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IZVLEČEK 

 

Otroci s posebnimi potrebami so v večini primerov deležni individualne dodatne strokovne 

pomoči izven oddelka, ker omogoča ustrezno obravnavo in potrebne oblike pomoči. Pri tem 

je potrebno tudi timsko delo izvajalcev dodatne strokovne pomoči in učiteljev. Nekateri tuji 

avtorji pa zagovarjajo izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami v 

razredu kot timsko poučevanje učiteljev in izvajalcev dodatne strokovne pomoči. Rezultati 

opravljenih raziskav kažejo, da ima timsko poučevanje številne prednosti za otroke s 

posebnimi potrebami, saj le-ti sledijo razlagi učitelja, se navajajo na samostojnost pri delu in 

razvijajo učne navade. Poleg tega lahko izvajalci dodatne strokovne pomoči pomagajo tudi 

drugim učencem v razredu, saj so strategije pedagoškega dela pri timskem poučevanju 

učinkovite in primerne za vse učence. Magistrsko delo povzema teoretična izhodišča o 

timskem delu izvajalcev dodatne strokovne pomoči in učiteljev ter njihovem učinku na otroke 

s posebnimi potrebami. Z raziskavo sem želela ugotoviti, kakšne so izkušnje izvajalcev 

dodatne strokovne pomoči in učiteljev s timskim delom, zlasti s timskim poučevanjem in 

kako timsko delo doživljajo. Nadalje sem preučila, katere prednosti in pomanjkljivosti 

timskega dela za učence in strokovne delavce zaznavajo anketiranci. Za zbiranje podatkov 

sem uporabila kombinacijo kvantitativnega in kvalitativnega raziskovanja. Podatke sem 

pridobila z anketnim vprašalnikom za izvajalce dodatne strokovne pomoči (N=156), z 

anketnim vprašalnikom za učitelje (N=112) ter s polstrukturiranimi intervjuji (N=10). Zbrane 

kvantitativne podatke sem obdelala v programu SPSS, kvalitativne pa kodirala z metodo 

analize vsebine. Rezultati kažejo, da so anketiranci timskemu poučevanju naklonjeni. 

Ugotovila sem, da učitelji razrednega pouka pogosteje kot učitelji predmetnega pouka timsko 

načrtujejo in timsko evalvirajo individualizirane programe z izvajalci dodatne strokovne 

pomoči. Z izvajalci dodatne strokovne pomoči pogosteje timsko poučujejo učitelji, ki imajo 

več kot 20 let delovne dobe. Izvajalci dodatne strokovne pomoči, ki imajo med 16 in 20 let 

delovne dobe v vzgoji in izobraževanju menijo, da so otroci s posebnimi potrebami pri 

timskem poučevanju bolj motivirani kot pri individualnih urah. Prav tako se ti izvajalci 

dodatne strokovne pomoči najbolj strinjajo, da timsko poučevanje omogoča večjo aktivnost 

otrok s posebnimi potrebami in posledično prispeva tudi k njihovemu večjemu učnemu 

napredku. Po drugi strani pa so organizacijske ovire, še posebej čas za timsko načrtovanje in 

timsko evalvacijo, najpogostejše težave pri timskem poučevanju. 

Izsledki raziskave v okviru tega magistrskega dela imajo za pedagoško prakso veliko 

uporabno vrednost. Dobljeni rezultati omogočajo vpogled v trenutno pedagoško prakso v 



 

zvezi z različnimi oblikami izvajanja dodatne strokovne pomoči in timskega dela, zlasti 

timskega poučevanja med učitelji in izvajalci dodatne strokovne pomoči. Uporabna vrednost 

raziskave je predvsem v tem, da udeleženci raziskave poročajo o pozitivnih učinkih timskega 

dela, zlasti timskega poučevanja, zato so rezultati pripomogli k boljšemu razumevanju 

timskega dela izvajalcev dodatne strokovne pomoči in učiteljev. Rezultati raziskave kažejo 

tudi, da različni načini izvajanja dodatne strokovne pomoči pripomorejo h kakovostnejši 

celostni obravnavi otrok s posebnimi potrebami, saj se individualna obravnava otrok s 

posebnimi potrebami ter timsko poučevanje izvajalcev dodatne strokovne pomoči in učiteljev 

med seboj pomembno razlikujeta in prav zaradi teh razlik delujeta komplementarno. 

 

Ključne besede: timsko delo, timsko poučevanje, dodatna strokovna pomoč, specialni in 

rehabilitacijski pedagogi, učitelji, otroci s posebnimi potrebami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

ABSTRACT 

 

Providers of extra professional support usually work with children with special needs 

individually in resource rooms because individual instruction allows them to focus on one’s 

individual needs. Despite that, teamwork between providers of extra professional support and 

teachers is necessary. Some foreign surveys show benefits of teamwork, especially team 

teaching between teachers and special education teachers for children with and without 

special needs. They believe that children with special needs could receive extra professional 

support within the classroom because they listen to teachers’ explanation, develop 

independence and acquire learning habits. Besides that, providers of extra professional 

support can help other children in the classroom. In the first part theoretical background about 

teamwork between providers of extra professional support and teachers as well as the effects 

on children with special needs are presented. The study investigates teamwork especially 

team teaching experiences of providers of extra professional support and teachers. The study 

also aims to examine how respondents perceive teamwork, especially team teaching. 

Furthermore, benefits and problems of teamwork, especially team teaching for students and 

teachers are presented.   

In this study, the quantitative and qualitative empirical research complement each other. 

Questionnaires for providers of extra professional support (N=156) and questionnaires for 

teachers (N=112) were used to collect the data. Furthermore, semi-structured interviews with 

providers of extra professional support (N=5) and teachers (N=5) were conducted. Results of 

quantitative data were processed using SPSS, while qualitative data results were coded.   

The results indicate that participants are fond of team teaching. I found out that class teachers 

more often work with providers of extra professional support in comparison to general 

education teachers when preparing and evaluating individualized education program. The 

findings show that teachers who have more than 20 years of teaching experience more often 

use the team teaching approach with providers of extra professional support than teachers 

with less than 20 years of teaching experience. Likewise, providers of extra professional 

support, who have between 16 and 20 years of teaching experience, believe that children with 

special needs and other students in the classroom are, in comparison to individualized 

instruction, more motivated when two teachers are teaching at the same time. They also agree 

that team teaching makes children with special needs more active and consequently affects 

their academic achievements. However, respondents stated some problems related with 

organization of team teaching. Time for team planning and team evaluating is the biggest 



 

problem. The present study has a great applicative value for teaching practice. The results of 

the research present an insight into current pedagogical practice about different types of extra 

professional support and teamwork, especially team teaching between teachers and providers 

of extra professional support. The practical value of the research is that research participants 

report about positive effects of teamwork, especially team teaching. Therefore, the results of 

the research have contributed to better understanding of teamwork between providers of extra 

professional support and teachers. Findings also highlight that different kinds of extra 

professional support contribute to holistic treatment of children with special needs. This is 

because individual instruction of children with special needs greatly differs from team 

teaching but significantly complements with it. 

 

Keywords: teamwork, team teaching, extra professional support, special education teachers, 

teachers, children with special needs 
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Uvodne misli 

 

Delovne in strokovne naloge, s katerimi se srečujejo učitelji in izvajalci dodatne strokovne 

pomoči v osnovni šoli, so vedno bolj zahtevne in kompleksne. Za njihovo uspešno reševanje je 

potrebno znanje z različnih področij, ki jih posameznik težko obvladuje. Eden od pomembnih 

izzivov šolskih strokovnih delavcev je zagotovo, kako oblikovati učni proces, v katerem bi 

lahko bili učenci s posebnimi potrebami optimalno uspešni. Vedno bolj prihaja v ospredje 

ideja, da bi izvajalci dodatne strokovne pomoči izvajali pomoč otrokom s posebnimi 

potrebami v oddelku in ne ločeno od njihovih vrstnikov. Menim, da izvajalec dodatne 

strokovne pomoči in učitelj lahko učencem skupaj nudita veliko več kot vsak posebej. 

Uveljavljanje timskega dela med izvajalci dodatne strokovne pomoči in učitelji je prav gotovo 

zahteven proces, ki zahteva stalno spreminjanje prakse, rutinskega pedagoškega dela, od 

strokovnih delavcev  tudi posebna znanja, njihovo prilagajanje, prevzemanje številnih novih 

obveznosti, in kar je ključno, preizkušanje novosti kot je timska izvedba pouka.       

 

Ob koncu šolskega leta 2011/12 je bilo v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo v osnovne šole vključenih že 10000 učencev s posebnimi potrebami, kar je 

predstavljalo 6,2 % vseh otrok, vključenih v osnovnošolsko izobraževanje. Med njimi je veliko 

otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, zelo številčno skupino predstavljajo 

tudi dolgotrajno bolni otroci in otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 

(http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=5427, pridobljeno s svetovnega spleta 15. 2. 

2014).  

Nekatere raziskave (Meehan, 1973; Ripley, 1997; Austin, 2001; Murawski in Swanson, 2001) 

razkrivajo prednosti timskega poučevanja za vse učence, kot so učinkovitost strategij dela pri 

timskem poučevanju, lažja individualizacija in diferenciacija pouka, izboljšanje vedenja 

učencev, socialnih odnosov in samopodobe učencev. Druge študije (Austin, 2001; Kverh, 

2003; Scruggs, Mastropieri in McDuffie, 2007; Kilanowski-Press, Foote in Rinaldo, 2010; 

Hassan in Yildiz, 2010), ki preučujejo vlogo učitelja in izvajalca dodatne strokovne pomoči 

pri timskem poučevanju ter porazdelitev dela med njima in izpostavljajo, da je specialni in 

rehabilitacijski pedagog večinoma svetovalec oz. podporni učitelj v razredu.    

Opravljene tuje raziskave večinoma zagovarjajo timsko poučevanje med specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom in učiteljem, medtem ko domače raziskave timsko izvedbo pouka 

med učiteljem in izvajalcem dodatne strokovne pomoči poskušajo bralcem približati predvsem 

http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=5427
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s predstavitvijo primerov dobre prakse. Zato je namen te raziskave ugotoviti prisotnost 

posameznih etap timskega dela (timskega načrtovanja, timskega izvajanja pouka in timske 

evalvacije), kvaliteto timskega dela, zlasti timskega poučevanja med izvajalci dodatne 

strokovne pomoči in osnovnošolskimi učitelji; izkušnje izvajalcev dodatne strokovne pomoči 

in učiteljev z izvajanjem timskega poučevanja; doživljanje timskega poučevanja; vloge 

izvajalcev dodatne strokovne pomoči in učiteljev med poučevanjem ter zaznavanje učinkov 

timskega poučevanja na učence in strokovne delavce.  

 

V teoretičnem delu raziskovalne naloge opredelim skupine otrok s posebnimi potrebami, kjer 

natančno predstavim učence s posebnimi potrebami, usmerjenimi v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v osnovni šoli ter priporočila za 

učitelje, ki delajo z njimi. Izpostavim tudi oblike in namen dodatne strokovne pomoči ter 

naloge izvajalca dodatne strokovne pomoči v procesu poučevanja učencev s posebnimi 

potrebami kot tudi pomen timskega pristopa pri obravnavi otrok s posebnimi potrebami.  

Drugi del teoretičnega dela se osredotoča na timsko delo, ki že vrsto let poteka med izvajalci 

dodatne strokovne pomoči in učitelji kot na primer svetovanje izvajalcev dodatne strokovne 

pomoči o delu z otroki s posebnimi potrebami, zbiranje in izmenjava informacij o otrocih, 

oblikovanje in evalviranje individualiziranih programov, načrtovanje načinov 

individualizacije in diferenciacije dela, skupne pogovorne ure in roditeljski sestanki, izvedba 

predavanj ali delavnic za učitelje in starše ipd. Pri tem me podrobneje zanimajo različne 

oblike sodelovalnega poučevanja, ki sem jih zasledila v literaturi in poskušala ugotoviti, 

katere izmed njih se najpogosteje pojavljajo v praksi. V zadnjem poglavju teoretičnega dela 

predstavim rezultate nekaterih domačih in tujih raziskav, ki so preučevale vpliv dela 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v razredu na učence s posebnimi potrebami in 

druge učence v razredu ter vlogo izvajalcev dodatne strokovne pomoči v razredu. Iz njih sem 

razbrala predvsem številne prednosti tako za učence s posebnimi potrebami kot za učence 

brez posebnih potreb, pa tudi za strokovne delavce. Ugotovitve ne dajejo jasne slike, saj je 

učinkovitost timskega dela odvisna od več različnih dejavnikov.   

Empirični del naloge obsega tri sklope raziskovalnih vprašanj in z njimi povezanih ciljev. 

Prvi sklop vprašanj se nanaša na izkušnje izvajalcev dodatne strokovne pomoči in učiteljev z 

različnimi oblikami timskega dela, zlasti timskega poučevanja pri delu z otroki s posebnimi 

potrebami, drugi raziskuje doživljanje timskega dela izvajalcev dodatne strokovne pomoči in 

učiteljev, tretji sklop pa analizira, kako izvajalci dodatne strokovne pomoči in učitelji 

zaznavajo prednosti timskega dela, zlasti timskega poučevanja za učence in strokovne 
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delavce. Razlike med ugotovitvami posameznih sklopov sem preverjala glede na smer 

izobrazbe in delovno dobo. 

 

Za zbiranje podatkov sem uporabila kombinacijo kvantitativne empirične neeksperimentalne 

raziskave ter kvalitativnih tehnik. Vzorec kvantitativne raziskave je obsegal izvajalce dodatne 

strokovne pomoči na osnovnih šolah po Sloveniji (za sodelovanje sem zaprosila okoli 450 šol) 

in vsaj enega učitelja, s katerim le-ti timsko delajo. Analizirala sem le v celoti izpolnjene 

anketne vprašalnike, in sicer 156 anketnih vprašalnikov izvajalcev dodatne strokovne pomoči 

in 112 anketnih vprašalnikov učiteljev. Vzporedno so predstavljeni rezultati, zbrani s 

kvalitativno tehniko polstrukturiranega intervjuja, ki se je delno navezoval na že rešene 

anketne vprašalnike. Z njimi sem dobila vpogled v individualna in subjektivna doživetja o 

timskem delu petih izvajalcev dodatne strokovne pomoči in petih učiteljev.   

 

Podatki, zbrani z anketnimi vprašalniki, so bili obdelani s programom SPSS, pri čemer sem 

uporabila deskriptivno in inferenčno statistiko. Rezultati so prikazani v tabelah oz. grafih in z 

interpretacijami.  

 

V zaključku povzemam najpomembnejše ugotovitve raziskave, izpostavim oblike in pogostost 

timskega dela ter dejavnike, ki ovirajo timsko delo. Podajam tudi smernice za nadaljnji razvoj 

timskega dela, predvsem timskega poučevanja izvajalcev dodatne strokovne pomoči in 

učiteljev v osnovnih šolah. 
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I. TEORETIČNI DEL 

 

1 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v osnovni šoli se izvaja v skladu z 

Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju ZUOPP) (2011) in 

predpisi, ki urejajo področje osnovnošolskega izobraževanja. 

 

Po ZUOPP so ti otroci: »/…/ 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 ter otroci s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in 

izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja 

oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja«. 

 

Vzgojno-izobraževalni programi, kamor se glede na potrebe (težave, primanjkljaje, ovire) 

vključujejo otroci s posebnimi potrebami, so (ZUOPP, 2011): 

 program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo; 

 prilagojeni program za predšolske otroke; 

 vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo; 

 prilagojen program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim standardom; 

 prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom; 

 posebnim program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko 

motnjo v duševnem razvoju in drugi posebni programi; 

 vzgojni programi. 
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V magistrskem delu bom posvetila posebno pozornost učencem s posebnimi potrebami, ki so 

usmerjeni v program z enakovrednim izobrazbenim standardom in dodatno strokovno 

pomočjo.   

 

1.1 Zakonska ureditev izobraževanja otrok s posebnimi potrebami 

 

Večje spremembe na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami je 

prinesla Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995), ki predstavlja 

podlago Zakona o osnovni šoli, Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in 

izobraževanja in Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000). Ključni namen 

nove zakonodaje je bil zmanjšanje ločenih oblik šolanja in vpeljava tako inkluzivnejših kot 

tudi prožnejših oblik šolanja otrok s posebnimi potrebami (Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011). 

 

Med pomembnejše spremembe v vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami sodi 

tudi uvedba programa s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo v osnovnih 

šolah in vrtcih. Z odločbo o usmeritvi v omenjen program se otrokom s posebnimi potrebami 

prizna pravica do prilagoditev in dodatne strokovne pomoči, z namenom, da se lahko 

uspešneje šolajo po programu z enakovrednim izobrazbenim standardom v osnovnih šolah in 

šolanje tudi nadaljujejo. S tem se je kakovost šolanja nekaterim skupinam otrok s posebnimi 

potrebami izboljšala, predvsem učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

 

Spremembe na področju vzgoje in izobraževanja in individualne potrebe otrok z odločbo o 

usmeritvi v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo narekujejo zaposlenim v vzgoji in izobraževanju številne spremembe in novosti. 

Tako se individualni način izvajanja dodatne strokovne pomoči izven oddelka vedno 

pogosteje kombinira z izvajanjem dodatne strokovne pomoči v manjših skupinah ali v 

oddelku.  

  

A. Polak (2009) meni, da je timsko poučevanje pedagoških delavcev v slovenskem 

pedagoškem prostoru strokovna perspektiva, ki je posredno omenjena tudi v Zakonu o 

osnovni šoli iz leta 1996, čeprav izraza timsko delo in timsko poučevanje nista omenjena. 

Kljub temu je prav omenjena zakonodaja prinesla številne spremembe, saj je timsko delo, s 
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poudarkom na timskem poučevanju, tudi zakonsko predpisano. V 38. členu Zakona o osnovni 

šoli (2006) je zapisano »V 1. razredu osnovne šole hkrati poučujeta učitelj razrednega pouka 

in vzgojitelj predšolskih otrok, izjemoma pa lahko tudi dva učitelja razrednega pouka /…/ V 

oddelku, v katerega so vključeni učenci s posebnimi potrebami iz prvega odstavka 12. 

člena tega zakona, lahko poleg učitelja sodeluje strokovni delavec s specialno pedagoško 

izobrazbo.« 12. člen omenjenega zakona pa za izobraževanje učencev z učnimi težavami 

omogoča različne oblike pomoči: »Izobraževanje učencev z učnimi težavami se izvaja v 

skladu s tem zakonom tako, da jim šola prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči 

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

 

Zakonska podlaga je tista, ki zagotavlja organizacijski okvir, s tem pa tudi predstavlja 

podlago za spremembe, vendar sama po sebi ni zadostna. Drugi korak sprememb pa 

uresničujejo posamezne osnovne šole in vsak učitelj oz. izvajalec dodatne strokovne pomoči 

posebej. 

 

1.2 Timski pristop pri obravnavi otrok s posebnimi potrebami 

 

Timsko delo temelji na boljši uporabi znanj posameznih strokovnjakov, njihovih informacij in 

končni sintezi mnenj. Uspešno delovanje tima je odvisno od točno in jasno opredeljenega 

cilja. V timu mora vladati kooperativna klima, ki omogoča vsakemu članu tima enakovredni 

položaj (Čuk, 1996). Le s timskim delom strokovnjakov zagotavljamo otrokom s posebnimi 

potrebami učinkovite možnosti za učenje in njihov vsestranski razvoj (Novljan, 2003). 

 

Člani tima so starši ali predstavniki družine, učitelji, izvajalci dodatne strokovne pomoči 

(defektologi, specialni in rehabilitacijski pedagogi, socialni pedagogi, psihologi, pedagogi, 

inkluzivni pedagogi) in ravnatelji.  

 

Vloge članov tima so različne, vsak od njih pa prispeva k skupnemu cilju – tj. napredovanju 

otroka (Kavkler, 2008). 

Starši ali predstavniki družine ostale člane tima seznanijo z informacijami o otroku, njegovih 

primanjkljajih in delovanju zunaj šole, pa tudi z vizijo, vrednotami in prioritetami družine. So 

enakovredni člani tima pri načrtovanju, odločanju in reševanju težav, povezanih z otrokom.   
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Učitelji sprejmejo otroka s posebnimi potrebami kot člana razredne skupnosti, v razredu 

oblikujejo ozračje enakosti in sprejemanja vseh učencev, sodelujejo pri pripravi 

individualiziranega programa, so odgovorni za prilagajanje programa in učnih dejavnosti 

potrebam učencev, dovzetni so za nove ideje in spremembe, učencem in drugemu osebju 

predstavljajo vzor, podpirajo vrstniške interakcije, vodijo pomočnike pri delu v razredu, 

opravljajo pa tudi druge naloge. So enakovreden član tima pri načrtovanju, odločanju in 

reševanju težav. 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi usklajujejo dejavnosti, povezane z otroki s posebnimi 

potrebami, učiteljem posredujejo potrebne informacije o otrocih, pomagajo pri posredovanju 

informacij vrstnikom, sodelujejo pri pripravi individualiziranih programov, sodelujejo pri 

prilagajanju učnih načrtov, materialov in opreme, druge strokovne delavce učijo prilagajati 

učne načrte, učna gradiva in pripomočke, pomagajo učiteljem in so vzor inkluzivnega 

ravnanja učiteljem in drugim strokovnim delavcem. So enakovredni člani tima pri 

načrtovanju, odločanju in reševanju težav. 

Ravnatelji podpirajo timsko delo vseh navedenih in pomagajo strokovnim delavcem: npr.  

zagotavljajo usposabljanje strokovnih delavcev, pomagajo pri reševanju težav, podpirajo 

pozitivna stališča do vključevanja otrok s posebnimi potrebami, s svojimi pozitivnimi stališči 

do inkluzije so zgled učencem in strokovnim delavcem (prav tam).  

V timsko delo pa je potrebno vključiti tudi otroka s posebnimi potrebami (Grah, 2010). 

 

Beattie (2006, po Grah, 2012) poudarja, da so vsi člani tima enako odgovorni za dosežke 

učencev s posebnimi potrebami. Znotraj tima je pomembno sodelovanje, saj ima vsak član 

svojo posebno vlogo. J. Grah dodaja, da je potrebno ozaveščati vsakega posameznika o 

pomembnosti njegovega ravnanja, ga spodbujati k reflektiranju njegove vloge in nalog v timu 

(prav tam).  

 

J. Grah (2012) je predstavila rezultate raziskave o novi obliki timskega sodelovanja 

strokovnih timov z učenci s posebnimi potrebami in njihovimi starši. Dokazala je, da timsko 

delo povečuje učinkovitost dela šolskih timov na področju vključevanja otrok s posebnimi 

potrebami in oblikovala model soustvarjanja vseh udeležencev pomoči pri načrtovanju, 

izvajanju in evalvaciji učinkovitega vključevanja otrok s posebnimi potrebami. Prednost 

sodelovanja šolskega in inkluzivnega tima se po mnenju J. Grah (2010) kaže v boljših 

možnostih za učenje, napredovanju vsakega posameznika, v medsebojni pomoči in skupnem 

reševanju problemov ter novih pristopih in idejah.  
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Zagotovo lahko rečem, da timski pristop pri delu z otroki s posebnimi potrebami, ki se od 

svojih vrstnikov ločijo po nekaterih njim lastnih značilnostih, pripomore k doseganju 

zastavljenih ciljev in k večjemu napredku teh otrok. Nenazadnje je učenčev razrednik oz. 

učitelj prvi, ki opazi težave učencev pri učnem procesu, v primeru stopnjevanja težav se 

poveže s šolsko svetovalno službo in izvajalcem dodatne strokovne pomoči.  

 

1.3 Učenci s posebnimi potrebami, usmerjeni v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v osnovnih šolah 

 

V izobraževalni program šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo so 

usmerjeni tisti učenci, za katere komisije za usmerjanje presodijo, da imajo takšne razvojne in 

učne zmožnosti, da bodo predvidoma s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, dosegli vsaj minimalne cilje oz. standarde znanja, določene v učnih načrtih (Otroci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja: navodila za prilagojeno izvajanje programa 

osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo, 2008). Z umestitvijo učencev v skupine otrok s 

posebnimi potrebami oblikujemo smernice, ki nam pomagajo pri prepoznavanju njihovih 

značilnosti in potreb. Skupine otrok se med seboj razlikujejo po vrsti in stopnji primanjkljaja, 

sposobnostih in potrebah. Na osnovi teh razlik otrokom s posebnimi potrebami omogočimo 

prilagoditve, ki pa morajo izhajati iz individualnih potreb učenca. 

 

Za Otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju so značilne omejitve na intelektualnem 

področju in pri usvajanju pravil vedenja (Kovačević in sod., 1988). V osnovnošolskem 

obdobju se pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju kažejo nižje sposobnosti na 

kognitivnem področju, govornem, motoričnem in socialnem področju ter pomanjkanje veščin. 

Kovačević in sodelavci (prav tam) poudarjajo, da pri motnjah v duševnem razvoju prihaja do 

neuravnovešenja med posameznikom in socialnim okoljem, med zahtevami in priložnostmi, 

ki jih slednje posamezniku ponuja. M. Lipec Stopar (2011) opozarja, da so otroci z lažjimi 

motnjami v duševnem razvoju prepozno prepoznani, navadno šele ob vstopu v šolo, pogosto 

so tudi usmerjeni v prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom. Izpostavlja tudi, 

da se v tem primeru pozornost usmeri predvsem na njihove učne težave in njim neprilagojene 

načine poučevanja. Za učitelje je pomembno, da načrtujejo ustrezne prilagoditve, pri tem pa 

upoštevajo posamezne značilnosti učencev. Zato M. Lipec Stopar (prav tam) predlaga 
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kombinacijo kretenj in verbalnih pristopov, demonstracijo in fizično vodenje kot obliko 

podpore učencu. 

 

Učenci s prizadetim vidom so tisti otroci, ki imajo okvaro vida, očesa ali vidnega polja. 

Potrebujejo veliko spodbude in prilagoditev npr. več časa za reševanje nalog, prilagojene učne 

pripomočke, primerno osvetlitev, kontraste, pomoči, ustrezno socialno okolje in odnose. 

Žagar (2012) izpostavlja predvsem naslednje prilagoditve slepih in slabovidnih: uporaba 

Brajeve pisave, spodbujanje uporabe preostanka vida, razvijanje spretnosti poslušanja ter 

trening v orientaciji in mobilnosti. Kovačević in sodelavci (1988) poudarjajo pomen tipnega 

in gibalnega zaznavanja pri slepih in slabovidnih, s pomočjo katerega je mogoče poiskati 

kompenzacijske postopke, ki lahko nadomestijo primanjkljaj, oviro oz. motnjo teh učencev. 

Skladno z ZUOPP (2011) se tem otrokom za izvajanje fizične pomoči v času izvajanja 

vzgojno-izobraževalnega dela lahko dodeli stalni ali začasni spremljevalec. 

 

Gluhi in naglušni otroci imajo okvare, ki se nanašajo na strukturo in funkcijo ušes, zaradi 

česar je oteženo sporazumevanje, razumevanje in poslušanje govora (Otroci s posebnimi 

potrebami, 2004). Pri učencih s prizadetim sluhom se pogosto istočasno pojavlja še 

prizadetost vedenja, orientacije v prostoru in času, prilagajanje vedenja okoliščinam in 

prizadetost pri pridobivanju znanja. Ti otroci ne napredujejo na področju maternega jezika in 

opismenjevanja tako kot njihovi slišeči vrstniki (Schmidt in Čagran, 2006). Vključitev teh 

otrok v osnovne šole je odvisna od mnogih njihovih lastnosti in značilnosti, saj med njimi 

obstajajo velike individualne razlike. Potrebujejo veliko spodbud, podporo strokovnjakov in 

širšega okolja, prilagoditve (npr. vizualno podporo, učitelj obrnjen proti učencu, preverjanje 

razumevanja) in strokovno pomoč. 

 

Pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami se pojavljajo težave pri usvajanju in 

razumevanju ter govornem izražanju, ki niso posledica izgube sluha. Težave se pojavljajo na 

enem ali več področij (izgovarjava, morfologija, semantika, sintaksa). Lahko se razvijejo v 

druge oblike splošnih in specifičnih učnih težav kot npr. disleksija, disortografija, disgrafija in 

diskalkulija (Ozbič, 2011). Tudi ti otroci potrebujejo različne prilagoditve in pomoč (npr. 

sedenje blizu učitelja, uporaba računalnika, diktafona, dalj časa za razbiranje pomena sporočil 

in priklic besed). Priporočljivo je, da učitelji, ki delajo s temi otroki ustvarijo možnosti 

verbalne komunikacije otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, spodbujajo interakcijo med 

učenci in parafrazirajo povedano (Žagar, 2012).   
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Otroci, ki so gibalno ovirani imajo prirojene ali pridobljene okvare oz. poškodbe gibalnega 

aparata (rok, nog) in centralnega živčevja. Če gibalno ovirani otroci nimajo motnje v 

duševnem razvoju, se prilagajajo predvsem prihod v vrtec ali šolo, prostor in uporaba 

pripomočkov (npr. za sedenje, pisanje, hranjenje in vse dejavnosti, ki so povezane z 

gibanjem). Otrokom s težjo in težko gibalno oviranostjo pripada tudi spremljevalec. Za sam 

proces učenja praviloma niso potrebne večje prilagoditve, upoštevati pa je treba, da je 

vzdržljivost teh otrok drugačna in da so prikrajšani za mnoge izkušnje in informacije (Opara, 

2005).  

Gibalno ovirani učenci imajo lahko učne težave, ki se kažejo kot motnje pozornosti, 

zmanjšane sposobnosti poslušanja, mišljenja, koncentracije, govora, branja, pisanja, analize, 

sinteze, sklepanja, izgovarjave glasov, pomanjkljiva grafomotorika (Žgur, 2011).  

 

Dolgotrajno bolni otroci so otroci z dolgotrajnimi oz. kroničnimi motnjami ter boleznimi, ki 

jih ovirajo pri šolskem delu. Imajo lahko naslednje bolezni oz. težave: kardiološke, 

endokrinološke, gastroenteorološke, alergološke, revmatološke, nefrološke, pulmološke, 

onkološke, hematološke, dermatološke, psihiatrične in nevrološke, avtoimune motnje ali 

motnje prehranjevanja (Otroci s posebnimi potrebami, 2004). Ta bolezenska stanja imajo na 

vzgojo in izobraževanje posreden vpliv, zaradi katerih imajo otroci slabše psihofizične 

sposobnosti, pogosto pa so tudi za daljši ali krajši čas odsotni od pouka. Pri šolskem delu 

potrebujejo več časovnih prilagoditev in odmorov.  

 

Izraz otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja označuje heterogeno skupino 

otrok, pri katerih se zaradi znanih in neznanih motenj v delovanju centralnega živčnega 

sistema pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in računanju ter zaostanki v 

razvoju pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti 

in v emocionalnem dozorevanju (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje 

otrok s posebnimi potrebami ter kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir 

oz. motenj (2006). Otrok je lahko prepoznan kot otrok s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja le v primeru, ko so se izrazite učne težave pokazale že v dosedanjem šolanju 

in jih ni bilo mogoče odpraviti kljub prilagoditvam metod in oblik dela oz. z vključevanjem v 

dopolnilni pouk in v druge oblike individualne in skupinske pomoči ter strokovni pomoči in 

svetovanju šolske svetovalne službe. Pri otrocih s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja je, poleg splošne učne neuspešnosti,  potrebno dokazati naslednjih pet kriterijev 
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(Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja: navodila za prilagojeno izvajanje 

programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo, 2008, str. 11): 

o neskladje med učenčevimi splošnimi intelektualnimi sposobnostmi in dejansko 

uspešnostjo na določenih področjih učenja;   

o obsežne, izrazite težave pri eni ali več osnovnih šolskih veščin (branje, pisanje, 

pravopis in/ali računanje), ki so izražene do te mere, da vidno ovirajo 

napredovanje učenca v procesu učenja; 

o slabša učna učinkovitost zaradi pomanjkljivih kognitivnih in metakognitivnih 

strategij (sposobnosti organiziranja in strukturiranja učnih nalog) ter motenega 

tempa učenja (hitrost predelovanja informacij, hitrost usvajanja znanja); 

o motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so pozornost, spomin, 

jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in 

prostorska orientacija, organizacija informacij itd.; 

o izključevanje senzornih okvar, motenj v duševnem razvoju, čustvenih in 

vedenjskih motenj, kulturne različnosti in neustreznega načina poučevanja kot 

glavne povzročitelje primanjkljajev na posameznih področjih učenja, čeprav se 

lahko pojavljajo tudi skupaj z njimi. 

 

Pomembno je, da učitelji, ki delajo z otroki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

prepoznajo metode in načine učenja, ki jim ustrezajo. Priporočljivo je, da se nova snov 

povezuje z že usvojenim znanjem, in da sprejemajo informacije po čim več poteh.  

 

Med učence s posebnimi potrebami umeščamo tudi otroke s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami. Ti otroci potrebujejo veliko strpnosti, spodbud, moralno oporo, motivacijo za 

učenje, dodatno razlago, seznanjanje z uspešnimi učnimi tehnikami (Škoflek, 2011). 

Učinkovita učna pomoč, ki jo nudimo tem otrokom hkrati pomeni tudi pomoč pri 

odpravljanju težav, saj je med težavami in učno neuspešnostjo vzročno-posledična 

povezanost. To pomeni, da je neuspeh povzročitelj novih težav, le-te pa povzročijo nove 

neuspehe.    

 

Otroci z motnjami avtističnega spektra imajo težave na treh glavnih področjih, ki jih 

imenujemo »triada primanjkljajev«: pri komunikaciji, socialni interakciji in domišljiji ter 

prilagodljivosti mišljenja (Hannah, 2009). Pomembno je, da poskušamo vzpostaviti 

neposreden stik z osebo, čeprav se ne bo vedno odzvala skladno z našimi pričakovanji. (Lipec 
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Stopar, 2011). Prilagojene učne metode lahko izboljšajo sposobnost učenja in komuniciranja 

avtističnih otrok kot tudi vzpostavljanja odnosov z okoljem. Pomembno je, da učitelj 

uporablja čim več čutnih kanalov (zlasti sprejemanje informacij po taktilnem kanalu in 

vizualno predstavitev), saj so tako posredovane informacije za te otroke razumljivejše in se jih 

hitreje nauči.  

 

Strokovni delavci se vedno pogosteje srečujejo z učenci, ki imajo hkrati več primanjkljajev, 

ovir oz. motenj, zato v strokovni literaturi lahko zasledimo izraz otroci z več motnjami. Pri 

opredeljevanju otrok z več motnjami se izhaja iz prevladujoče motnje, tj. tiste, ki otroka pri 

vzgoji in izobraževanju najbolj ovira.  

   

Vsem predstavljenim skupinam otrok se izda odločba o usmeritvi v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, na osnovi katere strokovna skupina 

pripravi, izvaja oz. spremlja izvajanje individualiziranega programa. Priporočljivo je, da 

skupaj z otrokom ugotovimo, kakšne prilagoditve in pomoč potrebuje, in katere strategije 

učenja, ponavljanja in utrjevanja znanja so zanj najbolj uspešne. Timsko delo strokovnjakov 

pa je eden izmed ključnih pogojev za doseganje zastavljenih ciljev. 
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1.3.1 Individualizirani program 

 

Po mnenju M. Končar (2003) je individualizirani program pregled vseh močnih področij, 

interesov in potreb otroka in mladostnika s posebnimi potrebami ter pričakovanj o njegovem 

učenju in delu za obdobje enega leta. Vsebuje prilagoditve programa, ki se na osnovi 

izvajanja in evalvacije spremljajo in po potrebi spreminjajo, saj morajo slediti potrebam 

otroka. Individualizirani program je tudi zavezujoč dokument za otroka in mladostnika s 

posebnimi potrebami, njegove starše in za vse, ki pomagajo otroku doseči zastavljene cilje. E. 

Novljan (2003) poudarja, da naj bi ga specialni in rehabilitacijski pedagog in razredni učitelj 

izvajala v času pouka, doma pa starši ali učenec sam.    

 

V skladu z ZUOPP (2011, 36. člen) mora strokovna skupina, ki jo imenuje ravnatelj, v 30 

dneh po sprejemu učenca s posebnimi potrebami izdelati individualizirani program.  

V 7. členu omenjenega zakona (prav tam) in v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v 

Republiki Sloveniji (2011) je zapisano, da se z individualiziranim programom določijo oblike 

dela na posameznih področjih oz. predmetih in način izvajanja dodatne strokovne pomoči, 

prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji pouka, prilagajanje pri 

preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka. Opara (2005) 

in M. Končar (2003) pa poudarjata, da z njim ne prilagodimo standardov znanja, ampak le 

izvajanje programa.  

Posebno pozornost je potrebno nameniti kratkoročnim in dolgoročnim ciljem, ki bi naj 

razvijali otrokova močna področja, urili posamezne spretnosti in razvijali strategije 

obvladovanja njegovih težav. Pri tem je pomembno, da so zastavljeni cilji merljivi, dosegljivi 

v določenem časovnem okvirju, da vsi vključeni poznajo dogovorjene poti za njihovo 

uresničevanje, svoje naloge in odgovornost pri uresničevanju ciljev, ter da vsi vedo, kako 

bodo preverjali njihovo uresničevanje in kako bodo ukrepali, če načrtovanih ciljev ni mogoče 

uresničiti na predviden način (Končar, 2003).  

M. Cerar (1996) ugotavlja, da se individualizirani program lahko uspešno izvaja le v 

individualni obravnavi. V skupini lahko vsak otrok rešuje različne individualne naloge, 

individualni program za vsakega otroka pa se praktično v skupini zelo težko izvaja.  

 

Pri oblikovanju individualiziranega programa je prav, da sodelujeta učitelj in specialni in 

rehabilitacijski pedagog (Opara, 2005; Končar in Pretnar, 2005). M. Končar in M. Pretnar 
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(2005) sta na vzorcu 168 učiteljev ugotovili, da se kar 69 % učiteljev ne počuti dovolj 

usposobljenih za to nalogo.  

Pri oblikovanju individualiziranega programa predstavljajo pomemben člen starši, saj lahko 

posredujejo informacije o otrokovem funkcioniranju v domačem okolju, otrokovih interesih, 

doživljanju šole in čustvovanju (M. Končar in S. Andič, 2006).  

 

E. Novljan (1997) predlaga, da bi razredni učitelj in specialni in rehabilitacijski pedagog 

individualiziran program za posameznega učenca s posebnimi potrebami lahko izvajala tudi v 

razredu. Poudarja, da obravnave otrok s posebnimi potrebami najpogosteje potekajo 

individualno, izven oddelka, kar je v nasprotju z inkluzijo. Problem individualnih obravnav 

vidi tudi v tem, da učenci in njihovi starši znanja iz različnih obravnav ne znajo povezati v 

neko funkcionalno celoto, kar lahko izniči trud posameznih strokovnjakov. 

Strokovnjaki menijo, da naj bi bil otrok s posebnimi potrebami na razredni stopnji izven 

pouka obravnavan največ 20 minut, preostali čas pa naj bi otrok spremljal pouk v razredu, v 

katerem naj bi poučevala specialni in rehabilitacijski pedagog in razredni učitelj. Avtorica 

(prav tam) primerja ugotovitve različnih raziskav in ugotavlja, da prepogosta individualna 

obravnava izven razreda otežuje socialno integracijo, saj s tem otroka s posebnimi potrebami 

in njegove sošolce opozarja na njegove težave. Prednost vidi v t.i. integriranih razredih, v 

katerih je največ od 12–15 otrok (10 zdravih otrok in 3 do 5 otrok s posebnimi potrebami), ki 

jih skupaj poučujeta učitelj razrednega pouka in specialni in rehabilitacijski pedagog. 

 

Tako oblikovanje kot izvajanje in evalviranje individualiziranega programa je kompleksna in 

odgovorna naloga tima. V celotnem procesu je najpomembnejša pripravljenost vseh 

vključenih na timsko delo, saj bo le timski pristop prispeval k učinkovitosti in uresničitvi 

osnovnega cilja individualiziranega programa, tj. optimalni napredek otroka s posebnimi 

potrebami (Končar, 2003). 
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1.3.2 Dodatna strokovna pomoč 

 

Odločba o usmeritvi opredeljuje tudi število ur dodatne strokovne pomoči, določi strokovnega 

delavca, ki jo bo izvajal ter obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči. Izvaja se 

lahko individualno ali skupinsko v oddelku ali izven njega (npr. v drugi učilnici ali kabinetu). 

Skupno število ur dodatne strokovne pomoči ne sme presegati pet ur tedensko, od tega mora 

biti vsaj ena ura svetovalnih storitev. Izjema so slepi in slabovidni otroci ali otroci z več 

motnjami, ki se jim lahko določi večje število ur za premagovanje primanjkljajev (ZUOPP, 

2011). Ker se dodatna strokovna pomoč večinoma izvaja individualno izven oddelka in v času 

pouka, sta dobra komunikacija in usklajeno delo med učiteljem in izvajalcem dodatne 

strokovne pomoči nujno potrebna (Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja: 

navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo, 

2008).  

 

Dodatna strokovna pomoč lahko poteka v dveh oblikah, in sicer kot pomoč za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj ali kot učna pomoč oz. svetovalna storitev (ZUOPP, 2011). 

Prva oblika pomoči ima rehabilitacijsko nalogo in se nanaša na razvojni  načrt, druga pa 

nalogo pomoči pri učenju in se navezuje na učni načrt. S svetovalno storitvijo pa se zagotavlja 

podporno okolje za uspešnejše vključevanje otroka s posebnimi potrebami. Namenjena je 

družinam otroka s posebnimi potrebami, strokovnim delavcem, ki vzgajajo in poučujejo 

otroka s posebnimi potrebami, pa tudi drugim otrokom v oddelku, v katerega je otrok s 

posebnimi potrebami vključen (Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s 

posebnimi potrebami, 2013). 

Rehabilitacijska funkcija zajema reedukacijo, kompenzacijo in rehabilitacijo.  

Reedukacija pomeni vzpodbujanje in razvijanje procesov in funkcij, npr. otroku, ki slabo 

govori, je potrebno razviti govor. Naslednjo stopnjo predstavlja kompenzacija, ki na splošno 

pomeni, da zaradi izgube oz. pomanjkanja nečesa izgubljeno nadomestimo oz. nadoknadimo. 

Brejc (2009, str. 108) pojasnjuje, da osebe s telesno prizadetostjo težijo »k izpostavljanju 

svojih pozitivnih lastnosti, da bi tako nadomestile (»kompenzirale«) pomanjkljivosti, ki jim 

jih prinaša stanje upadlih ali izgubljenih telesnih sposobnosti.« Kovačević, Stančić in 

Mejovšek (1988, str. 72) navajajo naslednji primer kompenzacije: slepi otroci, ki so izgubili 

vid lahko v manjši meri z zdravim delom nadomestijo poškodovano funkcijo vida. Prav tako 

so tipno in gibalno zaznavanje ter sluh za slepe in slabovidne otroke večjega pomena kot za 

njihove vrstnike, ki nimajo težav z vidom (prav tam, str. 75). Kompenzacija je pomembna za 
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vse otroke s posebnimi potrebami. Tretja stopnja rehabilitacijske funkcije dodatne strokovne 

pomoči tj. rehabilitacija pomeni ponovno vzpostavljanje izgubljenih, motenih ali zmanjšanih 

funkcij npr. rehabilitacija vida, sluha in/ali govora, rehabilitacija motoričnih poškodb, 

rehabilitacija motenj v vedenju (Kovačevič idr., 1988, str. 152). Rehabilitacija pomeni tudi 

naučiti se živeti s primanjkljaji, ovirami oz. motnjami (prav tam, str. 153). Po Brejcu (2009, 

str. 180) pa rehabilitacija opredeljuje »postopek obnovitve telesnih, duševnih sposobnosti do 

največje možne mere pri osebi s telesno in/ali duševno prizadetostjo«, »zagotavljanje 

uslug/pomoči, ki posamezniku omogočajo popraviti, nadomestiti ali se izogniti težavam, ki 

mu jih prinaša njegova prizadetost« in uporabo »vseh sredstev, namenjenih zmanjšanju 

prizadetosti in oviranosti, in usposabljanju z zmanjšano zmožnostjo za kar najboljšo socialno 

integracijo«.  

Po drugi strani pa didaktična funkcija dodatne strokovne pomoči pomeni zagotavljanje 

pomoči pri učenju. Opara (2005) poudarja tudi, da vsi otroci s posebnimi potrebami do 

določene mere potrebujejo določene oblike učne pomoči (npr. način dela s prilagoditvami, 

pripomočki). Osnove za to se odkrijejo in razvijejo že v rehabilitacijski fazi in se upoštevajo v 

nadaljevanju. V primeru, da rehabilitacijski del izvaja ustrezni strokovnjak, učni del pa učitelj, 

morajo vsi strokovni delavci, ki otroka obravnavajo, delati timsko, saj sta usklajevanje in 

izmenjava informacij o otroku in njegovem funkcioniranju nujno potrebna (prav tam, str. 71). 

Odnos med obema oblikama pomoči je odvisen od vrste in stopnje primanjkljaja, ovire oz. 

motnje, starosti otroka in izobraževalnega programa. Rehabilitacijski del je pomembnejši v 

nižjih razredih osnovne šole, saj se otroka usposobi za funkcioniranje v učno-vzgojnem 

procesu. V višjih razredih se potreba po rehabilitaciji zmanjšuje, povečuje pa se potreba po 

učni pomoči (prav tam).     

 

Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja na različne načine: individualno, v paru, skupinsko, 

izven oddelka ali v oddelku. Pravico otrok s posebnimi potrebami do različnih načinov 

izvajanja poudarja M. Kavkler (1996), ki predstavi angleški model izobraževanja otrok s 

posebnimi potrebami. To zajema tako individualno delo izven razreda kot tudi delo v paru v 

razredu. E. Novljan (2003) ugotavlja, da bo individualiziran program v bodoče potrebno bolj 

vezati na šolsko delo, specialni in rehabilitacijski pedagog in razredni učitelj pa naj bi ga 

izvajala v okviru pouka, saj je končni cilj izobraževanja otrok s posebnimi potrebami socialna 

integracija. Da bi se morala dodatna strokovna pomoč čim več izvajati v okviru pouka v 

oddelku (tudi specialno-pedagoške ure) je zapisano tudi v Navodilih za prilagojeno izvajanje 

programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo (2008). Avtorji (prav tam) pojasnjujejo, 
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da se individualna učna pomoč organizira npr. za učenca z zmernim specifičnim 

primanjkljajem oz. primanjkljaji, ki potrebujejo več specifičnega treninga in več učiteljeve 

pozornosti. Izvajalec individualne ali skupinske pomoči praviloma prične z individualno 

obliko pomoči, ker tako najbolje oceni učenčeve primanjkljaje in njegova močna področja. 

