; 
 
 
 
 
otroci z učnimi težavami so zaradi 
vsesplošne tekmovalnosti 
avtomatično prizadeti; 
 
 
 
 
podpora staršev; 
 
 
pomen realnega pogleda staršev 
na situacijo otroka; 
pomen realnih pričakovanj staršev 
glede učnih dosežkov otroka; 
starši morajo ceniti otroka kljub 

predlogi za večjo učinkovitost DSP; 
predlogi za večjo učinkovitost DSP; 
 
 
 
 
 
 
osebnostni razvoj; 
ocena učinkovitosti DSP; 
 
 
 
 
 
pogoji za učinkovitost DSP; 
 
 
pogoji za učinkovitost DSP; 
 
pogoji za učinkovitost DSP; 
 
pogoji za učinkovitost DSP; 
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ob tistem šibkem znanju tudi 
marsikaj drugega, kar pa je močno 
področje.« 

šibkemu znanju; 
starši morajo ceniti otrokova 
močna področja; 

 
pogoji za učinkovitost DSP; 
 

Ali vidite svojo vlogo strokovnjaka 
tudi v tem, da postavite starše na 
realna tla? 

  

»Ja, tudi.« soočati starše o realni situaciji 
otroka; 

odgovornost izvajalca DSP; 

Kako vam uspeva?   

»…sigurno je to zelo dolgotrajno 
delo, zelo naporno delo, ampak 
sigurno se splača, sigurno. Mislim, 
da si je za to treba vzeti čas, pa z 
enim velikim občutkom delat,… Ne 
z nekim grobim poseganjem, ne s 
kratkim ali pa ostrim 
postavljanjem meja, ali pa zahtev. 
Pri starših lahko doživimo samo 
odpor, nič drugega.«  

delo s starši; 
delo s starši se izplača; 
 
za delo s starši si je potrebno vzeti 
čas; 
delo s starši zahteva veliko 
občutka; 
grobost v odnosu do staršev v 
zvezi z otrokovo situacijo lahko 
izzove odpor; 

odgovornost izvajalca DSP; 
predlogi za večjo učinkovitost DSP; 
 
predlogi za večjo učinkovitost DSP; 
 
predlogi za večjo učinkovitost; 
 
predlogi za večjo učinkovitost DSP; 
ovire pri postopku usmerjanja; 
 

Kaj pa menite glede dodeljevanja 
ur dodatne strokovne pomoči? 
Količinsko mislim? Koliko je tisto 
največje število ur DSP, ki ga 
nudite enemu učencu? 

  

»Pet.«   

To je maksimalno, ne? Pa mislite, 
da lahko v teh petih urah otroku 
nudite vse tisto, kar potrebuje? 

  

(smeh) »Tukaj si ne morem kaj, da 
ne bi nekako posegla tudi na tisto 
področje, za katerega nisem 
pristojna. Kot državna uslužbenka, 
kot javna uslužbenka, čutim tudi 
odgovornost države. Kaj nudi 
država v finančnem smislu za 
enega otroka in kaj za drugega. In 
če tako pomislim, je lahko blazno, 
blazno velik razkorak, med tem kaj 
prejme en otrok, ki ima odločbo za 
5 ur tedensko individualnega dela 
ali pa koliko njegov vrstnik, ki je v 
razredu z 28 učenci, deležen od 
ene javne uslužbenke njegove 
razredne učiteljice, pa nima 
pomoči. Pa je mogoče čisto tanka 
meja med njima… Po eni strani se 
mi zdi to razkošno, toliko ur,… 
samo težko je ena jasna, ena 
enotna merila za vse postavljat, 
ker ravno ta otrok, ki ima 5 ur, ker 
mu jaz nudim 5 ur pomoči, 
dejansko pa ni tako šibek in v 
drugem razredu je in sploh ne 
dvomim, ali bo on zmogel osnovno 
šolo. Ni eden od tistih otrok, ki bi 
potreboval, ali pa ko bi bilo enkrat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
težave pri postavljanju meril za 
dodeljevanje pravice do DSP; 
 
 
merila za dodelitev pravice do DSP 
ne morejo biti enotna za vse; 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pomanjkljivosti delovanja šolskega 
sistema; 
 
 
pomanjkljivosti delovanja šolskega 
sistema; 
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na vidiku tudi možno prešolanje… 
Seveda odvisno od tega, kako bo 
njegov psihični socialni svet, ker je 
to izjemno občutljiv otrok, 
izjemno… čustveno in socialno 
občutljiv, zelo tak poseben, 
osebnostno zelo poseben in če bo 
okolica nekako ustrezno  znala, ta 
njegov značaj oblikovat in razvijat 
v eno tako družbeno sprejemljivo 
smer, bo lahko čez nekaj let brez 
pomoči delal osnovno šolo. Je pa 
zelo nevarno da,… če par velikih 
kiksov naredimo, ali šola, ali starši, 
pa se lahko en zelo, zelo grdi 
vedenjski vzorci razvijejo, kar bo 
pa tudi imelo posledice na 
šolskem, učnem področju… ne 
upam si predvideti, kaj bi lahko 
bilo s tem otrokom.«   

 
 
 
 
 
 
vpliv okolja pri oblikovanju 
osebnostnih lastnosti; 
 
 
 
 
 
 
neprimerne vedenjske vzorce 
lahko sprožijo neustrezni odzivi 
staršev in šole; 
negativni vedenjski vzorci vplivajo 
na učno področje; 
smeri otrokovega razvoja ni 
mogoče predvideti; 

 
 
 
 
 
 
nespodbudno okolje; 
 
 
 
 
 
 
 
nespodbudno okolje; 
vedenje; 
 
vedenje; 
 
osebnostni razvoj; 

Imate morda kakšne predloge, 
kako bi bila pomoč tem otrokom 
lahko še bolj učinkovita? Lahko dve 
uri na teden otroku s primanjkljaji 
veliko doprineseta, ali ne? Kaj 
menite? 