Učenca, ki bo kasneje obiskoval skupinsko učno pomoč, se najprej v obliki individualne 

pomoči nauči strategij, ki so potrebne za njegovo uspešno funkcioniranje v skupini (npr. 

strategij poslušanja, pogovarjanja, rabe opor in pripomočkov, kompenzacijskih tehnik in 

strategij, posameznih socialnih veščin ipd.).  Skupinska oblika učne pomoči je v primerjavi z 

individualno bolj ekonomična, ker vključuje več učencev. Za nekatere učence z učnimi 

težavami je lahko bolj učinkovita, ker omogoča izvajanje sodelovalnega učenja, ki je za 

učence z učnimi težavami nasploh zelo učinkovito. Primerna je za izvajanje treningov 

avtomatiziranja posameznih veščin, kot npr. branja, pisanja, poslušanja, računanja in učenje 

strategij reševanja problemov. Za učinkovito skupinsko pomoč je potrebna čim bolj 

homogena skupina in primerna velikost učencev (optimalna velikost je od štiri do šest 

učencev) (Učne težave v osnovni šoli: koncept dela, 2008). 

 

Iz lastnih izkušenj opažam, da je individualna obravnava izven razreda najbolj učinkovita 

zlasti v nižjih razredih za otroke, ki potrebujejo zelo intenzivno in specifično obliko pomoči 

(npr. pri učencih, ki imajo težave na področju fonološkega zavedanja in slušnega 

razločevanja). Medtem ko je pomoč v razredu še posebej primerna kadar delamo z učenci, ki 

imajo podobne težave in jih želimo naučiti npr. strategije reševanja problemov, bralne 

strategije ali socialne veščine. Smiselno se mi zdi, da o izvajanju dodatne strokovne pomoči 

na različne načine povprašamo tudi učence s posebnimi potrebami ter pri tem upoštevamo 

tudi njihovo mnenje. 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

1.3.3 Naloge izvajalca dodatne strokovne pomoči v procesu poučevanja učencev s 

posebnimi potrebami 

 

N. Zigmnod (2001) pravi, da delo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga sicer obsega 

neposredno delo z otroki s posebnimi potrebami, timsko delo z učitelji in šolsko svetovalno 

službo ter sodelovanje s starši, vendar ob tem izrecno poudarja (prav tam, str. 73), da je bistvo 

poučevanja otrok s posebnimi potrebami osredotočenost na individualne potrebe otrok. 

Dodatna strokovna pomoč mora biti skrbno načrtovana in ciljno usmerjena. Pri tem je 

ključnega pomena individualizacija dela, npr. predstavitev učne snovi na različne načine, 

prilagojen tempo dela, vodenje in pomoč. Pomeni, da otrokom s posebnimi potrebami 

ponudimo njihovim potrebam prilagojen didaktični pristop. Prav tega se je potrebno zavedati 

tudi pri pedagoškem delu v razredu.  

 

Bauwens in sodelavci (1989, po Fenick, 2001) poudarjajo, da je ključnega pomena 

porazdelitev dela med učiteljem in izvajalcem dodatne strokovne pomoči. Tako je naloga 

učiteljev, ki so strokovnjaki za določeno predmetno področje, da seznanijo specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga z učnim načrtom, vsebino ure in cilji oz. standardi znanja, 

odgovorni so za vse učence v razredu in za podajanje snovi v skladu z učnim načrtom. 

 

Naloge izvajalcev dodatne strokovne pomoči pa se ne nanašajo zgolj na prepoznavanje 

vzrokov učenčevih težav, iskanje načinov za kompenzacijo ter premagovanje le-teh, oceno 

otrokovega delovanja pri pouku, izdelavo in izvajanje individualiziranih programov, 

spremljanje napredka otrok in povezovanje posameznih strokovnjakov, vodstva šole, staršev 

in otrok (Novljan, 1997). Izvajalci dodatne strokovne pomoči tudi opazujejo, spremljajo in 

nudijo neposredno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki navadno težko sledijo razlagi 

učitelja oz. tempu dela, občasno pomagajo ostalim učencem v razredu, dodatno razlagajo 

učno snov, glasno berejo besedilo, vzpodbujajo učence, prevzamejo del ure, ki se osredotoča 

na splošno vsebino, strategije preverjanja znanja, socialno učenje in organizacijo dela. Za delo 

pripravijo tudi prilagoditve in poskrbijo za diferenciacijo in individualizacijo vsebin ter 

pripravijo učne liste in pripomočke za učinkovitejše učenje tako otrok s posebnimi potrebami 

kot tudi ostalih učencev v razredu ter z njimi seznanijo tudi učitelja. V razredu lahko 

prevzamejo del ure, ki je namenjen ponavljanju učne snovi in povezovanju le-te z 

obravnavano tekočo snovjo ali vodijo različne treninge (trening poslušanja in pripovedovanja, 

trening reševanja problemov), ki vsem otrokom pomagajo razvijati določene sposobnosti in 
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spretnosti. Izvajalci dodatne strokovne pomoči poskušajo na različne načine zmanjšati 

primanjkljaje učencev s posebnimi potrebami pri usvajanju minimalnih standardov znanja oz. 

spremljajo njihov napredek. Zaradi pogostih težav in neuspehov pri učenju del časa namenijo 

tudi psihosocialni opori učencev s posebnimi potrebami, ki imajo praviloma skromno 

samopodobo (Bauwens idr., 1989, po Fenick, 2001).  

 

M. Kavkler (2004, str. 24–25) navaja naslednje primere prilagoditev za učence s posebnimi 

potrebami, ki počasneje usvajajo znanja: 

 prilagoditve okolja (delo v parih, malih skupinah, prostor za individualno pomoč, 

prostor za učne pripomočke, učenec sedi blizu učitelja ali vrstnika, ki mu je 

pripravljen pomagati); 

 prilagoditve časa (potrebne so za avtomatizacijo veščin, pridobivanje, utrjevanje, 

preverjanje znanja); 

 prilagoditve učnih pripomočkov in gradiv (različne ravni zahtevnosti gradiv, več 

slikovnega materiala, tabele, kalkulator, računalnik); 

 prilagoditve domačih nalog in drugih obveznosti (glede na učenčevo znanje, veščine, 

strategije reševanja); 

 prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja (manjša kompleksnost nalog, 

enostavna navodila, krajše naloge, jasna in enoznačna vprašanja, podaljšan čas 

reševanja ali reševanje po delih, povečan tisk, več prostora za odgovore, uporaba 

različnih učnih pripomočkov, več ustnega kot pisnega preverjanja znanja); 

 prilagoditve učnih metod in pristopov (poudarjanje ključnih misli s podčrtavanjem, 

označevanjem ali ustno, dejavnosti s konkretnimi materiali, reševanje praktičnih 

nalog, ki so povezane z njihovimi življenjskimi izkušnjami, poenostavljene razlage s 

ponovitvami, učenje strategij korak za korakom, uporaba različnih pripomočkov: 

plakatov, ponazoritev ključnih informacij, gibalne dejavnosti, učenje po modelu, 

pogoste povratne informacije). 

Te prilagoditve so splošne, saj jih večina predstavlja dobro poučevalno prakso. Znotraj teh 

prilagoditev lahko strokovna skupina za pripravo individualiziranega programa po potrebi 

določi dodatne prilagoditve, ki morajo ustrezati vrsti in stopnji primanjkljajev otrok s 

posebnimi potrebami. Pri tem je ključnega pomena individualni pristop do otrok s posebnimi 

potrebami, saj enaka vrsta primanjkljajev otrok s posebnimi potrebami še ne pomeni, da vsem 

lahko prilagodimo delo na enak način oz. da smo uspešni z enakimi pristopi in metodami 
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dela. Zavedati se moramo, da je individualni pristop pri delu z otroki s posebnimi potrebami 

temelj, ki ga moramo upoštevati in na katerem moramo graditi. 

 

O nalogah učiteljev in specialnih in rehabilitacijskih pedagogov piše več avtorjev (Bauwens 

po Fennick, 2001; Dieker in Murawski, 2004; Weiss in Brigham, 2000, po Scruggs, 

Mastopieri, McDuffie, 2007; Schmidt, 2000; Kokotec in Medved 2000; Klingner in sodelavci, 

1998; Vaughn, Schumm in Arguelles, 1997; Kavkler, 1996; Cook in Friend, 1996, po 

Zigmond, 2001; Fox, 1994; Kavkler, 1996). Izmenjava informacij med učiteljem in 

specialnim in rehabilitacijskim pedagogom je ključnega pomena za uspešno timsko 

poučevanje – tako naj bi učitelj specialnega in rehabilitacijskega pedagoga seznanil z učno 

vsebino in cilji, specialni in rehabilitacijski pedagog pa učitelja s prilagoditvami učencev in 

cilji individualiziranega programa posameznega učenca (Dieker in Murawski, 2004). 

Potrebno se je zavedati, da pri timskem poučevanju učitelj in izvajalec dodatne strokovne 

pomoči delujeta kot tim, učitelja si delita odgovornost za poučevanje, prilagoditve, 

spremljanje napredka učencev, za komunikacijo s starši in evalvacijo učencev. Oba poučujeta, 

vzdržujeta disciplino in si pomagata (Bauwens po Fennick, 2001; Walther-Thomas, 1997). 

 

Rea, McLaughlin in Walther-Thomas (2002) opozarjajo, da individualna oblika dela pri  

otrocih z učnimi težavami ne daje najboljših rezultatov. Nekateri avtorji (Carlson, 1997; 

Fuchs in Fuchs, 1995; Lloyd in Bambatese, 1991; Wagner in Shaver, 1993, po Rea, 

McLaughlin in Walther-Thomas 2002) menijo, da učenci z učnimi težavami dolgoročno ne 

dosegajo zadovoljivih učnih dosežkov. Med vzroki, ki ovirajo uspeh učencev z učnimi 

težavami, navajajo nižja pričakovanja do učencev, neusklajen učni načrt med izvajalcem 

dodatne strokovne pomoči in učiteljem ter stigmatizacijo učencev. Tudi M. Kavkler (1996) 

navaja, da so v državah z dolgoletno tradicijo integriranega izobraževanja otrok s posebnimi 

potrebami ugotovili, da le individualno nudenje pomoči otrokom ne daje najboljših rezultatov, 

in da je občasna pomoč v razredu dobrodošla. M. Kavkler (1996) govori o specialnem in 

rehabilitacijskem pedagogu kot koordinatorju, ki lahko kot učitelj pomočnik občasno nudi 

pomoč v razredu. Košir (2003) je primerjal različne koncepte izvajanja DSP in ugotavlja, da 

je za zadovoljevanje posebnih potreb v šolstvu v Evropi zelo razširjen koncept podpornega 

učitelja. Koncept podpornega učitelja uresničuje dva pomembna cilja v izobraževanju, to sta 

uvajanje šolskega sistema, ki bo odprt in dostopen vsem otrokom in doseganje izobraževalne 

kakovosti. Strinja se, da je inkluzija otrok s posebnimi potrebami kompleksna naloga, ki 

pogosto preseže učiteljeve osnovne sposobnosti in znanje, zato se morajo za delo z otroki s 
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posebnimi potrebami ves čas izobraževati, po drugi strani pa učitelji za pomoč pri specifičnih 

nalogah potrebujejo stik z drugimi strokovnjaki. Pri tem jim lahko pomagajo podporni 

učitelji, ki si prizadevajo zagotoviti podporo za otroke s posebnimi izobraževalnimi 

potrebami. Poznamo različne angleške izraze, ki označujejo podpornega učitelja (prav tam), ti 

so angl. specialist education need (SEN), specialised teacher, visiting teacher, remedial 

teacher, resource teacher, support teacher, specialist education need co-ordinator (SENCO), 

advisory teacher, insegniante di sostegno, Stutzlehrer, Zeitlehrer. Omenjene vloge pri nas 

enačimo s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom. O podpornem učitelju govori tudi 

Opara (1996), saj je njegova naloga, da otroku s posebnimi potrebami pomaga tudi pri 

vključevanju v razredno okolje. 

 

Iz povedanega lahko razberemo, da je za učenca v razredu in njegov razvoj v prvi vrsti  

odgovoren učitelj, izvajalec dodatne strokovne pomoči mu pa pomaga, da lažje opravi svoje 

delo. Njuno sodelovanje izhaja iz dejstva, da sta oba strokovnjaka, ki vsak s svojega vidika 

poznata in spoznavata učenca in mu pri tem na svoj način nudita pomoč.  

Kot izvajalka dodatne strokovne pomoči se zavedam, da sta tako izvajalec dodatne strokovne 

pomoči kot učitelj enako odgovorna za otroka s posebnimi potrebami. Navadno me spremlja 

občutek, da sem za doseganje zastavljenih ciljev v večji meri odgovorna sama, saj moram 

otrokom s posebnimi potrebami olajšati usvajanje novega znanja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

2 TIMSKO DELO V ŠOLI 

 

Timi predstavljajo pomemben del organizacij in medorganizacijskih povezav. V njih se 

sprejemajo odločitve in izvajajo projekti. Šolski razvojni timi so spodbujevalci sprememb, 

inkluzivni timi se usmerjajo na učence s posebnimi potrebami, celoten kolektiv neke šole pa 

lahko deluje kot tim z opredeljenimi cilji in medsebojno povezanostjo članov. Timi so ključni 

gradniki uspešnosti. 

 

Različni avtorji timsko delo različno opredeljujejo, zato bom v nadaljevanju predstavila 

nekatere najpogosteje uporabljene opredelitve timskega dela. 

 

2.1 Opredelitve in pojmovanja timskega dela 

 

A. Polak (2009) je v svojem delu Timsko delo v vzgoji in izobraževanju natančno proučila 

timsko delo učiteljev. Avtorica pojasnjuje, da je timsko delo učiteljev v različnih časovnih 

obdobjih in državah različno poimenovano in opredeljeno.  

 

Tako izraz timsko poučevanje (angl. team teaching) v ameriški literaturi sega v 60. leta, z 

njim so poimenovali poseben didaktični način izvajanja pouka, vsebinsko pa je zajemal tako 

timsko načrtovanje, timsko izvajanje in timsko evalviranje pouka (prav tam, str. 7; Polak, 

2008b, str. 9).  

 

Omenjena avtorica navaja številne avtorje (npr. Arcaro, Chivers, Day, DiPardo, Jordan, 

Thomas, prav tam), ki so v poznejših strokovnih delih uporabljali tudi druga poimenovanja 

timskega dela v šoli, najpogosteje timsko delo učiteljev (angl. teamwork of teachers), 

sodelovalno poučevanje (angl. collaborative teaching), skupinsko sodelovanje učiteljev 

(angl. group-based collaboration) ter številne druge izraze, ki jih je težko neposredno 

prevajati v slovenščino. Med slednje spadajo angleški izrazi collaboration, partnership, 

teamwork, jointwork, co-ownership, participation, multi-agency working. Izraz team teaching 

je širšega pomena, saj zajema tako timsko načrtovanje, timsko poučevanje kot timsko 

izvajanje pouka (angl. team instruction) in timsko evalvacijo (prav tam). Ista avtorica v 

slovenščini uporablja izraz timsko delo učiteljev, ki ga v pedagoški praksi opredeljuje kot 

file:///C:/Users/Nenad/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/TEORETIČNI%20DEL/KAZALO%2013.1.doc
file:///C:/Users/Nenad/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/TEORETIČNI%20DEL/KAZALO%2013.1.doc
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»tisto dogajanje v skupini ali razredu učencev, ko se dva učitelja ali več učiteljev z vzgojno-

izobraževalnimi nameni (cilji) hkrati usmerjata ali usmerjajo na iste učence v okviru 

posamezne pedagoške dejavnosti, učnega predmeta ali kombinacije predmetov, znotraj ali 

zunaj učilnice. Poteka lahko v eni ali več etapah, in sicer kot timsko načrtovanje pouka, 

timsko poučevanje in kot timska evalvacija.« (Polak, 2009, str. 10). Pri timskem poučevanju 

oz. timskem izvajanju timsko načrtovanega pouka je stik učiteljev z učenci hkraten in 

neposreden. Navaja tudi, da je pri timskem izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela, 

medsebojno delitev dela v timu in organizacijo neposrednega pedagoškega dela mogoče 

didaktično izpeljati zelo raznoliko: npr. kot medsebojno prepletanje in dopolnjevanje v 

načinih motiviranja otrok, izmenjavo aktivnega dialoga z njimi, hkratno vodenje različnih 

aktivnosti, prepletanje razlage in demonstracije določenih aktivnosti ali spretnosti, prepletanje 

razlage in sprotno odpravljanje težav pri učenju ali razvijanju različnih spretnosti, aktivno 

vodenje določenih aktivnosti in pomoč, prepletanje vodenega pogovora in postavljanja 

vprašanj, hkratno vodenje lutkovnih, glasbenih, likovnih in športnih dejavnosti ipd. Prav tako 

ugotavlja, da je idej za izpeljavo timskega izvajanja oz. poučevanja ogromno, večinoma so 

odvisne od didaktične in pedagoške iznajdljivosti pedagoških delavcev, ki tim sestavljajo 

(Polak, 2012, str. 61). Meni tudi, da se timsko delo kaže v številnih raznovrstnih oblikah, na 

primer kot timsko načrtovanje in izvajanje dnevov dejavnosti (športnih, naravoslovnih, 

tehničnih dnevov) (Polak, 2008b, str. 9). 

 

V tuji strokovni literaturi je najpogosteje citirana definicija timskega poučevanja (v širšem 

smislu) po Shaplinu (1964, po Polak, 2009, str. 7; Meehan, 1973, str. 717, Brinkmann, 1973, 

str. 13), ki velja za enega od pionirjev timskega poučevanja: »Timsko poučevanje je vrsta 

organizacije pouka, ki predpostavlja učno osebje in pripadajoče učence; pri tem je dvema 

učiteljema ali manjši skupini učiteljev prepuščena skupna odgovornost za celotno ali delno 

izvedbo pouka za isto skupino učencev.« S tem pa nakazuje deljeno odgovornost med 

učiteljema in dolžnost vseh članov tima, da s skupnim prizadevanjem zagotavljajo učencem 

kar najugodnejše razmere za učenje. V tej opredelitvi timskega poučevanja je jasno 

izpostavljen tudi odnos med učitelji in učenci, saj je vzajemna povezanost enih in drugih 

ključnega pomena. Največji preizkus teh odnosov je timsko izvajanje pouka (timsko 

poučevanje v ožjem pomenu, angl. team instruction), ki timsko poučevanje (v širšem 

pomenu) tudi najbolj ločuje od različnih drugih oblik formalnega ali neformalnega 

sodelovanja učiteljev (le občasno timsko načrtovanje, evalvacija pouka, sodelovanje pri 

izdelavi učnih pripomočkov ali delovnega materiala, sodelovanje pri delu s starši idr.). Pravo 
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timsko poučevanje po Shaplinu je samo tisto, ki se izvaja v daljšem časovnem obdobju, in ne 

le v nekaj poskusih ali šolskih urah.  

Osnovne značilnosti, ki so skupne vsem opredelitvam timskega poučevanja, so naslednje:  

 timi so sestavljeni iz dveh ali več učiteljev; 

 učitelji v timu si porazdelijo odgovornost za učenje s skupinami učencev; 

 člani tima skupaj načrtujejo pouk in vrednotijo napredek in uspeh učencev; 

 učitelji v timu imajo priložnost opazovati drug drugega in učence; 

 pri timskem poučevanju so lahko učenci razporejeni v različne skupine in različne 

prostorske kotičke (Shaplin po Jovan, 1987, str. 16). 

 

Po Singerju (1964, po Buckley, 2000, str. 45) je timsko delo (uporablja izraz team teaching) 

»sodelovanje dveh ali več učiteljev pri načrtovanju, podajanju snovi in evalviranju ene ali več 

skupin učencev v primernem časovnem obsegu, tako da imajo ti možnost izkoristiti prednosti 

posebnih oz. specializiranih zmožnosti učiteljev – članov tima.« 

 

Trump (1966, po Polak 2003, str. 3; Meehan, 1973, str. 718; Brinkmann, 1973, str. 13) je 

timsko delo (angl. team teaching) označil za takšno organizacijo pedagoškega dela, pri kateri 

dva ali več učiteljev in njihovih pomočnikov z medsebojnim dopolnjevanjem sposobnosti in 

kompetenc skupaj načrtujejo, poučujejo in evalvirajo pouk na enem ali več predmetnih 

področjih. Pri tem učitelji uporabljajo različne tehnične pripomočke ali metode. 

Trumpova opredelitev timskega poučevanja je znana kot ena najširših.  

 

Đorđevič (po Jovan, 1987, str. 15) timski pouk pojmuje kot tisto obliko organizacije, pri 

kateri učitelji tesneje sodelujejo in koordinirajo svoja prizadevanja, da bi z uporabo svojih 

strokovnih in pedagoških lastnosti, interesov in individualnih možnosti skupaj organizirano 

načrtovali, izvajali in vrednotili pouk. Tak pouk je po njegovem (prav tam) mnenju bolje 

prilagojen potrebam in zmožnostim učencev, z vidika pedagoškega dela pa racionalnejši in 

bolj učinkovit. Vsak učitelj v timu je ponavadi specializiran za določeno področje ali določen 

vidik poučevanja, kar temelji na njegovih strokovnih ali osebnih »močnih področjih« in 

interesih. Timi učiteljev sprejemajo skupne odločitve o organizaciji in ciljih pouka, o 

organizaciji in delu skupin učencev ter tudi o šolskem delu in učenju posameznikov. 
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Pomembna definicija timskega dela učiteljev je zapisana tudi v Pedagoški enciklopediji 

(1989, str. 446), kjer je timsko delo učiteljev opredeljeno kot »oblika aktivnosti, ki jo opravlja 

skupina (dva ali več) pedagoških strokovnjakov na podlagi neposrednega in enakovrednega 

sodelovanja (ne na podlagi položaja v formalni hierarhiji) in katere namen je doseči skupne 

cilje.« Avtorji enciklopedije pa izraz timsko delo povezujejo tudi s pojmi alternacija učiteljev, 

timski pouk in diferenciacija poučevanja. Alternacija označuje različne oblike izmenjevanja 

učiteljev v krajših ali daljših časovnih obdobjih pri delu z istimi učenci zaradi večje 

učinkovitosti pedagoškega dela ali iz objektivnih razlogov učiteljev. Najvišja raven alternacije 

učiteljev je hkratno poučevanje dveh učiteljev v istem razredu oz. učni skupini; učitelja se 

med pedagoškim delom izmenjujeta in si pomagata. Organizacijo in medsebojno delitev 

pedagoškega dela lahko izpeljemo na različne načine (kot hkratni dialog obeh učiteljev, 

izmenično odgovarjanje na vprašanja učencev, diskusijo z učenci, medsebojno pomoč oz. 

asistiranje pri izvajanju eksperimenta idr.). Alternacija učiteljev lahko temelji na vsebinski 

delitvi pedagoškega dela (vsak učitelj poučuje svoj vsebinski sklop), na delitvi po sestavinah 

učnega procesa (en učitelj obravnava snov, drugi vodi utrjevanje in ponavljanje), na 

didaktični delitvi (en učitelj teoretično razlaga problem, drugi ga praktično pokaže ali 

konkretizira), na sociološki delitvi dela (en učitelj frontalno razlaga, drugi organizira 

samostojno, skupinsko delo učencev ali delo v parih), na prostorski delitvi dela (učitelja 

poučujeta v različnih kotičkih istega prostora ali v različnih prostorih) in na časovni delitvi 

dela (en učitelj poučuje ure rednega pouka, drugi vodi podaljšano bivanje, dopolnilni ali 

dodatni pouk, interesne dejavnosti). Opisana alternacija učiteljev pozitivno vpliva na učni 

proces, saj vsak učitelj vnaša v pouk svoje strokovne in osebnostne posebnosti, po katerih je 

prepoznaven med učenci, sodelavci in starši. Alternacija učiteljev v smislu zamenjave, kadar 

je eden od učiteljev odsoten, pa je formalnejša in navadno zmanjšuje učinkovitost pouka. S 

timskim poučevanjem se laže uresničuje tudi diferenciacija pouka (prav tam, str. 17). 

 

Bauwens, Hourcade in Friend (1989, po Murawski in Swanson, 2001, str. 258) so zasnovali 

izraz cooperative teaching, ki označuje pristop poučevanja med učiteljem in specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom. Prav tako so predstavili načine, kako timsko poučevanje vnesti 

v prakso.  

Cook in Friend (1995, str. 2) sta izraz cooperative teaching (slov. timsko poučevanje) 

skrajšala na t.i. co-teaching in ga opredelila kot »poučevanje dveh ali več učiteljev, ki 

poučujeta heterogeno skupino učencev v istem prostoru.« 

Njuna definicija zajema štiri ključne komponente, ki jih predstavljam v nadaljevanju: 
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 Timsko poučujeta dva učitelja in le občasno več kot dva. Eden od njiju je razredni ali 

predmetni učitelj, drugi pa specialni in rehabilitacijski pedagog oz. strokovnjak z 

določenega področja, npr. logoped.  

 Poučevanje ne pomeni nadziranja, pomoči le enemu učencu, pomoči pri poučevanju 

ampak poudarja, da sta oba strokovnjaka aktivno vključena v poučevanje učencev. 

 Oba strokovnjaka poučujeta heterogeno skupino učencev, vključno z učenci s 

posebnimi potrebami.  

 Timsko poučevanje poteka v enem razredu in ne ločeno, kar ne izključuje možnosti 

občasnega poučevanja učiteljev v ločenih razredih in s svojo skupino učencev.  

 

Zelo podobno definicijo zasledimo pri Murawski in Dieker (2008, str. 40). Dodajata le, da je 

za pristno timsko poučevanje (angl. co-teaching) potrebno timsko načrtovati (angl. co-plan), 

timsko poučevati (angl. co-instruct) in timsko evalvirati (angl. co-assess). 

 

Argüelles, Haughes, Schumm (2000, po Sileo in Garderen, 2010, str. 14) in Villa, Thousand, 

Nevin (2008, prav tam) zavzemajo stališče, da je timsko poučevanje (angl. co-teaching) 

primerno za poučevanje učencev s posebnimi potrebami v inkluzivnih razredih. Pri tem si 

učitelj in specialni in rehabilitacijski pedagog porazdelita delo za načrtovanje, izvajanje in 

evalvacijo učne ure. Prav tako sta oba odgovorna za vse učence v razredu.  

 

Ripley (1997, po Sileo in Garderen, 2010, str. 15) pojasnjuje, da si pri timskem poučevanju 

učitelj in specialni in rehabilitacijski pedagog izmenjujeta svoje strokovno znanje, saj učitelji 

poznajo učni načrt predmeta, ki ga poučujejo, specialni in rehabilitacijski pedagogi pa imajo 

znanje o različnih metodah in oblikah poučevanja učencev, ki odstopajo od povprečja. 

Povedano z drugimi besedami »strokovnjake za posamezna predmetna področja združimo s 

strokovnjaki za diferencirano poučevanje.« (Villa, Thousand, Nevin, 2008, str. 15). 

Praper (2001, str. 28) zastopa stališče, da ima vsakdo od članov tima specifično znanje in 

odgovarja za svoje odločitve, ki pa so podrejene skupnemu cilju v okviru določene delovne 

naloge. Nihče ni nikomur podrejen ali nadrejen, vsakogar in vse skupaj pa obvezuje delovna 

naloga. Poudarja, da je za pravi tim značilno vzpostavljanje horizontalnih odnosov, ki 

temeljijo na jasni osebni in strokovni identiteti vsakega člana, a hkrati tudi na zmožnosti 

razumevanja drugačnosti vseh ostalih. 
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Nekoliko nenavadna, pa vendar zanimiva in pri tujih avtorjih (Vaughn, Schumm in Arguelles, 

1997; Kohler-Evans, 2006; Friend and Cook, 2007, po Howard and Potts, 2009; Howard and 

Potts, 2009; Murawski, 2008; Murawski in Dieker, 2008; Wilson, 2008; Sileo, 2011) pogosto 

navedena, je primerjava timskega poučevanja s t.i. poklicnim oz. strokovnim zakonom 

(uporabljajo angleške izraze marriage, professional marriage, co-teaching marriage). 

Podobno kot pri partnerskem zakonu je tudi v poklicnem oz. strokovnem zakonu ključ do 

uspeha iskanje kompromisov in sodelovanje. Partnerja morata delo skupaj načrtovati, ga 

enakomerno razdeliti in skupaj evalvirati. Učitelja, ki skupaj poučujeta, morata biti 

fleksibilna, saj tako krepita svoj odnos. Pri tem sta ves čas osredotočena na šolski uspeh otrok 

in njihov socialni razvoj. 

W. W. Murawski (2008, str. 27) pojasnjuje, da je vodstvo šole neke vrste ženitni posrednik, 

zato je pomembno, da spodbuja učitelje, naj sami izberejo svojega partnerja, čeprav to ni v 

vseh primerih izvedljivo.  

G. L. Wilson (2008, str. 240) slabo opravljeno timsko poučevanje primerja z zmenkom na 

slepo, saj si učitelja, ki timsko poučujeta, želita, da se šolsko leto čim prej konča.  

Podobno tudi J. M. Sileo (2011, str. 32) kot posledico neshajanja učiteljev, ki timsko 

poučujeta, primerja z ločitvijo učnega osebja.   

L. Howard in E. Potts (2009, str. 6) pojasnjujeta, da se morata učitelja sestati, načrtovati in 

porazdeliti delo, zlasti tisto, ki se nanaša na poučevanju, še preden začneta timsko poučevati.  

 

Pri tem se moramo zavedati, kot ugotavljata T. Devjak in A. Polak (2007, str. 41–42), da 

timsko delo individualnega ne nadomesti, ampak ga nadgradi z bogato timsko dinamiko in 

kompleksnimi psihološkimi procesi na področju zaupanja, komunikacije ter reševanja 

konfliktov in problemov. 

 

Iz navedenih opredelitev o timskem delu je razvidno, da večina avtorjev neposredno ali 

posredno poudarja enakomerno porazdelitev dela, skupne cilje in avtonomne posameznike s 

komplementarnimi znanji, ki se med seboj dopolnjujejo in so usmerjeni k skupnemu cilju ter 

si pri tem pomagajo.  

 

V nadaljevanju magistrskega dela bom dosledno razlikovala med timskim delom učiteljev in 

izvajalcev dodatne strokovne pomoči ter timskim poučevanjem, pri čemer je timsko 

poučevanje ena od etap timskega dela. S pojmom timsko poučevanje bom označevala sočasno 

poučevanje dveh učiteljev, praviloma v istem prostoru. 
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2.2 Prednosti timskega dela s poudarkom na timskem poučevanju   

 

Timsko delo ima v primerjavi z individualnim delom mnogo več prednosti in je med 

izvajalcem dodatne strokovne pomoči in učiteljem nujno potrebno, saj lahko delata v smeri 

največje koristi otroka. V zadnjem času timsko delo izvajalcev dodatne strokovne pomoči in 

učiteljev prerašča individualni pristop poučevanja, saj izvajalci dodatne strokovne pomoči 

vsaj občasno enemu učencu ali več učencem nudijo pomoč v razredu, tudi v obliki timskega 

poučevanja.  

 

V Sloveniji predstavlja tovrstno poučevanje z vidika sodelujočih v posameznih etapah učnega 

procesa, vrste njihove strokovne usposobljenosti, možnosti didaktično-metodične izvedbe in 

starostne strukture udeležencev izobraževanja razmeroma nov pedagoški model, ki je v 

slovenski šolski praksi doslej raziskan predvsem v prvem razredu devetletne osnovne šole. V 

osnovni šoli ga občasno izvajajo tudi učitelji predmetnega pouka kot medpredmetno 

povezovanje. Da zgolj individualno nudenje pomoči otrokom ne daje najboljših rezultatov, 

ugotavlja tudi M. Kavkler (1996, str. 96), ki se sklicuje na ugotovitve držav z dolgoletno 

tradicijo integriranega izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Različne oblike timskega 

dela, med njimi tudi timski pouk, zagovarja tudi M. Cencič (2003), saj je v skladu z načelom 

uresničevanja uspešne inkluzije.  

 

Izkušnje učiteljev in učencev iz empiričnih ugotovitev ameriških raziskav so pokazale 

številne prednosti timskega poučevanja, v nadaljevanju navajam le nekatere izmed njih 

(Polak, 2009, str. 108–109):  

 večje povezovanje vsebinsko različnih predmetov med seboj; 

 več možnosti za vključevanje zunanjih strokovnjakov in različnih ustanov v pouk; 

 večji poudarek na poučevanju učiteljev »specialistov« na določenem področju, kar 

zagotavlja kakovostnejše poučevanje; 

 lažje grupiranje učencev po različnih kriterijih (npr. glede na predznanje, sposobnosti, 

interese) in delo z različno velikimi skupinami učencev; 

 učenci niso več omejeni le na stil poučevanja in zmožnosti enega samega učitelja, ob 

poučevanju različnih učiteljev laže diferencirajo svoje interese, zmožnosti in potrebe; 

 manjša verjetnost konfliktov med posameznim učiteljem in učencem; 
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 večje možnosti različnega razporejanja učencev (fleksibilna diferenciacija), posledično 

tudi večja motiviranost učencev za šolsko delo; 

 učenci prevzamejo večjo odgovornost za svoje učenje, saj delo v večjih skupinah 

temelji na samostojnem učenju; 

 boljša izmenjava informacij o učencih in delu z njimi; 

 učitelji imajo več priložnosti, da pokažejo svoja močna področja pedagoškega dela 

(glede na posebno nadarjenost, interes, usposobljenost, znanje), kar vodi h 

kakovostnejšemu poučevanju; 

 porazdeljena je odgovornost učiteljev za učence; 

 izboljša se vzdušje in motiviranost učiteljev za pedagoško delo; 

 medsebojna komunikacija učiteljev je boljša; 

 učitelji pri svojem delu doživljajo večje osebno zadovoljstvo. 

 

Navedene prednosti bi lahko razvrstili v tri širše sklope: na didaktično-organizacijske 

prednosti, prednosti v zvezi z učno-vzgojnim napredovanjem učencev in na prednosti v zvezi 

z osebnostnim in strokovnim napredovanjem učiteljev. 

Pedagoški strokovnjaki (Buckley, 2000; Nolimal, 2009; Polak, 2009) pa prednosti timskega 

dela v šoli delijo na tri sklope: na prednosti, ki jih ima timsko delo v šoli za učence, učitelje in 

šolo kot institucijo. Po mnenju A. Polak (2009, str. 110) je ta delitev sicer preglednejša, 

vendar poudarja, da so različne prednosti timskega dela med seboj povezane in soodvisne.  

Najbolj sistematičen pregled prednosti timskega dela učiteljev, zlasti timskega poučevanja, je 

na osnovi izkušenj učiteljev, lastnih empiričnih ugotovitev in ugotovitev drugih avtorjev 

oblikoval Buckley (2000), v svoji knjigi pa jih povzema A. Polak (2009, str. 110–116). V 

nadaljevanju jih natančneje predstavljam. 
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2.2.1 Prednosti timskega poučevanja za kognitivni in socialni razvoj učencev  

 

Različni avtorji ugotavljajo naslednje prednosti timskega dela učiteljev za učence: 

 tim učiteljev z različnimi pogledi na temo, stilom poučevanja, osebnostnimi 

značilnostmi in didaktično-metodičnimi pristopi popestri pouk, vzdržuje višjo raven 

pozornosti in motivacije učencev (Grapulin Bavčar, 2012; Hus in Šterlek, 2010; 

Nolimal, 2009; Zigmond, Magiera in Matta, 2003, po Murawski in Lochner, 2010); 

 učenci pri timskem poučevanju dobijo interdisciplinaren pogled na znanje, razvijajo 

spretnosti analiziranja in sintetiziranja (Polak, 2009); 

 timsko poučevanje daje učencem zgled kritičnega mišljenja in spodbuja večjo miselno 

aktivnost učencev (Polak, 2009); 

 pri timskem poučevanju se učenci učijo aktivno poslušati (Polak, 2009); 

 učenje in pomnjenje motiviranih učencev je učinkovitejše zaradi fleksibilnejšega 

pouka, večje aktivnosti učencev in bolj usmerjene diskusije (Polak, 2009); 

 učenci ob timskem poučevanju razvijajo komunikacijske spretnosti, saj aktivnosti 

vključujejo izmenjavo idej, igro vlog (Nolimal, 2009); 

 prisotnost več učiteljev v razredu zmanjšuje verjetnost problemov v odnosu učenec – 

učitelj in odklonilno vedenje učencev (Polak, 2009; Dieker, 2001); 

 timsko delo učiteljev je učencem zgled sodelovalne naravnanosti v vsakdanjem 

življenju (Hus in Šterlek, 2010; Buckley 2000); 

 učenci lahko izvajajo več dejavnosti hkrati, delajo po skupinah, saj več učiteljev laže 

spremlja in nadzoruje njihovo delo (Grapulin Bavčar, 2012); 

 izboljša samopodobo učencev in socialne odnose med njimi (Nolimal, 2009; Walther-

Thomas, 1997); 

 temeljitejša diferenciacija in individualizacija dela (Nolimal, 2009; Murawski in 

Dieker, 2004); 

 hitrejše povratne informacije (Hus in Šterlek, 2010; Nolimal, 2009). 

 

Anketni vprašalnik, ki so ga na Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana (Bojadžiev in Željeznov, 

2012, str. 50) izpolnili učenci je pokazal, da so dijaki (87,01 %) zadovoljni z uvedbo timskega 

pouka. Med utemeljitvami, zakaj so zadovoljni s takšnim načinom dela, jih je največ 

odgovorilo, da se jim učitelj lahko bolj posveti, da je delo učinkovitejše, razlaga pa pestrejša 

file:///C:/Users/Nenad/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/TEORETIČNI%20DEL/KAZALO%2013.1.doc


39 

 

in da se tako naučijo še več. Učenci, ki niso bili zadovoljni s timskim poukom so pojasnili, da 

morajo več delati in da je nadzor učiteljev nad njimi in opravljenim delom večji. 

 

Ali omenjene prednosti timskega poučevanja med dvema učiteljema oz. učiteljem in 

izvajalcem dodatne strokovne pomoči ugodno vplivajo na kognitivni in socialni razvoj otrok s 

posebnimi potrebami v strokovni literaturi nisem zasledila. 

 

2.2.2 Prednosti timskega poučevanja za strokovni in osebnostni razvoj učiteljev  

 

Temeljne prednosti, ki jih imajo učitelji pri timskem delu, so večja medsebojna pomoč in 

skupno reševanje problemov, večja interakcija idej in sposobnosti članov tima, več možnosti 

za specializacijo na posameznem predmetnem ali vsebinskem področju, delitev vlog in nalog 

glede na sposobnosti in spretnosti članov tima ter lažje sprotno spremljanje učencev 

(Freeman, 1970, po Jovan, 1987, str. 27).  

 

Prednosti, ki jih timsko poučevanje prinaša učiteljem, navajajo številni avtorji, opažajo pa jih 

tudi učitelji v praksi – sami pri sebi: 

 kolegi v timu so zgled in vir novih idej, pristopov (Grapulin Bavčar, 2012; Hus in 

Šterlek, 2010; Polak, 2009; Weiss in Brigham, 2000, po Murawski in Lochner, 2010; 

Hrabar, 2010; Vaughn, Schumm, Arguelles, 1997); 

 razporeditev nalog, zadolžitev in dela nasploh (Hus in Šterlek, 2010; Cook in Friend, 

2007, po Murawski in Lochner, 2010; Hrabar, 2010); 

 lažje načrtovanje in evalvacija dela (Hus in Šterlek, 2010); 

 s timskim načrtovanjem se izboljša kakovost poučevanja (Hus in Šterlek, 2010); 

 intenziven je proces samoevalvacije in timske evalvacije (Polak, 2009); 

 več je priložnosti za spoznavanje učencev, sprotno vrednotenje in spremljanje 

rezultatov (Hraber, 2010; Polak, 2009); 

 zmanjša se verjetnost osebnih konfliktov med posameznim učencem in učiteljem 

(Polak, 2009); 

 učitelji izkoristijo svoja močna področja in z njimi dopolnjujejo šibka področja drugih 

ter se tako dopolnjujejo v znanju (Grapulin Bavčar, 2012; Hrabar, 2010; Nolimal, 

2009; Arnold, Stevenson, 1998); 
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 učitelji opazujejo in komentirajo šibka področja drug drugega, si izmenjujejo predloge 

in pomagajo (Polak, 2009); 

 timski uspehi povečajo samozavest tima in spodbudijo nove načrte (Polak, 2009); 

 timsko načrtovanje prihrani čas in delo (Hus in Šterlek, 2010); 

 medsebojna pomoč (Hus in Šterlek, 2010). 

 

Učiteljice mentorice in učiteljice pomočnice, ki so sodelovale v projektu Drugače v drugačno 

šolo, so pri svojem timskem delu zaznale naslednje prednosti (Polak, 2009, str. 114; 

Razdevšek Pučko, 1994, str. 67–91): 

 medsebojno dopolnjevanje članov tima v znanju, sposobnostih in spretnostih ter v 

osebnostnih lastnostih, temperamentu, učnih in spoznavnih stilih; 

 dopolnjevanje učiteljev v didaktičnih pristopih in oblikah dela; 

 s timskim načrtovanjem pouka pridobijo več idej, zato je načrtovanje lažje, časovno 

bolj racionalno, pouk pa zanimivejši, bolj dinamičen in kakovostnejši; 

 s timskim poučevanjem lahko z učenci izvajajo več dejavnosti hkrati; 

 lahko je več individualiziranega in diferenciranega dela z učenci; 

 povratne informacije učencem so hitrejše, večsmerne in temeljitejše; 

 tim laže zagotavlja večjo varnost učencev znotraj in zunaj razreda; 

 v timu so učitelji/vzgojitelji deležni večje medsebojne podpore; 

 skupna evalvacija in kritična analiza dela omogočata odpravljanje nastajajočih težav v 

timu, hkrati pa krepita samozavest članov pri načrtovanju novih nalog. 

 

Sklenemo lahko, da navedeni odgovori pedagoških delavcev potrjujejo nekatere predstavljene 

prednosti timskega dela, zlasti timskega poučevanja, ki se kažejo v usposobljenosti učiteljev 

za izvajanje sodobnih pristopov k učenju. Ali so omenjene prednosti timskega poučevanja 

med dvema učiteljema značilne tudi za timsko poučevanje učiteljev in izvajalcev dodatne 

strokovne pomoči v strokovni literaturi nisem zasledila. 
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2.2.3 Prednosti timskega dela, zlasti timskega poučevanja, na ravni šole 

  

Prednosti timskega dela učiteljev za šolo kot institucijo se pogosto vsebinsko pokrivajo z že 

navedenimi prednostmi, ki jih timsko poučevanje prinaša učencem in učiteljem. Nekatere 

izmed njih, navajajo jih A. Polak (2009), F. Nolimal (2009), V. Hus in A. Šterlek (2010), so 

širšega značaja in jih ne moremo označiti izključno kot prednosti učencev ali učiteljev. K 

prednostim timskega dela na ravni šole spadajo naslednje navedbe: 

 timsko poučevanje zagotavlja večjo specializacijo poučevanja za posamezna področja 

in s tem obogati kadrovsko strukturo šole; 

 s kombiniranjem močnih področij enih učiteljev je mogoče kompenzirati šibka 

področja poučevanja drugih učiteljev, tako se kakovost poučevanja poveča; 

 timsko poučevanje omogoča učenje z izmenjavo izkušenj, problemov in diskusijo; 

 timsko poučevanje predstavlja priložnost za lažje in hitrejše vključevanje novih ali 

manj izkušenih učiteljev; 

 učitelji pri timskem poučevanju intenzivneje razvijajo svoje zavedanje o pomembnosti 

pedagoškega dela in svojo osebno predanost poklicu; 

 skupno delo, vzajemne interakcije in medsebojna podpora učiteljev spodbujajo 

raziskovalno delo v šoli.   

 

Zavedati se je treba, da je poslanstvo učnih timov povečati učne izkušnje, pospešiti strokovno 

rast učiteljev in s tem izboljšati poučevanje in učenje (Nolimal, 2009). 

 

A. Polak (2012) ugotavlja, da je premalo sistematično načrtovanih in izpeljanih empiričnih 

raziskav, ki bi prednosti timskega dela empirično preverjale v praksi. Številne prednosti 

izhajajo iz ugotovitev in pričevanj učiteljev, ki timsko delo izvajajo v pedagoški praksi, in so 

tako podvržene subjektivnosti posameznikov, saj jih do ugotovitev vodijo zlasti lastne 

pozitivne in negativne izkušnje s timskim delom.  

 

V slovenski pedagoški praksi na področju timskega dela ista avtorica (prav tam) zaznava, da 

mnogi učitelji še nimajo osebnih izkušenj s timskim delom, da pa pozitivne izkušnje in 

povratne informacije učencev motivirajo pedagoške delavce za to obliko dela. Nadalje 

ugotavlja, da poznavanje in zavedanje prednosti timskega dela za učence in pedagoške 
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delavce prispeva k večji motivaciji učencev in poudarja, da se vsako timsko delo začenja pri 

posamezniku. 

 

2.3 Vrste timov v šoli 

 

V praksi srečamo različne modele timskega dela in različne vrste timov. Izvajajo ga lahko 

različne skupine učiteljev in drugih strokovnih delavcev na vzgojno-izobraževalnem 

področju. Vrsto tima določajo tudi drugi dejavniki, npr. raven strokovnosti članov tima, 

njihovo prevzemanje odgovornosti za določene naloge ipd. 

 

Aranda, Aranda in Conlon (1998, po Polak 2003, str. 57) time razvrščajo v tri glavne skupine: 

 delovne time (angl. work teams); 

 k nalogi ali problemu usmerjene time (angl. task teams) in 

 vodstvene time (angl. management teams). 

 

V delovnih timih člani le delajo skupaj, nimajo pa skupne vizije ali ciljev in so le redkokdaj 

nagrajeni za skupne dosežke. Člani takega tima pogosto delajo med seboj neodvisno, 

povezujejo jih samo delovni proces in prispevek h končnemu izdelku ali učinku. Tim je 

oblikovan predvsem iz organizacijskih razlogov. Za prave time je značilna pripadnost istemu 

delovnemu okolju in situacijam. 

Primeri delovnih timov v slovenski šolski praksi, ki pa ne izvajajo pravega timskega dela, so 

po mnenju A. Polak (prav tam): 

 učitelji razrednega pouka in učitelji v podaljšanem bivanju, saj je njihovo pedagoško 

delo neodvisno in samostojno; 

 učitelji različnih oddelkov istega razreda (razredni aktivi), ki jih druži poučevanje 

istega razreda, kajti sodelovanje med njimi ne zajema vseh etap pravega timskega 

dela (od timskega načrtovanja, timskega poučevanja in timske evalvacije); 

 predmetni aktivi učiteljev v 2. in 3. triadi osnovne šole, ki jih povezuje le poučevanje 

istih predmetov, ne pa skupno delo; 

 učitelji istega razreda ali oddelka, ki se srečujejo na skupnih sestankih ipd. 
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K nalogam ali problemom usmerjeni timi so le začasno organizirani (do opravljene naloge 

ali rešenega problema), vendar njihovo delo temelji na načelih pravega timskega pristopa: 

ukvarjajo se s specifičnimi nalogami in problemi, povezujejo jih skupni cilji in pozitivna 

soodvisnost. V šolskem okolju so prav ti timi najbolj zaželeni in smiselni. Oblikujejo se lahko 

naslednji timi (Polak, 2003, str. 58–59): 

 tim vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ali dveh vzgojiteljic, vloge med njima se 

enakovredno prepletajo, delujeta usklajeno, vzgojno-pedagoško delo timsko 

načrtujeta, timsko izvajata in timsko evalvirata; 

 tim učiteljice razrednega pouka in učiteljice v podaljšanem bivanju, če pouk timsko 

načrtujeta, poučujeta in evalvirata ter se ukvarjata z isto razredno problematiko in s 

starši učencev; 

 tim dveh ali več učiteljic razrednega pouka, ki določen del pouka (od ene šolske ure 

do več dni) ali druge šolske dejavnosti (npr. šola v naravi, dnevi dejavnosti) timsko 

načrtujejo, izvajajo in evalvirajo; 

 tim učiteljice razrednega pouka in predmetnih učiteljev, ki prav tako izvajajo vse tri 

etape timskega dela v šoli; 

 tim predmetnih učiteljev istih šolskih predmetov (npr. slavisti, matematiki), ki pri istih 

ali sorodnih šolskih predmetih izvajajo vse tri etape timskega dela v okviru rednega 

pouka ali drugih šolskih in zunajšolskih dejavnosti; 

 tim učiteljev in drugih strokovnih delavcev na šoli (npr. knjižničarji, šolski svetovalni 

delavci, zunanji sodelavci). 

 

V navedene oblike timskega dela se lahko vključijo tudi drugi delavci. Možnosti za 

povezovanje pedagoških delavcev v time so prepuščene njihovi fleksibilnosti in iznajdljivosti. 

 

Tretja vrsta timov, o katerih govorijo omenjeni strokovnjaki (prav tam) so vodstveni timi, ki 

jih sestavljajo strokovnjaki na vodstvenih položajih. Cilji članov vodstvenih timov so tesno 

povezani s cilji celotne delovne organizacije in z njeno vizijo, oblikujejo pa si tudi 

konkretnejše timske cilje. Vodstveni tim na področju šolstva je t.i. pedagoški tim, ki ga 

običajno sestavljajo ravnatelj, pomočnik ravnatelja ali pedagoški vodja in šolski svetovalni 

delavci.  Ob posebnih nalogah ali problemih lahko vključuje tudi druge člane (npr. posamezne 

učitelje). Cilj vodstvenega tima šole ponavadi ni timsko poučevanje, ampak timsko 
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načrtovanje in timska evalvacija. Pomembna vloga tega tima je tudi dajanje osebnostne in 

strokovne podpore drugim timom na šoli pri izvajanju timskega dela.  

 

V strokovni literaturi s področja timskega dela v šoli najdemo navedbe še drugih vrst timov, 

delitve pa so navadno oblikovane glede na način vodenja, ki v timu prevladuje. 

 

Buckley (2000, po Polak 2009, str. 38) prevzema delitev različnih avtorjev iz šestdesetih let 

(Davis, LaFauci in Richter, Chamberlin, Hanslovsky s sodelavci), ki glede na strukturo 

vodenja, razlikujejo tri vrste timov učiteljev, ki jih predstavljam v nadaljevanju. 

 Avtoritativno vodeni timi (angl. authority-directed teams) so timi, ki jih vodijo 

izbrani posamezniki, navadno avtoritete na nekem področju. Določijo jih nadrejeni v 

šoli ali kakšni drugi ustanovi. Vodja ima poudarjeno in zelo izpostavljeno vlogo, 

prevzemati mora tudi večji del odgovornosti za opravljene naloge in delo tima. V 

primerjavi z drugimi vrstami timov je v takšnem timu poudarek na doseganju 

zastavljenih ciljev, odločitve sprejemajo hitreje in bolj strukturirano, odgovornost za 

posamezne naloge pa je jasno razporejena med člani tima. 

 Samovodeni timi (angl. self-directed teams) so avtonomni, demokratični in 

samostojno vodeni ter med učitelji spontano in prostovoljno oblikovani. Vsi člani 

imajo enakovredno nalogo, odločitve pa sprejemajo s soglasjem vseh ali z 

glasovanjem. Tudi ta tim ima vodjo, ki je neke vrste koordinator, saj so njegove 

naloge bolj organizacijske in povezovalne, njegov položaj v timu pa v primerjavi z 

drugimi člani tima po ničemer ne izstopa. Prednosti tako oblikovanih timov so 

sproščeno in ustvarjalno vzdušje, pristni in dobri odnosi med člani tima in manjši 

socialni pritisk na posameznika.  

 Koordinirani ali mešani timi (angl. coordinated or mixed teams) so kombinacija prej 

predstavljenih vrst tima. Člani takšnih timov so močno zavezani zastavljenim nalogam 

in nenehno težijo po izboljševanju lastnega timskega dela. Velik poudarek je na 

temeljitem načrtovanju poučevanja, h kateremu skušajo po svojih močeh enakovredno 

prispevati vsi člani tima. 

 

Praper (2001) glede na vsebino, ki jo učitelji poučujejo pri timskem delu, loči med 

multidisciplinarnimi, interdisciplinarnimi in transdisciplinarnimi timi.  

Multidisciplinarni timi združujejo več ljudi z različnimi poklicnimi profili. Pri tem ima 

vsakdo jasno opredeljeno vlogo in dolžnosti, vendar med člani ni pravega sodelovanja. 
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Pozitivna soodvisnost je vezana le na opravljeno nalogo. Člani imajo jasen odnos do naloge, 

ne pa tudi drug do drugega. 

Interdisciplinarni timi omogočajo povezovanje več strok. Člani tima se povezujejo med 

seboj na ravni nalog, spoznavanja in ravnanja. Člani se dogovarjajo in so v tesnih 

medsebojnih odnosih, kar spodbuja njihov osebnostni razvoj in ustvarjalnost.  

Transdisciplinarni timi so zelo redki, člani tima poskušajo probleme reševati celostno in ne 

le z vidika svoje stroke.  

 

A. Polak (2009) še ugotavlja, da različne vrste interdisciplinarnih in multidisciplinarnih timov 

v šoli najdemo zlasti v strokovni literaturi s področja svetovalnih dejavnosti in dela z učenci s 

posebnimi potrebami. Strokovna interdisciplinarnost zagotavlja bolj specializirane pristope, 

metode in tehnike dela ter njihovo integracijo pri delu z učenci. Omenjene time največkrat 

sestavljajo učitelji in specialni in rehabilitacijski pedagogi. Pri interdisciplinarnem in 

multidisciplinarnem timskem delu si posamezniki porazdelijo vlogo glede na svoje strokovno 

področje, vendar skupaj načrtujejo in delujejo vzajemno.  

Avtorica še dodaja,  da morajo vsi, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami, biti zmožni 

navezovati stike in vzdrževati primerne odnose z učenci, udejanjati timsko delo (sodelovanje, 

zavezanost skupnim ciljem), aktivno poslušati, imeti dobro razvite komunikacijske spretnosti, 

biti pozitivno naravnani in spodbujati učence in prepoznavati potrebe učencev. Pri timskem 

načrtovanju pedagoških aktivnosti z zunanjimi, nepedagoškimi sodelavci pa je za primerno 

didaktično izpeljavo pouka najbolj kompetenten učitelj. 

 

Brajša in Stakić (1991, po Brajša 1995, str. 89) pa glede na učinkovitost razlikujeta med 

neuspešnimi, povprečnimi in uspešnimi timi.  

V neuspešnih timih timsko delo omejuje člane in jim onemogoča, da bi izkoristili svoje 

potenciale. Rezultati so slabši od seštevka znanja, sposobnosti in strokovnosti posameznikov. 

Povprečni timi ostajajo na ravni individualnih sposobnosti, saj člani tima ne delajo boljše in 

uspešneje. Takšni timi ne razvijejo timske ustvarjalnosti. Rezultati ustrezajo seštevku znanja, 

sposobnosti in strokovnosti posameznih članov. 

Uspešni timi z rezultati presegajo seštevek znanja, strokovnosti in sposobnosti članov. So 

ustvarjalni, člani delajo skupaj uspešneje, posamezniki presežejo raven svojih individualnih 

znanj, sposobnosti, strokovnosti in skupaj pridejo do novih, drugačnih, boljših in uspešnejših 

rešitev in rezultatov. 
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Zanimiva je tipologija M. J. Eisen (2000), ki loči šest vrst timov temelječih na odnosih. Meni, 

da time lahko kategoriziramo tudi po tem, kako so člani tima med seboj povezani in kako 

skupaj delajo. Pri tem uporabi metaforo družinskega sistema (angl. family systems model). 

Pojasnjuje, da podobno kot v večini družinskih sistemov, tudi v timih na interakcije med člani 

vplivajo število članov, stopnja odvisnosti oz. neodvisnosti med člani in življenjsko obdobje 

članov (angl. life cycle stage).  

Z vidika odnosov med člani tima tako zasledimo delitev na (Eisen, 2000, str. 13): 

 time, ki se oblikujejo na podlagi zaupanja. Sestavljajo jih člani, ki so si sami izbrali 

učitelja, s katerim želijo timsko delati. Sčasoma se predajo tesnemu sodelovanju, zlasti 

kadar gre za uvajanje novosti (programov, metod); 

 time, ki so podobni razširjeni družini. Smisel njihovega oblikovanja temelji na 

izmenjavi idej in materiala, hospitaciji ur, pa tudi čustveni podpori; 

 time, ki temeljijo na sožitju. Člani takega tima opravljajo svoje delo v razredu 

samostojno, skupaj pa le v primerih, ko je potrebno nadomeščanje odsotnega učitelja, 

ko imajo gostujoče predavatelje ali gledajo film; 

 time, v katerih se člani tima med seboj ne poznajo, poveže jih šele tretja oseba (na 

primer vodstvo); 

 time, v katerih dva učitelja z različnih področij poučujeta oz. podajata snov istemu 

razredu; 

 time, ki jih sestavljajo učitelji in učenci, ki želijo vzgajati širšo skupnost. 

 

Vrsta tima je odvisna od zastavljene naloge, od te pa so odvisne potrebne spretnosti, znanje in 

sposobnosti. Čeprav »različnost članov tima bogati timsko delo«, je prevelika različnost lahko 

razlog številnih konfliktov in težav (Polak, 2009).  

Menim, da je tim, ki ga sestavljata izvajalec dodatne strokovne pomoči in učitelj razrednik v 

nižjih razredih lahko zelo učinkovit, saj si lažje redno izmenjujeta informacije o napredku 

otrok s posebnimi potrebami, lažje se časovno prilagajata drug drugemu in usklajujeta ter 

izvajata vse tri etape timskega dela. 
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2.4 Proces oblikovanja in razvoja tima 

 

Oblikovanje in razvoj timov je proces (Marinšek, 2000; Polak, 2009; Arnold in Stevenson, 

1998; Novljan, 1997), saj se uspešen tim ne oblikuje čez noč. Oblikovanje in razvoj timskega 

sodelovanja je  postopen proces, ki gre sistematično skozi posamezne faze (Grmek Ivanuš, 

2007; Nolimal, 2009). Pravilno oblikovan tim ima velike možnosti za uspešno delo, zato jih je 

treba sistematično graditi, oblikovati, dograjevati in razvijati (Marinšek, 2000). 

 

Everard in Morris (1996, str. 201) predlagata naslednje korake pri oblikovanju timov: 

 določimo, kaj bi radi dosegli v dani situaciji, da bomo rešili problem in kriterije, po 

katerih bomo ocenjevali uspeh; 

 definiramo, zakaj bi radi to dosegli; 

 ustvarimo alternativne načine za doseganje tega; 

 odločimo se, katere načine bomo sprejeli; 

 ravnamo tako, kot smo se odločili; 

 pregledamo uspehe in neuspehe, da bomo izboljšali svoje delo. 

 

Bečaj in Velikonja (1995) pojasnjujeta, da je vizija ključni element skupinske dinamike, ki je 

v timu prisotna. Na prvi stopnji dobra organizacija poskrbi za potreben red, pri tem veljajo 

jasna pravila in nadzor. Na tej ravni sta učinkovita avtoritarno vodenje in jasna ter odločilna 

komunikacija, ki nenehno opozarja na spoštovanje sprejetih dogovorov. 

Na drugi stopnji posameznikove sprejetosti organizacija omogoča izražanje in predelavo 

njegovih bojazni, stisk in konfliktov. Učinkovito vodenje je sposobnost vživljanja v 

doživljanje in sprejemanje ljudi, komunikacija pa temelji na tehniki aktivnega poslušanja, ki 

pomaga posamezniku k pristnemu izražanju doživljanja in hotenja. Na tretji stopnji je 

posamezniku omogočena pristnost in njegova osebna potrditev ter njemu in skupini 

zagotavlja sorazmerno samostojnost. Oblika vodenja je demokratična, ustrezna komunikacija 

pa enakopravna in vsestranska. 

Medtem ko prva raven pomeni odvisnost posameznika od skupine, pomeni naslednja raven 

enakost z drugimi člani, a šele tretja omogoča učinkovitost in ustvarjalnost posameznika in 

skupine (Polak, 2009). 
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V praksi time pogosto oblikujemo priložnostno. Navadno so to dobri sodelavci, ki delo 

kakovostno opravijo (Tacer, 2012). Če želimo, da bodo timi uspešno delovali, je potrebno 

definirati vloge posameznikov v timu, oblikovati timska pravila oz. načelne dogovore in nato 

lahko steče proces uvajanja v timsko delo (Grmek Ivanuš, 2007). 

 

Nekateri avtorji (Erčulj in Marinšek, 1997; Grmek Ivanuš, 2007; Nolimal, 2009) procesnost 

in sistematičnost konkretizirajo s štirimi fazami: oblikovanje timov, delitev vlog, oblikovanje 

pravil in timski proces/izvajanje. 

Oblikovanje timov učiteljev, tj. izbor timskih dvojic, opravimo na podlagi analize strokovnih 

lastnosti učiteljev, ki omogočajo opravljanje funkcionalnih oz. formalnih vlog, ter 

osebnostnih lastnosti in posebnosti, ki omogočajo opravljanje timskih oz. neformalnih vlog. 

Ključnega pomena pri tem izboru so tako ožjestrokovne oz. predmetne in komunikacijske 

spretnosti ter spretnosti timskega načrtovanja, obvladovanja problemov, sprejemanja 

odločitev, timskega vodenja (Shonk in Belbin, 1993, po Nolimal 2009, str. 12). Pri tem Belbin 

poudarja, da je treba poiskati posameznike, ki so se sposobni prilagajati na strokovnem in 

osebnostnem področju, ter zagotoviti optimalno ravnovesje v formalnih in timskih vlogah 

(prav tam). 

 

D. Brečko (2001, str. 19) pojasnjuje, da je za oblikovanje uspešnega tima potrebno: 

 zagotoviti znanje, ki ga potrebujemo za uresničitev ideje in za dokončanje projekta; 

 zagotoviti različnost tako, da v tim povabimo ljudi, ki mislijo drugače kot mi. Pri tem 

ločimo šest skupin različnosti, ki so pomembne za timsko delo: različna strokovna 

znanja, različen pogled na isti problem, različnost mišljenja, različne osebnostne 

lastnosti, različne osebne izkušnje in pripadnost različnim družbenim skupinam. 

Opozoriti velja, da prevelika stopnja različnosti med člani lahko upočasni reševanje 

problemov, oteži komunikacijo, pojavijo se lahko strokovni nesporazumi in 

nestrinjanja in zavira notranjo povezanost; 

 izdelati seznam potrebnih znanj, pri čemer opredelimo področja in vrste znanja, ki 

jih pri delu potrebujemo. Priporočljivo je, da imajo člani tima širše znanje;  

 vključiti posameznike v timske vloge. Vodja tima razdeli nalogo na posamezne člane 

tima in določi vloge, kjer se timska vloga opazuje v sinergijskem delovanju z drugimi 

vlogami; 
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 upoštevati osebnostne lastnosti članov tima, saj so le-te pomemben element za 

izgradnjo tima. Kažejo se na različne načine: z vedenjem do dela, s svojim odnosom 

do okolja in z vplivom, ki jih ima na druge. 

 

K. Pavlič Škerjanc (2012) se dotika oblikovanja poučevalnih timov in meni, da je to velik 

izziv. Poučevalni timi bodo bolj uspešni, če se bodo učitelji zanje prostovoljno odločili, zato 

jih imenuje tudi naravni timi. Več možnosti za uspeh imajo stalni timi v nasprotju z 

občasnimi, saj je v slednjih premalo priložnosti za vzpostavljanje psiholoških procesov 

(Polak, 2009).  

 

Oblikovanje poučevalnih dvojic (timov za interaktivno timsko poučevanje) naj bi usmerjala 

naslednja tri temeljna načela (prav tam, str. 36):  

1) načelo različnosti, pri čemer ni dobro, da se dva, ki opravljata isto delo, ves čas 

strinjata, če pa se ves čas razhajata, njuno delo ni učinkovito; 

2) načelo komplementarnosti (dopolnjevalnosti), kar pomeni, da posamezniki v timu 

zavzemajo različne vloge, pri tem se upošteva njihova osebnost; 

3) načelo kompatibilnosti (združljivosti, skladnosti).  

 

Na omenjenih načelih temeljijo tudi različni modeli oblikovanja in delovanja timov, ki jih 

bom v nadaljevanju predstavila. Modelom je skupna predpostavka, da je v oblikovanju in 

razvijanju tima možno prepoznati več obdobij, ki jih avtorji poimenujejo stopnje, stadiji, faze, 

ravni ali koraki.  
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2.4.1 Tuckmanov model oblikovanja tima 

 

Strokovnjaki s področja timskega dela se najpogosteje sklicujejo na ameriškega psihologa 

Barryja W. Tuckmana (Polak, 2009). Njegov model je v strokovni literaturi najpogosteje 

omenjen. Menil je, da morajo vsi timi nujno skozi štiri stopnje, ki si vedno sledijo v natančno 

določenem zaporedju. Trajanje posamezne stopnje ni vnaprej opredeljeno. Tako naj bi na prvi 

stopnji oblikovanja tima potekale različne aktivnosti, ki tim gradijo, in sicer spoznavanje 

članov tima, primerjava in vzpostavljanje zaupanja med njimi, oblikovanje ciljev in 

pričakovanih rezultatov. Prav tako je potrebno določiti tudi velikost tima, sodelovanje v njem 

(prostovoljno ali obvezno) in prevzemanje odgovornosti za odločitve. Člani tima gradijo 

medsebojne odnose na osnovi prvega vtisa, ki običajno ne odseva dejanskega stanja.  

Stopnja nasprotovanja je najpomembnejše obdobje v razvoju tima, saj se dotika 

ciljev timskega dela, vlog, odnosov, omejitev, sestavljenosti tima in drugih značilnosti, ki so 

pomembne za vzdušje v timu. Bistveni cilji tega stadija so razjasnitev vlog in stila timskega 

dela ter pristni in sproščeni odnosi med člani tima. Na tej stopnji je značilno bogato čustveno 

doživljanje.  

Stopnja sprejemanja pravil nastopi pri uspešnem premagovanju preizkušenj na drugi 

stopnji. Tim postane močnejši od posameznikov, ki ga sestavljajo. Posamezniki sprejmejo 

vloge, pravila, dogovore in sklepe, do katerih so prišli v prejšnjem stadiju. To pripelje do 

večje usklajenosti med člani tima, zato se poveča moč tima. Člani tima si dobro izmenjujejo 

informacije, sledijo zastavljenim ciljem, sproti beležijo in spremljajo napredek tima, formalno 

vodenje dela upada. Prav tako pride do izraza pripadnost posameznikov timu, ki se odraža v 

večji aktivnosti in vpletenosti v timsko delo. Utrdijo se vloge in pričakovanja. Komunikacija 

je bolj odprta ter povezana z nalogami in organizacijo dela.  

Stopnja delovanja tima je končna stopnja v oblikovanju tima, vendar je vsi timi ne 

dosežejo. Zanjo sta značilni usmerjenost k dosežkom in medsebojna naklonjenost članov 

tima. Vsak posameznik teži k doseganju timskih ciljev in načrtov. Označujeta jo visoka 

produktivnost in učinkovitost tima.  

Zaključevanje naj bi bila zadnja stopnja v razvoju tima. Na tej stopnji je tim, ki je že 

dosegel predvidene cilje in je pripravljen prevzeti nove naloge, lahko pa se oblikuje tudi nova 

skupina. 
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Tuckmanov model oblikovanja in razvoja tima se po mnenju A. Polak (2009) usmerja 

predvsem k odnosom, ne pa k nalogam oz. vsebini, zato je zelo uporaben na pedagoškem 

področju, predvsem kadar gre za dolgoročno oblikovane time. 

 

2.4.2 Razvojni model oblikovanja tima 

 

Med različnimi modeli oblikovanja in razvijanja tima A. Polak (2009) omenja tudi razvojni 

model oblikovanja timov. Razvili so ga ameriški strokovnjaki Aranda, Aranda in Conlon 

(prav tam). Ta model temelji na spiralnem stopnjevanju učinkovitosti delovanja in obsega tri 

osnovne stopnje. Med posameznimi stopnjami v oblikovanju tima so t.i. prelomne ali kritične 

točke, ki jih timi v svojem razvoju navadno dosežejo in presežejo. Da bi se tim razvijal, mora 

te kritične točke preiti in prestopiti na višjo, z vidika delovanja zahtevnejšo stopnjo. Ko tim 

preseže tretjo prelomno točko, je pripravljen vstopiti v nov spiralni krog, kjer se vsi omenjeni 

procesi ponovijo. Osnovne tri stopnje razvoja modela oblikovanja tima vključujejo različne 

procese, ki spodbujajo razvoj tima: oblikovanje, razvijanje in prenavljanje.  

Oblikovanje je prva stopnja, saj člani tima opredeljujejo osnovne naloge, pravila 

delovanja, skupne cilje in določijo način, kako jih bodo izpolnili, sledi pa prilagoditev 

individualnih pogledov, pričakovanj in skupnih interesov. V ospredju sta dogajanje v timu in 

aktivnost vseh članov. Prva prelomna točka se pokaže z destruktivnimi oblikami vedenja kot 

so nespoštovanje rokov, obljub in neizpolnjevanje nalog, nestrinjanje z osnovnim namenom 

tima ter medsebojno obtoževanje. K preseganju te prelomne točke, s tem pa tudi k 

uspešnejšemu prehodu na višjo razvojno raven, pripomorejo postavljanje kratkoročnih ciljev, 

poudarjanje začetnega uspeha in vzpostavljanje jasnih pravil timskega dela. 

Druga stopnja je razvijanje, saj tim intenzivneje napreduje na področju izpolnjevanja 

nalog, medsebojnega spoznavanja in delovanja. K večji učinkovitosti tima pripomorejo 

povezanost med člani tima, vzajemna podpora pri doseganju ciljev, zagotavljanje 

sodelovalnega vzdušja in dobrega počutja ter zaupanje med člani tima. 

Zadnja stopnja je prenavljanje. Zanjo sta značilna intenzivno učenje in proces 

preoblikovanja. Tim je pripravljen na novo učenje in se usmerja v inovativno delo ter v 

ustvarjalno reševanje problemov. Pozornost je usmerjena k procesom osebnostne in strokovne 

rasti tima v celoti in vsakega njenega člana posebej. Tim je na vrhuncu svoje ustvarjalnosti in 

povezanosti, uspešno dosega cilje, kar lahko povzroči rutinsko reševanje problemov. Ob tem 

obstaja nevarnost, da se člani tima začnejo dolgočasiti, kar nakazuje tretjo prelomno točko.  
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Predstavljeni razvojni model oblikovanja tima po mnenju A. Polak (2009) odlikuje predvsem 

večja usmerjenost k ciljem, nalogam in problemom, s katerimi se srečuje tim. Prelomne točke 

so za tim neke vrste preizkušnje, ki kažejo na njegovo zmožnost učinkovitega in fleksibilnega 

delovanja. Po preseganju tretje prelomne točke si tim učiteljev navadno zada nove naloge in 

tako začne nov razvojni krog. 

  

2.4.3 Model oblikovanja tima po Chiversovi 

 

Model obsega sedem korakov, ki nakazujejo priporočljivo zaporedje pojavov in procesov, na 

katerih temelji oblikovanje in razvoj tima pedagoških delavcev. Posamezni koraki 

predstavljajo tudi temeljna področja, na katerih se mora tim izpopolnjevati in jih nenehno 

presegati, da bi dosegel raven visoke učinkovitosti (Polak, 2009). 

 Prvi korak je postavljanje jasnih ciljev, ki naj bodo pozitivno naravnani, jasno 

formulirani, časovno opredeljeni in izvedljivi. V naslednjem koraku člani tima pozornost 

usmerijo na dvosmerno in odprto komunikacijo, ki naj zajema tudi aktivno poslušanje. Sledi 

analiziranje razlik med posamezniki, individulnih procesov in ozaveščanje razlik v 

zaznavanju. Po opravljeni analizi člani tima spremljajo delo in odpravljajo probleme tako, 

da se redno srečujejo, si izmenjajo izkušnje, analizirajo kritične dogodke in sproti odpravljajo 

probleme ter se učijo iz napak. Uspešno delovanje tima je pogojeno tudi z ustreznimi 

delovnimi razmerami kot so čas, prostor, denar, potrošni material in tehnična sredstva ter 

motiviranjem članov tima (priznanje za uspešno opravljeno delo in napredovanje), ki je 

ključnega pomena za uspešno doseganje ciljev. Slednji korak daje članom tima občutek 

varnosti, ki pa spodbuja ustvarjalnost. 

Model je pedagoško naravnan in je med predstavljenimi modeli najbolj uporaben na vzgojno-

izobraževalnem področju.  

 

A. Polak (1999; 2008b) ugotavlja, da je trend oblikovanja timov v pedagoški praksi različen. 

Ponekod time oblikuje vodstvo, drugod se povezujejo učitelji sami ali pa se učitelji in 

ravnatelji odločijo skupaj. Najboljše izhodišče za uspešen tim je dogovor med vodstvom šole 

in pedagogi.  
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2.5 Vloga vodstva šole pri spodbujanju in razvijanju timskega dela učiteljev 

 

Vodstvo je nosilec vizije razvoja vsake institucije in tudi na področju spodbujanja timskega 

dela in sodelovalne kulture je njegova vloga ključna.  

 

Ugotovitve raziskave A. Polak (2011) o tem, kakšna pričakovanja imajo učitelji v zvezi s 

timskim delom do predstavnikov vodstva na svojih osnovnih šolah kažejo, da je pri 

opredeljevanju vloge vodstva šole v procesu spodbujanja in razvijanja timskega dela zlasti 

pomembno, kako je vedenje in ravnanje vodstva na tem področju usklajeno s pričakovanji 

učiteljev na konkretni šoli. Pomembno je, v kolikšni meri imajo učitelji, ki se timskega dela 

lotevajo, občutek, da so njihova pričakovanja s strani vodstva »(u)slišana«.  

Avtorica ugotavlja, da učitelji od vodstva šole najpogosteje pričakujejo osebno podporo, za 

katero se je opredelila skoraj polovica v raziskavi udeleženih učiteljev, poudarjajo pa 

pomembnost tudi materialne in finančne podpore. 

Tretjina sodelujočih učiteljev izraža pričakovanje, da naj bi vodstvo šole pri oblikovanju 

timov upoštevalo njihove želje in predloge. Skoraj četrtina sodelujočih učiteljev med 

pričakovanji do vodstva šole omenja osebne in strokovne spodbude, zagotavljanje možnosti 

za izobraževanje, osebno naklonjenost timskemu delu in spremljanje timskega dela. Izstopa še 

sklop pričakovanj, ki se nanašajo na različne oblike strokovne pomoči vodstva učiteljem pri 

timskem delu. Med njimi je najpogosteje prisotno pričakovanje, da tudi vodstvo pozna in 

obvlada osnovne zakonitosti timskega dela in da pri tem učiteljem nudi neposredno pomoč. 

Strokovna pomoč vodstva učiteljem naj bi se kazala tudi v iskanju možnosti in organizacijski 

podpori, v prilagajanju urnika in delovnega časa ter aktivnem sodelovanju vodstva pri 

timskem delu. Med udeleženci je pogosto izražena želja, da bi vodstvo za timsko delo učitelje 

kdaj pohvalilo, njihovo prizadevanje nagradilo ali jim namenilo kakšno drugo vrsto pozitivne 

potrditve. Tudi F. Nolimal (2009) poudarja, da so podpora, pohvala in priznanje s strani 

vodstva in drugih odgovornih na šoli ključnega pomena. Med navedbami so tudi pričakovanja 

učiteljev po ravnateljevem spoštovanju individualnosti posameznega učitelja, po ustrezni 

komunikaciji in odprtosti za ideje. Učitelji tako od vodstva šole pričakujejo še enakovreden 

odnos, tolerantnost do napak, zaupanje in strpnost. Učitelji tudi pričakujejo, da bo vodstvo 

šole tiste učitelje, ki timsko delajo, razbremenilo nekaterih drugih obveznosti, npr. 

sodelovanja v različnih projektih in aktivnostih na šoli. 
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Raziskava je pokazala tudi, da so med zelo pogostimi pričakovanji učiteljev do vodstva šole 

bila tudi pričakovanja, da jim bo slednje dalo priložnost za sodelovanje pri oblikovanju tima. 

Po mnenju A. Polak (Polak, 2011) to kaže na bojazen učiteljev, da bi v timu sodelovali 

neprostovoljno in bili prisiljeni sodelovati s kolegi, pri katerih prepoznavajo neugodne 

osebnostne lastnosti. Občutek, da so aktivno sodelovali pri oblikovanju timov, ima pozitiven 

vpliv na osebno pripravljenost posameznega učitelja za timsko delo in na oblikovanje 

primernih odnosov v dolgoročnih timih (npr. tim vzgojiteljice in učiteljice v prvem razredu, 

projektni timi, šolski razvojni timi). Kratkoročni timi (npr. tim, oblikovan za pripravo in 

izvedbo športnega ali naravoslovnega dneva) pa se navadno oblikujejo na osnovi konkretnih 

ciljev ali predmetne usmeritve. Izkušnje in pričevanja učiteljev v praksi nakazujejo, da 

vodstvo šol včasih pomembnost pričakovanj učiteljev do njih pogosto podcenjujejo. 

 

Do nekaterih podobnih ugotovitev je prišla tudi V. Poličnik (2002), ki opisuje svojo izkušnjo 

razvijanja in spodbujanja timskega dela učiteljev na novoustanovljeni šoli. Uspešno 

opravljeno delo pripisuje predvsem podpori učiteljev pri njihovem timskem delu, zlasti v 

psihosocialnem smislu: v izražanju spodbud, organizaciji delavnic, promociji timskega dela z 

zgledom in spodbujanju sodelovanja v projektih. Izpostavlja tudi pomen izražanja pohval, 

spoštovanje individualnosti učiteljev ter druge pozitivne načine oblikovanja medosebnih 

odnosov (npr. strokovne ekskurzije in druge oblike druženja učiteljev).   

 

Podobne ugotovitve lahko zasledimo tudi pri nekaterih tujih avtorjih (Murawski in Dieker, 

2004 in 2008; Kohler-Evans, 2006), ki izpostavljajo predvsem podporo ravnateljev in 

spodbujanje učiteljev za timsko poučevanje. 

 

Iz prej navedenega lahko rečemo, da učitelji pričakujejo strokovno podporo vodstva ter si 

želijo, da bi bilo njihovo timsko delo opaženo, spremljano in primerno nagrajeno. Takšna 

pozornost je močan motivacijski dejavnik za razvoj timskega dela na posamezni šoli.  
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2.6 Cilji timskega dela v šoli 

 

Tim učiteljev se oblikuje na temelju pozitivne soodvisnosti in z namenom oblikovanja in 

doseganja skupnih ciljev, ki jih vsak posamezni učitelj zase ne bi mogel dosegati. Skupni cilji 

so pri timskem delu v šoli vzgojno-izobraževalne narave in prispevajo h kakovostnejšemu 

učenju učencev (Polak, 2008).  

 

Everard in Morris (1996) menita, da morajo biti cilji dobro premišljeni, specifični, jasni, 

natančni, časovno opredeljeni, opazni in merljivi. Skupni cilji, kot ugotavljata A. Polak 

(2001) in A. Kobolt (2012), so eden izmed osnovnih pogojev dobrega timskega dela na 

področju vzgoje in izobraževanja. Skladni naj bodo z vzgojno-izobraževalnimi cilji, 

vsebovanimi v učnih načrtih, in s potrebami otrok. A. Polak (prav tam) opozarja na 

pomembnost treh načel pri oblikovanju timov. Najprej je potrebno ozavestiti spoznanje, da je 

timsko delo smiselno uvajati le takrat, ko z njim izboljšamo učinkovitost pedagoškega dela, 

ko npr. hitreje in kvalitetneje dosegamo vzgojno-izobraževalne cilje. Nadalje je zelo 

pomembno tudi zavedanje po nenehnem osebnostnem in strokovnem razvoju pedagoških 

delavcev, ki je bolj uspešno in učinkovito pri timskem kot pri individualnem delu. Kadar 

timsko delo temelji na pozitivnem vzdušju, so občutki pripadnosti timu izvor motivacije za 

timsko delo.  

 

Nias, Southworth, Yoemans (1994, po Polak 2008č, str. 49) izpostavljajo ciljno naravnanost 

šole, sodelovalno kulturo šole pa neposredno povezujejo s pripadnostjo različnim timom: 

»Biti del tima pomeni prepoznati in ceniti poseben prispevek vsakega člana tima na šoli k 

skupnemu učinku. Ne pomeni nujno delati iste stvari ali poučevati v istem okolju, pomeni 

delati za isti cilj!« (prav tam) Toda za doseganje cilja, ne zadostuje le zagotavljanje okoliščin, 

ampak morajo biti med seboj ustrezno usklajeni tudi individualni cilji in potrebe članov 

skupine (Bečaj, 2001). 

 

Iz navedenega lahko sklepamo, da tudi timsko delo izvajalca dodatne strokovne pomoči in 

učitelja, ki poteka npr. le kot izmenjava izkušenj, poteka z namenom doseganja skupnih 

ciljev. Predstavitev specifičnih metod dela in pomoči pa lahko poteka tudi v razredu (zlasti pri 

delu z učenci z učnimi težavami), saj prispeva k boljšemu obvladovanju različnih učenčevih 

spretnosti, ne le pri učencih s posebnimi potrebami, ampak tudi pri ostalih učencih v razredu. 
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Takšen način dela lahko izboljša kakovost pouka, hkrati pa omogoča osebno in strokovno rast 

obeh strokovnih delavcev. Zato bi bilo dobro, da se delo med njima po dogovoru prenese tudi 

v razred, saj timsko poučevanje v istem prostoru lahko ugodno vpliva na pozitivno vzdušje in 

občutek pripadnosti, to pa poveča motivacijo obeh učiteljev za dobro pedagoško delo. 

 

2.7 Komunikacija v timu  

 

A. Polak (2009) poudarja, da je komunikacija osnovno orodje sporazumevanja v timu. 

Omogoča medsebojno interakcijo znotraj tima in povezanost tima z njegovim socialnim 

okoljem. Večina komunikacije znotraj tima poteka na timskih srečanjih (dogovorjeni sestanki 

za timsko načrtovanje in timsko evalvacijo), člani tima pa lahko med seboj komunicirajo tudi 

med timskim poučevanjem. Komunikacija članov tima naj bi povzemala in odsevala aktivnost 

in dogajanje v timu, omogočala primerno izmenjavo informacij med člani tima in okoljem 

(učenci, kolegi, drugi timi, vodstvo šole, starši, lokalna skupnost) ter zagotavljala članom tima 

povratne informacije o njegovem delu.  

 

Komunikacija v timu naj bi obsegala (Chivers, 1995, po Polak, 2009, str. 51): 

 dajanje in sprejemanje informacij ali napotkov v zvezi s konkretnimi nalogami; 

 dajanje dodatnih informacij drugim članom tima glede na njihove potrebe in želje; 

 spraševanje drugih po dodatnih informacijah, ki širijo razumevanje vsebine diskusije; 

 sprejemanje različnih informacij, ki niso vezane na naloge tima; 

 povpraševanje po povratnih informacijah v zvezi s posameznikovim delom in delom 

kolegov v timu; 

 spodbujanje, izražanje in sprejemanje pohval za dobro delo v timu. 

 

Člani tima ne komunicirajo zgolj verbalno, ampak tudi neverbalno. Neverbalna komunikacija 

ima posebno vlogo pri sporazumevanju članov tima med timskim poučevanjem, verbalna 

komunikacija pa je namenjena predvsem učencem. 

 

V učinkovitem timu člani tima aktivno poslušajo in želijo razumeti različne poglede na ideje, 

postavljajo vprašanja, s katerimi zbirajo dodatne informacije, ter imajo spoštljiv odnos do 

vsega izrečenega.  

 

file:///C:/Users/Nenad/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/TEORETIČNI%20DEL/KAZALO%2013.1.doc


57 

 

Na vzdušje in dogajanje v timu vpliva pet oblik verbalnega vedenja (Green, 1993; Jovan, 

1983; Moore, 1999; Vec, 2005, po Polak, 2009, str. 52–53). 

 Izražanje predlogov in usmeritev za delo tima je ključnega pomena, saj za 

doseganje ciljev ali odpravljanje problemov ni dovolj le izražanje svojega mnenja. 

Brez predlogov se komunikacija lahko preveč ponavlja ali zamre. 

 Nadgrajevanje in razširjanje predlogov z novimi predlogi pomeni, da člani tima 

dopolnjujejo svoje in tuje predloge z novimi predlogi. Ta oblika verbalnega vedenja 

je najpomembnejši dejavnik timske učinkovitosti. Osnovni pogoj za uspešno 

obvladovanje te oblike vedenja je aktivno poslušanje in pozornost do drugih članov 

tima. Temeljilo naj bi na argumentiranju, izražanju nasprotnih predlogov in 

poudarjanju lastne ideje, ne pa na razmišljanju o idejah drugih.  

 Razjasnjevanje s preverjanjem razumevanja vsebine poteka s postavljanjem 

vprašanj, saj odgovori nanje prispevajo k boljšemu razumevanju vsebine. 

Nestrinjanje v timu je pogosto povezano z napačnim ali pomanjkljivim 

razumevanjem izrečenega.  

 Posmehovanje navzočim članom tima se pojavi, ko je kritika bolj usmerjena k 

predlagatelju kot k vsebini konkretnega predloga. Podpiranje ali kritiziranje 

konkretnega predloga je v timu vedno sprejeto bolj na osebni kot vsebinski ravni.  

 Argumentiranje v smislu razlaganja in zagovarjanja svojih predlogov ter izzivanja 

idej in predlogov drugih. Pri tem iščemo in razvijamo alternativne predloge: 

Argumentiranje temelji na načelu za ali proti in prav ali narobe, zato člani tima težko 

dosežejo soglasje.  

 

Predstavljene oblike verbalnega vedenja vplivajo na vzdušje in dogajanje v timu, saj nikakor 

ne moremo zanemariti vpliva izrečenih besed in njihovega tona, ki sta še kako pomembna. 

Komunikacijski zapleti so najpogostejši razlog za konflikte med člani tima ter za timsko 

neučinkovitost. Robbin in Finley (1995, po Polak, 2009, str. 54) menita, da naj bi poslušanje 

obsegalo tri četrtine kakovostne komunikacije. Pri tem avtorja opredeljujeta štiri elemente 

komunikacije v timu (prav tam): 

 govorjenje (sporočanje lastnih idej, mnenj, predlogov …); 

 poslušanje lastnega govorjenja (reflektiranje lastnega govorjenja; trajanje govorjenja 

in morebitnega olepševanja, namigovanja, provociranja, prehitrega/napačnega 

sklepanja, prikrivanja, neznanja, obsojanja …); 
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 poslušanje (poslušanje idej, mnenj, predlogov drugih …); 

 poslušanje lastnega poslušanja (reflektiranje lastnega poslušanja, nenehnega 

razmišljanja, prehitrega sklepanja, miselnega dokončevanja stavkov drugih, 

analiziranja, odsotnosti aktivnega poslušanja in pripravljanja replike …). 

Poslušanje lastnega poslušanja je po mnenju strokovnjakov najpomembnejši element. 

komunikacije. Deluje kot nekakšno varovalo pred poudarjanjem samega sebe in svojih lastnih 

potreb ter pred pretirano impulzivnostjo in neprimernim komuniciranjem.  

 

Empirične študije kažejo, da se morata učitelja v poučevalnem timu vnaprej sporazumeti o 

stališčih in pogledih na poučevanje in izobraževanje na sploh, urejenosti učnega okolja, 

načinih vzpostavljanja discipline, izboru učnih orodij in kriterijih preverjanja in ocenjevanja 

znanja (Pavlič Škerjanc, 2012).  

A. Polak (2009) povzema tuje teoretike in raziskovalce timskega dela, ki večinoma 

poudarjajo, da je dobra in odprta komunikacija bistvena za učinkovito timsko delo, saj vpliva 

na vse druge procese in pojave, ki jih srečujemo pri timskem delu. 

 

Iz navedenega lahko zaključimo, da ima komunikacija med strokovnimi delavci pri timskem 

delu in sodobnem poučevanju zelo pomembno vlogo, saj je pogostejša kot pri tradicionalnem 

poučevanju. Iz teh razlogov tudi učitelji najraje timsko delajo s sodelavci, s katerimi se 

najbolje razumejo, imajo smisel za humor in so najmanj konfliktni (Kain, 2006).  
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2.8 Dejavniki uspešnega timskega dela  

 

F. Nolimal (2009) navaja sintezni pregled dejavnikov timske uspešnosti na ravni šole in na 

osebni oz. individualni ravni odraža raznovrstnost, kompleksnost in zahtevnost obravnavane 

tematike. 

 

Preglednica 1: Dejavniki timske uspešnosti (Nolimal, 2009, str. 10) 

DEJAVNIKI TIMSKE USPEŠNOSTI 

ORGANIZACIJSKO-

MATERIALNI 

 

(Struktura, podpora) 

VSEBINSKI 

 

 

(Cilji) 

STROKOVNI 

 

 

(Usposobljenost, 

kompetence) 

OSEBNI 

 

 

(Osebnostne 

značilnosti, 

kompetence) 

Raven šole Osebna/individualna raven 

Raven organizacije Raven nalog Profesionalna raven Raven procesov 

Ustrezna struktura šole Jasni in 

navdušujoči/kratkoročni 

in dolgoročni cilji 

Strokovna 

usposobljenost in 

strokovne kompetence 

Osebna narava in 

osebnostne kompetence 

(timska naravnanost) 

Materialna in strokovna 

podpora 

Sprotno spremljanje in 

vrednotenje dela 

Ustrezna struktura tima 

(skladna z nalogo) 

Kompatibilnost članov 

Spodbudno vodenje Stabilnost članov Medsebojna pomoč in 

priznanje Zunanja podpora in 

priznanje 

 

F. Nolimal meni, da sosledje zagotavljanja dejavnikov timske uspešnosti poteka v treh fazah: 

 v 1. fazi so potrebne organizacijsko-materialne, strokovne, vsebinske in osebne 

priprave na timsko poučevanje; 

 v 2. fazi se sestavijo in oblikujejo timi, delijo vloge ter oblikujejo pravila in timski 

proces; 

 v 3. fazi se osredotočimo na timski proces skozi etape vzgojno-izobraževalnega dela, 

te so načrtovanje in organizacijo, poučevanje in učenje, evalvacijo. 

 

A. Polak (2001) pa se osredotoči na dejavnike oz. spremenljivke, ki prispevajo k dinamiki 

tima (Preglednica 2). To so strukturne spremenljivke, spremenljivke naloge in kontekstualne 

spremenljivke. 

K strukturnim spremenljivkam spadajo člani tima, ki se razlikujejo po sposobnostih, 

spretnostih, osebnostnih lastnostih in vlogi v timu ali zunaj njega. Pomembna dejavnika sta 

(ne)hierarhija vlog in stopnja različnosti članov tima.  
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Med spremenljivke naloge štejemo cilje naloge, njene posebnosti in zahteve, situacijske ovire 

(na primer časovna omejenost in nepredvidljivi zapleti) ter težavnost naloge. 

Tretjo skupino dejavnikov sestavljajo spremenljivke povezane s fizičnim okoljem (na primer 

prostorske razmere, materialni in učni pogoji dela) in položaj tima v širšem socialnem 

kontekstu. Uspeh timskega dela, še posebej timskega poučevanja, je v veliki meri odvisen od 

podpore, ki je je tim deležen. 

Vse tri skupine spremenljivk so v medsebojni interakciji in so odvisne druga od druge, skupaj 

pa vplivajo na psihosocialno dogajanje tima in timsko delo.  