  

»Ja, am… Konkretno v tem 
primeru, če imam tega otroka pred 
očmi, am… učne pomoči on 
dejansko ne potrebuje. On bi tudi z 
dvema urama učne pomoči, zdaj v 
začetku v prvih letih šolanja, bilo 
absolutno dovolj. Ključno se mi zdi 
pri tem otroku, da se okolica 
odzove na tiste situacije, ki ga res 
tako močno zasedejo, da… Se 
pravi, problemi vedenjski so 
največkrat, med vrstniki. Da se 
pojavijo, ga tako močno zasedejo, 
da on tega ne zmore. In če okolica, 
v tem primeru je lahko svetovalna 
delavka, lahko je, ne vem… poleg 
razredničarke, ki je na prvem 
mestu,… mogoče klic staršem 
domov, kaj se je zgodilo… Pretok 
teh informacij, kaj se je dogajalo in 
ustrezna obravnava nekega 
dogodka, am… je lahko čisto 
dovolj. In bo otrok se čutil 
osvobojenega, čutil bo, da je 
zadeva rešena, ker se da, ker 
vedno… star pregovor pravi, ena 
sama krava se nikoli ne bode, 
ampak je zmeraj treba ovrednotit, 
katere roge je ta krava imela pa 
katere ona (smeh). In če se tega ne 

 
 
 
 
neustrezno število ur DSP na teden  
glede na potrebe; 
 
 
 
 
odziv na socialne situacije, v 
katerih se otrok ne znajde; 
 
 
 
 
odzivanje na socialne situacije; 
 
 
obveščanje staršev o neprimernem 
vedenju otroka; 
 
 
 
 
 
 
sprotno razreševanje socialnih 
situacij z vpletenimi; 
 

 
 
 
 
ocena ustreznosti usmeritve 
obravnavanih otrok; 
 
 
 
 
socialna vključenost; 
pogoji za učinkovitost DSP; 
 
 
 
 
odgovornost šolskega 
svetovalnega delavca; 
 
odgovornost šolskega 
svetovalnega delavca; 
odgovornost učitelja; 
 
 
 
 
 
odgovornost šolskega 
svetovalnega delavca; 
odgovornost učitelja; 
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predela ostane na obeh straneh 
zamera. In je potem,… otroci to 
zelo težko prenašajo. In to 
odzvanja potem tudi pri njegovem 
delu, pri njegovem odnosu doma v 
družini, pri njegovem delu domače 
naloge, pri njegovem šolskem delu 
v razredu, ne.« 

 
 
 
 
 
obremenitve v socialnih odnosih 
se odražajo v šolskem in domačem 
delu; 

 
 
 
 
 
nespodbudno okolje; 

Prihajajo učitelji po nasvete k vam, 
kako s temi otroci v razredu? 

  

»Ja, kar. Jaz imam izkušnje, da kar. 
Zelo. Je pa res, da dostikrat učitelji 
nimajo časa, za to ne. Ta 
prenatrpan predmetnik… Jaz 
mislim, sploh v prvih razredih 
osnovne šole bi morali imeti več 
časa na razpolago učitelji za 
tovrstno delo, ker je to veliko 
pomembnejše. Vse znanje bo 
otrok kasneje nadoknadil, če ga… 
na začetku uvedemo v… en način 
dela, kjer se bo čutil suverenega in 
spoštovanega, v tistem, kjer je 
dober. Če bo začutil, da je njegovo 
delo cenjeno, da je pomembno,… 
Pa tudi, kje je dobro, pa kje ni.«  

sodelovanje učiteljev in izvajalcev 
DSP; 
preobremenjenost; 
 
 
 
premalo časa namenja za 
posvetovanje; 
 
 
odnos spoštovanja do otrok; 
zbuditi v otroku zavedanje o 
njegovih močnih področjih; 
  
ceniti prizadevanja otroka; 

odgovornost učitelja; 
odgovornost izvajalca DSP; 
kritika učiteljevega delovanja; 
 
 
 
kritika učiteljevega delovanja; 
 
 
 
odgovornost učitelja; 
odgovornost učitelja; 
 
 
odgovornost učitelja; 

Pa se vam zdi, da učitelji začutijo 
otroke s posebnimi potrebami, mu 
nudijo dovolj pozornosti? Imajo 
dovolj možnosti za to? 

  

»Zelo različno… nekateri učitelji 
zelo začutijo otroke in zelo dajo 
močan poudarek temu, vzgojnemu 
vidiku in stvari sproti razčiščujejo, 
da se o vsaki problematiki 
pogovorijo v razredu, ne. Nekateri 
pa zelo odrinejo to in dajo večjo 
prednost programu. Enkrat sem 
slišala (smeh), …ne vem kje… da 
učiteljica v nižjih razredih ni smela 
biti, dokler ni imela svojih otrok, 
pa ni bila ne vem koliko stara 
(smeh). Pa ne bi hotela 
podcenjevati, sploh ne, kolegic, 
ampak dejansko eno lastno 
materinstvo ti da eno globino v 
čutenju, ne. In v prvih leti šolanja 
se mi zdi da mora biti učiteljica 
tako,… čustveno povezana z otroki, 
jih mora začutit.  Otroci to zelo 
dobro zaznajo, ali jih nekdo čuti ali 
ne in se na to odzovejo in 
pričakujejo in naravno potrebo 
imajo, da jih nekdo začuti, saj v tej 
rosni dobi, ne.«  
 
 

vzgojno delovanje; 
 
 
 
 
 
 
prevelika pozornost na učnem 
programu; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
globina v čutenju; 
 
vzpostavitev odnosa čustvene 
povezanosti z otroki; 

odgovornost učitelja; 
 
 
 
 
 
 
kritika učiteljevega delovanja; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
odgovornost učitelja; 
 
odgovornost učitelja; 
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Če pogledate cel sistem dodatne 
strokovne pomoči, kaj bi 
spremenili? 

  

»Zelo veliko formalnosti je tukaj, 
to je itak šibka točka naše družbe. 
Jaz bi dala večji poudarek na 
upoštevanje konkretnih izkušenj, 
ki jih imajo učitelji z otrokom. 
Razrednik, izvajalec DSP ja, ker 
samo onadva zares vidita najbolj 
jasno, kolikor je sploh možno, kje 
je otrok. Kako stvari doživlja, 
koliko zmore, koliko ne zmore, kaj 
je za njega koristno in v celoti 
jasno, izvajanje dodatne strokovne 
pomoči, je zelo razkošna pomoč 
države. Finančno je to zelo 
razkošno. S temi istimi sredstvi, se 
mi zdi, da bi se mnogo, mnogo bolj 
izkoristile stvari lahko, bolj 
učinkovito pomagalo otrokom v 
nekih drugih oblikah.«  

preveč formalnostih; 
 
pomen konkretnih izkušenj učitelja 
razrednika in izvajalca DSPja z 
otrokom; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DSP je finančno razkošna pomoč 
države; 
finančna sredstva namenjena za 
DSP bi bilo včasih možno porabiti 
bolj učinkovito; 

pomanjkljivosti delovanja šolskega 
sistema; 
odkrivanje primanjkljajev; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pomanjkljivosti delovanja šolskega 
sistema; 
pomanjkljivosti delovanja šolskega 
sistema; 

Imate kako konkretno idejo kako?   

»Lahko malo filozofiramo o večji 
diferenciaciji v osnovno šoli. To je 
sigurno en tak vidik. Je res čisto 
totalno nesmiselno, da do 15 leta 
vse otroke po istem programu 
usposabljamo, vzgajamo, učimo, 
ko vemo, do so tako zelo različni. 
Imajo različne sposobnosti in tudi 
različnih interesov za življenje. Da 
že v šoli smo naravnani, ves učni 
program je nekako naravnan samo 
na neko visoko izobraževanje 
otrok, ne. Pa vemo, da mnogi od 
teh otrok bi z velikim veseljem bili 
frizerji, čevljarji, mizarji, šivilje,… 
Ne vem kaj, ti poklici. In je to kar 
nekako podcenjeno v naši družbi. 
Kot da si neki, nek odpadek, če 
greš na poklicno šolo. Ni smiselno, 
da tiste bodoče, ki pa bodo nekoč 
v teh poklicih pristali, da jih ne 
vem s kakšno zahtevno angleščino 
morimo, pa s fiziko in kemijo, ker 
vemo, da nikoli ne bodo rabili. V 
osnovni šoli večja diferenciacija bi 
bila veliko bolj smiselna, kot pa 
toliko dodatnih ur pomoči. To je 
sigurno. V kakšnih primerih bi bila 
pa veliko bolj koristno in veliko 
bolj smiselno prešolanje na nižji 
izobrazbeni standard. Ker, jaz 
imam v vseh svojih letih ogromno, 
ogromno izkušenj, ko so otroci 
dobesedno zacveteli. Pred leti 

predlog o večji diferenciaciji v OŠ; 
 
 
  
vzgojno delovanje; 
mnenje o nesmiselnosti 
izobraževanja otrok po istem 
programu zaradi različnih 
sposobnosti in interesov v OŠ; 
 
 
naravnanost programa večinske 
OŠ v visoko izobraževanje in 
zanemarjanje pomembnosti 
poklicnih šol; 
 
 
zmanjševanje ugleda poklicnim 
šolam; 
 
 
nesmiselnost obremenjevanja 
učencev, ki so se odločili za 
poklicno šolo, z zahtevnejšimi 
znanji;   
 
 
prešolanje na NIS je v nekaterih 
primerih koristnejše in bolj 
smiselno kot pa DSP;  
 
boljše celostno funkcioniranje; 
 
 

predlogi za večjo učinkovitost 
šolskega sistema; 
 
 
odgovornost učitelja; 
predlogi za večjo učinkovitost 
šolskega sistema; 
 