 

Preglednica 2: Dinamika v timu (Polak, 2001, str. 18) 

 

 D A N O S T I  

 

 

  

STRUKTURNE 

SPREMENLJIVKE 

SPREMENLJIVKE 

NALOGE 

KONTEKSTUALNE 

SPREMENLJIVKE 

(ne)hierarhija vlog narava naloge fizično okolje 

sposobnosti, spretnosti 

in osebnostne lastnosti 

članov tima 

situacijske ovire v zvezi 

z nalogo 

položaj tima v širšem 

socialnem kontekstu 

različnost članov tima težavnost naloge  

   

 

 

 IZHAJAJOČI 

PROCESI 

 

  

 

 

 stil vodenja in dela 

povezanost članov tima 

motiviranost za delo 
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2.9 Problemi in konflikti pri timskem delu  

 

V šoli je timsko delo pogojeno z organizacijskimi, kadrovskimi in prostorskimi posebnostmi, 

ki pogosto delujejo kot ovire, npr. urnik, različni normativi in standardi, arhitekturne 

značilnosti šolskega poslopja, zahtevana formalna izobrazba učiteljev. Drugi vidik problemov 

pa se pokaže, ko tim pri opravljanju neke naloge ali doseganju skupnega cilja ni učinkovit oz. 

ni uspešen (Polak, 2009). 

 

Pri timskem delu učiteljev najpogosteje naletimo na (prav tam): 

 organizacijske ovire kot so ureditev pouka in drugih aktivnosti v šoli, razporeditev 

šolskih ur, struktura šolske ure, število ur pouka; 

 nejasno opredeljene vloge v timu, na primer katere naloge in obveznosti prevzemajo 

posamezni člani tima, kako se njihove vloge ujemajo s skupnimi cilji; 

 ovire v zvezi s statusom, ki se nanašajo na posameznikovo doživljanje lastnega 

statusa in statusa drugih članov v timu, zaznavanje kompetentnosti, občutki, povezani 

z napredovanjem in plačilnimi razredi; 

 komunikacijske ovire, ki zajemajo verbalno in neverbalno komunikacijo, doživljanje, 

odnose, čustva; 

 medosebne ovire, ki se kažejo v nezaupanju do drugih in osebnostni zaprtosti; 

 osebnostne ovire kot na primer zaznavanje bojazni, strahu in osebne ogroženosti. 

 

Najpogosteje navedena ovira, ki sem jo zasledila tako v domači kot tuji literaturi, je 

pomanjkanje časa (Raywid, 1993; Ripley, 1997; Walther-Thomas, 1997; Pintar, 2003; Erčulj, 

2004; Murawski in Lochner, 2010; Hrabar, 2010; Hus in Šterlek, 2010; Gürgür in Uzuner, 

2010; Ducman, 2012; Grapulin Bavčar, 2012) za timsko načrtovanje, timsko poučevanje in 

timsko evalvacijo. Tako Raywid (1993) predlaga takšno časovno organizacijo dela, ki bo 

dopuščala tudi timsko delo, vendar rešitev prepušča vodstvu posamezne šole. Poudarja pa, da 

je vpeljevanje sprememb uspešno le, če vanje vložimo dodatno energijo (Fullan in Miles, 

1992, po Raywid, 1993). Dodaja še, da je takšna interakcija nujno potrebna za rast in razvoj 

ter izboljšave tako posameznika kot šole, saj se po tem uspešne šole razlikujejo od ostalih. 

Walther-Thomas (1997) ocenjuje, da učitelji in specialni in rehabilitacijski pedagogi timsko 

načrtujejo eno uro na teden za timsko izvedbo petih ur. 
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V večini organizacij je problem usklajevanje urnikov in razpršenost članov tima po terenu. S. 

Hraber (2010) in J. Ducman (2012) pojasnjujeta, da problemi nastopijo predvsem takrat, ko 

izvajalci dodatne strokovne pomoči izvajajo to pomoč v različnih krajih in ustanovah. Zaradi 

vnaprej določenih urnikov dela je težko uskladiti in zanesljivo načrtovati čas za redna 

srečanja, načrtovanje, izmenjavo mnenj in usklajevanje. Zaradi delovne obremenjenosti in 

časovne stiske primanjkuje časa za izmenjavo mnenj in izkušenj. V večini vrtcev so problem 

tudi prostori za izvajanje drugačnih oblik dela in pripomočki za delo z otroki s posebnimi 

potrebami. 

 

Nekateri avtorji (Walther-Thomas, 1997; Pintar, 2003; Murawski in Lochner, 2010; Hraber, 

2010; Hus in Šterlek, 2010; Gürgür in Uzuner, 2010; Ducman, 2012; Lenič, 2012) navajajo še 

druge ovire, kot npr. prevlada člana nad drugimi, preveč delavcev v timu, nepoznavanje 

strategij timskega dela, pasivnost in nezainteresiranost članov, individualizem, prilagajanje 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga učitelju, porazdelitev obveznosti, ki jih 

prevzemajo člani tima, ujemanje vlog s skupnimi cilji, neplačano delo v prostem času, 

konflikti, spreminjanje vnaprej načrtovane ure med potekom učne ure, sprejemanje 

drugačnosti, uveljavljanje svojih idej, medosebno neujemanje, zavist sodelavcev in 

tekmovanje, preobremenjenost, pomanjkanje samozavesti, pomanjkanje podpore vodstva, 

različno strokovno znanje med člani tima in vrednotenje dela. Pedagoški delavci se torej 

soočajo z zelo različnimi problemi, povezanimi tako z vsebinami in cilji timskega dela kot 

tudi s procesi pri timskem delu.  

 

Podobne ovire omenja tudi A. Polak (2009), ki k najpogostejšim problemom prišteva 

neujemanje članov tima. Pri tem gre za razlike med učitelji glede na osebnostno 

fleksibilnost, simpatičnost ali potrebo po nadzoru. Problem je lahko tudi večja poraba časa 

za timsko načrtovanje in evalvacijo, zlasti v začetnem obdobju oblikovanja tima. Strah pred 

timskim delom, ki je velikokrat povezan s strahom pred neuspehom in osramotitvijo zaradi 

pedagoških napak. Zaradi timskega dela, zlasti timskega poučevanja, pa imajo lahko 

probleme tudi učenci, še posebej tisti, ki jih velika pestrost poučevanja  in različni prikazi 

vsebin begajo in motijo, in tisti, ki pri pouku želijo biti bolj pasivni. Z vidika šole kot celote je 

problem oblikovanje šolskega urnika na način, da šola čim bolj izkoristi svoje prostorske in 

kadrovske danosti. To pa zahteva čas, veliko potrpežljivosti in prilagajanja. Timsko delo 

učiteljev lahko zahteva tudi večje materialne stroške, bodisi za dodatno učno opremo, delovni 

material ali denarno stimulacijo učiteljev. 
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Tudi v okviru projekta Drugače v drugačno šolo so se pokazali nekateri problemi timskega 

poučevanja (Razdevšek Pučko, 1994), npr. neenakomerna delitev dela, pri čemer prevladuje 

poučevanje enega učitelja na račun prevelike pasivnosti drugega učitelja, ali ko določen 

učitelj prevzame aktivnejšo vlogo pri bolj vzgojnih ali bolj izobraževalnih vsebinah. Naslednji 

problem, ki ga avtorice projekta omenjajo, je razhajanje v zahtevah do učencev. Ta se kaže 

v različnem obsegu domačih nalog, (ne)doslednosti pri izpolnjevanju šolskih obveznosti in 

šolskih pravil ter v načinu discipliniranja učencev. Opozarjajo tudi na pripisovanje različne 

pomembnosti različnim dejavnostim na osnovi osebnih preferenc posameznega učitelja, 

na primer nestrinjanje in različno ravnanje v posameznih situacijah, občutek 

neenakopravnosti in sklepanje kompromisov. Na koncu izpostavijo še premalo časa za 

pogovor, analizo dela in timsko evalvacijo. 

 

Timi se z navedenimi problemi srečujejo predvsem v zgodnejših obdobjih svojega 

oblikovanja, ko se pravila timskega dela šele vzpostavljajo in ponotranjijo. S konstruktivnim 

in odkritim pogovorom, boljšim medsebojnim poznavanjem in izkušnjami jih je znotraj tima 

mogoče odpravljati sproti in uspešno (Polak, 2009). 

 

K premagovanju nekaterih ovir (npr. organizacijskih ovir in ovir v zvezi s statusom) lahko 

bistveno pripeva vodstvo šole s svojim odnosom in neposredno podporo timskemu delu 

učiteljev. Ključnega pomena za odpravljanje komunikacijskih, medosebnih in osebnih ovir je 

tudi uspešno medsebojno dogovarjanje in postopno reševanje konkretnih problemov, s 

katerimi se posamezni timi srečujejo v šoli (Polak, 2009). V tem primeru imajo ovire, 

problemi oz. konflikti pozitivne posledice in vodijo k večji učinkovitosti, večji povezanosti ter 

bolj smotrni povezavi med člani tima (Rozman, 1993). Prav takšno konstruktivno 

obravnavanje problemov lahko spodbuja ljudi k večji kreativnosti, posledično tudi do boljših 

rezultatov (Maddux, 1992, str. 57). 

 

 

 

 



64 

 

2.10 Etape timskega dela 

Timsko delo na pedagoškem področju vključuje tri osnovne etape (stopnje, korake), ki si 

ponavadi sledijo v naslednjem vrstnem redu: timsko načrtovanje, timsko poučevanje in timska 

evalvacija. Omenjeno delitev zasledimo v strokovnih spoznanjih vseh pomembnih avtorjev, ki 

se ukvarjajo s timskim delom v šoli (Murawski in Lochner, 2011; Polak, 2009; Murawski in 

Dieker, 2008; Murawski in Dieker, 2004; Cencič, 2003). 

 

F. Nolimal (2009) te tri etape označuje kot dejavnike timske uspešnosti, ki soustvarjajo 

kooperativno klimo šol in pogojujejo uspešno timsko poučevanje. Ista avtorica (2004) na 

podlagi empiričnih ugotovitev dokazuje, da dejavniki uspešnega timskega poučevanja 

potrjujejo večji ali manjši vpliv na timsko uspešnost.   

 

2.10.1 Timsko načrtovanje 

 

Timsko načrtovanje pedagoškega procesa ima kot začetna etapa timskega dela v šoli ključen 

pomen, saj vpliva na nadaljnje delo, na timsko poučevanje in na timsko evalvacijo. Namen 

timskega načrtovanja je, da člani tima v ustvarjalnem procesu oblikujejo didaktično, snovno, 

materialno in psihološko pripravo na pouk (Polak, 2009).  

 

Kyriacou (1997) izpostavlja osnovne korake načrtovanja, ki jih pedagoški strokovnjaki 

navajajo kot nujne in se navadno prekrivajo s štirimi temeljnimi elementi načrtovanja pouka. 

Najprej je potrebno izbrati temo in oblikovati vzgojno-izobraževalne cilje, ki naj bi jih 

dosegli. Sledi izbira in zasnova poteka posamezne učne enote ali dejavnosti (z opredeljenimi 

dejavnostmi, njihovim vrstnim redom in trajanjem, vsebino in materiali), nato je potrebno 

pripraviti pripomočke in učila ter na koncu še opredeliti načine opazovanja, preverjanja in 

vrednotenja napredka učencev, izvajanje vsega naštetega ter analizo doseženih ciljev in 

razrednega dogajanja. 

 

F. Nolimal (2009) poleg omenjenega poudarja tudi timsko dinamiko, zlasti način 

komuniciranja med poučevanjem, smer strokovne izobrazbe oz. strokovne kompetence članov 

tima in primerno obremenjenost obeh članov tima s pedagoškimi aktivnostmi. Ista avtorica 

poudarja tudi, da je že v fazi načrtovanja potrebno načrtovati, kateri učitelj bo izvajal katero 
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učno dejavnost (isto ali različno) in na kakšen način (sočasno ali izmenično). Fennick (2001) 

v fazi načrtovanja izpostavlja pomembnost porazdelitve odgovornosti med obema članoma, 

oblikovanja razrednih pravil in vodenja razreda ter izrabe učnega prostora. Walther-Thomas 

in sodelavci (1996, po Ripley, 1997) poudarjajo pomembnost zaupanja v strokovno znanje in 

veščine sodelavca ter redno timsko načrtovanje. 

 

Pri timskem načrtovanju sta poleg lastne iznajdljivosti pomembna tudi posluh in čut za 

novosti ter pripravljenost podpreti kolege pri uresničevanju njihovih zamisli. Le s sproščeno 

komunikacijo, z analiziranjem sprotnih problemov in dobro usklajenim delom lahko 

uresničujemo začrtane cilje. Model timskega načrtovanja po Habermutu (2002) vsebuje 

oblikovanje ciljev, zbiranje podatkov, oblikovanje alternativnih predlogov, načrtovanje 

postopkov, nadziranje in izvrševanje ter zbiranje povratnih informacij in poročanje. 

 

Številni avtorji (Murawski in Lochner, 2011; Polak, 2009; Murawski in Dieker, 2008; Kohler-

Evans, 2006) izrazito poudarjajo pomembnost skrbnega timskega načrtovanja, pri tem pa 

izpostavljajo potrebo po večji fleksibilnosti. 

 

Timsko načrtovanje po Buckleyu vključuje naslednje korake (Buckley, 2000, str. 21): 

 opredelitev najpomembnejših ciljev (kognitivnih, socialno-čustvenih in vedenjskih) in 

učinkov timskega poučevanja (npr. katere vrednote, spretnosti in občutke želimo 

učencem posredovati ali jih izzvati v njih); 

 identificiranje drugih ciljev, ki jih želimo s timskim poučevanjem doseči; 

 spodbujanje ustvarjalnosti v didaktičnem pristopu (npr. uporaba problemskega 

pristopa k obravnavani temi, upoštevanje različnih spoznavnih in učnih stilov, uporaba 

induktivnega in deduktivnega razmišljanja); 

 analiziranje in upoštevanje različnih dejavnikov, ki vplivajo na didaktični pristop (čas 

poučevanja, oprema, pripomočki, urnik, velikost razreda) in osebnostnih dejavnikov 

(upoštevanje močnih področij članov tima, njihovih interesov in želja, sposobnosti, 

spretnosti in izkušenj); 

 evalviranje predlaganih strategij poučevanja in izbira najustreznejše evalvacije glede 

na predvidene učinke (pri tem upoštevamo pretekle izkušnje in učenje iz napak); 

 oblikovanje didaktične priprave z opisom pedagoških aktivnosti, razdelitvijo vlog in 

obveznosti; 
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 načrtovanje evalvacije (kdo, kdaj in kako evalvira rezultate timskega dela, na katera 

področja naj bi evalvacija posegla); 

 evalviranje timskega poučevanja (doseganje ciljev in doživljanje procesov timskega 

dela) in nadgrajevanje procesov v timu (npr. spodbujanje še večje ustvarjalnosti, 

sodelovanja, pozitivne kritičnosti, vzajemne odgovornosti in samozaupanja članov 

tima); 

 zagotavljanje povratnih informacij o delu tima vodstvu šole in kolegom; 

 spodbujanje komunikacije med člani tima z namenom večje jasnosti, odprtosti in 

sproščenih odnosov.  

 

A. Polak (2009) poudarja, da navedeni koraki sami po sebi še ne zagotavljajo uspešnega 

timskega načrtovanja, zagotovo pa zmanjšajo verjetnost neuspeha in napak. 

 

Timsko načrtovanje ni le strokovna podlaga za kakovostno poučevanje. Kot etapa timskega 

dela zagotavlja vzgojno-izobraževalno in svetovalno naravnanost poučevanja k posameznemu 

učencu. V procesu timskega načrtovanja učitelji analizirajo pripravljenost posameznih 

učencev in kakovost njihovih učnih dosežkov na različnih predmetnih področjih, načrtujejo 

individualne programe, prilagojene posameznikovim zmožnostim, spremljajo napredek 

učencev in njihove učne probleme ter timsko iščejo primerne rešitve.  

Timsko načrtovanje je integracija učnih izkušenj z različnih predmetnih področij z 

upoštevanjem socialnih in osebnostnih dejavnikov, posebnosti skupin učencev, prostorskih in 

materialnih razmer ter strokovnosti članov tima (Polak, 2009). 

 

Namen timskega načrtovanja je tudi, da specialni in rehabilitacijski pedagog proaktivno vnaša 

spremembe, ki zajemajo diferenciacijo, prilagoditve in podporo učencem pri poučevanju. Če 

upoštevamo individualne potrebe učencev, bodo tudi učenci s posebnimi potrebami uspešni 

pri usvajanju nove učne snovi. Učna ura naj bi bila načrtovana tako, da se bo čim več učencev 

že v šoli čim več naučilo (Murawski in Lochner, 2011).  

Zelo pomemben dejavnik timskega načrtovanja je čas, ki ga člani tima potrebujejo, da se 

temeljito pripravijo na timsko poučevanje. Na zahtevnost in na časovno obsežnost timskega 

načrtovanja tako vplivajo: vsebinska zahtevnost načrtovanega pouka, načini, metode in oblike 

dela, število skupin učencev pri delu v skupinah, časovna razporeditev aktivnosti pri pouku 

idr. (Polak, 2009).  
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Navadno timsko načrtovanje med učiteljem in izvajalcem dodatne strokovne pomoči poteka 

pred oz. po pouku, na hodniku ali med odmorom za malico (Rea, McLaughlin, Walther-

Thomas, 2002). Najboljše je, če je čas za timsko načrtovanje vnaprej predviden in (tedensko) 

načrtovan v urniku (Polak, 2009). 

 

Timsko načrtovanje mora potekati vsaj enkrat na teden (Ripley, 1997). Po mnenju Kohler-

Evansa (2006) je zanj potrebnih vsaj 45 minut na teden, nekateri avtorji navajajo vsaj 30 

minut na teden (Klingner in sodelavci, 1998), drugi ugotavljajo da 20–25 minut ne zadostuje 

za poglobljeno načrtovanje in pripravo ur (Walther-Thomas, 1997), spet tretji pa, da le-to v 

praksi v povprečju poteka 10 minut ali manj (Dieker in Murawski, 2004). Timsko načrtovanje 

med specialnim in rehabilitacijskim pedagogom in učiteljem je potrebno tudi zato, ker 

specialni in rehabilitacijski pedagogi niso strokovnjaki pri podajanju snovi in ni prav, da šele 

med uro ugotovijo, kaj bodo počeli (Murawski in Lochner, 2011).   

 

2.10.2 Timsko poučevanje  

 

Načrtovanju in organizaciji dela sledi izvajanje učne priprave (timski pouk), kar naj bi 

zagotavljalo učinkovito poučevanje in učenje. Timsko poučevanje je po mnenju A. Polak 

(2011) najzahtevnejša oblika timskega dela. 

 

Timsko poučevanje pomeni, da »dva ali več učiteljev skupno načrtuje, izvaja in vrednoti učni 

proces v isti skupini (oz. skupinah) dijakov ter spremlja in ugotavlja doseganje učnih ciljev« 

(Pavlič Škerjanc, 2012, str. 32). 

 

A. Polak (2012) meni, da je pri timskem poučevanju oz. timskem izvajanju timsko 

načrtovanega pouka stik učiteljev z učenci hkraten in neposreden. Pri tem je medsebojno 

delitev dela v timu in organizacijo neposrednega pedagoškega dela mogoče didaktično 

izpeljati na različne načine kot npr. (prav tam, str. 61): 

 medsebojno prepletanje in dopolnjevanje v načinih motiviranja učencev;  

 izmenjava aktivnega dialoga z učenci; 

 hkratno vodenje različnih aktivnosti; 

 prepletanje razlage in zapisovanja na tablo; 

 prepletanje razlage in sprotno odpravljanje težav z učenjem;  
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 aktivno vodenje določenih aktivnosti in asistiranje; 

 prepletanje vodenega razgovora in postavljanja vprašanj; 

 hkratna lutkovna, glasbena, likovna in športna dejavnost.  

 

Mnogo avtorjev poudarja prednosti timskega poučevanja, saj je po njihovem mnenju: 

 s takšnim načinom dela možno izboljšati rezultate vseh učencev v razredu, učencem s 

posebnimi potrebami pa omogoča, da slišijo razlago učitelja in so deležni prilagoditev 

dela v razredu (Dieker in Murawski, 2004); 

 lažje izkoristiti močna področja učiteljev (Murawski in Lochner, 2011; Murawski in 

Dieker, 2008); 

 nekatere cilje lažje in bolj kakovostno mogoče doseči zaradi individualizacije in 

diferenciacije pouka, ne nazadnje pa tudi zaradi interdisciplinarnih dosežkov oz. 

rezultatov, ki jih ne bi bilo možno doseči brez tovrstnih medpredmetnih povezav, ki 

jih tovrstno delo omogoča (Rutar Ilc, 2012); 

 z dodatnim učiteljem v razredu zmanjšati monotonost šolskega dne (Dieker in 

Murawski, 2004). 

 

Za uspešno timsko poučevanje so ključnega pomena odnos učiteljev do timskega poučevanja, 

osebna pripravljenost učiteljev in specialnih in rehabilitacijskih pedagogov za timsko 

poučevanje, čas za timsko načrtovanje, podpora vodstva, medsebojno spoštovanje, podobna 

filozofija poučevanja in združljivost učiteljev (Scruggs, Mastopieri in McDuffie, 2007). Ob 

izpolnitvi omenjenih pogojev lahko timsko delo med učiteljem in specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom poteka na različne načine. 

 

V strokovni literaturi sem zasledila več različnih načinov timskega poučevanja, ki jih različni 

avtorji različno poimenujejo: pristopi timskega poučevanja, načini, oblike sodelovalnega 

poučevanja. Med njimi lahko najdemo podobnosti in razlike, zato v nadaljevanju 

predstavljam modele timskega poučevanja po Friendu in Cooku (1995), saj jih tuji avtorji 

najpogosteje omenjajo. Predstavila bom tudi sistem timskega dela, ki so ga razvili na Zavodu 

Republike Slovenije za šolstvo.   
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2.10.3 Načini timskega poučevanja po Friendu in Cooku 

 

Dieker (2001), W. W. Murawski in L. Swanson (2001), Loreman, Deppler in Harvey (2005), 

Thousand, Nevin in Villa (2007), Scruggs, Mastropieri, McDuffie (2007), Sileo in Garderen 

(2010), ter Gurgur in Uzuner (2010) omenjajo Friendove in Cookove načine timskega 

poučevanja. Ti so: (1) poučevanje enega s pomočjo drugega učitelja (angl. one teaching, one 

assisting); (2) poučevanje po učnih postajah (angl. station teaching); (3) vzporedno 

poučevanje (angl. parallel teaching); (4) alternativno poučevanje (angl. alternative teaching) 

in (5) timsko poučevanje (angl. team teaching). 

 

(1) Način poučevanja, ko eden od učiteljev poučuje učno snov, drugi spremlja delo 

učencev in jim nudi pomoč je preprost, hkrati pa omogoča podporo učencem z različnimi 

učnimi potrebami. Kadar eden učitelj samo pomaga in opazuje (navadno je to specialni in 

rehabilitacijski pedagog) lahko nastopijo težave, saj eden od njiju nastopa v vlogi pomočnika. 

To lahko vodi v težave učitelja, ki asistira, z avtoriteto v razredu. Temu se učitelji lahko 

izognejo tako, da si učitelja izmenjujeta vodilno in podporno vlogo.  

Friend in Cook (1995) poročata o uspešno izpeljanih urah zgodovine na neki ameriški šoli, ki 

jih učiteljica zgodovine in specialna in rehabilitacijska pedagoginja izvajata dvakrat v tednu. 

Izkušnje v praksi so pokazale, da je učiteljica zgodovine podajala novo učno snov, specialna 

in rehabilitacijska pedagoginja pa je vodila aktivnosti, ki so se navezovale na sprotno snov ali 

pa je z učenci obravnavano snov v zadnjem delu ure ponavljala ter jim pokazala, kakšen vpliv 

ima zgodovina na družbo v sedanjem času, medtem je učiteljica zgodovine nudila pomoč 

učencem. Takšen način dela je poučevanje popestril, učenci pa so spoznali, da ima specialna 

in rehabilitacijska pedagoginja v razredu ključno vlogo. 

Weiss in Lloyd (2002, po Gürgür in Uzuner, 2010) in Scruggs, Mastopieri in McDuffie 

(2007) poročajo, da je to najpogosteje uporabljen model timskega poučevanja.  

 

(2) Pri poučevanju po učnih postajah oz. skupinah si učitelja učence razdelita v dve, tri ali 

več skupin, pri čemer ima vsaka izmed njih drugačno delo. To pomeni, da učenci obravnavajo 

ali utrjujejo snov po delih. V ta namen je potrebna tudi nekoliko drugačna organizacija 

prostora kot običajno (toliko, kot je različnih tem, toliko je lahko postaj). Na primer, če sta v 

razredu dva učitelja in dve postaji, učitelja učita vsak svoj del snovi s svojo skupino učencev, 

ki se nato zamenjata. Če so učenci zmožni delo opravljati samostojno, lahko učitelja 

oblikujeta skupino učencev, ki delo (projekt ali nalogo) opravi samostojno ali v dvojicah. 
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Čeprav učitelja uro skupaj načrtujeta in si porazdelita učno snov, je vsak od njiju sam 

odgovoren za poučevanje svoje skupine.   

Prednost tega pristopa je, da je v vsaki skupini manj učencev. Primeren je za delo z učenci s 

posebnimi potrebami, saj jih lahko integriramo v skupine namesto individualnega dela izven 

razreda. Oba učitelja imata aktivno vlogo. Tovrstno delo učiteljem prinaša precej izzivov, kot 

npr. obvladovanje hrupa pri delu, visok nivo aktivnosti učiteljev in ustrezen tempo dela oz. 

pravočasno menjavanje postaj.  

Delo po postajah je primerno za vse učence ne glede na razred. V 1. razredu učencem na prvi 

postaji predstavimo novo snov, na drugi pa vadijo snov prejšnjih ur. V 8. razredu pri 

naravoslovju npr. učenci ene skupine delajo poskuse, medtem ko drugi vadijo snov za pisno 

ocenjevanje znanja. V srednji šoli lahko pri uri angleščine učenci delajo celo uro na eni 

postaji in naslednjo uro krožijo med njimi. Tako npr. učenci eno uro spoznajo socialne in 

politične vplive na družbo v določenem obdobju, drugo uro si preberejo dve kratki zgodbi iz 

tega obdobja, tretjo uro pa v dvojicah napišejo kratek biografski skeč znane osebe iz 

obravnavanega obdobja. Delo po postajah mora biti organizirano tako, da vrstni red dela ni 

pomemben (Friend in Cook, 1995).  

 

(3) Vzporedno poučevanje je oblika dela, ki temelji na timskem načrtovanju učiteljev, na tej 

osnovi pa sočasno poučujeta enake učne vsebine dvema heterogenima skupinama učencem. 

Uspešna sta le, če se usklajujeta tako, da za poučevanje porabita približno enako časa. 

Prednosti takšnega načina dela so ponavljanje in utrjevanje snovi (angl. drill-and-practice 

activities), učitelj ima več nadzora nad delom učencev, v diskusijah pa imajo učenci več 

priložnosti za aktivno sodelovanje. Friend (2005, v Sileo in Garderen, 2010) izpostavlja še 

eno prednost takšnega poučevanja, in sicer učitelji v manjših skupinah lažje delajo s 

konkretnim materialom. Konkreten prikaz vsebine dela in uporaba različnih didaktičnih in 

učnih pripomočkov so zelo pomembni za učence z učnimi težavami. Učitelja lahko učencem 

predstavita različne poglede na obravnavano temo, ki jih nato delita drug z drugim. Friend in 

Cook (1995) opišeta primer poučevanja ogroženih vrst živali. Obema skupinama učencev  

učitelj predstavi ogrožene vrste, vendar se ena skupina seznani s pogledom tistih, ki želijo 

zaščititi divjad, medtem ko druga skupina spozna gospodarske težave kot so zmanjšanje 

delovnih mest, ki se pojavijo z zaščito divjadi. Učenci lahko razpravljajo o tej temi skupaj in 

uporabijo problemski pristop pri zagovarjanju različnih stališč. 

(4) Alternativno poučevanje se od učenja po postajah in vzporednega poučevanja razlikuje 

po tem, da delo poteka v dveh, različno velikih skupinah: v prvi je le 3–8 učencev, v drugi pa 
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ostali učenci. Takšen pristop dela je lahko za učence z učnimi težavami oz. s posebnimi 

potrebami velika prednost. V t.i. pripravljalni skupini se učencem predstavi besedišče, ki ga 

bodo potrebovali naslednjo uro ali se jih pripravi na branje kratke zgodbe oz. poglavja učne 

snovi. Pri ponovnem poučevanju učitelj že obravnavano snov ponovi z uporabo drugačnih 

tehnik, metod in materialov. Učenci, ki si izberejo uro dodatnega ponavljanja, so manjkajoči 

učenci, ki morajo snov nadoknaditi (npr. zaradi odsotnosti od pouka). Ta pristop daje vsem 

učencem enako možnost, da z učiteljem delajo v manjši skupini, obogati pa tudi delo v 

skupini, saj dopušča, da učenci sledijo interesom skupine in ustvarja priložnosti za 

ocenjevanje dela skupine (pregled razvoja učenčevih veščin). Je odličen način, da učencem 

zagotovimo več intenzivnega in individualnega dela v posebnem učnem okolju.  

Nevarnost tega pristopa pa je v stigmatizaciji učencev s posebnimi potrebami, saj jih lahko 

vedno znova in znova uvrstimo v skupino, kjer se snov dodatno ponavlja, pri tem pa 

pozabimo na ostale učence, ki jih moramo periodično vključevati v skupino. Ta pristop je 

ustrezen tudi za razvoj socialnih veščin učencev tako, da pri oblikovanju skupine izberemo 

učenca s posebnimi potrebami in manjšo skupino vrstnikov, ki so za vzgled. Podana snov je 

enaka, vendar se razlikuje glede na način doseganja ciljev, poudarek je na izmenjevanju 

učiteljev in primerni komunikaciji (Friend in Cook, 1995). 

 

(5) Pri timskem poučevanju oba učitelja učence poučujeta. Učitelja lahko izmenično vodita 

npr. diskusijo, eden razlaga, medtem ko drugi razlago nazorno prikaže ali eden  pojasnjuje, 

medtem ko drugi dela zapiske na tablo. Prav tako lahko učitelja uprizorita igro vlog ali 

prikažeta načine postavljanja vprašanj. Za ta pristop je potrebna visoka stopnja medsebojnega 

zaupanja in predanosti delu. Timsko poučevanje je pristop, pri katerem nekateri učitelji morda 

nikoli ne bodo povsem sproščeni pri poučevanju. Ne glede na to veliko izkušenih učiteljev 

poroča o koristnosti tega pristopa poučevanja, saj jim daje nov elan pri poučevanju in 

možnost, da si z novimi pristopi pridobijo pozornost učencev.   

Friend in Cook (1995) opisujeta primer učiteljev, ki učencem predstavita razpravo o aktualni 

temi. Po predstavitvi problema lahko učitelja zavzameta nasprotno stališče. Zaradi zanimanja 

učencev, kako se bo nestrinjanje med njima končalo, sta si učitelja v kratkem času pridobila 

pozornost učencev. 

V literaturi je mogoče zaslediti očitek, da je delo v razredu bolj osredotočeno na poučevanje 

po učnem načrtu, individualne ure pa so namenjene predvsem odpravljanju primanjkljajev pri 

posameznih učencih. Takšen način dela, seveda ob ustrezni pomoči specialnega in 
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rehabilitacijskega pedagoga in prilagoditev, ustreza predvsem učencem z učnimi težavami 

(Rea, McLaughlin in Walther-Thomas, 2002). Nujno je, da pristope timskega poučevanja 

izberemo na osnovi poznavanja značilnosti in potreb učencev, naklonjenosti učiteljev 

posameznim oblikam dela, ciljev v učnem načrtu in pogojev dela. Večina učiteljev, ki imajo 

izkušnje s timskim poučevanjem, uporablja veliko različnih pristopov, včasih celo dva ali tri 

znotraj ene same ure. Ključno je, da se omenjene pristope preizkusi in prilagodi tako, da bodo 

ustrezali posameznim situacijam z namenom pestrosti poučevanja, spoštovanja različnosti in 

kompetenc učiteljev.  

 

F. Nolimal (2009) meni, da dva učitelja, ki se z vzgojno-izobraževalnimi nameni sočasno 

usmerjata na skupino učencev, lahko zagotavljata večjo raznolikost v učnih in spoznavnih 

stilih, ožjem strokovnem in pedagoško-psihološkem ter didaktično-metodičnem znanju, 

spretnostih in izkušnjah ter komunikaciji. Hkrati to pomeni priložnost za organizacijo 

poučevanja in učenja v majhnih skupinah, za izvajanje različnih oblik timskega dela, več 

priložnosti za sprotno spremljanje, preverjanje in učno pomoč, za ustvarjanje spodbudnega 

učnega okolja, bogatega tako v virih kot pripomočkih. 

 

Pomembna prednost interdisciplinarnega poučevanja je tudi povezovanje predmetnih 

področij, odpiranje novih in različnih pogledov, vprašanj in spoznanj na področju, ki je 

interdisciplinarno. Interdisciplinarno poučevanje, ki je problemsko naravnano, omogoča 

tesnejše povezovanje procesa učenja z vsakdanjim življenjem, ki je sestavljeno iz različnih 

pogledov na isti pojav in z veliko različnimi rešitvami različnih problemov (Polak, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

2.10.4 Drugi načini timskega dela in timskega poučevanja 

 

K. Pavlič Škerjanc (2012) loči sodelovalno timsko delo od timskega poučevanja. Pojasnjuje, 

da timsko delo zajema različne vrste in oblike povezovanja in sodelovanja učiteljev in drugih 

strokovnih delavcev na šoli, poučevanje je le ena od njih. V nadaljevanju predstavljam sistem, 

ki so ga razvili na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo v zadnjih osmih letih na področju 

gimnazijskega izobraževanja (prav tam). 

 

Izmenjava idej je organizirana dejavnost in formaliziran postopek. Od vseh učiteljev se 

pričakuje redno izmenjavo lastnih izkušenj in izdelkov s kolegi tako, da se priprave na pouk, 

učna gradiva, refleksije pregledno uredijo in vlagajo v predmetne oz. tematske mape ali 

elektronske listovnike. Priporočajo (prav tam) se tudi posebni razdelki »namig tedna«. Za 

opravljanje te naloge se določi stalnega nosilca ali pa se le-ta izmenjuje, npr. na mesec ali 

ocenjevalno obdobje. 

 

Diskusije so načrtni, strukturirani in vodeni pogovori v stalnih ali s posebnim namenom 

oblikovanih diskusijskih skupinah učiteljev o aktualnih temah z obveznim poročanjem o 

stališčih in predlogih skupin ter oblikovanjem končnih zaključkov. 

 

Medsebojna opazovanja so lahko pod določenimi pogoji oblika interaktivnega timskega 

poučevanja, praviloma gre za kolegialno učenje po načelih recipročnosti. So skrbno 

načrtovana, strukturirana dejavnost, ki predvideva jasne, vnaprej dogovorjene cilje in 

rezultate, izvaja se s pomočjo pripomočkov, npr. opazovalnih listov. 

 

Skupne učne dejavnosti in izmenjave učiteljev so oblika sodelovalnega poučevanja, ki 

neposredno vključuje tudi učence. Nekatere izmed njih so: zamenjava učitelja istega predmeta 

med dvema oddelkoma, organiziranje tekmovanj v znanju med oddelki, aktivnosti, ko učenci 

različnih oddelkov drug drugemu pišejo elektronska pisma v slovenščini ali tujih jezikih ali 

učenci enega oddelka izvedejo govorni nastop v drugem oddelku.   

 

Timsko poučevanje tipa A (interaktivno timsko poučevanje) poteka, ko praviloma dva 

učitelja sočasno poučujeta isto skupino učencev oz. dijakov, praviloma tudi v istem prostoru. 

M. Kavkler (2008, str. 83) poroča, da je ta oblika timskega dela učinkovita, saj »omogoča 

učitelju in drugemu strokovnemu delavcu (npr. specialnemu pedagogu, vzgojitelju) 
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partnerstvo v procesu poučevanja, zato da dosežeta kakovostnejše poučevanje učencev z 

različnimi posebnimi potrebami v razredu. S takim načinom poučevanja pridobijo tako otroci 

s posebnimi potrebami kot vrstniki. 

  

Timsko poučevanje tipa B pa poteka takrat, ko dva ali več učiteljev tesno sodeluje pri 

načrtovanju, izvajanju in vrednotenju učnega procesa in ugotavljanju učnih dosežkov dijakov, 

vendar ne poučujejo vsi iste skupine dijakov sočasno oz. ne izvajajo skupaj vseh faz 

poučevanja.  

 

V nadaljevanju bom podrobneje predstavila timsko poučevanje tipa B in timsko poučevanje 

tipa A (interaktivno timsko poučevanje), ki velja za najbolj zahtevno obliko sodelovalnega 

poučevanja. 

 

Po K. Pavlič Škerjanc (2012, str. 32) se oblike timskega poučevanja tipa B lahko kažejo 

kot: 

 izmenjava idej med člani tima, ki neodvisno in nepovezano poučujejo; 

 načrtna izmenjava idej (sestanki, mapa učnih priprav in gradiv); 

 ločeno, a povezano poučevanje med člani tima; 

 načrtno in sistematično sestavljanje in uporabljanje iste učne priprave, učnih gradiv, 

vprašanj in nalog za preverjanje in ocenjevanje znanja učiteljev istega predmeta; 

 timsko načrtovanje in timsko poučevanje iste skupine učencev, lahko pa člani tima 

poučujejo različne podskupine učencev; 

 nivojski pouk z zunanjo diferenciacijo; 

 timsko načrtovanje učnega procesa, vsak učitelj pa po sistemu rotacije poučuje isto 

skupino učencev glede na svojo ožjo strokovno specializacijo. 

 

Moje delovne izkušnje kažejo, da timsko poučevanje tipa B v praksi ni novost, saj je večina 

predstavljenih oblik že povsem ustaljena praksa, ki se je učitelji in izvajalci dodatne strokovne 

pomoči pogosto poslužujemo. Tako imamo izvajalci dodatne strokovne pomoči, v sklopu 

aktiva mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov načrtno izmenjavo izkušenj, 

problemov, idej in tudi učnih gradiv umeščeno na dnevni red aktiva. Prav tako izvajalci 

dodatne strokovne pomoči izdelujemo didaktične in učne pripomočke, ki jih shranjujemo v 
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Centru za svetovanje za otroke, starše in strokovne delavce na področju posebnih potreb, ki 

deluje v okviru zavoda.  

 

Delo izvajalca dodatne strokovne pomoči, seveda v dogovoru z učiteljem, pogosto poteka tudi 

v razredu, zato v nadaljevanju predstavljam še načine interaktivnega timskega poučevanja 

(timsko poučevanje tipa A). 

 

Interaktivno timsko poučevanje (v nadaljevanju ITP) pomeni, da »praviloma dva učitelja 

sočasno poučujeta isto skupino učencev, praviloma v istem prostoru (Pavlič Škerjanc, 2012, 

str. 33). Interaktivnost po mnenju K. Pavlič Škerjanc (prav tam) pomeni soodvisno 

povezanost, ki jo je mogoče doseči in vzdrževati z intenzivno in kontinuirano dvosmerno 

komunikacijo, ki je najlažje izvedljiva med dvema učiteljema. Avtorica meni, da sta dva 

učitelja optimalna velikost poučevalnega tima, ker poživita dinamiko učnega procesa, saj 

njuno delovanje poveča miselno zbranost učencev in njihovo osredinjenost. Po njenem 

mnenju bi tretji učitelj učinek timskega pouka prej izničil kot izboljšal. Sočasnost poučevanja 

zajema tako časovno vzporednost kot časovno zaporednost (t.i. blok ure). Skupino učencev 

lahko predstavlja oddelek. Znotraj te skupine se lahko oblikujejo enako ali različno velike 

podskupine, ki se jim timska učitelja posvečata skupaj in vzporedno, skupaj in zaporedno, 

ločeno in vzporedno ali ločeno in zaporedno. ITP praviloma poteka v istem prostoru, lahko pa 

se izvaja tudi v ločenih prostorih. 

 

ITP je najbolj neposredna, intenzivna in vseobsegajoča oblika timskega pouka, ki po mnenju 

K. Pavlič Škerjanc (2012) »največ terja in največ daje«. Če je ITP načrtovano in izvedeno 

kakovostno, bodo okrepljeni in bolj izraziti učinki na učence tako v učnem procesu kot v 

učnih rezultatih. ITP je sredstvo za zagotavljanje kakovosti učnega procesa pri uresničevanju 

vzgojno-izobraževalnih ciljev kot so začetek obveznega šolanja in otroci s posebnimi 

potrebami. 

 

V primerjavi z drugimi oblikami sodelovalnega in timskega poučevanja, ITP zahteva tesno in 

intenzivno sodelovanje učiteljev v vseh fazah pouka: pripravljalni, izvedbeni in evalvacijski, 

zato je za učinkovito ITP nujno dobro poznati samega sebe kot učitelja, svoje timske 

sodelavce, učence in svoj predmet. 

K. Pavlič Škerjanc (2012) predstavi tri faze interaktivnega timskega poučevanja, in sicer 

začetno fazo, ki je uvajalno obdobje načrtnega in sistematičnega medsebojnega spoznavanja 
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pred začetkom izvajanja timskega poučevanja in nujno vključuje tudi vzajemno opazovanje 

pouka in oblikovanje temeljnih dogovorov za timsko delo. Sledi kompromisna faza, ki je 

obdobje iskanja in preizkušanja različnih rešitev in pristopov, oblikovanja »pravil timskega 

dela« oz. dogovora o sodelovanju. Tretja faza je t.i. sodelovalna faza, ki pomeni obdobje 

usklajenosti, saj učitelja čutita, da »skupaj dosežeta več, kot bi vsak sam.« 

 

ITP razlikujemo in razvrščamo glede na to, ali učitelja izvajata (Pavlič Škerjanc, 2012, str. 

34):  

 iste ali različne učne dejavnosti; 

 učne dejavnosti vzporedno ali zaporedno; 

 učne dejavnosti v istem ali v ločenih prostorih. 

 

Vrste ITP glede na vzporedno izvajanje v istem prostoru so dvogovorno ali dialogično ITP, 

soodvisno ali tradicionalno ITP, dopolnjevalno ali komplementarno ITP in podporno ali 

suportivno ITP. 

 

Pri dvogovornem ali dialogičnem ITP dva učitelja sočasno poučujeta v nenehnem 

medsebojnem dialogu. Pouk praviloma načrtujeta in izvedeta po načelih sodelovalnega učenja 

(delo v skupinah z ustrezno izbiro dejavnosti in strukturo nalog). Celoten oddelek izvaja iste 

učne dejavnosti, vzporedno in v istem prostoru. Vlogi učitelja sta enako pomembni, naloge 

učiteljev so enake. Nujno je, da učitelja posvetita veliko časa skupnemu načrtovanju 

dejavnosti, skupaj izvajata vse dejavnosti in evalvacijo. Ključnega pomena je tudi zelo dobro 

medsebojno poznavanje in ujemanje. Primer dvogovornega (dialogičnega) ITP je kadar 

učitelja odigrata prizor iz drame ali simulirata debato o aktualnem političnem vprašanju. 

To vrsto ITP je smotrno izbrati kadar učni cilj zahteva razvoj veščin dialoga. Izbiramo lahko 

med debato, diskusijo ali pogovorom (prav tam). 

 

Soodvisno ali tradicionalno ITP prepoznamo po tem, da dva učitelja poučujeta sočasno in 

vzporedno, a izvajata različne, vendar soodvisne učne dejavnosti. Celoten oddelek počne 

različne, a soodvisne učne dejavnosti, ki potekajo vzporedno in v istem prostoru. Vlogi 

učitelja sta enako pomembni, naloge učiteljev so različne, a povezane. Veliko časa je 

potrebno nameniti skupnemu načrtovanju, izvajati različne, a soodvisne dejavnosti, in narediti 

skupno evalvacijo. Primer soodvisnega (tradicionalnega) ITP je kadar eden učitelj ustno 

razlaga učno snov, drugi na tablo riše miselni vzorec za razlagano snov ali eden na tablo 
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rešuje matematično enačbo, drugi pa pojasnjuje miselni proces. Ta vrsta ITP je uporabna v 

primerih, kadar učni cilj bolje dosežemo z ubeseditvijo ali vizualizacijo miselnih procesov, da 

lažje in bolje vzporedno in ozaveščeno dosegamo cilje (Pavlič Škerjanc, 2012, str. 35). 

 

Podobno kot že predstavljena načina ITP, tudi dopolnjevalno (komplementarno) ITP 

poteka, ko dva učitelja poučujeta sočasno in vzporedno, a izvajata različne in le posredno 

povezane dejavnosti. Drugače povedano celoten oddelek ali učenci, razdeljeni v (različno 

velike) skupine počnejo različne, a (ne)posredno povezane učne dejavnosti, ki potekajo 

vzporedno v istem prostoru. Vlogi učiteljev sta tokrat različno pomembni, saj ima eden učitelj 

vodilno, drugi pa dopolnjevalno vlogo, kar pomeni, da so tudi naloge učiteljev različne. 

Prepoznamo ga npr. po tem, da eden učitelj izvaja učni proces, drugi kroži med učenci in 

nadzoruje, kako učenci delajo. Lahko pa eden od učiteljev izvaja učni proces za večino 

učencev, drugi pomaga tistim, ki ne sledijo ritmu in tempu učne ure, da laže sledijo nalogam. 

Zelo uporaben je takrat, kadar je en učitelj velik strokovnjak za določeno temo, pristop in 

metodo, kadar so učni cilji zahtevnejši, posamezni učenci pa potrebujejo več pomoči pri 

določenih učnih dejavnostih ali v določeni fazi učnega procesa oz. takrat ko je nujno potrebna 

večja stopnja nadzora nad učenci (prav tam). 

 

Podporno ali suportivno ITP je vrsta kolegialnega učenja, saj eden izmed učiteljev poučuje, 

drugi pa opazuje bodisi učitelja bodisi učence. V tem primeru učitelja v razredu sočasno 

izvajata različne in le posredno povezane dejavnosti s celotnim oddelkom v istem prostoru. 

Pouk izvaja en učitelj, drugi pa ga opazuje kot »kritični prijatelj«, lahko pa opazuje tudi vse 

ali posamezne učence. Za podporno (suportivno) ITP se učitelji odločijo takrat, kadar želijo 

od kolegov pridobiti informacije o svojem delu in kadar potrebujejo bolj usmerjene in 

poglobljene informacije o učencih (o oddelku, ciljni skupini ali posamezniku). Vlogi učitelja 

sta različno pomembni, saj eden ima vodilno, drugi pa podporno vlogo. Naloge učiteljev so 

povsem različne. Potrebno je skupno načrtovanje, vendar zanj porabita manj časa kot v prej 

predstavljenih primerih ITP, pri izvajanju učnega procesa opravljata različne in neodvisne 

dejavnosti, po uri naredita tudi skupno evalvacijo (prav tam). 

Opazimo lahko, da je vsem štirim vrstam ITP skupno to, da oba učitelja sočasno poučujeta, 

razlikujejo pa se po učnih dejavnostih, ki jih učitelji izvajajo, saj so le-te lahko enake ali 

različne. 
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K zaporednemu izvajanju ITP v istem prostoru K. Pavlič Škerjanc (2012) uvršča izmenjalno 

ali alternacijsko ITP. V tem primeru dva učitelja sočasno, a zaporedno poučujeta tako, da si 

razdelita učne dejavnosti ali pa iste oz. različne dejavnosti učnega procesa izvajata z 

različnimi podskupinami učencev, ki krožijo med njima. ITP poteka v istem prostoru in je 

uporabno v primeru, ko imata učitelja različne zmožnosti za posamezne učne dejavnosti npr. 

kadar učni cilj, pristop, metoda, faza učnega procesa zahteva delo z manjšo skupino učencev 

znotraj iste učne ure. Vlogi učitelja sta enako pomembni, čeprav opravljata različne naloge. 

Primer izmenjalnega ali alternacijskega ITP je kadar eden uvede in razloži učno snov, drugi jo 

z učenci ponavlja in utrjuje. Prav tako učenci lahko krožijo od enega učitelja do drugega, 

kadar je potrebno delo v manjših skupinah (prav tam).  

 

ITP se lahko izvaja tudi v ločenih prostorih tako, da si učitelja oddelek razdelita na dve 

skupini. Pri tem pa vsak učitelj poučuje svojo skupino učencev. K. Pavlič Škerjanc (2012) 

predstavi vzporedno ali paralelno ITP in razločevalno ali diferencirano ITP. 

 

Pri vzporednem ali paralelnem ITP si učitelja oddelek razdelita na dve skupini, pouk pa se 

praviloma izvaja v dveh ločenih prostorih. Vsak učitelj poučuje svojo skupino, učni cilji so 

enaki, tudi učne dejavnosti so praviloma enake. Za vzporedno ali paralelno ITP se odločimo, 

kadar imata učitelja različne zmožnosti ali preference za posamezne učne dejavnosti in kadar 

je za učni cilj, pristop, metodo, fazo učnega procesa potrebno delo z manjšo skupino učencev 

znotraj iste učne ure. Vlogi učiteljev sta enako pomembni, saj opravljata enake naloge. 

Učitelja timsko načrtujeta in timsko evalvirata, medtem ko poučevanje poteka ločeno in 

samostojno (prav tam, str. 36).  

 

Pri razločevalnem ali diferenciranem ITP si učitelja oddelek razdelita na dve skupini. Pouk 

se praviloma izvaja v ločenih prostorih. Delitev v skupine temelji na predznanju oz. 

zmožnostih učencev, njihovih učnih stilih in interesih. Vsak učitelj poučuje svojo skupino 

učencev, vendar so cilji, vsebine in dejavnosti diferencirane. To vrsto ITP izvajamo, kadar 

različno predznanje, zmožnosti, motiviranost, interesi, učna situacija zahtevajo diferenciacijo 

učnega procesa in delo z manjšo skupino učencev v daljšem časovnem obdobju (več učnih 

ur). Učne dejavnosti so praviloma različne, lahko tudi iste. Vlogi učiteljev sta enako 

pomembni, čeprav opravljata različne naloge. Potrebno je skupno načrtovanje in tudi 

natančna evalvacija, medtem ko poučevanje poteka ločeno in samostojno (prav tam). 
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Opazimo lahko, da je obema predstavljenima vrstama ITP skupno to, da oba učitelja sočasno 

poučujeta v istem prostoru ali ločeno, razlikujejo pa se po učnih dejavnostih, ki jih učitelji 

izvajajo, saj so le-te lahko enake ali različne. 

 

ITP je usmerjeno na štiri področja (Pavlič Škerjanc, 2012). Prva je usmerjenost ITP v učence, 

saj ITP omogoča večjo individualizacijo in diferenciacijo učnega procesa za odpravljanje 

razlik v predznanju, diferencirano pomoč pri učnih težavah, podporo nadarjenim in 

prilagajanje učnim stilom. Druga je usmerjenost ITP v učitelje, saj omogoča učenje »drug od 

drugega in drug z drugim«, medsebojno pomoč pri reševanju problemov ter specializacijo 

posameznih učiteljev. Sledi usmerjenost v učni načrt, saj se kaže kot oblikovanje učnega 

načrta, udejanjanje specifičnih pristopov k načrtovanju in izvajanju le-tega. Zadnji cilj ITP je 

usmerjen na didaktično področje, ki se lahko odraža v prednostni vpeljavi določenega 

didaktičnega pristopa (npr. projektnega učenja) in osredinjanju določene faze učnega procesa 

(npr. v preverjanju in ocenjevanju znanja). 

 

Dejavniki, ki vplivajo na izbiro oblike ITP, so v prvi vrsti potrebe in značilnosti učencev kot 

so predznanje in interesi, učni stili, »nemirni« oz. »zaspani« razredi. Na izbiro oblike ITP 

vplivajo tudi značilnosti in potrebe učiteljev v timu, pri čemer so pomembni zelo sorodni oz. 

zelo različni učni stili učiteljev. Izbira ITP mora biti tudi v skladu z zahtevami in značilnostmi 

programov in učnih načrtov, saj je odvisna od strukturiranosti učnih dejavnosti. Nenazadnje je 

oblika ITP odvisna tudi od situacijskih in materialnih okoliščin kot so velikost prostora in 

glasnost dejavnosti.  

 

Katero obliko ITP bosta učitelja oz. strokovna delavca izbrala, je odvisno tudi od njunih 

osebnostnih lastnosti, prepričanj in stališč v zvezi s poučevanjem, svojih prednosti in slabosti 

ter zmožnosti, učnih stilov, predznanja in interesov učencev (prav tam, str. 37). 

O podobni, vendar bolj splošni, delitvi govorijo tudi Anliker, Lietz in Thommen (2012). Po 

njihovem mnenju sta se za sodelovalno poučevanje pokazala dva idealna t.i. konteksta  

sodelovanja med učiteljem in inkluzivnim pedagogom, to sta kontekst pedagoškega 

svetovanja in kontekst skupne odgovornosti pri pouku. Kontekst pedagoškega svetovanja se 

nanaša na timsko delo med izvajalci dodatne strokovne pomoči in učitelji izven razreda, v 

obliki svetovanj in pomoči pri delu z otroki s posebnimi potrebami. Kontekst skupne 

odgovornosti pri pouku pa zajema timsko načrtovanje, timsko izpeljavo in evalvacijo učnega 

procesa. Pri tem je izvajalec dodatne strokovne pomoči manj aktiven, vendar pa prevzema del 
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odgovornosti pri izvedbi pouka tako, da se vlogi obeh pedagogov izmenjavata (uporabijo 

angl. izraz coaching). Bistvo tega načina poučevanja je, da »coach« ni zgolj svetovalec in 

tisti, ki pomaga učencem, ampak pomaga učitelju tudi pri pripravi na pouk. Vendar pa 

Anliker in sodelavci (prav tam) poudarjajo, da je sodelovalno poučevanje samo ena izmed 

možnosti specialnopedagoške pomoči.     

 

2.10.5 Evalvacija pri timskem delu  

 

Timska evalvacija je končna etapa timskega dela in je lahko pomemben motivacijski dejavnik 

za nadaljnje timsko delo. Sistematična evalvacija timskega dela naj bi vključevala presojanje 

in primerjanje v več zaporednih korakih (Hyman, 1970, po Polak, 2009, str. 98): 

 odločanje o namenu evalvacije (npr. primerjava učinkovitosti timskega poučevanja v 

primerjavi z individualnim); 

 določanje kriterijev za merjenje želenih učinkov timskega poučevanja; 

 zbiranje podatkov za evalvacijo (npr. o rezultatih učenja, interakciji med učitelji in 

učenci, zadovoljstvu enih in drugih); 

 primerjanje dejanskih rezultatov s kriteriji; 

 vrednotenje celotnega procesa timskega dela in timskega poučevanja. 

 

Evalvacija ima pri timskem delu pedagoških delavcev dvojni pomen, saj pomeni evalvacijo 

rezultatov in učnih napredkov učencev, po drugi strani pa tudi napredovanje članov tima v 

smeri ustvarjalnejšega poučevanja, boljše organizacije timskega dela, primernejše delitve dela 

in vlog v timu, racionalnejše uporabe avdio-vizualnih sredstev in druge tehnične opreme, 

boljše klime v timu in novih projektov. V prvem primeru gre za timsko evalvacijo 

pedagoškega dela z vidika doseganja vzgojno-izobraževalnih ciljev, v drugem pa za 

evalvacijo dogajanja v timu (Polak, 2009). Tudi Dieker in Murawski (2004) poudarjata, da se 

morata učitelja, ki timsko poučujeta, vedno vprašati, ali je to, kar počneta koristno za vse 

učence in za njiju. Murawski in Lochner (2011) opozarjata, da učitelj in specialni in 

rehabilitacijski pedagog uro vrednotita z različnega vidika. Učitelji so navadno bolj 

osredotočeni na cilje in standarde znanja, medtem ko so specialni in rehabilitacijski pedagogi 

pogosto osredotočeni na individualizacijo in alternativne načine ocenjevanja znanja.  
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Timska evalvacija pedagoškega dela po A. Polak (2009, str. 99) najpogosteje obsega:  

 pregled doseženih vzgojno-izobraževalnih ciljev (koliko smo jih dosegli, na kakšne 

načine, ali smo jih sproti spreminjali in prilagajali posebnostim učencev, zakaj jih 

(morda) nismo dosegli); 

 analizo didaktičnih pristopov, s katerimi smo skušali dosegati cilje; 

 analizo uspešnih ali manj uspešnih načinov motiviranja otrok; 

 analizo razredne interakcije med timskim poučevanjem; 

 predvidevanje dodatne razlage ali individualizirane učne pomoči posameznim 

učencem; 

 doseženo poznavanje in razumevanje snovi, ki je bila timsko poučevana; 

 zavedanje glavnih problemov v okviru neke teme; 

 interes, učni izziv in motivacija učencev za učenje, razvijanje spretnosti in vrednot, 

povezanih s timsko poučevanimi temami ali predmeti; 

 metode in tehnike učenja, ki so jih uporabljali učenci; 

 kakovost in pogostost stikov med učenci in timom učiteljev; 

 ustreznost, uporabnost in priljubljenost učnih pripomočkov, učil in druge tehnike; 

 pogostost in vsebino povratnih informacij s strani učencev ter 

 vsebino, izvedbo in učinkovitost timskega poučevanja v celoti. 

 

F. Nolimal (2009) meni, da natančna evalvacija vodi k nenehnim organizacijskim, 

vsebinskim, didaktično-metodičnim, pedagoško-psihološkim dopolnitvam in izboljšavam ter s 

tem k razvoju modelov timskega poučevanja in učenja. 

Poudarja, da mora, poleg timske evalvacije učiteljev, po nekem daljšem obdobju biti izvedena 

še »širša« evalvacija, v katero so poleg učiteljev vključeni tudi šolski svetovalni delavci in 

ravnatelji. Pojasnjuje, da je timska evalvacija v timu učiteljev navadno usmerjena v analizo 

realizacije nalog (ciljev, didaktično-metodične izvedbe, izvedbenega modela …) in timskega 

procesa (npr. način komuniciranja in medsebojna pomoč), tista na ravni šole pa predvsem v 

realizacijo nalog šole kot vzgojno-izobraževalne institucije.    

 

Problem timske evalvacije pedagoškega dela je, da ni primernih merskih pripomočkov, ki bi 

»merili« vse navedene vidike timskega pouka (Polak, 2009). Pri ugotavljanju ustreznosti 

navedenih vidikov timskega pouka nam lahko pomagajo drugi (ne)pedagoški delavci, starši in 

tudi učenci. Prav slednji so neposredni udeleženci timskega poučevanja, zato je njihovo 
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mnenje zelo dobrodošlo. Ovrednotijo lahko ustreznost posamezne timsko poučevane vsebine, 

jasnost predstavitve, najpomembnejša spoznanja, vrednote in spretnosti, ki so se jih ob 

timskem poučevanju naučili. Uporabimo lahko različne metode in tehnike evalviranja kot so 

razgovor, diskusijo, anketne vprašalnike, anonimne nestrukturirane zapise in mnenja (prav 

tam).  

 

Evalvacija dogajanja v timu večinoma poteka kot neformalni in spontani pogovor med člani 

tima in posega na različna področja. Obsega npr. (Buckley, 2000, po Polak, 2009, str. 100): 

 napredek na področju medsebojnih odnosov in osebnih vrednot; 

 izražanje spoštovanja do drugih in upoštevanje njihovih čustev; 

 razvijanje kulturnih vrednot in z njimi povezanih stališč; 

 zagotavljanje občutkov zadovoljstva in uspešnosti; 

 spodbujanje aktivnega vključevanja posameznikov v dogajanje in okolje; 

 razvijanje občutkov za sodelovanje in skupnost; 

 razvijanje spretnosti opazovanja, raziskovanja, analiziranja, sintetiziranja, poslušanja, 

konstruktivne kritike in odprte komunikacije.  

 

Zelo smiselna in praktična je povezava evalvacije dogajanja v timu s kriteriji, ki veljajo za 

učinkovit tim, saj veliko povedo o razvoju tima. Tako naj bi evalvacijska diskusija zajemala 

zavezanost timu, razumevanje vizije tima, zaupanje in spoštovanje med člani tima, 

učinkovitost timskih srečanj, delitev odgovornosti, pojav konfliktov in njihovo odpravljanje, 

prevzemanje vlog v timu, prispevek vsakega člana k doseganju skupnega cilja in 

komunikacijo v timu (Polak, 2009). 
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3 TIMSKO DELO MED IZVAJALCI DODATNE STROKOVNE 

POMOČI IN UČITELJI 

 

V nadaljevanju predstavljam rezultate nekaterih domačih in tujih raziskav, ki so preučevale 

vpliv dela specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v razredu na učence s posebnimi 

potrebami in druge učence v razredu ter vlogo izvajalcev dodatne strokovne pomoči v 

razredu. Iz njih sem razbrala predvsem številne prednosti, tako za učence s posebnimi 

potrebami kot za učence brez posebnih potreb, pa tudi za strokovne delavce. Ne glede na 

ugotovljeno številni avtorji izražajo potrebo po nadaljnjem raziskovanju učinkov timskega 

poučevanja med učitelji in izvajalci dodatne strokovne pomoči. 

 

3.1 Ugotovitve domačih raziskav in izkušnje strokovnih delavcev o učinkih 

timskega dela med izvajalci dodatne strokovne pomoči in učitelji 

 

Pregled domačih študij in empiričnih analiz pokaže, da so specialni in rehabilitacijski 

pedagogi vstopali v osnovno šolo šele z ustanovitvijo mobilne specialno-pedagoške službe, ki 

predstavlja začetek organiziranega izvajanja dodatne strokovne pomoči. Zanimalo me je, ali 

so strokovnjaki proučili na kakšne načine in kako oz. če sploh izvajalci dodatne strokovne 

pomoči in učitelji timsko delajo. Prve študije so bile osredotočene predvsem na vlogo in 

pogoje dela specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na šoli ter stališča učiteljev in specialnih 

in rehabilitacijskih pedagogov do inkluzije otrok s posebnimi potrebami.  

 

M. Schmidt (2000) je spremljala integracijski model v osnovni šoli z vidika učencev. V 

raziskavi je ugotavljala mnenja učencev do vključevanja otrok z motnjo sluha ter kako učenci 

zaznavajo vlogi učiteljice in specialne in rehabilitacijske pedagoginje. Rezultati so jasno 

pokazali, da je vsem učencem brez izjeme všeč, da imajo v razredu dve učiteljici, saj jim 

lahko obe pomagata. Ne glede na to otroci brez težav menijo, da je individualna pomoč za 

otroke z motnjo sluha boljša, saj se tako naučijo več. Učenci z motnjo sluha pa želijo učno 

pomoč prejemati v razredu, kjer so dodatno vzpodbujeni in motivirani. Avtorica pojasnjuje, 

da neposredni odgovori učencev potrjujejo učinkovitost timskega dela med specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom in razredno učiteljico. Na eni od mariborskih osnovnih šol v 

integriranem razredu, ki ga obiskujejo učenci z motnjo sluha poučujeta dve učiteljici pri vseh 

file:///C:/Users/Nenad/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/TEORETIČNI%20DEL/KAZALO%2013.1.doc
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predmetih. Učencem s posebnimi potrebami je zagotovljena strokovna pomoč v razredu ves 

čas, tako da jim ni potrebno zapuščati razreda. Načrtovanje in izvajanje učne pomoči je tesno 

povezano s snovjo iz učnega načrta. Opaža tudi, da v razredu potekajo številne aktivnosti, ki 

vzpodbujajo interakcije in razvoj socialnih veščin na ravni učenec-učenec ali učitelj-učenec. 

 

Pilotska raziskava M. Lipec Stopar (2003) ponuja grobo oceno o številu in skupinah otrok s 

posebnimi potrebami, prilagoditvah okolja, timskem pristopu pri obravnavi otrok s posebnimi 

potrebami, mnenja in probleme povezane z inkluzijo na vzorcu 22 osnovnih šol v Sloveniji. 

Tako ugotavlja, da je na vzorčnih šolah 7 % učencev s posebnimi potrebami. Med njimi 

prevladujejo učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, sledijo jim otroci z 

govorno-jezikovnimi motnjami in otroci z motnjami vedenja. Strokovnjaki, ki tem otrokom 

nudijo dodatno strokovno pomoč so večinoma specialni in rehabilitacijski pedagogi oz. 

defektologi. Z izjemo dveh šol, vse šole poročajo o timskem pristopu pri obravnavi otrok s 

posebnimi potrebami. Med problemi pedagoškega dela je ugotovila pomanjkanje znanja in 

informacij za delo z otroki s posebnimi potrebami, organizacijske težave in težave z 

zagotavljanjem materialnih pogojev. 

 

Znanstvenih prispevkov, ki bi se osredotočili na oblike timskega dela v oddelku in izven 

njega, pogostost timskega dela, zlasti timskega poučevanja, prednosti in slabosti timskega 

dela med izvajalci dodatne strokovne pomoči in učitelji v strokovni literaturi nisem zasledila. 

Avtorje različnih prispevkov je zanimala predvsem inkluzija otrok s posebnimi potrebami v 

osnovne šole, stališče učiteljev do teh otrok in oblike pomoči. Da je zlasti timsko delo 

izvajalcev dodatne strokovne pomoči in učiteljev v oddelku dobrodošlo in učinkovito 

poročajo številni primeri dobre prakse učiteljev oz. izvajalcev dodatne strokovne pomoči na 

osnovnih šolah, ki predstavljajo drugi sklop ugotovitev.  

 

Med te sodi študija primera K. Pograjec (1998), ki je kar tri leta spremljala obravnavanega 

otroka, s katerim je delala v oddelku in izven njega. Poroča o dveh vlogah specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga na šoli, in sicer kot koordinatorja, povezovalca oz. usklajevalca 

med vsemi, ki delajo z otrokom na eni strani, in kot izvajalca individualne dodatne strokovne 

pomoči na drugi strani. Ob tem pa opozarja, da morata biti obe vlogi med seboj tesno 

povezani, sicer ne moremo govoriti o celostni vlogi in pristopu specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga na osnovni šoli. V razredu je spremljala več dejavnikov, ki 

izhajajo iz otroka, med drugim tudi dečkovo sodelovanje pri urah, samostojnost pri delu, 
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organiziranost, motivacijo in učne navade, odnos do vrstnikov in učiteljice, njegovo vedenje 

ter mu nudila pomoč. Individualne obravnave pa so bile namenjene razvijanju odnosa do 

šolskega dela, izdelavi didaktičnih pripomočkov za učenje (npr. lesena pretikanka, karton za 

poštevanko, domino, spomin, čarobna škatla). Poudarja tudi, da sta si razredna in predmetna 

stopnja v organizaciji in načinih dela različni, zato je tudi vloga specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga drugačna. Naloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga je 

tudi, da skupaj z učiteljem poišče temeljno znanje, ki ga bo otrok glede na svoje sposobnosti 

lahko pokazal. Zaključuje z mislijo, da delo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 

zahteva veliko energije in ustvarjalnosti, organiziranosti, pripravljenosti, fleksibilnosti in časa. 

 

Dileme o izvajanju dodatne strokovne pomoči v razredu tako na razredni kot predmetni 

stopnji je predstavila M. Pepelnik Arnetič (2000). Njene izkušnje kažejo, da razredni učitelji 

prisotnost izvajalca dodatne strokovne pomoči v razredu navadno doživljajo kot nadzor nad 

njihovim delom. Komunikacija med učiteljem in izvajalcem dodatne strokovne pomoči je 

posledično otežena. Predmetnemu učitelju izdelava individualnega učnega načrta, ki ga 

specialni in rehabilitacijski pedagog predela z učencem na individualnih urah, pogosto 

predstavlja dodatno obremenitev. Prisotnost izvajalca dodatne strokovne pomoči v razredu pa 

mladostniki oz. otroci s posebnimi potrebami odklanjajo, ker se počutijo bolj nadzorovanega 

in bolj obremenjenega kot ostali sošolci.      

 

Vendar pa sodobni pogledi in pristopi poudarjajo sodelovanje učitelja in specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga tudi v razredu. A. Turk (2000) opisuje dvoletno izkušnjo v 4. in 

5. razredu, v katerega je bilo vključenih 29 učencev, med njimi 8 učencev s posebnimi 

potrebami. Kot dodatna ali podporna učiteljica v razredu je na začetku delala eno uro na teden 

v okviru dopolnilnega pouka, kasneje dvakrat na teden po pet šolskih ur. Njena vloga je bila, 

da je na začetku ure s celim razredom delala vaje za krepitev pozornosti, ozaveščanje 

nekaterih delov telesa, orientacijo levo-desno, koordinacijo gibov, vaje posnemanja, grobe 

motorike in elemente dramatizacije. V dogovoru z razredničarko in strokovnimi delavci šole 

je tudi šport prilagodila potrebam in zmogljivostim otrok, saj je opazila, da imajo tudi drugi 

učenci motorične težave in slabo orientacijo. Skupaj z razredničarko sta prilagodili učne 

vsebine pri slovenskem jeziku in matematiki, sproti ugotavljali napredek posameznih učencev 

ter se dogovarjali za nadaljnje delo. Delo v razredu je potekalo v manjših skupinah, občasno 

tudi s celim razredom, saj tak način dela omogoča lažjo individualizacijo in diferenciacijo 

pouka. Otroci s posebnimi potrebami so največkrat potrebovali dodatno razlago, individualno 
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usmerjeno delo in neposredno učno pomoč, velikokrat so preverjali razumevanje navodil, 

izkazovali negotovost in nesamostojnost pri delu. Navaja pa tudi pomanjkljivosti takšnega 

dela v razredu; poroča, da je njena prisotnost včasih postajala za učence moteča. V zvezi s 

tem opozori, da so njeno pomoč prepogosto iskali učenci, ki niso imeli težav, kar je slabo 

vplivalo na njihovo samostojnost.  

 

S podobnimi prednostmi in slabostmi dela v razredu se srečuje tudi A. Valenčič (2005). 

Zaveda se, da je osnovna naloga izvajalca dodatne strokovne pomoči v razredu pomoč 

otrokom s posebnimi potrebami, vendar pa občasno pomaga tudi drugim otrokom, ki imajo 

težave. Meni, da mesto izvajalca dodatne strokovne pomoči ni ves čas samo ob otroku s 

posebnimi potrebami, temveč mora »krožiti« po razredu in priskočiti na pomoč takrat, ko jo 

nek otrok potrebuje. Tako lahko hkrati pomaga otroku s posebnimi potrebami, pa tudi 

njegovim vrstnikom. Ugotavlja, da če izvajalec dodatne strokovne pomoči ves čas sedi poleg 

otroka s posebnimi potrebami, s tem onemogoča razvijanje otrokove samozavesti, saj se otrok 

zanaša na njegovo pomoč. Poudarja, da je dobra stran izvajalca dodatne strokovne pomoči v 

razredu predvsem ta, da lahko takoj, ko ima učenec  vprašanje ali težavo, priskoči na pomoč, s 

tem pa zelo razbremeni učitelja. Izvajalec dodatne strokovne pomoči veliko prispeva tudi k 

temu, da otrok spremlja uro, sledi učiteljevi razlagi, zapisuje pomembne podatke ali preriše 

sliko s table.    

 

O uspešnem timskem poučevanju predmetnega učitelja in specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga v razredu poroča tudi T. Zanjkovič (2005), ki opisuje primer uspešnega timskega 

poučevanja pri matematiki. V nivojski skupini je bilo 11 učencev prvega nivoja, od tega štirje 

z odločbo in 4 učenci drugega nivoja. Za timsko poučevanje sta se odločili, saj sta se težko 

dogovorili, kdaj specialni in rehabilitacijski pedagog lahko dela z otroki s posebnimi 

potrebami individualno oz. kdaj je boljše, da učenec ostane pri pouku. Začetek timskega dela 

in timskega poučevanja s specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo opisuje takole (prav tam, 

str. 99): »Težko je namreč sprejeti dejstvo, da je treba za vsakogar, kdor ima odločbo o 

usmeritvi, pripraviti prilagoditve, zapisane v individualiziranem programu, paziti na nenehno 

preverjanje razumevanja in predznanja. Najtežje pa je bilo sprejeti dejstvo, da z učencem s 

posebnimi potrebami specialni pedagog izvaja ure individualne strokovne pomoči največkrat 

zunaj razreda. Iz prakse vemo, da se težko navadimo še na nekoga drugega v razredu – še 

posebej nekoga iz svoje sredine, saj se neredko pojavlja občutek preverjanja, spremljanja, 

opazovanja, kako delaš, kaj delaš in kako bi lahko delal bolje. V glavi se ti poraja na tisoče 
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vprašanj in neprijetnih dilem.« Poroča (prav tam), da je timsko načrtovanje potekalo 

tedensko. Učiteljica je pripravila naloge, specialna in rehabilitacijska pedagoginja pa 

pripomočke in opozorila na prilagoditve, ki jih je potrebno upoštevati (tudi pri pripravi 

pisnega ocenjevanja znanja). Tako je učiteljica spoznavala prilagojene pristope, specialna in 

rehabilitacijska pedagoginja pa učno snov in minimalne standarde znanja. Opisuje primer ure, 

pri kateri sta si učence razdelili v dve skupini. Pri tem navaja, da so ostali učenci prevzeli 

nekatere tehnike dela, ki jih je učencem s posebnimi potrebami pokazala specialna in 

rehabilitacijska pedagoginja. Učenci s posebnimi potrebami so to obliko dela z veseljem 

sprejeli, saj so vsi štirje bili uspešni in pri določeni snovi dosegali tudi temeljne standarde 

znanja. Izpostavlja tudi dejstvo, da takšne oblike dela ni mogoče dobro izvajati, če je specialni 

in rehabilitacijski pedagog na šoli le dve ali tri ure, saj je za timsko načrtovanje potrebno 

veliko časa in usklajevanja.  

 

Prednosti vključevanja mobilnega specialnega in rehabilitacijskega pedagoga kot podpornega 

učitelja v oddelku večinske osnovne šole opisujeta tudi S. Medved in A. Turk (2000). Pomoč 

mobilnega specialnega in rehabilitacijskega pedagoga se je izkazala kot zelo uspešna na 

učnem nivoju, še posebej pa pri skupinski dinamiki. Opisujeta, da so se v 3. razredu pri 

tretjini učencev pojavile vedenjske težave in učna neuspešnost, zato je ob učitelju v razredu 

poučevala tudi specialna in rehabilitacijska pedagoginja, ki je prevzela vlogo podpornega 

učitelja. V 4. razredu so ugotovili, da se je izboljšala klima v razredu, opazili so napredek v 

socialnih odnosih in tolerantnosti, zmanjšali so se konflikti med učenci, izboljšala se je 

motivacija za delo, pri nekaterih učencih sta se izboljšali pozornost in vztrajnost pri delu, 

učenci so postali bolj vodljivi, s tem pa je tudi samo delo v razredu postalo prijetnejše. 

Ocenjujeta, da je bilo v 5. razredu delo bolj osredotočeno na učno pomoč posameznikom, 

skupinska pomoč v razredu je bila le občasna. 

 

Tudi M. Klug (2000) potrjuje številne prednosti prisotnosti specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga pri pouku. Specialnemu in rehabilitacijskemu pedagogu omogoča opazovanje 

učenčevega odnosa do šolskega dela, njegovo vedenje v razredu ter odnos sošolcev do učenca 

s posebnimi potrebami in njegovih težav. Pojasnjuje, da se za to obliko dela učitelj in 

specialni in rehabilitacijski pedagog dogovorita takrat, ko se v razredu izvajajo posebne 

oblike pouka in takrat ko oba ocenita, da bo za učenca bolje, da ostane pri pouku. To je 

pomembno še posebej takrat, ko učitelj obravnava zahtevnejšo učno snov in predvideva, da 

bodo učenci potrebovali dodatno pomoč (npr. pri uporabi geometrijskega orodja). 
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 Edino kvantitativno raziskavo, ki sem jo v zvezi s timskim poučevanjem med izvajalci 

dodatne strokovne pomoči in učitelji zasledila v naši literaturi, je izvedla G. Kverh (2003). Na 

vzorcu 44 učiteljev je ugotovila, da 84 % mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

dela individualno izven razreda, 25 % jih dela v manjših skupinah izven razreda in 5 % 

individualno v razredu, kar kaže da je timski pristop pri poučevanju otrok s posebnimi 

potrebami slabše zastopan kot individualna obravnava. Avtorica slednjega imenuje 

»izključevalni« pristop. Za individualno delo izven razreda se je opredeljeval večji delež 

učiteljev, ki nimajo izkušenj s timskim pristopom. Več kot polovica učiteljev ima izkušnjo, da 

mobilni specialni in rehabilitacijski pedagog dela izključno samo izven razreda in da ne menja 

načinov dela. Prav tako več kot polovica učiteljev slabo ocenjuje ali celo odklanja timski 

pristop pri poučevanju otrok s posebnimi potrebami. Učitelji, ki so se opredelili za 

individualni pristop, svojo izbiro podkrepijo z razlago, da se mobilni specialni in 

rehabilitacijski pedagog lahko otroku bolj posveti, delo pa prilagodi potrebam otroka in tako 

lažje odpravlja otrokove primanjkljaje, pa tudi otroci so pri individualnem delu bolj sproščeni 

in umirjeni ter lažje pokažejo svoje znanje. Učitelji, ki so se opredelili za timski pristop pri 

poučevanju otrok s posebnimi potrebami pa menijo, da v razredu mobilni specialni in 

rehabilitacijski pedagogi bolje spoznajo otroka.  

Za posamezen način dela se učitelji in mobilni specialni in rehabilitacijski pedagogi odločijo 

glede na otroke, razred, pripravljenost učiteljev in fleksibilnost mobilnih specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov. Primarna odgovornost učiteljev je poučevanje otrok v skladu s 

predpisanim učnim načrtom. Učitelji mobilne specialne in rehabilitacijske pedagoge 

zaznavajo kot pomočnike, kot drugega učitelja, ki naj bi prevzel enake naloge kot učitelj. Kot 

je razvidno iz raziskave, mobilni specialni in rehabilitacijski pedagogi najpogosteje dodatno 

razlagajo učno snov, razvijajo učne sposobnosti in strategije za učenje, razvijajo računske 

strategije, opismenjujejo učence in odpravljajo moteče oblike vedenja. Avtorica raziskavo 

zaključuje z ugotovitvami, da učitelji in mobilni specialni in rehabilitacijski pedagogi 

najpogosteje sodelujejo na pedagoških konferencah, na razgovorih in svetovanjih. Učitelji so 

navajali, da pogrešajo še več razgovorov, pomoči v razredu, timskega dela, hospitacije 

mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v razredu, pogostejšo pomoč in timsko 

načrtovanje učne snovi.  

 

N. Kokotec in M. Medved (2000) sta z vprašalnikom za učence, ki imajo dodatno strokovno 

pomoč (13 otrok od 1. do 8. razreda) ugotovili, da se je pri 77 % učencev odkar imajo 

individualno pomoč šolski uspeh izboljšal, prav toliko jih je zadovoljnih s tem, kar počnejo 
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pri mobilnem specialnem in rehabilitacijskem pedagogu. 62 % učencev bi želelo tudi v 

naslednjem šolskem letu obiskovati mobilnega specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, 23 

% jih meni, da jih ure individualne dodatne strokovne pomoči obremenjujejo, ker niso pri 

rednem pouku in ne slišijo razlage. Na vprašanje, kaj menijo sošolci o tem, da obiskujejo 

mobilnega specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, jih je 54 % odgovorilo, da so te ure 

tudi po mnenju sošolcev nekaj povsem običajnega. 31 % učencev navaja, da tudi sošolci 

želijo imeti ure dodatne strokovne pomoči in jim celo zavidajo. Po drugi strani pa 15 % 

učencev pravi, da se iz njih norčujejo.  

 

Podobno je tudi M. Mataič Šalamun (2006) učence s posebnimi potrebami povprašala o 

zadovoljstvu z izvajanjem dodatne strokovne pomoči. V raziskavi, v katero je bilo zajetih 200 

učencev iz petih osnovnih šol v Prekmurju, je ugotovila, da 88 % učencev z veseljem obiskuje 

ure dodatne strokovne pomoči. Le 7,7 % anketiranih učencev je deležnih dodatne strokovne 

pomoči v razredu, približno dve tretjini učencev te ne želi prejemati v razredu.  Med razlogi, 

zakaj imajo raje individualno pomoč, učenci navajajo, da sošolci med poukom klepetajo in jih 

motijo, zato se težje skoncentrirajo, tudi zato, da učiteljeva razlaga ne bi motila ostalih 

učencev oz. ker se bojijo, da bi se jim drugi posmehovali, ali  ker jih je sram. Pri individualnih 

urah lahko nekaj časa namenijo pogovoru in igri. Po drugi strani pa učenci želijo prejemati 

pomoč v razredu zato, ker želijo med seboj več sodelovati in se več naučijo.  

 

Zanimivo je, da je podobne zaključke podala tudi I. Gabrovšek (2004). Ugotovila je, da 69,4 

% učencev s posebnimi potrebami ne želi prejemati pomoči v razredu. 41,3 % učencev je 

motiviranih za učenje s specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo, ker jo zaznavajo kot 

prijazno. Učenci, predvsem na razredni stopnji, potrebujejo igro, pogovor oz. sprostitev, saj je 

zanje šolski urnik naporen. Prav igra in pogovor sta pomembni aktivnosti, zaradi katerih 

učenci radi prejemajo pomoč specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Kar 84,2 % učencev, 

ki jim dopolnilni pouk ni všeč, pozitivno sprejema pomoč specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga. 

 

Po prebiranju strokovnih prispevkov sem se lahko prepričala, da ima timsko poučevanje med 

učitelji in izvajalci dodatne strokovne pomoči posebno vlogo, ki bi ji morali tako v strokovni 

literaturi kot v pedagoški praksi nameniti več pozornosti. Pomoč specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga v razredu je, po poročanju nekaterih strokovnjakov in strokovnih 

delavcev, uspešnejša na razredni stopnji in predvsem takrat, kadar so vzgojno-izobraževalni 
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cilji naravnani na učno snov in klimo v razredu oz. socialne odnose med učenci. Tudi sama 

pritrjujem tem ugotovitvam, saj ugotavljam, da je prej omenjene cilje lažje uresničevati v 

razredu. Pri takšnem načinu dela je mogoče zaslediti številne prednosti za vse udeležence 

vzgojno-izobraževalnega procesa, zlasti za otroke s posebnimi potrebami. Le-ti so deležni 

pomoči specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, ki skrbno spremlja delo in napredek 

učenca. Otroci s posebnimi potrebami se v primeru, da specialni in rehabilitacijski pedagog ne 

sedi ves čas ob njem navajajo na samostojno delo, prizadevajo si delo uspešno opraviti in 

gradijo zaupanje v lastne sposobnosti. Takšno inkluzivno delovanje omogoča učencem s 

posebnimi potrebami, da se ob pomoči učijo, razvijajo in napredujejo skladno s svojimi 

zmožnostmi. V zvezi s tem želim opozoriti tudi na ugotovitve, ki kažejo, da individualna 

dodatna strokovna pomoč učencem s posebnimi potrebami nudi nekaj, česar jim učitelji v 

razredu zaradi drugačnih pogojev dela, ne morejo nuditi tj. osebni pristop, čas za razgovor in 

čas za didaktične igre. Prav omenjene aktivnosti so ključnega pomena za odpravljanje 

primanjkljajev otrok s posebnimi potrebami in njihov napredek. 
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3.2 Ugotovitve tujih raziskav o učinkih timskega dela izvajalcev dodatne 

strokovne pomoči in učiteljev 

 

Številne tuje raziskave, narejene na temo timskega dela kažejo, da je specialni in 

rehabilitacijski pedagog večinoma svetovalec oz. podporni učitelj v razredu (Austin, 2001; 

Scruggs, Mastropieri in McDuffie, 2007; Kilanowski-Press, Foote in Rinaldo, 2010; Hassan 

in Yildiz, 2010). Najpogostejša oblika pomoči, ki so je deležni učenci s posebnimi potrebami, 

je individualna (Kilanowski-Press, Foote in Rinaldo, 2010), vendar pa iz raziskave ni mogoče 

razbrati, zakaj je temu tako. Specialni in rehabilitacijski pedagog učitelju najpogosteje 

pomaga pri načrtovanju ure, v razredu pa dela v manjših skupinah. Zanimiv je podatek, da so 

o timskem poučevanju pogosteje poročali učitelji, ki imajo v razredu večje število učencev s 

posebnimi potrebami.  

 

Scruggs, Mastropieri in McDuffie (2007) predstavljajo metaanalizo 32-ih kvalitativnih 

raziskav, ugotovitve pa strnejo v nekaj točk, ki so jih izpostavili učitelji in specialni in 

rehabilitacijski pedagogi. Na splošno ugotavljajo, da so vodstvo, učitelji in učenci naklonjeni 

timskemu poučevanju, saj menijo, da je koristno tako za učence s posebnimi potrebami kot 

tudi za ostale učence v razredu, zlasti na socialnem in učnem področju, ki so nujno potrebni 

za uspešno timsko poučevanje. Nadalje navajajo, da so učitelji in specialni in rehabilitacijski 

pedagogi navedli nekatere ključne dejavnike kot so podpora vodstva, dovolj časa za timsko 

načrtovanje, izobraževanje učiteljev za timsko poučevanje in izbira sodelavca. Iz izjav 

učiteljev in specialnih in rehabilitacijskih pedagogov avtorji razberejo, da prevladuje način 

poučevanja, pri katerem eden učitelj uči, drugi pa opazuje, pri tem se specialni in 

rehabilitacijski pedagog prilagaja učitelju. Specialni in rehabilitacijski pedagogi so učiteljevi 

pomočniki, saj pomagajo in spodbujajo vse učence, ki potrebujejo pomoč, največ pa 

pomagajo otrokom s posebnimi potrebami. Pri tem pa avtorji zavzamejo kritično stališče, saj 

se sprašujejo ali timsko poučevanje učiteljev in specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v 

praksi resnično temelji na ideji timskega poučevanja. Izražene dvome podkrepijo z razlago, da 

so pogrešali več individualizacije, več prilagojenih učnih vsebin in več specialno-didaktičnih 

aktivnosti.  

  

Opisane ugotovitve se ujemajo tudi z ugotovitvami Austina (2001), ki je v raziskavo vključil 

92 učiteljev in specialnih in rehabilitacijskih pedagogov iz mestnih in primestnih šol na 
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severu New Jerseya. Raziskoval je tri načine inkluzivnega poučevanja: konzultantski model 

(angl. the coaching model), t.i. »coaching« model (angl. coaching model) in timsko 

poučevanje (angl. teaming ali collaboration model).  

Po konzultantskem modelu je specialni in rehabilitacijski pedagog svetovalec; učitelju nudi 

pomoč pri prilagajanju učnega načrta, svetuje na področju dela otrok s posebnimi potrebami 

in mu pomaga pri oblikovanju prilagoditev za ocenjevanje znanja. 

Pri »coaching« modelu specialni in rehabilitacijski pedagog in učitelj izmenično poučujeta oz. 

seznanjata drug drugega z učnim načrtom in pedagogiko poučevanja, vsak na tistem področju, 

na katerem je strokovnjak.  

Sodelovalni model predpostavlja, da si specialni in rehabilitacijski pedagog in učitelj pravično 

in enakomerno razdelita delo pri načrtovanju, izvedbi učne ure in ocenjevanju.  

Austin (2001) na podlagi pridobljenih rezultatov ugotavlja, da so vsi omenjeni načini 

timskega poučevanja učinkoviti in primerni za vse učence.  

Ugotovil je, da večina učiteljev in specialnih in rehabilitacijskih pedagogov timsko 

poučevanje ocenjuje kot pozitivno izkušnjo. Pogosteje timsko poučujejo učitelji družboslovja, 

naravoslovja, angleščine in matematike. V zvezi s timskim poučevanjem ugotavlja tudi to, da 

so učitelji opravili večino dela v inkluzivnih razredih. Na podlagi dobljenih rezultatov sklepa, 

da je specialni in rehabilitacijski pedagog v razredu le neke vrste obiskovalec. Tako učitelji 

kot specialni in rehabilitacijski pedagogi se sicer strinjajo z delitvijo odgovornosti v razredu 

(cilji, vodenje razreda, poučevanje, odgovornost za učence, reševanje problemov, 

ocenjevanje), a se to v praksi ni zgodilo. Kot enega izmed možnih vzrokov navaja, da je 

učitelj strokovnjak na svojem področju in zato odgovoren za podajanje snovi in doseganje 

vzgojno-izobraževalnih in funkcionalnih ciljev, medtem ko je specialni in rehabilitacijski 

pedagog zadolžen za prilagoditve učnega načrta in odpravljanje primanjkljajev. Kljub temu 

učitelji in specialni in rehabilitacijski pedagogi menijo, da timsko poučevanje prispeva k 

njihovemu profesionalnemu razvoju. Specialni in rehabilitacijski pedagogi tako pridobijo 

znanje o predmetu, učitelji pa spretnosti pri prilagoditvah učnega načrta. V zvezi s tem še 

doda, da timsko poučevanje izboljša kakovost pouka, saj so strategije dela pri timskem 

poučevanju (npr. sodelovalno učenje in delo v manjših skupinah) učinkovite in primerne za 

vse učence, kar se je po mnenju udeležencev raziskave odražalo v aktivnem sodelovanju 

učencev pri pouku in v boljšem odnosu učitelj-učenec oz. učenec-učenec. Inkluzivno 

izobraževanje ima številne prednosti tudi z vidika socializacije tako za učence brez 

primanjkljajev kot za tiste, ki imajo primanjkljaje. Ta način dela spodbuja strpnost in 

sprejemanje različnosti. Večina anketiranih pričakuje več podpore s strani vodstva šole, saj za 
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načrtovanje timsko izpeljanega pouka potrebujejo več časa. Zavedajo se, da je dnevno 

načrtovanje pouka potrebno, vendar težje izvedljivo.  

 

Gürgür in Uzuner (2010) sta izvedla akcijsko raziskavo o tem, kako učitelji in specialni in 

rehabilitacijski pedagogi zaznavajo timsko poučevanje. Prišla sta do nekaterih podobnih 

ugotovitev kot že omenjeni avtorji. Ugotovila sta, da so specialni in rehabilitacijski pedagogi 

večinoma asistenti, pri čemer eden učitelj uči, drugi opazuje. Poročata tudi o neenakomerni 

porazdelitvi dela med njima. Kot enega izmed ključnih problemov, tako učitelji kot specialni 

in rehabilitacijski pedagogi, izpostavljajo pomanjkanje časa za načrtovanje. Posledično so se 

pojavljale tudi težave pri timskem poučevanju, saj si učitelj in specialni in rehabilitacijski 

pedagog v omenjeni raziskavi nista primerno porazdelila vlog pri timskem poučevanju.  

 

Raziskava, ki so jo opravili Kilanowski-Press, Foote in Rinaldo (2010) kaže, da so specialni 

in rehabilitacijski pedagogi pogosteje prisotni v razredih, kjer je večje število učencev s 

posebnimi potrebami kot v razredih, kjer je učencev s posebnimi potrebami manj. V razredu 

najpogosteje pomagajo učiteljem tako, da z učenci delajo individualno ali v manjših skupinah. 

Avtorji izražajo dvom o kvaliteti takšnega poučevanja in opozarjajo na razlike med teorijo in 

prakso. Kljub številnim prednostim timskega poučevanja, ki je znak kakovostne inkluzije, 

poročajo, da je individualno delo izven razreda prevladujoč način pomoči učencem v 

inkluzivnih razredih. Pri tem opozorijo, da narejena raziskava omogoča le vpogled v trenutno 

prakso, saj je vzorec premajhen, da bi ugotovitve lahko posplošili.  