 
 
 
pomanjkljivosti delovanja šolskega 
sistema; 
 
 
 
 
pomanjkljivosti delovanja šolskega 
sistema; 
 
 
pomanjkljivost delovanja šolskega 
sistema; 
 
 
 
 
prešolanje na prilagojen program z 
NIS; 
 
 
prešolanje na prilagojen program z 
NIS; 
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smo… prav s tem izrazom se 
velikokrat pogovarjali, kako je ta 
zacvetel, res. Ko vidiš… na obrazu 
mu bereš že na daleč, kako je 
zadovoljen, kako je našel samega 
sebe, ko dela nekaj, kar zmore in 
to doživlja ob svojem delu. To se 
mi zdi da bi moralo biti, resnično bi 
moralo biti bolj vrednoteno, bolj 
spremljano s strani učiteljev. 
Koliko je otrok zadovoljen s tistim, 
kar dela. Ne koliko sem jaz 
zadovoljen, ali mi je dal, ponudil 
znanje za tisti dvojko, ali mi ni. To 
je nepomembno. Kaj je za njega 
pomembno, ne. Ali je zadovoljen 
ali ni.«  

 
 
 
zadovoljstvo; 
pomeni možnost pozitivnega 
samovrednotenja; 
pomeni možnost za doživljanje 
uspehov; 
 
borba za pozitivne ocene; 
prevelika pozornost na učnem  
programu;  
spremljanje zadovoljstva otroka z 
lastnim delom; 

 
 
 
prešolanje na prilagojen program z 
NIS; 
prešolanje na prilagojen program z 
NIS; 
prešolanje na prilagojen program z 
NIS; 
kritika učiteljevega delovanja; 
kritika učiteljevega delovanja; 
 
odgovornost učitelja; 
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PRILOGA 5 - ZBIRNA TABELA KOD 3. IN 2. REDA 

 

1. KATEGORIJA: ZNAČILNOSTI OTROK Z UČNIMI PRIMANJKLJAJI 

kode 3. reda kode 2. reda 

 težave z učenjem znižane sposobnosti (onemogočajo prilagajanje 
otroka na šolske zahteve); 
problem šibkosti otroka na več učnih področjih; 
slaba pozornost; 
hiperaktivnost; 
slab spomin; 
nerazumevanje; 
ni občutka za jezik; 
slabši učni dosežki; 
neuspehi kljub velikemu vlaganju truda; 
slabe učne navade; 
učenje na pamet; 
ni splošne razgledanosti; 
večja konstantnost učnih težav v višjih razredih; 

 nespodbudno okolje vpliv okolja na razvoj osebnostnih lastnosti; 
neprimerne vedenjske vzorce lahko sprožijo 
neustrezni odzivi staršev in šole; 
obremenitve v socialnih odnosih se odražajo v 
šolskem in domačem delu; 
slabo družinsko socialno ozadje; 
starši otroku ne znajo, ne zmorejo pomagati; 
družinska pogojenost težav; 
domače okolje na zna ustrezno odreagirati;  
vzgojna zanemarjenost; 

PODKATEGORIJA: VPLIV PREVISOKIH ZAHTEV NA OTROKOV PSIHOSOCIALNI RAZVOJ 

kode 3. reda kode 2. reda 

 osebnostni razvoj 
 

prizadeta osebnost; 
osebnostne rane zaradi občutka neizpolnjenih 
pričakovanj staršev, učiteljev; 
osebnostne rane zaradi doživljanja neuspehov; 
šibka samozavest; 
zgodnje intuitivno občutenje lastne šibkosti; 
neuspeh ogroža samopodobo; 
redki otroci, ki doživljajo neuspehe, se pozitivno 
ovrednotijo; 
utrjevanje negativne samopodobe; 
otroci z učnimi težavami so zaradi vsesplošne 
tekmovalnosti avtomatično prizadeti;  
smeri otrokovega razvoja ni mogoče predvideti; 
integracija je velikokrat v škodo otrok; 
negativna primerjava z vrstniki; 
intenzivno padanje samopodobe; 

 učna motivacija 
 

starejši učenci kažejo več nemotiviranosti; 
nemotiviranost zaradi negativnih izkušenj glede 
lastne učinkovitosti pri učenju;  
pomanjkanje izkušenj, da se splača potruditi; 
izguba želje po aktivnosti; 
odklanjanje aktivnosti; 
nemotiviranost zaradi nerazumevanja učne snovi;  
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 emocionalno funkcioniranje 
 

nemoč; 
nezadovoljstvo; 
užaljenost; 
nesrečnost; 
zapiranje vase ob stopnjevanju težav; 
brezbrižnost;  
prepletanje čustvenih in vedenjskih težav; 
mlajši otrok se na previsoke zahteve odzove z jokom; 
negativna primerjava z vrstniki; 

 socialna vključenost 
 

odrinjenost; 
zadržanost; 
socialna izključenost zaradi nerazumevanja PP; 
dobra sprejetost otroka s primanjkljaji v vrtcu; 
izločenost otroka iz razredne sredine; 
položaj na obrobju; 
zapostavljenost; 
občutki nesprejemanja; 
odziv na socialne situacije, v katerih se otrok ne 
znajde; 

 vedenje prepletanje čustvenih in vedenjskih težav; 
izražanje vedenjske problematike (navzven in 
navznoter); 
destruktivno vedenje; 
negativni vedenjski vzorci vplivajo na učno področje; 
utrjevanj neustreznih vedenjskih vzorcev zaradi 
prepozne pomoči; 
pogostejše pojavljanje vedenjskih težav v višjih 
razredih; 
doživljanje težav otrok v puberteti se odrazi v 
njihovem vedenju;  
neprimerne vedenjske vzorce lahko sprožijo 
neustrezni odzivi staršev in šole; 
samoagresivnost; 
obrambno vedenje; 
negativno uveljavljanje v razredu; 
upor staršem zaradi prevelikih pričakovanj; 