 

Murawski in Swanson (2001) sta zbrala podatke raziskav, ki se nanašajo na timsko 

poučevanje med specialnim in rehabilitacijskim pedagogom in učiteljem med letoma 1991 in 

1998. Ugotovila sta, da ima timsko poučevanje vpliv na boljši učni uspeh učencev. Pri razlagi 

ugotovitev sta previdna, saj le redke raziskave navajajo tudi kakršnekoli podatke o otrocih s 

posebnimi potrebami (število otrok v razredu, motnje oz. primanjkljaje otrok). Ugotavljata, da 

številni avtorji zagovarjajo timsko poučevanje kot učinkovit pristop za učence s posebnimi 

potrebami v inkluzivnih razredih, vendar opozarjata, da jih večina svojih trditev 

eksperimentalno ne podpre. Pojasnjujeta, da rezultati nekaterih raziskav nakazujejo možen 

pozitiven vpliv timskega poučevanja na učne dosežke učencev s posebnimi potrebami. 

Zasledila sta trditve, da ima timsko poučevanje pozitiven vpliv na socialne odnose in vedenje 

učencev s posebnimi potrebami, vendar raziskav, ki bi le-to proučevale ni. Gledano v celoti 

ugotavljata, da je na to temo potrebno izvesti še več raziskav, ki bodo potrjevale pozitivne 
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učinke timskega poučevanja za otroke s posebnimi potrebami tako, da bodo pojasnile, kako se 

timsko poučevanje razlikuje od ostalih oblik pomoči otrokom s posebnimi potrebami (npr. od 

individualne obravnave), v kakšni odvisnosti so timsko poučevanje, spol, starost in razred 

otrok ter predmeti, pri katerih timsko poučevanje vpliva na boljšo kakovost poučevanja otrok 

s posebnimi potrebami. Če je namen timskega poučevanja izboljšanje učnih dosežkov otrok s 

posebnimi potrebami, potem je po mnenju avtorjev metaanalize, potrebno proučiti tudi učinke 

timskega poučevanja glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev oz. motnje otrok.     

 

J. Klingner in sodelavci (1998) so izvedli zanimivo raziskavo, ki omogoča boljše razumevanje 

inkluzivnega izobraževanja z vidika učencev, saj so intervjuvali učence z učnimi težavami in 

tiste, ki nimajo učnih težav. Poročajo, da je vsem učencem všeč, če sta v razredu dva učitelja. 

Na vprašanje, komu specialni in rehabilitacijski pedagog pomaga oz. koga uči, so odgovorili, 

da pomaga vsem učencem v razredu – včasih pomaga učencem, ki potrebujejo pomoč, včasih 

dela s celim razredom (npr. razlaga učne snovi, branje). Običajno pa učencem nudi 

individualno pomoč, vendar ne preživi cele ure samo z enim učencem. Raziskava razkriva 

tudi, da se je več otrok opredelilo za individualno delo izven razreda, predvsem tisti učenci, ki 

imajo slabše ali mejne sposobnosti in v razredu težje sledijo. Ti učenci menijo, da je učenje v 

inkluzivnih razredih stresno, saj so v razredu morali delati več in težje naloge kot pri 

individualnih urah. Prav tako so se na individualnih urah lažje osredotočili na delo, učno snov 

so se naučili na lažji način, deležni so bili več pomoči, pa tudi počutili so se bolje. Navedene 

prednosti pa se nanašajo predvsem na učne dosežke učencev, ne pa tudi na socialno učenje. 

Ostali učenci, ki raje delajo v razredu kot individualno navajajo, da v razredu slišijo razlago 

nove učne snovi. Avtorji raziskave ob tem zaključujejo, da veliko otrok z učnimi težavami z 

individualnim pristopom ogromno pridobi, vendar se nekatere potrebe učencev lažje 

uresničujejo v razredu (npr. socialni odnosi in vedenje). Pri tem citirajo Robertsa in Matherja 

(1995, po Klingner in sodelavci, 1998, str. 156), ki menita: »Inkluzija otrok z učnimi 

težavami je za nekatere otroke uspešna, za druge pa ne.« 

 

Podobno so Rea, McLaughlin in Walther-Thomas (2002) raziskovali, kateri izmed že 

omenjenih načinov dela je bolj primeren za učence z učnimi težavami. Rezultati so pokazali, 

da se pristopa med seboj razlikujeta. Medtem ko je delo v razredu bolj osredotočeno na učno 

snov in doseganje ciljev iz učnega načrta, je pri individualnem delu poudarek na odpravljanju 

primanjkljajev posameznih učencev. Študija dokazuje, da so učenci z učnimi težavami v 

inkluzivnih razredih dosegli boljše oz. primerljive ocene pri jezikovnem pouku, matematiki, 
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naravoslovju in družboslovnih vedah v primerjavi z učenci, ki so delali individualno izven 

razreda. Izhajajoč iz te predpostavke, so raziskovalci mnenja, da ob ustrezni pomoči 

specialnega pedagoga in prilagoditev, učenci s posebnimi potrebami lahko dosežejo 

sprejemljive standarde znanja tudi v inkluzivnih razredih. Kljub razlagam, ki so jih 

raziskovalci ponudili v prid timskega poučevanja za učence z učnimi težavami, pa opozarjajo 

na pomanjkljivosti te raziskave. Narejena je bila namreč na majhnem vzorcu (58 učencev) in 

je zajela le predmestne šole. V zvezi s tem opozarjajo tudi na pomanjkanje raziskav o 

uspešnosti inkluzije otrok s posebnimi potrebami, o učnih dosežkih in socialnih odnosih ter 

vedenju otrok z učnimi težavami.  

 

V nadaljevanju povzemam bistvene izsledke omenjenih domačih in tujih avtorjev o timskem 

delu, zlasti o timskem poučevanju učiteljev in izvajalcev dodatne strokovne pomoči. 

 Večina učiteljev in izvajalcev dodatne strokovne pomoči je timskemu poučevanju 

naklonjenih, saj menijo, da je koristno za otroke s posebnimi potrebami in njihove 

vrstnike, prav tako pripomore k njihovemu strokovnemu razvoju. 

 Timsko poučevanje izboljša kakovost pouka, saj so strategije dela pri timskem 

poučevanju učinkovite in primerne za vse učence. 

 V praksi prevladuje način timskega poučevanja, pri katerem eden učitelj poučuje, 

drugi pa pomaga (učencem in učitelju) oz. opazuje delo enega ali več učencev. 

 Pri učencih je mogoče zaznati deljena mnenja o izvajanju dodatne strokovne pomoči v 

razredu in izven razreda. Nekaterim je všeč, da imajo v razredu dve učiteljici, saj jim 

obe lahko pomagata, v razredu tudi prisostvujejo razlagi učitelja in novi učni snovi. 

Drugi otroci s posebnimi potrebami pomoč v oddelku odklanjajo, ker se počutijo  

nadzorovani in bolj obremenjeni kot ostali sošolci. Po mnenju učencev so prednosti 

individualnih ur dodatne strokovne pomoči izven razreda naslednje: boljša 

koncentracija, delovno okolje je manj moteče in manj stresno, zato so bolj sproščeni. 

Običajno pa nekaj časa namenijo tudi pogovoru in didaktičnim oz. učnim igram. 

 Individualne obravnave dodatne strokovne pomoči so namenjene odpravljanju 

primanjkljajev otrok s posebnimi potrebami, razvijanju občutka za šolsko delo, 

izdelavi didaktičnih pripomočkov za učenje ipd. 

 Specialni in rehabilitacijski pedagogi so v razredu podporni učitelji, saj pomagajo 

učencem s posebnimi potrebami na učnem področju (sledenje učiteljevi razlagi, 

samostojnost pri delu, učne navade), občasno pomagajo tudi drugim otrokom, ki imajo 
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težave pri delu. Naloge specialnih in rehabilitacijskih pedagogov lahko zajemajo tudi 

izvedbo krajših specialno-pedagoških vaj (npr. vaje za krepitev pozornosti, 

orientacije) ali delo z manjšo skupino učencev. Specialni in rehabilitacijski pedagogi 

lahko pripomorejo tudi k izboljšanju klime oddelka, izboljšanju motivacije učencev, 

izboljšanju socialnih odnosov med učenci, med učenci in učitelji ter posredujejo pri 

motečih oblikah vedenja. 

 Jasna delitev dela med učitelji in izvajalci dodatne strokovne pomoči pri timskem 

poučevanju. Učitelji so odgovorni za podajanje učne snovi in doseganje vzgojno-

izobraževalnih in funkcionalnih ciljev, izvajalci dodatne strokovne pomoči pa 

poskrbijo za prilagoditve in pripravijo pripomočke. Tako učitelji spoznavajo 

prilagojene pristope, izvajalci dodatne strokovne pomoči pa učno snov in minimalne 

standarde znanja. 

 Največja težava, ki jo učitelji in specialni in rehabilitacijski pedagogi omenjajo, je čas 

za timsko načrtovanje. 

 Premalo je poglobljenih kvalitativnih in kvantitativnih domačih in tujih raziskav, ki bi 

dokazale pozitivne učinke timskega poučevanja za otroke s posebnimi potrebami. 

 

Kot je razvidno iz raziskav oz. predvsem iz primerov dobre prakse učitelji in specialni in 

rehabilitacijski pedagogi poročajo o pozitivnih učinkih timskega poučevanja. Kljub 

predstavljenim raziskavam in primerom dobre prakse še vedno ostaja vprašanje, katera oblika 

dela je bolj primerna za učence s posebnimi potrebami oz. ali s timskim poučevanjem lahko 

dosežemo zadovoljive dosežke vseh otrok s posebnimi potrebami in tako delujemo v njihovo 

največjo korist.  
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II EMPIRIČNI DEL 

 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI 

 

Na področju timskega dela izvajalcev dodatne strokovne pomoči in učiteljev je v strokovni 

literaturi kar nekaj razprav, vendar je to področje pri nas premalo empirično raziskano. Na 

osnovi predstavitev posameznih primerov dobre prakse, posameznih študij primera in 

nekaterih raziskovalnih ugotovitev, pridobljenih na manjših vzorcih, ne moremo dovolj 

veljavno izpeljati posplošenih ugotovitev. Zato menim, da je timsko delo učiteljev in 

izvajalcev dodatne strokovne pomoči aktualen problem, ki ga je potrebno dodatno raziskati. 

Raziskovalni problem pričujočega magistrskega dela je ugotoviti, kakšne so izkušnje 

izvajalcev dodatne strokovne pomoči (specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, 

defektologov, socialnih pedagogov, psihologov in pedagogov) in osnovnošolskih učiteljev s 

timskim delom, zlasti s timskim poučevanjem ter katere oblike timskega dela in izvajanja 

timskega poučevanja se pojavljajo v slovenski pedagoški praksi. Preverila bom tudi 

zaznavanje in doživljanje timskega dela članov tima in preučila, katere prednosti in 

pomanjkljivosti timskega dela za učence in strokovne delavce zaznavajo člani teh timov. 

 

Cilj magistrskega dela je ugotoviti prednosti timskega dela, zlasti timskega poučevanja, ki jih 

zaznavajo izvajalci dodatne strokovne pomoči (v nadaljevanju izvajalci DSP) in 

osnovnošolski učitelji. Pri tem me zanima prisotnost in pogostost izvajanja posameznih etap 

timskega dela (timskega načrtovanja, timskega izvajanja pouka in timske evalvacije), saj so 

med seboj povezane in vplivajo tako na nadaljnje delo članov tima kot tudi na kakovost 

izvajanja pouka. V tem okviru me podrobneje zanimajo:  

 izkušnje izvajalcev DSP in učiteljev s timskim delom, zlasti z izvajanjem timskega 

poučevanja, 

 kako izvajalci DSP in učitelji doživljajo timsko delo, 

 vloge izvajalcev DSP in učiteljev med timskim poučevanjem ter 

 kako izvajalci DSP in učitelji zaznavajo učinke timskega poučevanja na učence in 

člane tima. 
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2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

 

Raziskovalni problem bo obsegal tri sklope raziskovalnih vprašanj in z njimi povezane cilje. 

 

Prvi sklop raziskovalnih vprašanj se nanaša na izkušnje z različnimi oblikami timskega 

dela pri delu z otroki s posebnimi potrebami: 

 Kako pogosto izvajalci DSP in učitelji timsko delajo? 

 Katere oblike timskega dela se v praksi najpogosteje pojavljajo? 

 Koliko izvajalcev DSP in učiteljev timsko poučuje? 

 Pri katerih predmetih izvajalci DSP in učitelji timsko poučujejo? 

 Ali izvajalci DSP in učitelji sodelujejo v vseh treh etapah timskega dela in koliko časa 

namenijo vsaki izmed etap? 

 Kakšne so izkušnje izvajalcev DSP in učiteljev s timskim delom, zlasti s timskim 

poučevanjem na šoli? 

 

Drugi sklop raziskovalnih vprašanj raziskuje doživljanje timskega dela izvajalcev DSP in 

učiteljev:  

 Kakšna je naklonjenost izvajalcev DSP in učiteljev timskemu delu, zlasti timskemu 

poučevanju? 

 Kako timsko delo, zlasti timsko poučevanje, osebno zaznavajo in doživljajo? 

 Kakšna je njihova motivacija za timsko delo, zlasti za timsko poučevanje?  

 Kaj vpliva na izbor članov za timsko delo, predvsem za timsko poučevanje? 

 V kakšnem položaju se zaznavajo izvajalci DSP, kadar z učitelji timsko poučujejo? 

 Ali člani omenjenih timov menijo, da je delo med njimi enakomerno porazdeljeno? 

 Katere vloge prevzemajo pri timskem poučevanju oz. kako si razdelijo delo? 

 

Tretji sklop raziskovalnih vprašanj analizira, kako izvajalci DSP in učitelji zaznavajo 

prednosti timskega dela, zlasti timskega poučevanja za učence in člane tima: 

 Kakšen je po mnenju izvajalcev DSP in učiteljev odnos učencev s posebnimi 

potrebami in drugih učencev v razredu do timsko izpeljanih ur? 

 Katerega učitelja otroci s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP) in drugi učenci v 

razredu pogosteje prosijo za pomoč? 
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 Katere so po mnenju izvajalcev DSP in učiteljev prednosti in slabosti timskega dela, 

zlasti timskega poučevanja? 

 

Glede na predstavljene sklope raziskovalnih vprašanj sem oblikovala naslednje hipoteze: 

Hipoteze, vezane na oblike dela z OPP in namen izvajanja DSP: 

H1.1: Predpostavljam, da obstajajo statistično pomembne razlike v oblikah izvajanja DSP 

glede na smer izobrazbe izvajalcev DSP. 

H1.2: Predpostavljam, da obstajajo statistično pomembne razlike v oblikah izvajanja DSP 

glede na smer izobrazbe učiteljev. 

H1.3: Predpostavljam, da se izvajalci DSP, ki imajo daljšo delovno dobo v vzgoji in 

izobraževanju, pogosteje poslužujejo različnih oblik izvajanja DSP kot izvajalci DSP 

začetniki.  

H1.4: Predpostavljam, da so učitelji, ki imajo daljšo delovno dobo v vzgoji in izobraževanju, 

bolj naklonjeni različnim oblikam izvajanja DSP kot učitelji začetniki. 

H1.5: Predpostavljam, da obstajajo statistično pomembne razlike med izvajalci DSP v 

namenu nudenja DSP glede na smer njihove izobrazbe.  

H1.6: Predpostavljam, da obstajajo statistično pomembne razlike med izvajalci DSP v 

namenu nudenja DSP glede na njihovo delovno dobo v vzgoji in izobraževanju. 

  

Hipoteze, vezane na različne oblike timskega dela med izvajalci DSP in učitelji pri delu z 

OPP: 

H2.1: Predpostavljam, da obstajajo statistično pomembne razlike med izvajalci DSP v 

posameznih oblikah timskega dela z učitelji glede na smer njihove izobrazbe. 

H2.2: Predpostavljam, da obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji v posameznih 

oblikah timskega dela z izvajalci DSP glede na smer njihove izobrazbe. 

H2.3: Predpostavljam, da izvajalci DSP, ki imajo daljšo delovno dobo v vzgoji in 

izobraževanju, statistično pogosteje z učitelji timsko delajo. 

H2.4: Predpostavljam, da učitelji, ki imajo daljšo delovno dobo v vzgoji in izobraževanju, 

statistično pogosteje z izvajalci DSP timsko delajo. 

H2.5: Predpostavljam, da izvajalci DSP, ki imajo daljšo delovno dobo v vzgoji in 

izobraževanju, statistično pogosteje z učitelji timsko poučujejo. 

H2.6: Predpostavljam, da učitelji, ki imajo daljšo delovno dobo v vzgoji in izobraževanju, 

statistično pogosteje z izvajalci DSP timsko poučujejo. 
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H2.7: Predpostavljam, da obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti izvajanja 

timskega poučevanja glede na smer izobrazbe izvajalcev DSP. 

H2.8: Predpostavljam, da obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti izvajanja 

timskega poučevanja glede na smer izobrazbe učiteljev. 

H2.9: Predpostavljam, da obstajajo statistično pomembne razlike pri timskem poučevanju 

izvajalcev DSP in učiteljev v delitvi dela glede na smer izobrazbe izvajalcev DSP. 

 

Hipoteze, vezane na doživljanje timskega dela izvajalcev DSP in učiteljev: 

H3.1: Predpostavljam, da med razlogi izvajalcev DSP za timsko poučevanje prevladuje 

njihova prostovoljna odločitev. 

H3.2: Predpostavljam, da med razlogi za timsko poučevanje učiteljev prevladuje njihova 

prostovoljna odločitev. 

H3.3: Predpostavljam, da večina izvajalcev DSP doživlja timsko poučevanje kot strokovni 

izziv. 

H3.4: Predpostavljam, da večina učiteljev doživlja timsko poučevanje kot strokovni izziv.  

H3.5: Predpostavljam, da obstajajo statistično pomembne razlike v doživljanju timskega dela 

učiteljev glede na smer njihove izobrazbe. 

H3.6: Predpostavljam, da obstajajo statistično značilne razlike v doživljanju timskega dela 

glede na delovno dobo izvajalcev DSP.  

 

Hipoteze, vezane na prednosti in težave timskega dela, zlasti timskega poučevanja: 

H4.1: Predpostavljam, da po mnenju izvajalcev DSP timsko poučevanje omogoča večjo 

aktivnost OPP kot pri urah pouka z enim učiteljem. 

H4.2: Predpostavljam, da po mnenju učiteljev timsko poučevanje omogoča večjo aktivnost 

OPP kot pri urah pouka z enim učiteljem. 

H4.3: Predpostavljam, da po mnenju izvajalcev DSP timsko poučevanje omogoča več 

diferenciranega in individualiziranega dela z učenci. 

H4.4: Predpostavljam, da po mnenju učiteljev timsko poučevanje omogoča več 

diferenciranega in individualiziranega dela z učenci. 

H4.5: Predpostavljam, da so po mnenju izvajalcev DSP organizacijske težave pri timskem 

poučevanju najpogostejša ovira. 

H4.6: Predpostavljam, da so po mnenju učiteljev organizacijske ovire pri timskem poučevanju 

najpogostejša ovira. 
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3 SEZNAM NEODVISNIH IN ODVISNIH SPREMENLJIVK  

 

Neodvisne spremenljivke v raziskavi: 

 spol, 

 starost, 

 stopnja izobrazbe, 

 število otrok s posebnimi potrebami, 

 smer oz. vrsta pedagoške izobrazbe (učitelj razrednega pouka, učitelj predmetnega 

pouka), 

 delovno mesto, 

 delovna doba v vzgoji in izobraževanju. 

 

Odvisne spremenljivke: 

 oblike DSP, 

 namen DSP, 

 timsko izvajanje različnih aktivnosti med izvajalci DSP in učitelji, 

 oblike timskega poučevanja med izvajalci DSP in učitelji, 

 naklonjenost timskemu poučevanju, 

 pogostost timskega poučevanja, 

 predmeti oz. dejavnosti, pri katerih izvajalci DSP in učitelji timsko poučujejo, 

 čas za timsko načrtovanje ure, 

 čas za timsko evalvacijo ure, 

 izvajanje aktivnosti pri timskem poučevanju, 

 vloga izvajalca DSP in učitelja pri timskem poučevanju, 

 zaznavanje timskega dela, zlasti timskega poučevanja, 

 prednosti timskega dela, zlasti timskega poučevanja za učitelje, 

 prednosti timskega poučevanja za učence, 

 težave pri timskem poučevanju, 

 izkušnje s timskim delom, zlasti s timskim poučevanjem. 
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4 METODOLOGIJA  

4.1 Raziskovalna metoda 

Izbrana metoda je kombinacija kvantitativnega empiričnega neeksperimentalnega 

raziskovanja in kvalitativnega raziskovanja. Pri tem sem vprašalnike za izvajalce DSP 

(Priloga 1) in vprašalnike za učitelje (Priloga 2) dopolnila s polstrukturiranimi intervjuji 

(Priloga 3). S kvantitativnim pristopom sem prišla do adekvatnih empiričnih podatkov, ki sem 

jih statistično obdelala, kvalitativni pristop pa je omogočil raziskavo individualnih in 

subjektivnih doživetij izvajalcev DSP in učiteljev.  

 

4.2 Vzorec 

Kvantitativni del raziskave temelji na podatkih, zbranih s spletno anketo za izvajalce DSP in 

učitelje.  

Raziskovalni vzorec predstavlja 156 izvajalcev DSP. Vsi so odgovorili na vprašanja, ki se 

nanašajo na število otrok s posebnimi potrebami, oblike izvajanja DSP in timsko delo (prvih 

11 vprašanj). Od 12. vprašanja naprej so izpolnjevali le tisti izvajalci DSP, ki z učitelji timsko 

poučujejo. Teh izvajalcev DSP je 82, kar predstavlja 52,6 % vseh izvajalcev DSP, zajetih v 

raziskavo. Iz obdelave podatkov sem izločila 88 neveljavnih oz. delno izpolnjenih 

vprašalnikov. Opazila sem, da so nekateri učitelji zamenjali dodatno strokovno pomoč, ki jo 

izvajajo specialni in rehabilitacijski pedagogi, defektologi, psihologi, socialni pedagogi, 

pedagogi in inkluzivni pedagogi z učno pomočjo, ki jo izvajajo učitelji. Tako so vprašalnik za 

izvajalce DSP reševali tudi tisti, katerim vprašalnik ni bil namenjen.   

V vzorec je zajetih tudi 112 učiteljev razrednega in predmetnega pouka. Vsi so odgovorili na 

vprašanja, ki se nanašajo na število otrok s posebnimi potrebami, oblike izvajanja DSP in 

timsko delo (prvih 10 vprašanj). Od 11. vprašanja naprej so izpolnjevali le tisti učitelji, ki z 

izvajalci DSP timsko poučujejo. Teh učiteljev je 35, kar predstavlja 31 % vseh učiteljev, 

zajetih v raziskavo. Iz obdelave podatkov sem izločila 7 neveljavnih oz. delno izpolnjenih 

vprašalnikov, saj anketiranci niso odgovorili na vsa vprašanja, kar je pogoj za sodelovanje v 

raziskavi. 

Način vzorčenja je namenski, saj sem v raziskavo zajela vse izvajalce DSP na osnovnih šolah. 

Izvajalce DSP sem v nagovoru prosila, da k izpolnjevanju anketnega vprašalnika povabijo 

vsaj enega učitelja, s katerim timsko delajo.  
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V kvalitativni del raziskave sem zajela 5 izvajalcev DSP, 1 učitelja razrednega in 4 učitelje 

predmetnega pouka. Skupaj sem opravila 10 intervjujev. Zaradi lažje obdelave podatkov sem 

vsakega respondenta označila s primerno oznako, pri kateri sem upoštevala respondentov 

poklic oz. delovno mesto na šoli. Tako kratica URP označuje učitelja oz. učiteljico razrednega 

pouka, UPP učitelja oz. učiteljico predmetnega pouka in IDSP izvajalca oz. izvajalko dodatne 

strokovne pomoči. V nadaljevanju bom uporabljala poimenovanja učiteljev/ic in izvajalcev/k 

dodatne strokovne pomoči v moškem spolu, pri čemer bodo mišljeni tako predstavniki 

moškega kot ženskega spola.    

Prikaz odstotnih deležev je zaradi nizkih frekvenc zgolj informativen. 

 

Tabela 1: Struktura vzorca glede na spol  

SPOL 
izvajalci DSP učitelji 

f f% f f% 

moški 3 1,9 3 2,7 

ženski 153 98,1 109 97,3 

SKUPAJ 156 100,0 112 100,0 

 

Vzorec šteje 156 izvajalcev DSP, med katerimi je 153 žensk, kar je 98,1 % ter 3 moške, kar 

predstavlja 1,9 % celotnega vzorca.  

Vzorec zajema tudi 112 učiteljev, od tega je 97,3 % žensk ter 2,7 % moških.  

 

Tabela 2: Struktura vzorca intervjuvancev glede na spol 

 izvajalci DSP učitelji 

SPOL f f 

moški 0 1 

ženski 5 5  

SKUPAJ 5 5  

 

V intervjuju je sodelovalo 9 učiteljic, od tega 5 izvajalk za DSP in 4 učiteljice razrednega oz. 

predmetnega pouka. Med njimi je le en učitelj moškega spola. 
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Tabela 3: Struktura vzorca glede na starost  

  STAROST 
izvajalci DSP učitelji 

f f% f f% 

  25–30 let 47 30,1 13 11,6 

  31–40 let 67 42,9 40 35,7 

  41–50 let 33 21,2 42 37,5 

  51–60 let 9 5,8 17 15,2 

  SKUPAJ 156 100,0 112 100,0 

 

Iz tabele lahko razberemo, da je v vzorcu največ (67) izvajalcev DSP, starih od 31 do 40 let, 

kar predstavlja 42,9 %. Sledijo najmlajši izvajalci DSP, stari med 25 in 30 let (30,1 %), 21,2 

% je takšnih, ki so stari med 41 in 50 let. Številčno najmanjšo skupino zasedajo najstarejši 

izvajalci DSP, stari od 51 do 60 let, ki predstavljajo 5,8 % celotnega vzorca.  

V raziskavi je sodelovalo tudi 42 učiteljev, starih med 41 in 50 let, ki predstavljajo 37,5 % 

vzorca. Po številčnosti s 35,7 %  sledijo učitelji, stari med 31 in 40 let, 15,2 % pa je učiteljev 

starih od 51 do 60 let. Številčno najmanjšo skupino predstavljajo najmlajši učitelji, ki 

predstavljajo 11,6 % celotnega vzorca.  

 

Tabela 4: Struktura vzorca intervjuvancev glede na starost  

   izvajalci DSP učitelji 

  STAROST f f 

  25–30 let 2 0 

  31–40 let 1 3 

  41–50 let 2 1 

  51–60 let 0 1 

  SKUPAJ 5 5 

 

V intervjuju je sodeloval en izvajalec DSP, v starostni skupini med 31 in 40 let, dva izvajalca 

DSP, stara med 25 in 30 let (en anketiranec je star 23 let) in prav tako dva izvajalca DSP, 

uvrščena v starostno skupino med 41 in 50 let. Učitelji, ki so jih izbrali izvajalci DSP, niso 

učitelji začetniki, ampak učitelji z nekaj let delovne dobe. Trije učitelji spadajo v starostno 

skupino 31–40 let, eden v starostno skupino 41–50 let in eden v skupino najstarejših učiteljev, 

starih med 51 in 60 let. 
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Tabela 5: Struktura vzorca glede na stopnjo izobrazbe 

  STOPNJA IZOBRAZBE 
izvajalci DSP učitelji 

f f% f f% 

  višja oz. visoka 6 3,8 42 37,5 

  univerzitetna  138 88,5 63 56,3 

  magisterij  12 7,7 7 6,3 

  SKUPAJ 156 100,0 112 100,0 

 

88,5 % anketiranih izvajalcev DSP ima univerzitetno izobrazbo, 6 jih (3,8 %) ima višjo oz. 

visoko izobrazbo (med njimi je tudi en absolvent inkluzivne pedagogike). 12 izvajalcev DSP 

ima magisterij, kar predstavlja 7,7 % našega vzorca. Med temi je 6 izvajalcev DSP z 

znanstvenim magisterijem in 6 s strokovnim magisterijem. Zaradi lažje obdelave in 

interpretacije podatkov sem anketirance z magisterijem združila v eno skupino.  

56,3 % učiteljev ima univerzitetno izobrazbo, 42 učiteljev (37,5 %) ima višjo oz. visoko 

izobrazbo. Magisterij, ki je v zajetem vzorcu najvišja stopnja izobrazbe, pa ima 7 učiteljev, 

kar predstavlja 6,3 % našega vzorca. Od tega je 6 znanstvenih in 1 strokovni magisterij.  

 

Tabela 6: Struktura vzorca intervjujev glede na stopnjo izobrazbe 

   izvajalci DSP učitelji 

  STOPNJA IZOBRAZBE f f 

  višja  0 1 

  univerzitetna 4 4 

  magisterij znanosti 1 0 

  SKUPAJ 5 5 

 

Tako pri izvajalcih kot pri učiteljih prevladuje univerzitetna izobrazba, saj ima ustrezno VII. 

stopnjo izobrazbe osem anketirancev (80,0 %), štirje izvajalci DSP in štirje učitelji. En 

izvajalec DSP ima magisterij znanosti, en učitelj pa višjo stopnjo izobrazbe. 
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Tabela 7: Struktura podvzorca izvajalcev DSP glede na smer izobrazbe  

  SMER IZOBRAZBE f f% 

  specialni in rehabilitacijski pedagog ali  

  defektolog 
63 40,4  

  socialni pedagog 34 21,8 

  psiholog 17 10,9 

  pedagog 31 19,9 

  drugo 11 7,1 

  SKUPAJ 156 100,0  

 

Največ, 40,4 % ali 63 anketirancev, izvajalcev DSP je specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov ali defektologov. Z 21,8 odstotnim deležem jim sledijo socialni pedagogi. Slaba 

dva odstotka manj (19,9 %) je pedagogov. Z 10,9 % jim sledijo psihologi. Številčno 

najmanjša skupina so izvajalci DSP v skupini »drugo«, v katero spadajo inkluzivni pedagogi 

(6 anketiranih) in učitelji, ki so končali dvopredmetni študij, npr. pedagogika in matematika 

(1 anketiranec), pedagogika in sociologija (3 anketiranca) in socialni delavec (1 anketiranec). 

V intervjuju so sodelovali izvajalci DSP štirih različnih smeri: dva specialna in 

rehabilitacijska pedagoga ali defektologa, dva socialna pedagoga in en pedagog. 

 

Tabela 8: Struktura podvzorca učiteljev glede na vrsto pedagoške izobrazbe  

  VRSTA PEDAGOŠKE   

  IZOBRAZBE 
f f% 

  učitelj razrednega pouka   

  (URP) 
44 39,3 

  učitelj predmetnega pouka 

  (UPP) 
68 60,7 

  SKUPAJ 112 100,0  

 

Skupini učiteljev razrednega in predmetnega pouka nista izenačeni, saj je anketni vprašalnik 

izpolnilo več učiteljev predmetnega pouka (teh je 60,7 %), 39,3 % učiteljev pa je učiteljev 

razrednega pouka. 

Med učitelji predmetnega pouka je večina takšnih, ki poučujejo dva predmeta. Prevladujejo 

učitelji tujih jezikov, npr. angleščine, nemščine in francoščine (20 učiteljev). 19 jih poučuje 

matematiko in 13 slovenščino. Po številu sledijo še učitelji zgodovine ter tehnike in 

tehnologije (8), biologije in fizike (6), naravoslovja (5), kemije in geografije (3), 
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gospodinjstva in državljanske kulture ter etike (2), ostali pa navajajo še naslednje predmete: 

glasba, likovna umetnost in šport.  

Med učitelji razrednega pouka je sodelovalo 12 učiteljev, ki poučujejo 4. razred (27,0 %), 10 

jih poučuje 3. razred (22,3 %), 7 jih poučuje 1. razred (16,0 %), prav toliko jih poučuje tudi v 

2. razredu, 6 učiteljev poučuje 5. razred (13,6 %) in 2 anketiranca poučujeta v kombinaciji 1. 

in 2. razreda ter 2. in 3. razreda.   

 

Zanimiv je podatek, da so štirje intervjuvani izvajalci DSP za sodelovanje v intervjuju prosili 

učitelje predmetnega pouka in le enega učitelja razrednega pouka. 

  

Tabela 9: Struktura podvzorca izvajalcev DSP glede na delovno mesto  

  DELOVNO MESTO f f% 

  učitelj za DSP 78 50,0  

  mobilni učitelj za DSP 18 11,5 

  svetovalni delavec 22 14,1 

  drugo 38 24,4 

  SKUPAJ 156 100,0  

 

Pri tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov, saj opažam, da veliko izvajalcev DSP 

opravlja zelo raznoliko delo. Polovica izvajalcev DSP (50,0 %) je zaposlenih na delovnem 

mestu učitelja za DSP. 24,4 % izvajalcev DSP opravlja tudi druga dela, npr. učijo v 

podaljšanem bivanju in nekatere druge predmete (4 anketiranci), opravljajo delo knjižničarja 

(2 anketiranca) ali pomočnika ravnatelja (3 anketiranci). Ostali niso navedli drugih delovnih 

mest, ki  jih zasedajo v praksi. 22 izvajalcev DSP oz. 14,1 % jih opravlja tudi svetovalno delo. 

Najmanj (11,5 %) je mobilnih učiteljev za DSP. 

 

Intervjuvane osebe so zaposlene na različnih delovnih mestih: tri so zaposlene kot mobilni 

učitelj za DSP na šoli s prilagojenim programom. Vse tri poučujejo na isti osnovni šoli. Eden 

izmed mobilnih učiteljev na šoli s prilagojenim programom poučuje pet ur v tretji triadi in je 

razrednik v kombiniranem oddelku 6., 7. in 8. razredu. Preostala dva sta zaposlena na 

delovnem mestu učitelja za DSP na eni lokaciji. 
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Tabela 10: Struktura podvzorca učiteljev glede na delovno mesto 

  DELOVNO MESTO f f% 

  učitelj razrednega pouka (URP) 36 32,1 

  učitelj predmetnega pouka (UPP) 44 39,3 

  učitelj v podaljšanem bivanju (UPB) 3 2,7 

  drugo 1 0,9 

  kombinacija več delovnih mest 28 25,0 

  SKUPAJ 112 100,0  

 

Opažam, da tudi učitelji opravljajo zelo raznoliko delo. Največ anketirancev (39,3 %) je 

zaposlenih na delovnem mestu učitelja predmetnega pouka. Z 32,1 odstotnim deležem sledijo 

učitelji razrednega pouka. Kar 25,0 % učiteljev opravlja kombinacijo različnih delovnih 

nalog, tako npr. delajo v jutranjem varstvu in poučujejo na razredni ali predmetni stopnji, 

izvajajo učno pomoč in dopolnjujejo učno obvezo v podaljšanem bivanju. 

Le en anketiranec je zaposlen na delovnem mestu strokovnega delavca v projektu Zdrav 

življenjski slog. 

 

Med učitelji, s katerimi sem izvedla intervju, so štirje učitelji predmetnega pouka. Poučujejo 

matematiko in tehniko, matematiko in fiziko, slovenščino in angleščino. Učiteljica razrednega 

pouka pa poučuje 3. razred.  

 

Tabela 11: Struktura vzorca glede na delovno dobo v vzgoji in izobraževanju  

  DELOVNA DOBA 
izvajalci DSP učitelji 

f f% f f% 

  0-5 47 30,1 14 12,5 

  6-10 43 27,6 19 17,0 

  11-15 27 17,3 21 18,8 

  16-20 17 10,9 9 8,0 

  več kot 20 22 14,1 49 43,8 

  SKUPAJ 156 100,0 112 100,0 

 

30,1 % izvajalcev DSP, vključenih v raziskavo, ima najmanj delovne dobe v vzgoji in 

izobraževanju, in sicer do 5 let. S 27,6 % jim sledijo izvajalci DSP z 6 do 10 let delovne dobe. 

Od 11 do 15 let delovne dobe ima 27 učiteljev, kar je 17,3 %, od 16–20 let pa 10,9 % 
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učiteljev. Najmanj (22 učiteljev oz. 14,1 %) je izvajalcev DSP, ki imajo več kot 20 let delovne 

dobe.  

43,8 % učiteljev ima več kot 20 let delovne dobe v vzgoji in izobraževanju. Z 18,8 % jim po 

številčnosti sledijo učitelji z 11 do 15 let delovne dobe. Od 6 do 10 let delovne dobe ima 19 

učiteljev, kar je 17,0 %. Učiteljev z najkrajšo delovno dobo je 12,5 %. Najmanj   (9 učiteljev 

oz. 8 %) je učiteljev, ki imajo med 16 in 20 let delovne dobe.  

 

Vsi v intervju vključeni izvajalci DSP imajo vsaj štiri leta izkušenj z vzgojo in 

izobraževanjem otrok. Dva izvajalca DSP imata 0–5 let delovne dobe, dva 6–10 let in eden 

izmed njih ima več kot 20 let delovne dobe v vzgoji in izobraževanju. 

Učitelji, vključeni v intervju, z izjemo enega učitelja, imajo več kot 10 let delovne dobe v 

vzgoji in izobraževanju. En učitelj ima v primerjavi z ostalimi učitelji najmanj delovnih 

izkušenj v vzgoji in izobraževanju, saj ima le 5 let izkušenj z vzgojo in izobraževanjem otrok. 

Dva učitelja imata med 10–15 let delovne dobe in dva več kot 20 let. 

 

4.3 Merski instrumenti 

Za pridobivanje podatkov sem v sodelovanju z mentorico oblikovala vprašalnik o timskem 

delu, zlasti timskem poučevanju učiteljev in izvajalcev DSP. Pri tem sem izhajala iz prebrane 

strokovne literature, že izdelanih raziskovalnih pripomočkov (Polak, 2003) in delovnih 

izkušenj. Pred dejanskim zbiranjem podatkov sem izvedla pilotsko raziskavo, z namenom 

preverjanja razumljivosti navodil in trditev v vprašalniku. Anketni vprašalnik sem izdelala s 

pomočjo 1KA orodja za izdelavo spletnih anket. Vprašalnik v prvem delu zajema generalne 

podatke anketiranih učiteljev in izvajalcev DSP: spol, starost, stopnja in smer izobrazbe, 

delovno mesto, delovno dobo v vzgoji in izobraževanju ter učence s posebnimi potrebami, s 

katerimi so učitelji in izvajalci DSP v tekočem šolskem letu delali. Drugi del vprašalnika pa 

vsebuje večinoma vprašanja izbirnega tipa, ki se nanašajo na izkušnje z različnimi oblikami 

timskega dela, zlasti timskega poučevanja, na prednosti in doživljanje timskega dela, s 

poudarkom na timskem poučevanju. Pri tem so anketiranci izbrali enega izmed ponujenih 

odgovorov. Dve vprašanji sta odprtega tipa in se nanašata na informacije oz. pojasnila 

učiteljev v zvezi s timskim delom, zlasti s timskim poučevanjem. 

 

Vzporedno je potekalo kvalitativno raziskovanje. Podatke, zbrane s pomočjo delno 

strukturiranega intervjuja, sem posnela na diktafon. Vprašanja za intervju so prav tako 
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sestavljena iz treh sklopov (izkušnje z različnimi oblikami timskega dela, zlasti timskega 

poučevanja, doživljanje in prednosti timskega dela s poudarkom na timskem poučevanju) in 

se navezujejo na anketni vprašalnik. 

 

4.3.1  Merske karakteristike 

 

Objektivnost 

Objektivnost sem zagotovila z enakimi navodili za vse anketirance. Jasnost vprašanj oz. 

postavk sem preverila s pilotsko raziskavo. Objektivnost z vidika vrednotenja odgovorov je 

prav tako visoka, saj štiristopenjska lestvica omogoča dokaj objektivno razbiranje rezultatov 

brez subjektivnega presojanja. 

 

Zanesljivost 

Zanesljivost obeh vprašalnikov sem preverila s Cronbachovim Alpha koeficientom 

zanesljivosti. Vrednost koeficienta alfa je odvisna od števila izmerjenih spremenljivk in od 

korelacije med njimi.  

 

Pri računanju zanesljivosti sem vprašalnik, skladno z namenom razdelila na dva sklopa: 

 1. del sestavljajo vprašanja, ki ugotavljajo pogostost: vrednost Cronbach Alpha 

koeficient zanesljivosti teh vprašanj za vprašalnik za izvajalce DSP (8., 9., 10., 11., 22. 

vprašanje) znaša α=0,779, za vprašalnik za učitelje (8., 9., 10., 21. vprašanje) pa 

α=0,858. Velikost obeh dobljenih koeficientov potrjuje, da spremenljivke med sabo 

visoko korelirajo in so zajeti sklopi ocenjevalnih lestvic primerno zanesljivi.  

 

Tabela 12: Koeficient zanesljivosti za 8., 9., 10., 11. in 22. vprašanje vprašalnika za izvajalce 

DSP 

 

 

 

 

 

 

 

Cronbach Alfa Število spremenljivk 

0,779 35 
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Tabela 13: Koeficient zanesljivosti za 8., 9., 10. in 21. vprašanje vprašalnika za učitelje 

 

 

 

 

 2. del sestavljajo vprašanja, ki ugotavljajo stališča: vrednost Cronbach koeficienta 

zanesljivosti teh vprašanj za vprašalnik za izvajalce DSP (19., 20., 21. vprašanje) znaša 

α=0,842, za vprašalnik za učitelje (18., 19., 20. vprašanje) pa α=0,809. To pove, da 

spremenljivke med sabo visoko korelirajo, zato sta oba vprašalnika zanesljiva.  

 

Tabela 14: Koeficient zanesljivosti za 19., 20. in 21. vprašanje vprašalnika za izvajalce DSP 

 

 

 

 

Tabela 15: Koeficient zanesljivosti za 18., 19. in 20. vprašanje vprašalnika za učitelje 

 

 

 

 

 

Veljavnost 

Instrument je racionalno oz. vsebinsko validiran, oblikovan je na osnovi prebrane strokovne 

in znanstvene literature, ugotovitev naših in tujih strokovnjakov (Polak, 2001, 2003, 2009; 

Austin, 2001; Scruggs, Mastropieri in McDuffie, 2007; Kilanowski-Press, Foote in Rinaldo, 

2010). K veljavnosti je prispeval tudi pregled mentorice in pilotska raziskava, s katero sem 

preverjala vprašalnik.  

 

Veljavnost sem preverila tudi s faktorsko analizo in s Kaiser-Mayer-Olkinovim (KMO) 

testom in Bartlettovim testom (BT). Pri tem sem vprašalnik, skladno z namenom razdelila na 

dva sklopa: 

 1. del sestavljajo vprašanja, ki ugotavljajo pogostost ravnanja (npr. izmenjava 

izdelkov):  

Cronbach Alfa Število spremenljivk 

0,858 30 

Cronbach Alfa Število spremenljivk 

0,842 30 

Cronbach Alfa Število spremenljivk 

0,809 30 
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(1) vrednosti pri vprašalniku za izvajalce DSP (8., 9., 10., 11. vprašanje) znašajo: 

KMO=0,730; BT=1298,688; P=0,000. Kar pomeni, da obstaja povezanost med zajetimi 

spremenljivkami.  

 

Tabela 16: Kaiser-Mayer-Olkinov test in Bartlettov test za 8., 9., 10. in 11. vprašanje 

vprašalnika za izvajalce DSP 

 

Kaiser-Mayer-Olkinov test 0,730 

Bartlettov test 
χ

2
 1298,688 

P 0,000 

 

 

(2) vrednosti pri vprašalniku za učitelje (9., 10. vprašanje) znašajo: KMO=0,693, 

BT=747,845; P=0,000. S čimer je dokazana povezanost.  

 

Tabela 17: Kaiser-Mayer-Olkinov test in Bartlettov test za 9. in 10. vprašanje vprašalnika za 

učitelje 

 

Kaiser-Mayer-Olkinov test 0,693 

Bartlettov test 
χ

2
 747,845 

P 0,000 

 

 

 2. del sestavljajo vprašanja, ki ugotavljajo stališča:  

(1) vrednosti pri vprašalniku za izvajalce DSP (19., 20., 21. vprašanje) znašajo: KMO=0,671, 

BT=1179,459; P=0,000. Torej so vprašanja povezana.  

 

Tabela 18: Kaiser-Mayer-Olkinov test in Bartlettov test za 19., 20. in 21. vprašanje 

vprašalnika za izvajalce DSP 

 

Kaiser-Mayer-Olkinov test 0,671 

Bartlettov test 
χ

2
 1179,459 

P 0,000 
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4.3.2  Postopek pridobivanja podatkov 

 

Povezave do spletnih anketnih vprašalnikov sem po elektronski pošti posredovala na vse 

osnovne šole  po Sloveniji (za sodelovanje sem zaprosila 450 šol). Vodstvo šol sem prosila za 

dovoljenje in pri zbiranju podatkov sodelovala s šolsko svetovalno službo. Vprašalnik je bil 

anonimen, varstvo osebnih podatkov je bilo zagotovljeno. Vsi pristojni in anketirani so bili 

seznanjeni z namenom in ciljem raziskave. Izpolnjevanje vprašalnika je bilo individualno.   

 

Podatke za kvalitativno raziskovanje sem zbrala s pomočjo delno strukturiranega intervjuja. 

Intervjuje sem posnela na diktafon. Vsem udeležencem raziskave sem predhodno zagotovila 

anonimnost (posnetke intervjujev sem v času poteka raziskave hranila zaklenjene, po končani 

raziskavi bom zvočne posnetke čez 5 let uničila). Vsi intervjuvanci so lahko po končanem 

intervjuju posnetek poslušali. Izjave, s katerimi se niso strinjali, so bile izbrisane.  

 

4.3.3  Statistična obdelava podatkov 

 

Podatke, pridobljene z anketnim vprašalnikom, sem obdelala s pomočjo statističnega 

programa SPSS. Originalne izračune hrani avtorica magistrskega dela v osebnem arhivu. 

Uporabljene so bile naslednje statistične metode: 

- frekvenčna distribucija neodvisnih in kontrolnih spremenljivk (f, f%) za 

spremenljivke: spol, starost, stopnja izobrazbe, smer izobrazbe, delovno mesto, 

delovna doba v vzgoji in izobraževanju, otroci s posebnimi potrebami, ki prejemajo 

DSP v tem šolskem letu, 

- frekvenčne distribucije posameznih vprašanj, pogostost izvajanja in strinjanje s 

posameznimi trditvami, ki izražajo izkušnje z različnimi oblikami sodelovalnega 

poučevanja pri delu z otroki s posebnimi potrebami, doživljanje timskega dela in 

prednosti timskega dela, zlasti timskega poučevanja za učence in strokovne delavce, 

- hi-kvadrat preizkus, kjer je izračunana primerjava dveh nominalnih spremenljivk, so 

deleži prikazani v kontingenčni tabeli (v primeru, da je v kontingenčni tabeli več kot 

20 % celic s pričakovano frekvenco manj kot 5 %, sem izračunala razmerje 

verjetnosti. V primeru, da je v kontingenčni tabeli do 20 % celic s frekvenco manj kot 

5 %, sem izračunala Pearsonov hi-kvadrat), 

- inferenčna statistika: neparametrični statistični preizkusi (Kruskal-Wallis preizkus), 
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- Cronbachov alfa koeficient, za preverjanje zanesljivosti vprašalnika. 

 

Kvalitativni pristop je omogočil raziskavo individualnih in subjektivnih doživetij izvajalcev 

DSP in učiteljev. Podatke, pridobljene s kvalitativno raziskavo, sem kodirala. Uporabila sem 

kode 1. in 2. reda in jih združila v ustrezne kategorije. Odgovore učiteljev in izvajalcev DSP 

sem med seboj primerjala in analizirala glede na cilje raziskave.  
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5. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

 

Dobljene empirične rezultate podajam v nadaljevanju v štirih sklopih: 

 oblike dela z OPP in namen izvajanja DSP (poglavje 5.1); 

 izkušnje izvajalcev DSP in učiteljev z različnimi oblikami timskega dela, zlasti 

timskega poučevanja pri delu z OPP (poglavje 5.2); 

 doživljanje timskega dela, zlasti timskega poučevanja izvajalcev DSP in učiteljev 

(poglavje 5.3); 

 prednosti in težave timskega dela, zlasti timskega poučevanja za učence in strokovne 

delavce (poglavje 5.4). 

 

 

Z namenom lažjega razumevanja različnih oblik timskega dela med izvajalci DSP in učitelji 

ter doživljanje timskega dela, zlasti timskega poučevanja, me je zanimalo tudi, s katero 

skupino OPP omenjeni strokovni delavci najpogosteje delajo.   

 

Tabela 19: Prikaz skupin OPP, ki jim izvajalci DSP nudijo DSP v potekajočem šolskem letu 

  OTROCI S POSEBNIMI   

  POTREBAMI 
f f% 

  otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 150 25,7 

  dolgotrajno bolni otroci 102 17,5 

  otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 84 14,4 

  otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 72 12,3 

  otroci s kombiniranimi motnjami 67 11,5 

  otroci z avtističnimi motnjami 46 7,9 

  gibalno ovirani otroci 31 5,3 

  otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju 13 2,2 

  gluhi in naglušni otroci 13 2,2 

  slepi in slabovidni otroci 5 0,9 

  SKUPAJ 583 100,0 

 

Med navedenimi skupinami otrok s posebnimi potrebami so izvajalci DSP lahko izbrali več 

možnosti (vse tiste, katerim v tem šolskem letu nudijo DSP). Opazimo lahko, da je 

najštevilčnejša skupina otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (150 otrok oz. 

25,7 % vseh obravnavanih otrok), na drugem mestu so dolgotrajno bolni otroci (102 otroka 
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oz. 17,5 %) in na tretjem otroci z govorno-jezikovnimi motnjami (84 otrok oz. 14,4 %). 

Dobljeni podatki se ujemajo s podatki, objavljenimi na spletnih straneh Statističnega urada, 

saj so ob koncu šolskega leta 2011/2012 prevladovale prav te tri skupine otrok s posebnimi 

potrebami v enakem zaporedju kot kažejo rezultati te raziskave. Z 12,3 % jim sledijo otroci s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami in otroci s kombiniranimi motnjami (11,5 %). Manj kot 

10 % predstavljajo otroci z avtističnimi motnjami (46 otrok oz. 7,9 %) in gibalno ovirani 

otroci (31 otrok oz. 5,3 %). Nekaj je gluhih in naglušnih (13 otrok oz. 2,2 %), enako število je 

tudi otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju, najmanj pa je slepih in slabovidnih (5 otrok oz. 

0,9 %).  

 

 

Tabela 20: Prikaz skupin OPP, s katerimi so se učitelji v potekajočem šolskem letu srečevali v 

razredu  

  OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI f f% 

  otroci s primanjkljaji na posameznih področjih  

  učenja 
88 33,3 

  otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 39 14,8 

  otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 34 12,9 

  dolgotrajno bolni otroci 27 10,2 

  otroci s kombiniranimi motnjami 27 10,2 

  otroci z avtističnimi motnjami 14 5,3 

  gibalno ovirani otroci 12 4,6 

  otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju 9 3,4 

  gluhi in naglušni otroci 8 3,0 

  slepi in slabovidni otroci 6 2,3 

  SKUPAJ 264 100,0 

 

Podobno kot izvajalci DSP, so se tudi učitelji najpogosteje srečevali z učenci, ki imajo 

primanjkljaje na posameznih področjih učenja, saj je takšnih otrok po ocenah učiteljev 33,3 

%. Z več kot 10 % sledijo štiri skupine otrok s posebnimi potrebami: otroci s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami (14,8 %), otroci z govorno-jezikovnimi motnjami (12,9 %) ter 

dolgotrajno bolni otroci in otroci s kombiniranimi motnjami (10,2 %). Najmanj otrok, 

usmerjenih v izobraževalni program z DSP, je slepih in slabovidnih otrok (2,3 %).  
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5.1 Oblike dela z otroki s posebnimi potrebami in namen izvajanja dodatne 

strokovne pomoči  

 

Izobraževanje učencev s posebnimi potrebami poteka tako, da jim šola prilagodi metode in 

oblike dela ter učencem omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in 

skupinske pomoči (Zakon o osnovni šoli, 2006).  

DSP se praviloma izvaja med poukom. Oblike DSP, ki se izvajajo izven oddelka med 

poukom, je treba organizirati sočasno s potekom predmeta v razredu. Da je individualno 

izvajanje DSP učinkovito, je med izvajalci DSP in učitelji potrebna dobra komunikacija in 

usklajeno načrtovanje (Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja: navodila za 

prilagojeno izvajanje programa šole z DSP, 2008). 

 

Poznavanje pogostosti izvajanja različnih oblik dela z OPP in namenov izvajanja DSP v 

pedagoški praksi nam omogoča razumevanje dobljenih rezultatov v zvezi s timskim delom, še 

zlasti s timskim poučevanjem. Rezultati so podani na dva načina. Najprej podajam analizo 

frekvenc posameznih vprašanj oz. trditev, nato še izid Kruskal-Wallisovega preizkusa. 

Predstavila bom le rezultate, pri katerih obstajajo statistično značilne razlike. 

 

Tabela 21: Pogostost izvajanja različnih oblik DSP – odgovori izvajalcev DSP (oznaka IDSP) 

in učiteljev (oznaka U) 

  OBLIKE IZVAJANJA  

  DSP 

1 – še nikoli  2 – občasno  3 – pogosto 
4 – zelo 

pogosto 
Skupaj 

IDSP U IDSP U IDSP U IDSP U IDSP U 

  1. individualno, izven  

      razreda 

0 0 4 10 13 31 139 71 156 112 

0,0% 0,0% 2,6% 8,9% 8,3%  27,7% 89,1% 63,4% 100,0% 100,0% 

  2. individualno, v    

      razredu 

13 18 104 69 31 14 8 11 156 112 

8,3% 16,1% 66,7% 61,6% 19,9% 12,5 5,1% 9,8% 100,0% 100,0% 

  3. v dvojicah, izven  

      razreda 

22 51 85 44 34 16 15 1 156 112 

14,1% 45,5% 54,5% 39,3% 21,8% 14,3% 9,6% 0,9% 100,0% 100,0% 

  4. v dvojicah, v razredu 
85 75 64 24 7 12 0 1 156 112 

54,5% 67,0% 41,0% 21,4% 4,5% 10,7% 0% 0,9% 100,0% 100,0% 

  5. z manjšo skupino  

     učencev, izven razreda 

49 65 81 37 18 5 8 5 156 112 

31,4% 58,0% 51,9% 33,0% 11,5% 4,5% 5,1% 4,5% 100,0% 100,0% 

  6. z manjšo skupino  

      učencev, v razredu 

97 85 55 16 3 7 1 4 156 112 

62,2% 75,9% 35,3% 14,3% 1,9% 6,3% 0,6% 3,6% 100,0% 100,0% 

 

Bolj nazoren prikaz podatkov predstavlja Graf 1. 
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Graf 1: Oblike izvajanja DSP 
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Odgovori izvajalcev DSP kažejo, da se DSP najpogosteje izvaja individualno, izven oddelka 

(139 izvajalcev DSP oz. 89,1 %), občasno tudi individualno, v oddelku (104 izvajalci DSP oz. 

66,7 %). Prav tako občasno (85 izvajalcev DSP oz. 54,5 %) DSP poteka v dvojicah izven 

oddelka, vendar nekoliko več kot polovica izvajalcev DSP (85 izvajalcev DSP oz. 54,5 %) 

nikoli ne izvaja v dvojicah v oddelku. 51,9 % izvajalcev DSP občasno izvaja DSP z manjšo 

skupino učencev izven oddelka, 62,2 % pa jih še nikoli ni delalo z manjšo skupino učencev v 

oddelku. 

Izkušnje učiteljev kažejo, da se DSP najpogosteje izvaja individualno izven oddelka, saj tako 

navaja 71 učiteljev oz. 63,4 %. 69 učiteljev oz. 61,6 % jih meni, da se DSP občasno izvaja 

tudi individualno v oddelku. 45,5 % (51) učiteljev meni, da DSP še nikoli ni potekala v 

dvojicah izven oddelka oz. v dvojicah v oddelku (75 učiteljev oz. 67,0 %). 33,0 % učiteljev 

odgovarja, da izvajalci DSP občasno izvajajo DSP z manjšo skupino učencev izven oddelka, 

14,3 % pa jih poroča, da občasno delajo z manjšo skupino učencev v oddelku. 

 

Na odprto vprašanje, katera oblika dela se jim zdi najbolj primerna, je odgovorilo 138 

izvajalcev DSP. Njihove odgovore sem razvrstila v tri kategorije: (1) individualna oblika dela 

izven razreda, (2) skupinska oblika dela in (3) kombinacija obeh pristopov. 

 

Pet najpogosteje navedenih odgovorov anketiranih izvajalcev DSP, ki izpostavljajo prednosti 

individualne oblike dela izven razreda prikazuje Tabela 22. 
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Tabela 22: Prednosti individualne oblike dela izven razreda po mnenju izvajalcev DSP 

PREDNOSTI INDIVIDUALNE OBLIKE DELA 

IZVEN RAZREDA 

f f% 

lažje odpravljanje primanjkljajev OPP 59 42,8 

individualizacija pouka 22 15,9 

boljša zbranost OPP 18 13,0 

OPP je deležen več pozornosti 15 10,9 

delo poteka v mirnem okolju 12 8,7 

SKUPAJ 126 91,3 

 

Izvajalci DSP pojasnjujejo, da na individualni obravnavi lažje odpravljajo primanjkljaje 

(izvajajo različne treninge, korekcijo govora, urjenje spomina, učijo otroke kompenzatornih 

tehnik, ki so mu v pomoč pri usvajanju znanja) učencev in upoštevajo njihove posebnosti, saj 

nimajo vsi učenci enakih potreb, primanjkljajev in težav, prav tako niso vsi učenci z enakimi 

primanjkljaji v istem oddelku. V tem primeru delo poteka v mirnem in za učenca nemotečem 

okolju, običajno se individualni način dela razlikuje od načina dela v razredu. Druga prednost, 

ki jo navajajo, je individualizacija pouka. Menijo, da ta omogoča način dela, ki je prilagojen 

potrebam otrok glede na njihove zmožnosti, predznanje, tempo in metode dela, učne stile, po 

potrebi dodatno razlago (kar pogosto lahko ovira ostale sošolce v razredu). Pri tem so učenci 

bolj zbrani, s tem pa lahko bolj intenzivno delajo ter posledično dosežejo večji učinek oz. 

boljši uspeh. Učenci so deležni več pozornosti, saj se izvajalci DSP učencem lahko bolj (cit.) 

»posvetijo«. Delo z učencem poteka v mirnem okolju, kjer je manj motečih dejavnikov, zato 

ker (cit.) »te nihče ne moti in ti ne motiš drugih«. Odgovore izvajalcev DSP, ki so jih navedli 

kot »druge« prednosti individualne oblike dela izven oddelka sem razdelila v tri skupine. Prvo 

skupino sestavljajo odgovori, ki se nanašajo na boljšo koncentracijo otrok s posebnimi 

potrebami, saj je prisotnih manj motečih dejavnikov. Izvajalci DSP pojasnjujejo, da nekatere 

skupine OPP potrebujejo umik iz oddelka; to so otroci z motnjo pozornosti in koncentracije (7 

anketirancev), otroci s čustvenimi (4 anketiranci) in vedenjskimi motnjami (2 anketiranca), 

hiperaktivni otroci in otroci, ki imajo slabšo samopodobo. Pri tem imajo možnost krajših 

odmorov in sprostitve (igre). 

V drugo skupino sem razvrstila odgovore, ki se nanašajo na aktivno delo, sodelovanje otrok 

pri pouku in uspešnost pri delu. Tako izvajalci DSP na individualnih urah opažajo da:  

 so OPP za delo bolj motivirani; 
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 so OPP bolj sproščeni kot v razredu; 

 OPP lažje pokažejo svoje sposobnosti in so manj izpostavljeni kot v razredu;  

 si OPP upajo razmišljati na glas in niso v zadregi; se OPP učijo samoevalvacije, saj jih 

izvajalci DSP spodbujajo k razmišljanju o rezultatih, napredku;  

 lahko uporabljajo različne učne in didaktične pripomočke, ki omogočajo boljšo 

razlago in razumevanje snovi oz. odpravljanje primanjkljajev; 

 potrebujejo individualno pomoč (cit.) »enega človeka zase«, vodenje in usmerjanje oz. 

nekoga, ki (cit.) »bdi nad njimi«; 

 so povratne informacije hitrejše; 

 se OPP ne primerjajo z drugimi učenci; 

 se OPP ne skrivajo oz. se ne sramujejo, da imajo DSP;  

 z izvajalcem DSP vzpostavijo odnos, ki temelji na zaupanju, zaupajo mu svoje stiske 

in težave; 

 si OPP krepijo samopodobo. 

 

Nekaj izvajalcev DSP (11 anketirancev) se sklicuje na veljavno zakonodajo, saj navajajo, da 

DSP izvajajo tako kot je zapisano v odloči o usmeritvi otrok v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in DSP v OŠ in tako kot predpisuje zakonodaja. Ta odgovor 

izvajalcev DSP ne vzdrži strokovnih razlogov. Način izvajanja DSP lahko prilagodimo v 

primeru, ko izvajalec DSP, učitelj in starši presodijo da je npr. kombinacija različnih načinov 

izvajanja DSP iz utemeljenih razlogov za OPP ustreznejša. Ta dogovor med starši in šolo se 

zapiše v individualizirani program učenca. 

  

Le osem izvajalcev DSP se je na vprašanje, katera oblika se jim zdi najbolj primerna, 

opredelilo za skupinsko obliko dela v razredu. Med razlogi za skupinsko obliko dela (v 

oddelku, z manjšo skupino učencev izven oddelka) najpogosteje navajajo, da je v razredu 

lažje razvijati socialne veščine otroka s posebnimi potrebami, zlasti s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami, ker (cit.) »jim pomagaš tam, kjer imajo največ težav (v razredu)«. 

Poleg tega otroka s posebnimi potrebami navajajo na skupinsko delo, vendar menijo, da je ta 

odločitev odvisna od učitelja (če je pripravljen odstopiti uro pouka za izvajanje socialnih 

delavnic) in oblike pomoči, zapisane v odločbi o usmeritvi učenca. Skupinska oblika dela se 

jim zdi najbolj primerna tudi zato, ker:  

 učenec prisluhne razlagi učitelja in lažje sledi učni snovi; 
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 učenci v skupini, kjer je več učencev s podobnimi motnjami, več pridobijo; 

 otroku s posebnimi potrebami ni potrebno pred sošolci prikrivati, da ima individualne 

ure; 

 izvajalci DSP lahko delajo tudi s tistimi učenci, ki nimajo DSP, vendar potrebujejo 

vodenje, pomoč in dodatno vzpodbudo; 

 je delo v majhnih skupinah (3–4 učence) najbolj učinkovito.  

 

Le en izvajalec DSP pojasnjuje, da je kombinacija individualnega in skupinskega pristopa 

najbolj ustrezna, saj (cit.) »individualni pristop omogoča odkrivanje posebnosti na vseh 

področjih in ustrezno pomoč, skupinsko delo pa omogoča spoznavanje razreda in težav, ki se 

pri tem pojavljajo«. Drugi izvajalec DSP pa poudarja prilagodljivost izvajalcev DSP željam 

otrok (cit.) »če otroci lažje delajo v paru ali skupini, jim to omogočimo«. 

 

Tudi sama sem prepričana, da kombinacija različnih pristopov omogoča izvajalcu DSP, da 

OPP bolje spozna, tako lahko opazuje otrokovo sodelovanje pri pouku, samostojnost pri delu, 

organiziranost, motivacijo, odnos z vrstniki ipd. Poleg tega kot izvajalka DSP pogosto 

pomagam tudi drugim učencem in tako razbremenim učitelja. Hkrati pa mi delo v razredu 

omogoča lažje in hitrejše odkrivanje otrok s posebnimi potrebami oz. težav učencev, na katere 

sproti opozarjam učitelja in učenčeve starše.  

 

V nadaljevanju predstavljam odgovore učiteljev na anketno vprašanje Katera oblika dela se 

vam zdi najbolj primerna. Odgovorilo je vseh 112 anketiranih učiteljev. Nekateri izmed njih 

so se opredelili za dve različni obliki dela. Tudi odgovore učiteljev sem razvrstila v tri 

vsebinske kategorije: (1) individualna oblika dela izven razreda (76 anketirancev), (2) 

individualno delo v razredu ali v paru (15 anketirancev) in (3) kombinacija obeh pristopov 

(37).  

 

Pet najpogosteje navedenih odgovorov anketiranih učiteljev, ki so poudarili prednosti 

individualne oblike dela izven razreda, prikazuje Tabela 23. 
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Tabela 23: Prednosti individualne oblike dela izven razreda po mnenju učiteljev 

PREDNOSTI INDIVIDUALNE OBLIKE DELA 

IZVEN RAZREDA 

f f% 

izvajalec DSP se učencem lahko bolj posveti 33 29,5 

lažje odpravljanje primanjkljajev OPP 14 12,5 

boljša individualizacija pouka 10 8,9 

večji učinek pomoči 7 6,2 

delo poteka v mirnem okolju 6 5,4 

SKUPAJ 70 62,5 

 

29,5 % učiteljev pojasnjuje, da so OPP na individualni obravnavi deležni več pozornosti. 12,5 

% jih meni, da individualni pristop omogoča lažje in boljše odpravljanje primanjkljajev. 8,9 

% učiteljev pa pravi, da individualna oblika dela izven oddelka omogoča boljšo 

individualizacijo pouka, saj je način dela prilagojen potrebam otroka glede na njegove 

zmožnosti, predznanje, tempo in metode dela, po potrebi lahko prosi za dodatno razlago oz. 

interpretacijo snovi. Posledično je učinek pomoči zato boljši in večji. Tako meni 6,2 % 

učiteljev. Delo z OPP poteka v mirnem okolju, kjer je manj motečih dejavnikov in kjer (cit.) 

»nihče ne moti in ti ne motiš drugih«. Učitelji opažajo in navajajo še naslednje prednosti 

individualne obravnave izven oddelka: 

 delo OPP poteka vodeno in pod nadzorom, (cit.) »v razredu bi se učenec zamotil s čim 

drugim«; 

 OPP so bolj zbrani; 

 OPP so bolj motivirani za šolsko delo; 

 OPP bolj zaupajo izvajalcu DSP; 

 OPP so bolj sproščeni;  

 OPP so bolj dovzetni za  usvajanje učnih vsebin;  

 tudi ostali učenci v razredu lažje delajo, (cit.): »v razredu bi motil ostale učence«.   

 

Z razliko od izvajalcev DSP, so učitelji bolj naklonjeni tudi individualni obliki dela v oddelku 

ali delu v paru v oddelku. Individualno pomoč v oddelku ali delo v dvojicah v oddelku 

zagovarja 13,4 % anketirancev (15 učiteljev), le 6 učiteljev pa je svojo izbiro tudi utemeljilo. 

Tako so menili, da: 

 (cit.) »kadar se obravnava nova snov, učenec ni prikrajšan za razlago«; 
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 OPP lažje sledijo delu v razredu, so manj zmedeni in bolj pozorni; 

 OPP je pri delu voden in usmerjen; 

 izvajalec DSP lahko pomaga tudi ostalim učencem, saj je tako več otrok deležnih 

pomoči, saj (cit.) »tudi ostali otroci s tem veliko pridobijo«. 

 

Med temeljne prednosti izvajanja DSP v oddelku učitelji opažajo še nekatere, ki imajo 

pozitiven vpliv na strokovni razvoj izvajalcev DSP: 

 izvajalec DSP spremlja delo OPP in njegovo vključevanje (delovanje) v skupini; 

 izvajalci DSP se seznanijo z načinom dela v oddelku; 

 izvajalci DSP razbremenijo učitelje, saj prevzamejo delo z OPP in s tem olajšajo delo 

učitelju. 

 

Za kombinacijo različnih oblik dela se je opredelilo 37 učiteljev (33 %); slednji menijo, da je 

kombinacija pouka izven oddelka in v oddelku najbolj ustrezna oblika dela. Med razlogi za 

kombinacijo individualnega in skupinskega pristopa navajajo prednosti menjave prostora, 

socializacijo OPP, vključenost v skupnost in tudi to, da bi OPP bili brez pomoči neuspešni. 

Trije anketiranci so mnenja, da je oblika dela odvisna od učne vsebine in se po potrebi 

prilagodi, saj je (cit.) »stvar dogovora med učiteljem in izvajalcem DSP«.  

 

Zanimivo je, da je 14 učiteljev oz. 12,5 % anketirancev menilo, da individualna oblika 

pomoči učencem s PP ni ustrezna, ker:  

1. Izvajalci DSP ne vedo, kako OPP funkcionirajo v oddelku:  

 (cit.) »izvajalci DSP bi lahko večkrat prisostvovali pri pouku v razredu, da vidijo, 

kako poteka delo in kje imajo učenci primanjkljaje pri sprejemanju informacij in 

dojemanju«; 

 (cit.) »učenci izgubijo stik z rutinskim delom«;  

 (cit.) »skupinska oblika dela izven razreda otroku še vedno omogoča, da je med 

vrstniki in sebi podobnimi«. 

2. Dvomijo v usposobljenost in strokovnost izvajalcev DSP za izvajanje učne pomoči, 

zlasti v tretji triadi:  

 (cit.) »na predmetni stopnji učenci potrebujejo pomoč predvsem dodatne ure učenja – 

vaje in utrjevanje, vsaj pri temeljnih predmetih. Zato bi morali poslušati razlago 

učitelja, ki je strokovnjak na svojem področju. Pomoč naj bi bila izven pouka.«. 
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3. Dvomijo v organizacijo in ustreznost DSP: 

 (cit.) »učenci so dodatno obremenjeni«, 

 (cit.) »težko je organizirati urnik pomoči«; 

 (cit.) »z individualno pomočjo lahko učencu naredimo več škode kot koristi, če ni 

tesnega sodelovanja med izvajalcem DSP in učiteljem določenega predmeta«; 

 (cit.) »morda bi z drugimi oblikami dela dosegli več«; 

 (cit.) »pri učencih, ki imajo navadno težave v skupini, je bolj priporočljivo, da jim je 

nudena pomoč v razredu, med sošolci«. 

 

En anketiranec izpostavlja, da (cit.) »ima učitelj v razredu veliko več učencev in se mora 

dnevno pripraviti na delo z vsemi«. 

 

Do podobnih zaključkov o oblikah dela z OPP in izvajanju DSP nas pripeljejo tudi odgovori 

izvajalcev DSP in učiteljev, ki so bili vključeni v intervju (Priloga 3). 
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Tabela 24: Pregled ugotovitev, dobljenih z intervjuji, o oblikah in razlogih izvajanja DSP  

INTERVJUVANCI oblika dela razlog f 

Izvajalci DSP 

IDSP 1                

IDSP 2                

IDSP 3                

IDSP 4                

IDSP 5 

individualna, izven 

oddelka 

 

- ker je navedena v odločbi o  

  usmerjanju OPP  

4 

 

- OPP so bolj zbrani 1 

- učenci se tako več naučijo 1 

- OPP so bolj aktivni  

  (brez strahu, so bolj pogumni) 

1 

 

- motnje učencev 1 

IDSP 3 delo v paru - podobne težave učencev 1 

- bolj dinamično 1 

IDSP 1 skupinska, v oddelku - priložnostno 1 

- dogovor z učiteljem 1 

IDSP 5               

IDSP 4                     

IDSP 1 

kombinacija dela v 

oddelku in izven oddelka 

- cilji v IP-u 1 

- fleksibilnost 2 

IDSP 3                     

IDSP 5 

odvisna od 

primanjkljajev učencev  

- podobni primanjkljaji  

  učencev  

2 

 

Učitelji 

UPP 1                         

UPP 2                         

URP 3                     

UPP 4                     

UPP 5 

individualna, izven 

oddelka 

- primanjkljaji OPP 1 

- OPP imajo še veliko drugih   

  težav 

1 

- OPP so bolj aktivni (delo je  

  lažje) 

1 

- OPP potrebujejo individualni  

  pristop 

1 

- OPP potrebujejo veliko   

  vodenja 

1 

- OPP potrebujejo pozornost  

  enega učitelja 

1 

- prilagoditev dela otrokovim  

  zmožnostim in sposobnostim 

1 

- navedena v odločbi o  

  usmerjanju OPP 

1 

URP 3                  

UPP 4                      

UPP 5 

skupinska, v oddelku 

 

- dogovor s starši in na ravni  

  šole 

1 

- izvajalec DSP ima možnost,    

  da spremlja otroka v razredu 

1 

- po dogovoru 2 

*Opomba: IDSP – izvajalec dodatne strokovne pomoči, URP – učitelj razrednega pouka, UPP – učitelj 

predmetnega pouka 

 

Podobno kot odgovori izvajalcev DSP, dobljeni z anketnim vprašalnikom, tudi odgovori 

izvajalcev DSP, vključenih v intervju, kažejo, da je za nudenje DSP značilna predvsem 

individualna obravnava. Individualno obliko dela jim narekujejo zakonski predpisi, kot je 
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odločba o usmerjanju otrok v prilagojen izobraževalni program z DSP. Pojasnjujejo, da je 

oblika dela v prvi vrsti odvisna od zakonske zahteve, zastavljenih ciljev, zapisanih v 

individualiziranem programu in primanjkljajev učencev. Ta odgovor izvajalcev DSP nima 

strokovne podlage, saj kot sem že prej pojasnila (na str. 120) je pri načinih izvajanja DSP 

možen dogovor, kadar strokovni delavci, ki delamo z otrokom presodimo, da bi bil predlagan 

način dela za OPP primernejši kot ta, ki je zapisan v odločbi o usmeritvi otrok v izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in DSP v OŠ. Zavedati se moramo, da tudi pri izvajanju 

DSP vedno izhajamo iz tega, kar je v največjo korist OPP. Omogočiti jim moramo pogoje 

dela, po katerih najlažje usvajajo in tudi izkažejo svoje znanje.  

Izvajalci DSP se dela v oddelku poslužujejo priložnostno oz. kombinirajo individualni pristop 

s skupinskim delom. En izvajalec DSP pojasnjuje, da so učenci pri individualnih urah bolj 

zbrani, se več naučijo in so bolj aktivni, pa tudi bolj samozavestni, saj po mnenju 

anketirancev sodelujejo brez strahu. Kombinacija različnih pristopov (individualnega izven 

oddelka in delo v oddelku) je zapisana tudi v Navodilih za prilagojeno izvajanje programa 

OPP z DSP (2008). Prednosti takšnega načina dela navaja tudi M. Kavkler (1996), ki poroča, 

da so v državah, kjer ima inkluzivno izobraževanje OPP dolgoletno tradicijo, ugotovili, da 

zgolj z individualno obravnavo otrok ne dosežemo najboljših rezultatov in da je občasna 

pomoč specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v razredu koristna. Tudi E. Novljan (1997) 

zavzema kritično stališče, saj se ji individualne ure DSP zdijo v nasprotju z inkluzijo. Poleg 

tega opaža, da starši in učenci znanja iz različnih obravnav ne znajo povezati v celoto. Iz teh 

razlogov predlaga, da učitelj in specialni in rehabilitacijski pedagog timsko izvajata 

individualiziran program OPP v oddelku.    

 

Podobno kot izvajalci DSP tudi učitelji opažajo, da se DSP najpogosteje izvaja individualno 

izven oddelka. Razlogi za to so predvsem v lažji individualizaciji dela in prilagajanju 

posameznikom, njihovim posebnostim in potrebam. Takšen način dela ima večji učinek na 

OPP. Te ugotovitve so skladne z ugotovitvami primera dobre prakse K. Pograjec (1988) in 

kvantitativno raziskavo G. Kverh (2003). Trije intervjuvani učitelji menijo, da je občasno delo 

z izvajalcem DSP v razredu dobrodošlo, saj specialni in rehabilitacijski pedagogi lahko 

opazujejo odnos učenca do šolskega dela, njegovo vedenje v razredu, odnos s sošolci in tako 

otroka bolje spoznajo. Tudi te ugotovitve so skladne z nekaterimi raziskavami in primeri 

dobre prakse (Klug, 2000; Kverh, 2003). 
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V okviru raziskovalnih vprašanj sem postavila hipotezo H1.1, da obstajajo statistično značilne 

razlike v oblikah izvajanja DSP glede na smer izobrazbe izvajalcev DSP. Razlike sem 

preverjala s Kruskall-Wallisovim preizkusom. Pri izvajalcih DSP nisem potrdila statistično 

značilnih razlik, zato hipotezo zavračam. Prav tako zavračam hipotezo H1.3, ki predvideva, 

da obstajajo statistično značilne razlike v oblikah izvajanja DSP glede na delovno dobo 

izvajalcev DSP v vzgoji in izobraževanju. Rezultati Kruskall-Wallisovega preizkusa ne 

kažejo statistično značilnih razlik, obstaja pa trend da izvajalci DSP, ki imajo več kot 20 let 

delovne dobe, pogosteje delajo z manjšo skupino učencev izven oddelka kot njihovi mlajši 

kolegi. Sklepam, da ti izvajalci DSP niso navajeni timskega poučevanja skupaj z učitelji, saj 

DSP običajno poteka izven oddelka.  

 

V nadaljevanju predstavljam le tiste rezultate, kjer sem ugotovila statistično značilne razlike. 

 

Tabela 25: Preverjanje razlik med mnenji učiteljev o oblikah izvajanja DSP glede na smer 

njihove izobrazbe 

  OBLIKE DSP 
  SMER IZOBRAZBE 

 

N  χ
2
 P 

  1. individualno, izven razreda 
URP 44 48,93 5,441 0,020 

UPP 68 61,40   

  2. individualno, v razredu 
URP 44 59,19 0,656 0,418 

UPP 68 54,76   

  3. v dvojicah,izven razreda 
URP 44 52,36 1,396 0,237 

UPP 68 59,18   

  4. v dvojicah, v razredu 
URP 44 55,39 0,124 0,725 

UPP 68 57,22   

  5. z manjšo skupino učencev,                       

      izven razreda 

URP 44 49,02 5,000 0,025 

UPP 68 61,34   

  6. z manjšo skupino učencev,  

      v razredu 

URP 44 55,15 0,224 0,636 

UPP 68 57,38   

  SKUPAJ  112    

*Opomba: URP – učitelji razrednega pouka, UPP – učitelji predmetnega pouka 

 

Rezultati Kruskall-Wallisovega preizkusa razlik med učitelji glede na smer njihove izobrazbe 

kažejo statistično značilne razlike pri dveh indikatorjih generalnega stališča. 

 

Iz podatkov lahko razberemo, da učitelji predmetnega pouka statistično pogosteje zaznavajo, 

da izvajalci DSP na predmetni stopnji pogosteje poučujejo individualno in izven oddelka 

(P=0,020). 
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Prav tako učitelji predmetnega pouka navajajo, da izvajalci DSP na predmetni stopnji večkrat 

izvajajo DSP z manjšo skupino učencev izven oddelka kot na razredni stopnji (P=0,025).  

 

Pri ocenah ostalih trditev ni statistično značilnih razlik med učitelji glede na smer njihove 

izobrazbe. 

Tako hipotezo H1.2, ki predpostavlja, da obstajajo statistično značilne razlike v oblikah 

izvajanja DSP glede na smer izobrazbe učiteljev, potrjujem le v primeru, ko učitelji 

predmetnega pouka menijo, da izvajalci DSP na predmetni stopnji pogosteje poučujejo 

individualno, izven oddelka in v primeru, ko učitelji predmetnega pouka menijo, da izvajalci 

DSP na predmetni stopnji večkrat izvajajo DSP z manjšo skupino učencev izven oddelka kot 

na razredni stopnji. V primeru vseh ostalih oblik DSP pa jo zavračam. 

V raziskavi me je zanimalo tudi, ali obstajajo statistično značilne razlike med učitelji v 

naklonjenosti različnim oblikam izvajanja DSP glede na njihovo delovno dobo (H1.4). 

Zastavljeno hipotezo zavračam, saj rezultati Kruskall-Wallisovega preizkusa ne kažejo 

statistično značilnih razlik. 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, kakšen je po mnenju anketirancev namen DSP, rezultati so 

prikazani v Tabeli 26. 

 

Tabela 26: Pogostost izvajanja DSP glede na njen namen – odgovori izvajalcev DSP   

  NAMEN DSP 
1 – še 

nikoli 

 2 – 

občasno  

3 – 

pogosto 

4 – zelo 

pogosto 
SKUPAJ 

  1. odpravljanje primanjkljajev  

  učencev 

0 14 64 78 156 

0,0% 9,0% 41,0%  50,0% 100,0% 

  2. učenje učenja 
0 15 72 69 156 

0,0% 9,6% 46,2% 44,2% 100,0% 

  3. pojasnjevanje snovi 
1 16 65 74 156 

0,6% 10,3% 41,7% 47,4% 100,0% 

  4. ponavljanje in utrjevanje  

  učne snovi 

0 16 61 79 156 

0,0% 10,3% 39,1% 50,6% 100,0% 

  5. spodbujanje medosebnih  

  odnosov 

0 33 66 57 156 

0,0% 21,2% 42,3% 36,5% 100,0% 

 

Podatke bolj nazorno prikazuje Graf 2. 
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Graf 2: Pogostost izvajanja DSP glede na njen namen – odgovori izvajalcev DSP  
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odnosov

 

Opazimo, da izvajalci DSP zelo pogosto ponavljajo in utrjujejo učno snov z različnimi 

didaktičnimi in učnimi pripomočki (50,6 %), odpravljajo primanjkljaje, kot npr. težave s 

pozornostjo, pomnjenjem, vizualno-motorično koordinacijo (50,0 %) ter pojasnjujejo snov, ki 

temelji na vizualnem, avditivnem in kinestetičnem učenju (47,4 %). Pogosto učence učijo, 

kako naj se učijo, npr. organizacije dela, strategij učenja in pomnjenja, ocenjevanja lastnega 

napredka ipd. (46,2 %) ter spodbujajo pozitivne medsebojne odnose kot so dialog, zaupanje in 

pomoč sošolcem (42,3 %). Dobljeni rezultati so v skladu s pričakovanji, saj je osnovna naloga 

izvajalcev DSP poleg odpravljanja primanjkljajev, ovir oz. motenj na področju govora in 

jezika, pozornosti in koncentracije, motorike, senzomotorične in perceptualno motorične 

koordinacije ter socialnih odnosov tudi ponavljanje in utrjevanje učne snovi ter priprava na 

ustno in pisno ocenjevanje znanja. Nekatere vzgojno-izobraževalne cilje kot npr. učenje 

učinkovite organizacije in načrtovanje šolskega dela potekajo istočasno z drugimi 

dejavnostmi in se odražajo v načinu dela. Tako npr. v samem procesu ponavljanja in 

utrjevanja znanja izvajalec DSP učenca navaja na sistematičen pristop k učenju, pripravo in 

urejanje šolskih potrebščin (npr. priprava le tistih šolskih potrebščin, ki jih potrebuje za delo, 

ošiljen svinčnik in barvice, urejena peresnica), razporeditev dela (dogovor kaj bo naredil v 

šoli in kaj doma) ter uporabo različnih strategij ponavljanja in utrjevanja znanja (izdelava 

pomagal, učnih pripomočkov, opor ipd.).   

 

V okviru raziskovalnih vprašanj, vezanih na oblike dela z OPP in namen izvajanja DSP, sem 

postavila hipotezo (H1.5), v kateri sem predpostavljala, da se izvajalci DSP statistično 

značilno razlikujejo v namenu nudenja DSP glede na smer njihove izobrazbe. Razlike sem 

preverjala s Kruskall-Wallisovim preizkusom. 
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Tabela 27: Preverjanje razlik med izvajalci DSP v namenu nudenja DSP glede na smer 

njihove izobrazbe 

  NAMEN DSP SMER IZOBRAZBE N  χ
2
 P 

  1. odpravljanje primanjkljajev    

      učencev 

SRP oz. defektolog 63 81,72 5,068 0,280 

socialni pedagog 34 81,79   

psiholog 17 62,79   

pedagog 31 72,27   

drugo 11 91,68   

  2. učenje učenja 

SRP oz. defektolog 63 79,12 1,477 0,831 

socialni pedagog 34 73,34   

psiholog 17 75,41   

pedagog 31 85,08   

drugo 11 77,14   

  3. pojasnjevanje učne snovi 

SRP oz. defektolog 63 75,29 9,426 0,051 

socialni pedagog 34 67,13   

psiholog 17 79,65   

pedagog 31 97,08   

drugo 11 77,91   

  4. ponavljanje in utrjevanje  

      snovi 

SRP oz. defektolog 63 75,44 10,765 0,029 

socialni pedagog 34 70,16   

psiholog 17 77,68   

pedagog 31 98,94   

drugo 11 65,45   

5. spodbujanje medsebojnih    

    odnosov 

SRP oz. defektolog 63 69,33 7,984 0,092 

socialni pedagog 34 93,24   

psiholog 17 72,94   

pedagog 31 83,92   

drugo 11 78,77   

  SKUPAJ  156    

 

Rezultati Kruskall-Wallisovega preizkusa razlik med izvajalci DSP v njihovem namenu 

nudenja DSP glede na smer izobrazbe kažejo statistično značilne razlike pri enem indikatorju 

generalnih stališč. 

 

S četrto trditvijo Skupaj ponavljamo in utrjujemo učno snov z različnimi didaktičnimi in 

učnimi pripomočki se najmanj strinjajo pedagogi, sledijo jim specialni in rehabilitacijski 

pedagogi oz. defektologi in psihologi. Ponavljanju in utrjevanju učne snovi namenijo najmanj 

časa izvajalci DSP v skupini »drugo« (inkluzivni pedagogi, pedagogi, ki so končali 

dvopredmetni študij in socialni delavec).  
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V tretji trditvi Pojasnjujem učno snov, ki temelji na vizualnem, avditivnem in kinestetičnem 

učenju se najpogosteje prepoznavajo pedagogi, najredkeje pa učno snov pojasnjujejo socialni 

pedagogi. Razlike niso statistično značilne, je pa nakazan trend. 

S peto trditvijo Spodbujam pozitivne medsebojne odnose (npr. dialog, zaupanje, odkritost, 

pomoč, deljenje z drugimi ipd.) v razredu se najmanj poistovetijo specialni in rehabilitacijski 

pedagogi oz. defektologi. Razvidno je, da socialni pedagogi najpogosteje posvečajo pozornost 

medsebojnim odnosom. Hipotezo H1.5, s katero sem predpostavljala statistično značilne 

razlike v namenu izvajanja DSP, glede na smer izvajalcev DSP potrjujem le v primeru 

ponavljanja in utrjevanja snovi, v ostalih izraženih namenih nudenja DSP jo moram zavrniti.  

  

Nadalje so me zanimale  razlike v namenu nudenja DSP glede na delovno dobo izvajalcev 

DSP (Tabela 28). 

 

Tabela 28: Izračun razlik med izvajalci DSP v namenu nudenja DSP glede na njihovo delovno 

dobo v vzgoji in izobraževanju 

  NAMEN DSP   DELOVNA DOBA N 
 

χ
2
 P 

  1. odpravljanje primanjkljajev učencev 

0–5 let 47 84,65 6,198 0,185 

6–10 let 43 66,73   

11–15 let 27 80,43   

16–20 let 17 90,15   

več kot 20 let 22 77,00   

  2. učenje učenja 

0–5 let 47 69,37 3,560 0,469 

6–10 let 43 82,51   

11–15 let 27 84,83   

16–20 let 17 79,56   

več kot 20 let 22 81,57   

  3. pojasnjevanje učne snovi 

0–5 let 47 68,86 6,361 0,174 

6–10 let 43 77,88   

11–15 let 27 90,44   

16–20 let 17 90,21   

več kot 20 let 22 76,59   

  4. ponavljanje in utrjevanje snovi 

0–5 let 47 68,07 7,099 0,131 

6–10 let 43 81,76   

11–15 let 27 93,41   

16–20 let 17 75,41   

več kot 20 let 22 78,50   

  5. spodbujanje medsebojnih odnosov 

0–5 let 47 83,48 13,129 0,011 

6–10 let 43 67,27   

11–15 let 27 95,17   

16–20 let 17 56,97   

več kot 20 let 22 86,00   

  SKUPAJ  156  
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Rezultati Kruskall-Wallisovega preizkusa razlik med izvajalci DSP v namenu nudenja DSP 

glede na njihovo delovno dobo kažejo statistično značilne razlike pri enem indikatorju 

generalnih stališč. 

 

Trditev Spodbujam pozitivne medsebojne odnose (npr. dialog, zaupanje, pomoč sošolcem 

ipd.) v razredu najpogosteje potrjujejo izvajalci DSP, ki imajo 11–15 let delovne dobe v 

vzgoji in izobraževanju. Sledijo jim izvajalci DSP, ki imajo več kot 20 let delovne dobe, na 

tretjem mestu so izvajalci DSP z najmanj delovne dobe (0–5 let) v vzgoji in izobraževanju. 

Najredkeje pozitivne medsebojne odnose spodbujajo izvajalci DSP s 16–20 let delovne dobe 

v vzgoji in izobraževanju. Dobljene rezultate lahko primerjamo s fazami profesionalnega 

razvoja učiteljev, ki jih pojasnjuje M. Valenčič-Zuljan (2001). Avtorica meni, da posameznik 

od togega, za situacijo neobčutljivega ravnanja (novinec) napreduje k vse bolj fleksibilnemu 

ravnanju, pri katerem vse bolj upošteva kontekst dogajanja, oblikuje splošne principe 

ravnanja, izkušnje pa povezuje z intuicijo (ekspert). Rezultate, ki kažejo, da učitelji s 16–20 

leti službovanja, najredkeje spodbujajo medsebojne odnose med učenci, bi lahko interpretirali 

kot otopelost učiteljev.  

 

Pri ostalih trditvah ni statistično značilnih razlik med namenom izvajanja DSP glede na 

delovno dobo, kar posredno pomeni, da namen nudenja DSP ni odvisen od delovne dobe 

izvajalca DSP, temveč od njegovega poklicnega profila.  

 

Hipotezo H1.6, s katero sem predpostavljala, da se izvajalci DSP statistično značilno 

razlikujejo v namenu nudenja DSP glede na delovno dobo, potrjujem le v primeru, ko 

anketiranci menijo, da jo izvajajo z namenom spodbujanja medsebojnih odnosov, v primeru 

vseh ostalih namenov pa jo moram zavrniti. 

 

Na podlagi prvega sklopa ugotovitev lahko povzamem, da se DSP v praksi najpogosteje 

izvaja individualno izven razreda, najredkeje pa z manjšo skupino učencev v razredu. Tako 

izvajalci DSP kot učitelji menijo, da ima individualna oblika dela veliko prednosti, med 

katerimi so najpogosteje navedli lažje odpravljanje primanjkljajev OPP, večjo 

individualizacijo pouka in mirno okolje, v katerem poteka delo. Učitelji predmetnega pouka 

pogosteje zaznavajo, da izvajalci DSP pogosteje poučujejo individualno izven razreda oz. z 

manjšo skupino učencev izven razreda kot učitelji razrednega pouka. Medsebojne odnose pa 
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najpogosteje spodbujajo izvajalci DSP, ki imajo med 11 in 15 let delovne dobe v vzgoji in 

izobraževanju.  

 

V okviru preverjanja hipotez prvega sklopa raziskovalnih vprašanj sem potrdila naslednje 

hipoteze:  

 H1.2: Predpostavljam, da obstajajo statistično značilne razlike v oblikah izvajanja DSP 

glede na smer izobrazbe učiteljev. Statistično značilne razlike obstajajo le v primeru izvajanja 

DSP individualno, izven razreda in z manjšo skupino učencev, izven razreda. 

 H1.5: Predpostavljam, da obstajajo statistično značilne razlike med izvajalci DSP v namenu 

nudenja DSP glede na smer njihove izobrazbe. Statistično značilne razlike obstajajo le v 

primeru ponavljanja in utrjevanja snovi. 

 H1.6: Predpostavljam, da obstajajo statistično značilne razlike med izvajalci DSP v namenu 

nudenja DSP glede na njihovo delovno dobo v vzgoji in izobraževanju. Statistično značilne 

razlike obstajajo le v primeru spodbujanja medsebojnih odnosov. 

 

Zavrnila pa sem naslednje hipoteze prvega sklopa raziskovalnih vprašanj: 

 H1.1: Predpostavljam, da obstajajo statistično značilne razlike v oblikah izvajanja DSP 

glede na smer izobrazbe izvajalcev DSP. 