2. KATEGORIJA: USTREZNOST USMERITVE 

kode 3. reda kode 2. reda 

 kazalci previsokih učnih zahtev neosvojeni geografski pojmi kljub večmesečni 
obravnavi snovi;  
otrok z zaostankom v razvoju v vrtcu pri petih letih ne 
prepoznava barv in ne razume pojma barva 
(nerazumevanje pojmov); 
ne zmore slediti pričakovanjem programa; 
vztrajanje pri zahtevah kljub nerazumevanju povzroči 
žalost otroka; 
čustveni odziv otroka (jok); 
odklanjanje aktivnosti; 
umik iz prostora; 
neuspeh ogroža samopodobo; 
nezadovoljstvo; 
užaljenost; 
socialna izključenost zaradi nerazumevanja; 
top pogled kaže na nerazumevanje; 
nesrečnost zaradi nerazumevanja; 
predvidevanja izgube iskrivosti v otroku zaradi 
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znižanih učnih sposobnosti; 
čustvene in vedenjske težave po dolgotrajnem 
uspehu; 

 ocena ustreznosti usmeritve obravnavanih 
otrok 

v večinski šoli so tudi otroci, ki ne dosegajo 
minimalnih znanj; 
slaba tretjina obravnavanih učencev ne sodi v 
večinsko šolo; 
otroci z motnjo v duševnem razvoju (dawnov 
sindrom) ne sodijo v večinske šole ampak v prilagojen 
program z NIS ali posebni program (nekateri otroci ne 
sodijo v večinsko šolo); 
neustrezno število ur DSP na teden glede na potrebe; 
vključenost v večinsko šolo ni primerna za vse otroke 
s PP; 
na vsak način vztrajati z integracijo otroka v večinski 
šoli, je narobe; 
v večinski šoli so otroci, ki bi bolj sodili v program NIS; 

 težave pri doseganju enakovrednega iz. 
standarda 

problem šibkosti otroka na več učnih področjih; 
znižane sposobnosti onemogočijo prilagajanje na 
šolske zahteve; 
velik razkorak med dejanskim in pričakovanim 
znanjem; 
dawnov sindrom (motnja v duševnem razvoju); 
nemotiviranost; 
motnje pozornosti in hiperaktivnost; 

3. KATEGORIJA: POSTOPEK USMERJANJA 

kode 3. reda kode 2. reda 

 odkrivanje primanjkljajev velika možnost prepoznavanja  primanjkljajev že v 
vrtcu; 
zgodnje izražanje šibkosti; 
opažanje nižjih sposobnosti otroka v primerjavi s 
sposobnostmi vrstnikov; 
stiska otroka je jasen znak; 
znižane sposobnosti onemogočajo prilagajanje otroka 
na šolske zahteve; 
pomen konkretnih izkušenj učitelja razrednika in 
izvajalca DSP-ja z otrokom; 
za spoznavanje otrokovih (ne)zmožnosti je potreben 
čas; 
večja učinkovitost vrtca pri odkrivanju primanjkljajev; 
možnost hitrega opažanja zaostanka otroka v 
razredu; 
z odkrivanjem primanjkljajev bi morali začeti že v 
vrtcu; 
ob prehodu iz vrtca v šolo se marsikaj namerno 
spregleda; 

 ovire pri postopku usmerjanja dolgo časa traja, da okolica zazna primanjkljaje; 
pripisovanje vzrokov za nezmožnosti trenutnim 
dejavnikom – lenobi; 
starši so ovira v procesu usmerjanja; 
grobost v odnosu do staršev v zvezi z otrokovo 
situacijo lahko izzove odpor staršev; 
šola upočasnjuje proces usmerjanja;  
šola se bori za ugled; 
šole se borijo za ohranjanje oddelkov; 
poseganje v pristojnost učitelja o napredovanju 
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otroka; 
napake v postopku usmerjanja in pri izdajanju odločb; 
težave pri odločanju, kdo je upravičen do DSP in kdo 
ne(neenotna merila); 
nekateri učitelji ne opazijo otrokovih primanjkljajev 
dovolj zgodaj; 
učitelji imajo dvome o otrokovi potrebi po pomoči; 
učitelji čakajo do tretjega razreda, da osvoji osnove 
branja in pisanja; 
pričakovanja staršev otroka z motnjo v razvoju, da bo 
nadaljeval izobraževanje v večinski osnovni šoli; 
starši opazijo otrokove težave, vendar si jih ne 
priznajo; 
starši vztrajajo pri napredovanju otroka v naslednji 
razred; 
problem učiteljevega ocenjevanja (previsoke ocene, 
pozitivne ocene ne nakazujejo primanjkljajev); 
zanemarjanje otrokove koristi; 
komisija prehitro sklepa o otrokovih primanjkljajih; 
v šoli se upočasni odkrivanje primanjkljajev zaradi 
minimalnih standardov in normativov; 
bolj pomembno od znanja so organizacijske zadeve, 
zato se včasih ne ukrepa; 
v prvih šolskih letih se čaka, da bo otrok morda 
»prerastel«težave, dozorel; 
do tretjega razreda je opismenjevanje, ko se čaka, 
koliko bo otrok osvojil; 
dolgotrajen postopek usmerjanja; 
dogovor s starši je dolgotrajen; 
razvojno gledano se skozi celo šolsko obdobje dogaja 
veliko sprememb; 
večja usposobljenost učiteljev, da zaznajo potrebo po 
pomoči; 
odgovornost strokovnjakov v komisiji za usmerjanje, 
da izdajo ustrezno odločbo (neustrezne usmeritve); 

4. KATEGORIJA: UČINKOVITOST DSP 

kode 3. reda kode 2. reda 

 ocena učinkovitosti DSP; dodatna strokovna pomoč je koristna za polovico od 
enajstih obravnavanih učencev; 
delo s polovico obravnavanih učencev je izvajalki DSP 
v veselje; 
pri polovici obravnavanih otrok so vidni sprotni učinki 
DSP; 
redki otroci, gredo kljub DSP skozi OŠ neprizadeto; 
otroci z učnimi težavami so zaradi vsesplošne 
tekmovalnosti avtomatično prizadeti; 

 pogoji za učinkovitost DSP postavljati otroku zahteve, ki ji zmore; 
izhajati iz otrokovih zmožnosti; 
podpora staršev; 
pomen realnega pogleda staršev na situacijo otroka; 
pomen realnih pričakovanj staršev glede učnih 
dosežkov otroka; 
starši morajo ceniti otroka kljub šibkemu znanju; 
starši morajo ceniti otrokova močna področja; 
zgodnja obravnava; 
ustrezna usmeritev;  
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višje učne sposobnosti učenca; 
sodelovanj z učitelji; 
izmenjava informacij o otroku; 
delo z učenci, ki imajo specifične primanjkljaje le na 
enem področju, je učinkovitejše; 
otrok lahko nadoknadi znanje s pravim pristopom k 
delu; 
individualna obravnava daje več možnosti za 
učinkovitost DSP; 
otrok ima občutek, da se lahko pri DSP nekaj nauči in 
sam izpostavi svoje težave (motiviranost učenca); 
pomen odnosa med otrokom in izvajalcem DSP 
(suport); 
pomen odziva okolja na socialne situacije, v katerih se 
otrok ne znajde; 
sodelovanje s starši; 

 vpliv zgodnje obravnave na učinkovitost DSP pomen predšolskega obdobja in prve triade za 
učinkovitost DSP; 
pomen zgodnjega obdobja, ker se lahko primanjkljaji 
nadoknadijo; 

 neučinkovitost DSP DSP ni dovolj učinkovita; 
občutek nemoči, neizpolnjenosti ob delu z nekaterimi 
otroki; 
posledica poznega ali neustreznega ukrepanja; 
občutek neučinkovitosti, kadar so težave na skoraj 
vseh učnih področjih; 
neučinkovitost pri učenju kljub vloženemu trudu 
(nižje učne sposobnosti); 
prevelik razkorak med zahtevami in dejanskim 
stanjem (kopičenje učne snovi);  
neučinkovitost DSP v zadnji tiradi; 
občutek neusposobljenosti za nudenje DSP v zadnji 
triadi zaradi zahtevnosti učne snovi; 

 vpliv (ne)učinkovitosti na otroka zaradi učinkov DSP je otrok zadovoljen, srečen in rad 
prihaja; 
druga polovica obravnavanih učencev nima volje do 
učenja; 
ni interesov; 
ni ciljev; 
apatičnost; 
nemotiviranost za delo; 
utrjevanj neustreznih vedenjskih vzorcev zaradi 
prepozne pomoči; 

 predlogi za večjo učinkovitost DSP opogumljanje; 
koristnost kombinacije specialne in socialne 
pedagogike pri nudenju DSP; 
nujnost ukrepanja v predšolskem obdobju; 
hitrejše ukrepanje; 
delo s starši se izplača; 
za delo s starši si je potrebno vzeti čas; 
delo s starši zahteva veliko občutka; 
grobost v odnosu do staršev v zvezi z otrokovo 

situacijo lahko izzove odpor; 
izdajanje ustreznih odločb; 
večja svoboda odločanja šol o načinu izvajanja DSP; 
skupinska obravnava otrok s podobnimi primanjkljaji; 
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v prvi triadi intenzivnejša pomoč; 
opazovanje otrokove socialne vključenosti (vloga 
specialnega pedagoga); 
prisotnost socialnega ali specialnega pedagoga v 
razredu; 
večja fleksibilnost šolskih delavcev pri dogovarjanju in 
zagotavljanju pomoči takoj, ko se začnejo zaostanki, 
težave; 
zavedati se pomena odnosa do otroka; 

5. KATEGORIJA: IZKUŠNJE S STARŠI 

kode 3. reda kode 2. reda 

 izkušnje s starši v zvezi s primanjkljaji različne reakcije staršev; 
opazijo otrokove težave, ampak si jih ne priznajo; 
ne vidijo, kaj otrok potrebuje; 
ne vidijo, kaj je za otroka dobro; 
strah pred odzivom okolice; 
ne opazijo stiske otroka; 
prevelika pričakovanja do otrok; 

 izkušnje s starši v zvezi z usmerjanjem različne reakcije staršev; 
starši so ovira v procesu usmerjanja; 
pričakovanje staršev otroka z motnjo v razvoju, da bo 
nadaljeval izobraževanje v večinski osnovni šoli; 
vztrajanje pri napredovanju otroka v naslednji razred; 
težak dogovor s starši zaradi poznega dela s starši; 

 izkušnje s starši v zvezi z DSP različne reakcije staršev; 
starši vidijo stigmo v DSP; 
velika prizadevanja staršev pri domačem delu; 
starši ne pristajajo na DSP; 
predsodki, ki nato izginejo; 
primeri odpora staršev do sodelovanja s šolo; 
prenašanje negativnega odnosa do DSP s staršev na 
otroka; 
nizke sposobnosti nekaterih staršev onemogočajo 
domačo pomoč otroku; 
zagovarjanje otrok; 
prevelika pričakovanja; 
odpor do programov NIZ zaradi slabega poznavanja 
programov za otroke s PP; 

6. KATEGORIJA: ODGOVORNOST ŠOLSKIH DELAVCEV 

kode 3. reda kode 2. reda 

 odgovornost učitelja usposobljenost za zaznavanje primanjkljajev, težav; 
opozarjanje na težave; 
ukrepanje v okviru pristojnosti; 
napredovanje otroka je v pristojnosti učitelja 
(ocenjevanje); 
napredovanje otroka v naslednji razred z ustreznim 
znanjem; 
prepreči socialno izključevanje otroka s PP; 
dela korekture med otroki; 
razvija sociali čut vseh učencev; 
pogled večine na otroka s PP je odvisen od učitelja; 
odzivanje na socialne situacije; 
sprotno obveščanje staršev (o neprimernem 
vedenju); 
sprotno razreševanje socialnih situacij z vpletenimi; 
odnos spoštovanja do otrok; 
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zbuditi v otroku zavedanje o njegovih močnih 
področjih; 
ceniti prizadevanja otroka; 
vzgojno delovanje; 
globina v čutenju; 
vzpostavitev odnosa čustvene povezanosti z otroki; 
spremljanje zadovoljstva otroka z lastnim delom; 
pomen predstavitve učenca s PP in DSP razredu; 
sodelovanje z izvajalcem DSP; 
sodelovanje s starši; 

 primerjava razrednih in predmetnih učiteljev predmetni  učitelji so usmerjeni samo na otrokovo 
znanje pri svojem predmetu; 
predmetni učitelj samo delno pozna otroka; 
razredni učitelji bolje celostno poznajo otroka; 
razredni učitelji znajo bolje presoditi, kaj je za otroka 
dobro;  
večja povezanost učitelja in otrok na razredni stopnji; 
vloga učitelja pri socialnih korekturah se na 
predmetni stopnji izgubi; 
razredni učitelji bolj sledijo potrebam posameznikov 
in individualno prilagajajo oblike in metode dela; 
predmetni učitelji bolj sledijo učnim ciljem kot pa 
individualnim potrebam otroka; 
na predmetni stopnji se odgovornost glede 
napredovanja otroka razprši; 

 kritika učiteljevega delovanja preobremenjenost; 
premalo časa namenja za posvetovanje; 
prevelika pozornost na učnem programu; 
težnja po napredovanju otroka kljub pomanjkljivemu 
ni uvida, kaj napredovanje s pomanjkljivim znanjem 
za otroka pomeni; 
znanju; 
nedoslednost pri učnih zahtevah; 
problem ocenjevanja; 
neskladje med ocenami in opažanji izvajalk DSP; 
težnja po napredovanju otroka zaradi šolske politike; 
borba za pozitivne ocene; 
nekateri učitelji delajo z vsemi učenci enako (ni 
diferenciacije); 
konflikt z otrokom, kdo bo prej popustil (neustrezen 
odnos); 
delovanje po »liniji najmanjšega odpora« in otrok 
napreduje kljub neznanju; 
ni skupnega posvetovanja z izvajalcem DSP o 
napredovanju otroka v naslednji razred; 

 odgovornost izvajalca DSP otrok se nauči iskati pomoč; 
ohranjati voljo do učenja; 
spremljaje konkretnih znanj (vezanih na predmet) in 
splošne razgledanosti otroka; 
obzirnost pri obveščanju staršev o ugotovitvah v zvezi 
z otrokom; 
informiranje staršev o otrokovih zmožnostih; 
informiranje staršev o vedenju otroka; 
postaviti starše v »kožo« otroka; 
soočanje staršev o zaostanku pri učnem 
napredovanju otroka s PP v primerjavi z vrstniki; 



105 

vztrajnost pri delu s starši; 
posvetovanje z vzgojitelji in učitelji; 
izhajati iz otrokovih zmožnosti; 
opogumljanje (suport); 
postavljanje otroka na realna tla v zvezi s šolskim 
uspehom; 
poudarjanje osebnostnih lastnosti pri otroku za uspeh 
v življenju; 
spodbujanje zavedanje otroka o močnih pa tudi šibkih 
področjih; 
razvijanje močnih področij; 
ohranjanje zdrave samopodobe; 
soočati starše o realni situaciji otroka; 
delo s starši; 
opozarjati o prezahtevnosti snovi ob napredovanju 
(opozarjati o težavah pri napredovanju v višji razred); 
pripraviti pripomočke za pomoč pri učenju; 
poročati učitelju; 
sodelovanje z učitelji; 
zagotavljati uspeh ter psihično in socialno stabilnost 
otroka; 
poskušati preprečiti nespametne odločitve staršev v 
zvezi z izbiro izobraževalnega programa; 
informiranje o različnih programih za otroke s PP; 

 pomanjkljivosti delovanja izvajalca DSP potreba po bolj poglobljenem sodelovanju s starši; 
potreba po družinskem svetovanju; 
potreba po večjem sodelovanju z učitelji; 

 odgovornost šolskega svetovalnega delavca sodelovanje z učitelji; 
odzivanje na socialne situacije; 
sprotno obveščanje staršev (o neprimernem vedenju) 
(hujše kršitve); 
sprotno razreševanje socialnih situacij z vpletenimi; 
informiranje staršev o izobraževalnih programih za 
otroke s PP; 

 odgovornost vodstva šole naravnanost do otrok s PP: 

 kritika delovanja vodstva poseganje v pristojnost učitelja o napredovanju 
otroka; 
narekuje odnos (negativen) do otrok s PP; 
obremenjuje učitelje s pritiski; 
zanemarja otrokovo korist; 
dela v smeri da otroci »nekako« prehajajo iz razreda v 
razred; 

7. KATEGORIJA: SEGREGACIJA 

kode 3. reda kode 2. reda 

 prešolanje na prilagojen program z NIS prešolanje na NIZ je v nekaterih primerih koristnejše 
in bolj smiselno kot DSP; 
boljše celostno funkcioniranje po prešolanju; 
zadovoljstvo; 
pomeni možnosti pozitivnega samovrednotenja; 
pomeni možnosti doživljanja uspehov; 
prepozne preusmeritve nekaterih učencev; 
velike frustracije zaradi prepoznega prešolanja iz 
večinske šole ostanejo in vplivajo na nesproščenost; 
pogosta miselnost, da je prešolanje na OŠPP zadnja in 
redka možnost; 
prešolanje pomeni za otroka sprostitev; 
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prešolanje pomeni boljše počutje; 
pomeni več prijateljev; 
otroci se bolje čustveno, osebnostno in vedenjsko 
razvijejo; 
otroci iz višjih razredov prihajajo s popotnico 
vedenjskih težav; 
nekateri otroci so pred prihodom opisani kot izjemno 
problematični, kar se kasneje ne izkaže; 
otroci lažje sledijo pouku; 
v majhni skupini med sebi enakimi se bolje najdejo; 
rabijo čas, da se čustveno umirijo; 
imajo več možnosti za individualno delo v svojem 
tempu zaradi manjših skupin; 

8. KATEGORIJA: ŠOLSKI SISTEM 

kode 3. reda kode 2. reda 

 pomanjkljivosti delovanja šolskega sistema težave pri postavljanju meril za dodeljevanje pravice 
do DSP; 
merila za dodelitev pravice do DSP ne morejo biti 
enotna za vse; 
preveč formalnosti; 
DSP je finančno razkošna pomoč države; 
finančna sredstva namenjena za DSP bi bilo včasih 
možno porabiti bolj učinkovito; 
naravnanost programa večinske šole v visoko 
izobraževanje in zanemarjanje pomembnosti 
poklicnih šol; 
zmanjševanje ugleda poklicnim šolam; 
nesmiselnost obremenjevanja učencev, ki so se 
odločili za poklicne šole, z zahtevnejšimi znanji; 
višje instance posegajo v pristojnost učitelja o 
napredovanju otroka; 
šolska pričakovanja in zahteve so vezane na starostno 
stopnjo; 
od napredovanja enega učenca je včasih odvisno 
število oddelkov in s tem zaposlovanje učiteljev; 
vse je birokratsko in togo; 
če je zaznan zaostanek v razvoju v vrtcu, je bolje 
otroka ponovno vključiti v vrtec, kot pa izzvati 
ponavljanje razreda; 
organizacijske zadeve so pred znanjem otrok; 
pri prevzemanju odgovornosti za otrokovo največjo 
korist so se strokovni delavci šol izgubili; 

 predlogi za večjo učinkovitost šolskega 
sistema 

podajanje znanja na način, da bi ga učenci zaznali kot 
uporabnega; 
ponavljanje razreda bi moralo priti v poštev le v prvi 
triadi, ker se v teh letih dogajajo največje razvojne  
spremembe in le v tem obdobju je možno odpravljati 
primanjkljaje; 
predlog o večji diferenciaciji v OŠ; 
mnenje o nesmiselnosti izobraževanja po istem 
programu zaradi različnih sposobnosti in interesov v 
OŠ; 
selekcija predmetov zaradi prenatrpanosti učnih 
načrtov; 
vsi bi morali razmisliti o lastni strokovni odgovornosti; 

 