 H1.3: Predpostavljam, da se izvajalci DSP, ki imajo daljšo delovno dobo v vzgoji in 

izobraževanju, pogosteje poslužujejo različnih oblik izvajanja DSP kot izvajalci DSP 

začetniki. 

 H1.4: Predpostavljam, da so učitelji, ki imajo daljšo delovno dobo v vzgoji in 

izobraževanju, bolj naklonjeni različnim oblikam izvajanja DSP kot učitelji začetniki 
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5.2 Izkušnje z različnimi oblikami timskega dela pri delu z otroki s 

posebnimi potrebami  

 

Pripravljenost posameznika za timsko delo je v veliki meri odvisna od njegovih predhodnih 

izkušenj, te pa vplivajo na oblikovanje njegovih osebnih pojmovanj. Če so posameznikove 

izkušnje negativno obarvane, je verjetnost, da si bo zastavil nove cilje in prevzel nove timske 

naloge, manjša. Lahko pa se povečajo tudi odpori do timskega dela.  

 

V okviru drugega sklopa zastavljenih raziskovalnih vprašanj, bom predstavila podatke 

izvajalcev DSP (specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, defektologov, socialnih 

pedagogov, pedagogov, psihologov in inkluzivnih pedagogov) in učiteljev, ki se nanašajo na 

izkušnje z različnimi oblikami timskega dela z OPP, pri čemer bom predstavila, kako pogosto 

izvajalci DSP in učitelji timsko delajo, katere oblike timskega poučevanja izvajalci DSP in 

učitelji najpogosteje uporabljajo, ali izvajalci DSP in učitelji sodelujejo v vseh treh etapah 

timskega dela in koliko časa namenijo vsaki izmed etap, pri katerih predmetih poteka timsko 

poučevanje med omenjenima strokovnima delavcema ter kakšne izkušnje imajo s timskim 

delom, zlasti s timskim poučevanjem.  

 

Glede na to sem oblikovala naslednje hipoteze: 

H2.1: Predpostavljam, da obstajajo statistično značilne razlike med izvajalci DSP v 

posameznih oblikah timskega dela z učitelji glede na smer njihove izobrazbe. 

H2.2: Predpostavljam, da obstajajo statistično značilne razlike med učitelji v posameznih 

oblikah timskega dela z izvajalci DSP glede na smer njihove izobrazbe. 

H2.3: Predpostavljam, da izvajalci DSP, ki imajo daljšo delovno dobo v vzgoji in 

izobraževanju, z učitelji pogosteje timsko delajo kot tisti s krajšo delovno dobo. 

H2.4: Predpostavljam, da učitelji, ki imajo daljšo delovno dobo v vzgoji in izobraževanju, z 

izvajalci DSP pogosteje timsko delajo kot tisti s krajšo delovno dobo. 

H2.5: Predpostavljam, da izvajalci DSP, ki imajo daljšo delovno dobo v vzgoji in 

izobraževanju, z učitelji pogosteje timsko poučujejo kot tisti s krajšo delovno dobo. 

H2.6: Predpostavljam, da učitelji, ki imajo daljšo delovno dobo v vzgoji in izobraževanju, 

pogosteje z izvajalci DSP timsko poučujejo kot tisti s krajšo delovno dobo. 

H2.7: Predpostavljam, da obstajajo statistično značilne razlike v pogostosti izvajanja timskega 

poučevanja glede na smer izobrazbe izvajalcev DSP. 
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H2.8: Predpostavljam, da obstajajo statistično značilne razlike v pogostosti izvajanja timskega 

poučevanja glede na smer izobrazbe učiteljev. 

H2.9: Predpostavljam, da obstajajo statistično značilne razlike pri timskem poučevanju 

izvajalcev DSP in učiteljev v delitvi dela glede na smer izobrazbe izvajalcev DSP. 

 

Razlike sem preverjala s χ
2
 preizkusom oz. Kruskall-Wallisovim preizkusom. V nadaljevanju 

natančneje predstavljam le tiste rezultate, kjer sem ugotovila statistično pomembne razlike, 

ostale pa le omenjam. 
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5.2.1 Pogostost izvajanja različnih oblik timskega dela izvajalcev DSP in učiteljev 

 

Zanimalo me je, katere naloge izvajalci DSP in učitelji opravljajo timsko in kako pogosto. 

Podatke izvajalcev DSP in učiteljev, dobljene z anketnim vprašalnikom, sem analizirala in 

med seboj primerjala. Za ugotavljanje statistične značilnosti razlik sem uporabila program 

SPSS. Intervjuje z učitelji in izvajalci DSP sem kodirala in primerjala z odgovori 

anketirancev. Podatki kažejo, da timsko delo med učitelji in izvajalci DSP poteka 

najpogosteje, kadar gre za diagnosticiranje OPP in izmenjavo informacij pri delu z njimi, pa 

tudi pri pripravi in evalvaciji individualiziranih programov. 

 

Tabela 29: Pogostost posameznih oblik timskega dela izvajalcev DSP in učiteljev 

  TIMSKO   

  DELO 

1 –  

še nikoli 

 2 –  

občasno  

3 –  

pogosto 

4 – zelo 

pogosto 
SKUPAJ 

IDSP U IDSP U IDSP U IDSP U IDSP U 

1. diagnosticiranje 

OPP in izmenjava 

informacij 

2 1 26 18 72 43 56 50 156 112 

1,3% 0,9% 16,7% 16,1% 46,2%  38,4% 35,8% 44,6% 100,0% 100,0% 

  2. izmenjava idej   

  za delo z OPP 

1 4 31 24 82 49 42 35 156 112 

0,6% 3,6% 19,9% 21,4% 52,6% 43,8% 26,9% 31,3% 100,0% 100,0% 

  3. izmenjava  

  izdelkov   

  (priprave, učna  

  gradiva) 

7 21 68 40 51 31 30 20 156 112 

4,5% 18,8% 43,6% 35,7% 32,7% 27,7% 19,2% 17,9% 100,0% 100,0% 

  4. svetovanje  

  učitelju  

3 6 38 25 74 41 41 40 156 112 

1,9% 5,4% 24,4% 22,3% 47,4% 36,6% 26,3% 35,7% 100,0% 100,0% 

  5. priprava  

 individualiziranih  

  programov 

9 11 40 28 45 37 62 36 156 112 

5,8% 9,8% 25,6% 25,0% 28,8% 33,0% 39,7% 21,1% 100,0% 100,0% 

  6. evalvacija  

 individualiziranih  

 programov 

9 10 25 25 55 40 67 37 156 112 

5,8% 8,9% 16,0% 22,3% 35,3% 35,7% 42,9% 33,0% 100,0% 100,0% 

  7. izvajanje  

  razrednih ur 

72 81 71 26 11 5 2 0 156 112 

46,2% 72,3% 45,5% 23,2% 7,1% 4,5% 1,2% 0,0% 100,0% 100,0% 

  8. izvajanje   

  pogovornih ur za  

  starše 

17 32 67 50 45 16 27 14 156 112 

10,9% 28,6% 42,9% 44,6% 28,8% 14,3% 17,4% 12,5% 100,0% 100,0% 

  9. izvajanje  

  roditeljskih  

  sestankov  

  (predavanja in  

  delavnice za  

  starše) 

74 69 63 30 14 9 5 4 156 112 

47,4% 61,6% 40,4% 26,8% 9,0% 8,0% 3,2% 3,6% 100,0% 100,0% 

  10. kolegialno  

  učenje 

54 33 59 36 22 26 21 17 156 112 

34,6% 29,5% 37,8% 32,1% 14,1% 23,2% 13,5% 15,2% 100,0% 100,0% 
*Opomba: IDSP = izvajalci dodatne strokovne pomoči, U = učitelji 
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Rezultati kažejo, da izvajalci DSP in učitelji zelo pogosto oz. pogosto timsko pripravljajo 

individualizirane programe (39,7 % izvajalcev DSP in 33,0 % učiteljev) in sodelujejo pri 

evalvaciji individualiziranih programov (42,9 % izvajalcev DSP in 35,7 % učiteljev). Pogosto 

si izmenjujejo ideje za delo z otroki s posebnimi potrebami (52,6 % izvajalcev DSP in 43,8 % 

učiteljev). Pogosto oz. zelo pogosto skupaj diagnosticirajo učence s posebnimi potrebami in si 

izmenjujejo informacije o njih. Tako meni 46,2 % izvajalcev DSP in 44,6 % učiteljev. Prav 

tako izvajalci DSP pogosto učitelju svetujejo, kako naj dela z otroki s posebnimi potrebami. 

Tako poroča 47,4 % izvajalcev DSP in 36,6 % učiteljev. 43,6 % izvajalcev DSP in 35,7 % 

učiteljev si občasno izmenjuje izdelke kot so priprave in didaktični material. 42,9 % 

izvajalcev DSP in 44,6 % učiteljev timsko izvaja pogovorne ure za starše. 37,8 % izvajalcev 

DSP in 32,1 % učiteljev občasno izvaja medsebojna opazovanja v smislu kolegialnega učenja. 

Zanimiv je podatek, da skoraj polovica izvajalcev DSP še nikoli ni timsko izvajala 

roditeljskih sestankov v obliki predavanj oz. delavnic za starše, takšnih je kar 47,4 % 

izvajalcev DSP. Le dober odstotek manj, 46,2 % izvajalcev DSP, ni nikoli skupaj z učiteljem 

izvajalo razrednih ur. Do podobnih ugotovitev nas pripeljejo tudi odgovori učiteljev, saj 72,3 

% učiteljev ni še nikoli z izvajalci DSP timsko izvajalo razrednih ur, prav tako 61,6 % 

učiteljev ni še nikoli z izvajalci DSP izvajalo roditeljskih sestankov v obliki predavanj oz. 

delavnic za starše. Dobljeni rezultati ne presenečajo, saj je naloga izvajalcev DSP in učiteljev, 

da v pedagoški praksi prepoznajo otroke, ki odstopajo od večine in jim na različne načine 

nudijo pomoč. Njihova dolžnost je tudi, da timsko pripravijo, uspešno izvajajo in evalvirajo 

individualizirane programe OPP. Omenjene oblike timskega dela so določene s predpisi. Na 

drugi strani pa se neobvezne oblike timskega dela, ki niso predpisane z zakonodajo (npr. 

timsko izvajanje razrednih ur, roditeljskih sestankov oz. pogovornih ur, kolegialno učenje) 

med omenjenimi strokovnimi delavci v pedagoški praksi pojavljajo le občasno. Vzroke za to 

bi lahko iskali v organizacijskih ovirah (npr. usklajevanje urnikov, pomanjkanje časa). Za 

vpeljevanje sprememb je potrebno spremeniti miselnost strokovnih delavcev in vložiti 

dodatno energijo. Tako kažejo tudi raziskave nekaterih domačin in tujih avtorjev (Ripley, 

1997; Walther-Thomas, 1997; Erčulj, 2004; Murawski in Lochner, 2010; Hrabar, 2010; Hus 

in Šterlek, 2010; Ducman, 2012; Grapulin Bavčar, 2012). Med možnimi vzroki bi izpostavila 

še medosebne, osebne in komunikacijske ovire, ki vplivajo na (ne)ujemanje članov tima 

(Polak, 2009). 

Podatke sem prikazala tudi grafično, vendar je graf zaradi boljše nazornosti v prilogi (Priloga 

5, Graf 3).   
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Tabela 30: Izračun razlik med izvajalci DSP v pogostosti izvajanja posameznih oblikah timskega dela z učitelji 

glede na smer izobrazbe – odgovori izvajalcev DSP 

 TIMSKO DELO SMER IZOBRAZBE N 
 

χ
2
 P 

1. diagnosticiranje OPP in izmenjava informacij 

SRP oz. defektolog 63 83,69 2,940 0,568 

socialni pedagog 34 78,00   

psiholog 17 70,91   

pedagog 31 70,47   

drugo 11 84,68   

  2. izmenjava idej za delo z OPP 

SRP oz. defektolog 63 84,21 6,633 0,157 

socialni pedagog 34 81,13   

psiholog 17 67,82   

pedagog 31 65,45   

drugo 11 90,91   

  3. izmenjava izdelkov (priprave, učna gradiva) 

SRP oz. defektolog 63 78,25 2,374 0,667 

socialni pedagog 34 76,18   

psiholog 17 75,56   

pedagog 31 87,31   

drugo 11 66,82   

  4. svetovanje učitelju  

SRP oz. defektolog 63 89,29 7,799 0,099 

socialni pedagog 34 71,71   

psiholog 17 64,38   

pedagog 31 75,27   

drugo 11 68,59   

   

 

  5. timska priprava individualiziranih programov 

SRP oz. defektolog 63 74,50 1,160 0,885 

socialni pedagog 34 81,26   

psiholog 17 76,94   

pedagog 31 83,03   

drugo 11 82,50   

  6. timska evalvacija individualiziranih  

      programov 

SRP oz. defektolog 63 80,71 1,551 0,818 

socialni pedagog 34 83,38   

psiholog 17 72,00   

pedagog 31 73,45   

drugo 11 75,00   

  7. timsko izvajanje razrednih ur 

SRP oz. defektolog 63 70,23 5,839 0,212 

socialni pedagog 34 83,97   

psiholog 17 74,97   

pedagog 31 89,66   

drugo 11 82,95   

  8. timsko izvajanje pogovornih ur za starše 

SRP oz. defektolog 63 87,38 11,014 0,026 

socialni pedagog 34 60,94   

psiholog 17 70,88   

pedagog 31 77,52   

drugo 11 96,45   

  9. timsko izvajanje roditeljskih sestankov 

SRP oz. defektolog 63 76,74 2,973 0,562 

socialni pedagog 34 82,00   

psiholog 17 66,21   

pedagog 31 86,00   

drugo 11 75,64   

 

 

  10. izvajanje medsebojnih opazovanj –   

        kolegialno učenje 

SRP oz. defektolog 63 76,60 3,268 0,514 

socialni pedagog 34 82,46   

psiholog 17 63,44   

pedagog 31 84,31   

drugo 11 84,05   
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  SKUPAJ  156    

 

Rezultati Kruskall-Wallisovega preizkusa razlik med izvajalci DSP v pogostosti izvajanja 

različnih oblik timskega dela izvajalcev DSP in učiteljev glede na smer izobrazbe izvajalcev 

DSP kažejo statistično značilne razlike pri enem indikatorju generalnega stališča (8. trditev).  

 

Najpogosteje timsko izvajajo pogovorne ure za starše izvajalci DSP pod skupino »drugo«, v 

katero spadajo inkluzivni pedagogi in učitelji, ki so končali dvopredmetni študij. Sledijo 

specialni in rehabilitacijski pedagogi oz. defektologi, najmanj pogosto pa to obliko timskega 

dela izvajajo anketirani socialni pedagogi. 

 

Tendenca se, kljub statistično nepomembnim razlikam, kaže pri četrti trditvi Učitelju 

svetujem, kako naj dela z OPP. Najpogosteje svetujejo učitelju specialni in rehabilitacijski 

pedagogi oz. defektologi, najredkeje pa psihologi.  

 

Hipotezo H2.1, v kateri sem predpostavljala, da obstajajo statistično značilne razlike v 

pogostosti izvajanja timskega dela glede na smer izobrazbe izvajalcev DSP, lahko potrdim le 

v primeru timskega izvajanja pogovornih ur za starše, v vseh preostalih oblikah pa hipotezo 

zavračam.  

 

Izkušnje z različnimi oblikami timskega dela z OPP sem raziskovala tudi z intervjuji. V 

nadaljevanju predstavljam povzetek odgovorov izvajalcev DSP in učiteljev, ki povedo 

predvsem, kako pogosto in kdaj timsko delajo. 
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Tabela 31: Pregled ugotovitev, dobljenih z intervjuji, o pogostosti timskega dela izvajalcev 

DSP in učiteljev (intervju)  

intervjuvanec pogostost timskega dela  f 

Izvajalci DSP 

IDSP 1      

IDSP 3 

IDSP 4 

na pogovornih urah: npr. zlasti na začetku šolskega leta, ob 

polletju, na koncu šolskega leta, občasno, po potrebi 

3 

IDSP 1                        

IDSP 4 

na razrednih urah: npr. večkrat 2 

IDSP 1                      

IDSP 4 

na timskih sestankih: npr. trikrat na leto 2 

IDSP 1 izmenjevanje idej: tedensko 1 

IDSP 3                      izmenjava učnih in didaktičnih pripomočkov: zelo redko 1 

IDSP 2 »timsko delo«: tedensko 1 

IDSP 3 priprave na timsko poučevanje 1 

IDSP 2                    timsko poučevanje: dvakrat na teden 1 

IDSP 3 svetovanje učitelju 1 

IDSP 3 evalvacija individualiziranih programov 1 

IDSP 4 pred poukom 1 

IDSP 5 intenzivno sodelovanje z učitelji razredniki, ki imajo OPP 1 

IDSP 5 načrtovanje dela in realizacija ciljev: dvakrat na teden 1 

Učitelji 

UPP 2                          

UPP 5 

sproti, redno (npr. izmenjava informacij o OPP) 2 

UPP 2URP 4 odvisno od zahtevnosti učne snovi 2 

URP 3                   

URP 4 

po potrebi 2 

UPP 2 odvisno od težav OPP 1 

UPP 1                 tedensko timsko načrtovanje 1 

URP 4 pri pripravi dnevov dejavnosti 1 

URP 3 redno na timskih sestankih 1 

URP 3 na pogovornih urah za starše 1 

UPP 5 včasih izmenjava didaktičnih pripomočkov in učnega 

materiala 

1 

UPP 5        

URP 3 

priprava, izvedba in/oz. evalvacija individualiziranih 

programov 

1 

*Opomba: IDSP – izvajalec dodatne strokovne pomoči, URP – učitelj razrednega pouka, UPP – učitelj 

predmetnega pouka 

 

Intervjuji z izvajalci DSP kažejo, da timsko delo med učitelji in izvajalci DSP poteka zelo 

različno – vsak dan, občasno oz. po potrebi, večinoma pri načrtovanju in evalvaciji IP-jev, na 

govorilnih, razrednih in pogovornih urah, timskih sestankih, kot timsko načrtovanje in 

evalviranje učne ure, kot svetovanje učitelju pri delu z OPP, kot izmenjava idej za delo z 

OPP, pa tudi učnih in didaktičnih pripomočkov. 
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Iz intervjujev z učitelji lahko razberemo, da timsko delo med učitelji in izvajalci DSP poteka 

redno in po potrebi. Največkrat se navezuje na izmenjavo informacij o učencih na timskih 

sestankih, govorilnih in pogovornih urah, na pripravo in evalvacijo IP-jev in timsko 

načrtovanje oz. pripravo učne ure.  

 

Analizirala sem tudi razlike med učitelji v posameznih oblikah timskega dela z izvajalci DSP 

glede na smer njihove izobrazbe, saj se način dela na razredni stopnji precej razlikuje od 

načina dela na predmetni stopnji. 

 

Tabela 32: Izračun razlik med učitelji v posameznih oblikah timskega dela z izvajalci DSP 

glede na smer njihove izobrazbe – odgovori učiteljev 

 TIMSKO DELO SMER IZOBRAZBE N  χ
2
 P 

1. diagnosticiranje OPP in   

    izmenjava informacij 

URP 44 66,03 7,345 0,007 

UPP 68 50,33   

  2. izmenjava idej za delo z   

      OPP 

URP 44 63,42 3,757 0,053 

UPP 68 52,02   

  3. izmenjava izdelkov    

      (priprave, učna gradiva) 

URP 44 62,15 2,380 0,123 

UPP 68 52,85   

  4. svetovanje učitelju  

URP 44 58,88 0,433 0,510 

 UPP  

  

68 54,96   

  5. timska priprava   

      individualiziranih  

      programov 

URP 44 70,64 15,020 0,000 

UPP 
68 47,35   

  6. timska evalvacija  

      individualiziranih   

      programov 

URP 44 68,58 11,059 0,001 

UPP 
68 48,68   

  7. timsko izvajanje razrednih  

      ur 

 URP 44 58,38 0,397 0,529 

UPP 68 55,29   

  8. timsko izvajanje  

      pogovornih ur za starše 

URP 44 62,91 3,197 0,074 

UPP 68 52,35   

  9. timsko izvajanje   

      roditeljskih sestankov 

URP 44 58,89 0,524 0,469 

UPP 68 54,96   

  10. izvajanje medsebojnih  

        opazovanj – kolegialno   

        učenje 

URP 44 60,26 1,051 0,305 

UPP 
68 54,07   

  SKUPAJ  112    

*Opomba: URP – učitelji razrednega pouka, UPP – učitelji predmetnega pouka 
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Rezultati Kruskall-Wallisovega preizkusa razlik v pogostosti izvajanja različnih oblik 

timskega dela izvajalcev DSP in učiteljev glede na smer izobrazbe učiteljev kažejo statistično 

značilne razlike pri treh indikatorjih generalnega stališča (1. trditev, 5. trditev, 6. trditev ). 

Učitelji razrednega pouka statistično pomembno pogosteje skupaj z izvajalcem DSP 

diagnosticirajo OPP in si izmenjujejo informacije o njih (P=0,007). Dobljeni rezultati ne 

presenečajo, saj je redno timsko delo med izvajalci DSP in učitelji razrednega pouka nujno 

potrebno za pravočasno odkrivanje in diagnosticiranje OPP ter učinkovito odpravljanje le-teh. 

Iz rezultatov lahko razberemo, da učitelji razrednega pouka pogosteje kot učitelji 

predmetnega pouka skupaj z izvajalcem DSP timsko pripravljajo in evalvirajo 

individualizirane programe otrok s posebnimi potrebami. 

 

Opazimo tudi, da pri drugi trditvi Z učiteljem si izmenjavava ideje za delo z OPP obstaja 

trend, da si razredni učitelji in izvajalci DSP pogosteje izmenjujejo ideje za delo z otroki s 

posebnimi potrebami kot učitelji predmetnega pouka in izvajalci DSP, a razlike niso 

statistično značilne.  

Iz Tabele 32 je razvidno, da se trend kaže tudi pri osmi trditvi Timsko izvajava pogovorne ure 

za starše, saj jih pogosteje timsko izvajajo razredni učitelji in izvajalci DSP, učitelji 

predmetnega pouka in izvajalci DSP pa redkeje, vendar razlike niso statistično pomembne. 

 

Hipotezo H2.2, kjer sem predpostavljala, da smer izobrazbe učiteljev statistično značilno 

vpliva na pogostost izvajanja različnih oblik timskega dela izvajalcev DSP in učiteljev,  

potrjujem le v primerih timskega diagnosticiranja OPP in izmenjave informacij o njih, timske 

priprave in timske evalvacije IP-jev, v vseh ostalih oblikah timskega dela pa zavračam. 

 

Ugotavljala sem tudi razlike med izvajalci DSP v pogostosti izvajanja posameznih oblik 

timskega dela z učitelji glede na njihovo delovno dobo v vzgoji in izobraževanju. 
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Tabela 33: Izračun razlik med izvajalci DSP v pogostosti izvajanja posameznih oblik timskega dela izvajalcev 

DSP in učiteljev glede na njihovo delovno dobo v vzgoji in izobraževanju 

  TIMSKO DELO   DELOVNA DOBA N 
 

χ
2
 P 

1. diagnosticiranje OPP in izmenjava   

    informacij 

0–5 let 47 79,63 2,345 0,673 

6–10 let 43 71,45   

11–15 let 27 77,87   

16–20 let 17 84,21   

več kot 20 let 22 86,23   

  2. izmenjava idej za delo z OPP 

0–5 let 47 83,55 4,789 0,310 

6–10 let 43 67,83   

11–15 let 27 85,61   

16–20 let 17 74,79   

več kot 20 let 22 82,70   

  3. izmenjava izdelkov (priprave, učna  

      gradiva) 

0–5 let 47 78,56 1,755 0,781 

6–10 let 43 77,67   

11–15 let 27 85,76   

16–20 let 17 68,56   

več kot 20 let 22 78,75   

 4. svetovanje učitelju 

0–5 let 47 72,02 3,552 0,470 

6–10 let 43 74,91   

11–15 let 27 84,41   

16–20 let 11 82,24   

več kot 20 let 22 89,23   

  5. timska priprava individualiziranih  

      programov 

0–5 let 47 75,60 6,461 0,167 

6–10 let 43 79,73   

11–15 let 27 64,09   

16–20 let 11 89,68   

več kot 20 let 22 91,34   

  6. timska evalvacija individualiziranih  

      programov 

0–5 let 47 80,64 2,987 0,560 

6–10 let 43 76,86   

11–15 let 27 67,67   

16–20 let 17 83,88   

več kot 20 let 22 86,27   

  7. timsko izvajanje razrednih ur 

0–5 let 47 67,37 7,584 0,108 

6–10 let 43 87,02   

11–15 let 27 75,48   

16–20 let 17 76,76   

več kot 20 let 22 90,66   

  8. timsko izvajanje pogovornih ur za starše 

0–5 let 47 68,70 5,355 0,253 

6–10 let 43 78,16   

11–15 let 27 84,70   

16–20 let 17 78,76   

več kot 20 let 22 92,27   

  9. timsko izvajanje roditeljskih sestankov 

0–5 let 47 67,85 16,477 0,002 

6–10 let 43 68,86   

11–15 let 27 81,26   

16–20 let 17 102,32   

več kot 20 let 22 98,30   

  10. izvajanje medsebojnih opazovanj – 

        kolegialno  učenje 

0–5 let 47 81,01 3,206 0,524 

6–10 let 43 77,47   

11–15 let 27 74,46   

16–20 let 17 66,44   

več kot 20 let 22 89,43   
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  SKUPAJ  156    

 

Rezultati Kruskall-Wallisovega preizkusa razlik med izvajalci DSP in učitelji glede na 

delovno dobo izvajalcev DSP v vzgoji in izobraževanju kažejo statistično značilne razlike pri 

deveti trditvi Timsko izvajava roditeljske sestanke, na katerih starše seznaniva o načinih 

pomoči učencem, izvajava predavanja ali delavnice. Najpogosteje jih pri svojem delu izvajajo 

izvajalci DSP, ki imajo 16–20 let delovne dobe, najredkeje pa tisti, ki imajo največ 5 let 

delovne dobe v vzgoji in izobraževanju. Na podlagi dobljenih ugotovitev lahko sklepamo, da 

začetniki togo upoštevajo pravila in so zato manj prilagodljivi v določenih situacijah 

(Valenčič-Zuljan, 2001).  

 

Pri ocenah na ostale trditve ni statistično značilnih razlik v pogostosti izvajanja različnih oblik 

timskega dela izvajalcev DSP in učiteljev glede na delovno dobo izvajalcev DSP v vzgoji in 

izobraževanju.  

 

Hipotezo H2.3, s katero sem predvidevala, da izvajalci DSP, ki imajo daljšo delovno dobo v 

vzgoji in izobraževanju, pogosteje z učitelji timsko delajo, potrjujem le v primeru timskega 

izvajanja roditeljskih sestankov, v vseh ostalih primerih pa hipotezo H2.3 zavračam. 

  

Podobno me je zanimalo, ali obstajajo statistično značilne razlike med učitelji v pogostosti 

izvajanja posameznih oblik timskega dela z izvajalci DSP glede na delovno dobo učiteljev v 

vzgoji in izobraževanju.  
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Tabela 34: Izračun razlik med učitelji v pogostosti izvajanja posameznih oblik timskega dela izvajalcev DSP in 

učiteljev glede na njihovo delovno dobo v vzgoji in izobraževanju 

  TIMSKO DELO   DELOVNA DOBA N 
 

χ
2
 P 

1. diagnosticiranje OPP in izmenjava   

     informacij 

0–5 let 14 60,36 3,517 0,475 

6–10 let 20 60,48   

11–15 let 20 58,95   

16–20 let 9 66,83   

več kot 20 let 49 50,88   

  2. izmenjava idej za delo z OPP 

0–5 let 14 49,96 2,364 0,669 

6–10 let 20 57,45   

11–15 let 20 60,68   

16–20 let 9 67,00   

več kot 20 let 49 54,35   

  3. izmenjava izdelkov (priprave, učna  

      gradiva) 

0–5 let 14 61,82 1,032 0,905 

6–10 let 20 59,78   

11–15 let 20 55,98   

16–20 let 9 57,28   

več kot 20 let 49 53,71   

 4. svetovanje učitelju 

0–5 let 14 41,96 5,149 0,272 

6–10 let 20 63,63   

11–15 let 20 55,88   

16–20 let 9 66,33   

več kot 20 let 49 56,19   

  5. timska priprava individualiziranih  

     programov 

0–5 let 14 25,50 18,358 0,001 

6–10 let 20 64,55   

11–15 let 20 67,73   

16–20 let 9 63,39   

več kot 20 let 49 56,22   

  6. timska evalvacija individualiziranih   

     programov 

0–5 let 14 33,18 13,703 0,008 

6–10 let 20 69,00   

11–15 let 20 64,70   

16–20 let 9 64,11   

več kot 20 let 49 53,32   

  7. timsko izvajanje razrednih ur 

0–5 let 14 44,82 5,111 0,276 

6–10 let 20 53,25   

11–15 let 20 55,15   

16–20 let 9 60,56   

več kot 20 let 49 60,97   

  8. timsko izvajanje pogovornih ur za  

      starše 

 

0–5 let 14 39,86 6,035 0,197 

6–10 let 20 54,55   

11–15 let 20 65,15   

16–20 let 9 58,17   

več kot 20 let 49 58,21   

  9. timsko izvajanje roditeljskih  

      sestankov 

0–5 let 14 43,46 4,846 0,303 

6–10 let 20 64,30   

11–15 let 20 59,55   

16–20 let 9 57,00   

več kot 20 let 49 55,70   

  10. izvajanje medsebojnih opazovanj –   

       kolegialno  učenje 

0–5 let 14 47,11 1,970 0,741 

6–10 let 20 54,15   

11–15 let 20 56,30   

16–20 let 9 60,00   

več kot 20 let 49 59,58   
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  SKUPAJ  112    

 

Rezultati Kruskall-Wallisovega preizkusa razlik med učitelji v pogostosti izvajanja 

posameznih oblik timskega dela izvajalcev DSP in učiteljev glede na delovno dobo v vzgoji 

in izobraževanju kažejo statistično značilne razlike pri peti trditvi Z izvajalcem DSP timsko 

pripravljava individualizirane programe za otroke s posebnimi potrebami. Najpogosteje z 

izvajalcem DSP timsko pripravljajo individualizirane programe učitelji, ki imajo med 11 in 15 

let delovne dobe, najredkeje pa učitelji z manj kot pet let delovne dobe v vzgoji in 

izobraževanju. Na osnovi tega lahko sklepam, da so učitelji, ki imajo manj kot pet let delovne 

dobe v vzgoji in izobraževanju manj spretni pri timskem delu, saj na začetku pedagoške poti 

spoznavajo svoje delo, bolj so osredotočeni na doseganje ciljev v skladu s temeljnimi pravili, 

pridobivajo si izkušnje s poučevanjem in se učijo timsko delati. 

 

V peti trditvi Skupaj z izvajalcem DSP pripraviva individualiziran program se najpogosteje 

prepoznajo učitelji, ki imajo več kot 10 in največ 15 let delovnih izkušenj. Najredkeje pa 

timsko pripravljajo IP-je učitelji začetniki, ki imajo največ 5 let delovne dobe. 

 

Rezultati ankete kažejo, da skupaj z izvajalcem DSP naredi evalvacijo individualiziranih 

programov največ učiteljev, ki imajo med 6 in 10 let delovne dobe, najmanj pa najmlajši 

učitelji oz. učitelji, ki imajo do 5 let delovne dobe v vzgoji in izobraževanju. Vzporednice z 

rezultati raziskave lahko najdemo tudi pri M. Valenčič-Zuljan (2001), ki pojasnjuje, da so 

izkušeni učitelji bolj kot učitelji začetniki dojemljivi za dogajanje v trenutni situaciji, ki jo pri 

sprejemanju odločitev upoštevajo tako kot pravila in postopke.  

 

Pri ocenah na ostale trditve ni statistično značilnih razlik v pogostosti izvajanja različnih oblik 

timskega dela izvajalcev DSP in učiteljev glede na delovno dobo učiteljev v vzgoji in 

izobraževanju.  

 

Hipotezo H2.4, s katero sem predvidevala, da učitelji z daljšo delovno dobo pogosteje z 

izvajalci DSP timsko delajo, potrjujem v primeru timske priprave in timske evalvacije 

individualiziranih programov, v vseh ostalih primerih pa hipotezo H2.4 zavračam. 

 

Sklenem lahko, da je timsko delo izvajalcev DSP in učiteljev razrednega pouka pri 

diagnosticiranju OPP, izmenjavi informacij o otrocih, pripravi in evalvaciji individualiziranih 
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programov tesnejše kot med izvajalci DSP in učitelji predmetnega pouka. Pogosteje se 

timskega dela poslužujejo strokovni delavci, ki imajo več kot 10 let izkušenj v vzgoji in 

izobraževanju.  
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5.2.2 Pogostost timskega poučevanja 

 

V tem delu raziskave sem želela raziskati vrste timskega poučevanja tipa A po K. Pavlič 

Škerjanc (2012), ki jih učitelji in izvajalci DSP pri izvajanju učnega procesa uporabljajo. 

Zanimalo me je, kako pogosto izvajalci DSP in učitelji timsko poučujejo in pri katerih 

predmetih oz. dejavnostih. Za pridobitev podatkov o vrstah timskega poučevanja sem 

uporabila štiristopenjsko lestvico s sedmimi trditvami, medtem ko so anketiranci podali svoje 

odgovore na odprto vprašanje in navedli, pri katerih predmetih oz. dejavnostih timsko 

poučujejo. Ugotavljala sem tudi statistično značilne razlike v odgovorih izvajalcev DSP in 

učiteljev glede na smer izobrazbe in delovno dobo.  

 

Tabela 35: Pogostost timskega poučevanja med izvajalci DSP in učitelji 

  TIMSKO POUČEVANJE 

1 –  

še nikoli 

 2 –  

občasno  
3 – pogosto 

4 – zelo 

pogosto 
Skupaj 

IDSP U IDSP U IDSP U IDSP U IDSP U 

1. Z učiteljem hkrati poučujeva, pri 

vodenju ure se medsebojno 

dopolnjujeva (npr. odigrava prizor iz 

drame). 

124 90 25 14 6 7 1 1 156 112 

79,6% 80,4% 16,0% 12,5% 3,8%  6,3% 0,6% 0,9% 100% 100% 

  2. Z učiteljem hkrati poučujeva,   

  izvajava različne vendar  

  povezane učne dejavnosti (npr.  

  eden razlaga učno snov, drugi  

  riše miselni vzorec na tablo). 

126 91 23 16 7 5 0 0 156 112 

80,8% 81,3% 14,7% 14,3% 4,5% 4,5% 0,0% 0,0% 100% 100% 

  3. Z učiteljem hkrati poučujeva,  

  a izvajava različne in le delno  

  povezane dejavnosti (npr. eden  

  izvaja učni proces, drugi  

  pomaga učencem, ki ne sledijo  

  tempu učne ure).  

84 72 30 17 36 18 6 5 156 112 

53,8% 64,3% 19,2% 15,2% 
23,2

% 

16,1

% 
3,8% 4,5% 100% 100% 

  4. En učitelj izvaja pouk, drugi  

  opazuje delo učitelja in učencev  

  (vse ali posamezne). 

97 75 44 28 13 8 2 1 156 112 

62,2% 67,0% 28,2% 25,0% 8,3% 7,1% 1,3% 0,9% 100% 100% 

  5. Z učiteljem si razdeliva učne  

  dejavnosti ali le-te izvajava z  

  različnimi skupinami  

  učencev, ki krožijo med  

  učiteljema. 

111 95 35 13 9 3 1 1 156 112 

71,2% 84,8% 22,4% 11,6% 5,8% 2,7% 0,6% 0,9% 100% 100% 

  6. Z učiteljem si oddelek  

  razdeliva na dve skupini. Vsak  

  poučuje svojo skupino v  

  ločenem prostoru, cilji ure so  

  enaki. 

132 100 23 9 1 2 0 1 156 112 

84,6% 89,3% 14,7% 8,0% 0,6% 1,8% 0,0% 0,9% 100% 100% 

  7. Z učiteljem si oddelek  

  razdeliva na dve skupini glede  

  na zmožnosti učencev.  

  Poučujeva v ločenih prostorih,  

  cilji, vsebine in dejavnosti so  

  diferencirane. 

137 96 18 10 1 2 0 4 156 112 

87,8% 85,7% 11,5% 8,9% 0,6% 1,8% 0,0% 3,6% 100% 100% 
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Na osnovi dobljenih podatkov lahko ugotovimo, da več kot polovica izvajalcev DSP ni še 

nikoli z učitelji timsko poučevala. 28,2 % izvajalcev DSP in 25,0 % učiteljev meni, da 

občasno timsko poučujejo tako, da en učitelj izvaja pouk, drugi pa opazuje njegovo delo in 

delo učencev (vse ali posamezne učence). 22,4% izvajalcev DSP meni, da si z učitelji občasno 

razdelita učne dejavnosti ali le-te izvajata z različnimi skupinami učencev, ki krožijo med 

učiteljema. 16,1 % učiteljev z izvajalci DSP pogosto hkrati poučuje tako, da izvajata različne 

in le delno povezane dejavnosti, npr. eden izvaja učni proces, drugi pomaga učencem, ki ne 

sledijo tempu učne ure.  

 

S tega vidika je vpeljava t.i. sodelovalnega in interaktivnega timskega poučevanja, kot ga 

imenuje K. Pavlič Škerjanc (2012), na šolski ravni novost, ki jo je potrebno vpeljati po 

korakih (uzavestitev, osmislitev, razumevanje, usposobitev, sprejem in vpeljava). Podatki v 

Tabeli 35 kažejo, da 3,8 % izvajalcev DSP zelo pogosto in 23,2 % izvajalcev pogosto 

uporablja pristop timskega poučevanja, pri katerem učitelj in izvajalec DSP hkrati poučujeta, 

a izvajata različne in le delno povezane dejavnosti (npr. eden izvaja učni proces, drugi 

pomaga tistim, ki ne sledijo ritmu in tempu učne ure). To oblika interaktivnega timskega 

poučevanja je po mnenju K. Pavlič Škerjanc (2012) smotrno izbrati, kadar je en učitelj velik 

strokovnjak za določeno temo, pristop in metodo, pa tudi kadar je pri usvajanju učnih ciljev 

posameznim učencem potrebno nuditi več pomoči, ter kadar je nujna večja stopnja nadzora 

nad učenci. Menim, da je omenjena oblika timskega poučevanja občasno in v določenih 

časovnih presledkih zelo primerna, posebno takrat, ko je šolska ura namenjena vaji in 

utrjevanju.  

28,2 % anketiranih izvajalcev DSP in 25,0 % učiteljev občasno dela v oddelku tako, da pouk 

izvaja en učitelj, drugi pa kot kritični prijatelj opazuje učitelja in učence. V tem primeru 

govorimo o kolegialnem učenju (Pavlič Škerjanc, 2012), ki ni neposredno usmerjeno v 

prednosti timskega poučevanja za učence, ampak z njim želimo pridobiti informacije o 

svojem delu, zlasti kadar potrebujemo natančnejše informacije o učencih (o oddelku, ciljni 

skupini ali o posamezniku). Iz utemeljitve te oblike interaktivnega timskega poučevanja lahko 

upravičeno sklepam, da oblika dela, pri kateri je izvajalec DSP zgolj obiskovalec v oddelku, 

ne prinaša posebnih koristi OPP, kar priča tudi Austinova (2001) raziskava. Anliker in 

sodelavci (2012) pa poudarjajo, da mora timsko poučevanje, kot ena izmed možnosti 

specialno-pedagoške pomoči, vedno izhajati iz otroka in biti vanj usmerjena.  
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V okviru timskega poučevanja izvajalcev DSP in učiteljev sem predvidevala in preverjala 

statistično pomembnost razlik med izvajalci DSP in učitelji v pogostosti izvajanja različnih 

oblik timskega poučevanja glede na smer izobrazbe (H2.9). Izkazalo se je, da razlike med 

izvajalci DSP v pogostosti izvajanja različnih oblik timskega poučevanja glede na smer 

izobrazbe izvajalcev DSP niso statistično značilne, zato hipotezo H2.9 zavračam. Po drugi 

strani pa obstajajo razlike med učitelji v pogostosti izvajanja različnih oblik timskega 

poučevanja glede na smer njihove izobrazbe, zato jih v nadaljevanju podrobneje predstavljam. 

 

Tabela 36: Izračun razlik med učitelji v pogostosti izvajanja različnih oblik timskega 

poučevanja glede na smer njihove izobrazbe 

  TIMSKO POUČEVANJE   SMER IZOBRAZBE N  χ
2
 P 

 1. Z učiteljem hkrati poučujeva, pri    

 vodenju ure se medsebojno  

 dopolnjujeva (npr. odigrava prizor iz   

 drame). 

URP 44 63,33 6,692 0,010 

UPP 
68 52,08   

  2. Z učiteljem hkrati poučujeva,  

  izvajava različne vendar povezane  

  učne dejavnosti (npr. eden razlaga  

  učno snov, drugi riše miselni vzorec na  

  tablo). 

URP 44 62,52 5,411 0,020 

 UPP 

68 52,60   

  3. Z učiteljem hkrati poučujeva, a  

  izvajava različne in le delno povezane  

  dejavnosti (npr. eden izvaja učni  

  proces, drugi pomaga učencem, ki ne  

  sledijo tempu učne ure). 

URP 44 60,61 1,600 0,206 

 UPP 

68 53,84   

  4. En učitelj izvaja pouk, drugi opazuje   

 delo učitelja in učencev (vse ali   

 posamezne). 

URP 44 62,39 3,482 0,062 

UPP  
68 52,69   

  5. Z učiteljem si razdeliva učne  

  dejavnosti ali le-te izvajava z  

  različnimi s skupinami učencev, ki  

  krožijo med učiteljema. 

URP 44 60,86 3,371 0,066 

UPP 
68 53,68   

  6. Z učiteljem si oddelek razdeliva na   

  dve skupini. Vsak poučuje svojo  

  skupino v ločenem prostoru, cilji ure  

  so enaki. 

URP 
44 55,45 

 

0,261 0,609 

UPP 
68 57,18   

  7. Z učiteljem si oddelek razdeliva na  

  dve skupini glede na zmožnosti  

  učencev. Poučujeva v ločenih  

  prostorih, cilji,vsebine   

  in dejavnosti so diferencirane. 

URP 44 57,34 0,131 0,717 

UPP 

68 55,96   

  SKUPAJ  112    

*Opomba: URP – učitelji razrednega pouka, UPP – učitelji predmetnega pouka  
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Rezultati Kruskall-Wallisovega preizkusa razlik med učitelji v pogostosti izvajanja različnih 

oblik timskega poučevanja med izvajalci DSP in učitelji glede na smer njihove izobrazbe 

kažejo, da obstajajo statistično značilne razlike pri dveh indikatorjih generalnih stališč.  

 

Obliko timskega poučevanja, zapisano pod prvo trditvijo Z učiteljem hkrati poučujeva, pri 

vodenju ure se medsebojno dopolnjujeva (npr. odigrava prizor iz drame) in drugo trditvijo Z 

učiteljem hkrati poučujeva, izvajava različne, vendar povezane dejavnosti (npr. eden razlaga 

učno snov, drugi riše miselni vzorec na tablo) pogosteje uporabljajo učitelji razrednega pouka 

kot učitelji predmetnega pouka. Temu je najbrž tako zato, ker so mlajši učenci pri delu manj 

samostojni, večinoma potrebujejo pogostejše povratne informacije učiteljev, pa tudi učna 

snov na razredni stopnji je manj zahtevna, zato učitelji razrednega pouka lažje vključijo 

izvajalce DSP pri izvajanju učnega procesa, medtem ko predmetni učitelji izvajalcem DSP 

pogosto očitajo pomanjkanje strokovnosti na posameznem predmetnem področju.  

Obstaja tudi trend, da obliko timskega poučevanja, pri kateri eden učitelj izvaja pouk, drugi 

pa opazuje delo učitelja in vseh ali posameznih učencev (4. trditev) in obliko timskega 

poučevanja, pri kateri si učitelja razdelita učne dejavnosti ali le-te izvajata z različnimi 

skupinami učencev, ki krožijo med učiteljema (5. trditev ) pogosteje uporabljajo razredni 

učitelji, vendar razlike niso statistično značilne.   

Pri ostalih trditvah ni statistično značilnih razlik med učitelji različnih smeri izobrazbe v 

njihovi pogostosti izvajanja različnih oblik timskega poučevanja.  

 

Hipotezo H2.8, ki predvideva, da se učitelji razlikujejo v pogostosti izvajanja različnih oblik 

timskega poučevanja glede na smer izobrazbe lahko potrdim le za 1. in 2. trditev, vezano na 

oblike timskega poučevanja, pri vseh ostalih trditvah hipotezo H2.8 zavračam. 

 

V nadaljevanju so predstavljene razlike izvajalcev DSP v pogostosti izvajanja različnih oblik 

timskega poučevanja glede na njihovo delovno dobo. 
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Tabela 37: Izračun razlik med izvajalci DSP v pogostosti izvajanja različnih oblik timskega 

poučevanja glede na njihovo delovno dobo  

 TIMSKO POUČEVANJE   DELOVNA DOBA N  χ
2
 P 

 1. Z učiteljem hkrati poučujeva, pri vodenju  

 ure se medsebojno dopolnjujeva (npr.  

 odigrava prizor iz drame). 

0–5 let 47 79,01 4,037 0,401 

6–10 let 43 71,88   

11–15 let 27 77,57   

16–20 let 17 84,41   

več kot 20 let 22 86,91   

  2. Z učiteljem hkrati poučujeva, izvajava    

  različne vendar povezane učne dejavnosti  

  (npr. eden razlaga učno snov, drugi riše  

  miselni vzorec na tablo). 

0–5 let 47 73,33 10,261 0,036 

6–10 let 43 81,52   

11–15 let 27 70,13   

16–20 let 17 76,65   

več kot 20 let 22 95,34   

  3. Z učiteljem hkrati poučujeva, a izvajava   

  različne in le delno povezane dejavnosti  

  (npr. eden izvaja učni proces, drugi pomaga  

  učencem, ki ne sledijo tempu učne ure). 

0–5 let 47 76,33 3,796 0,434 

6–10 let 43 74,52   

11–15 let 27 74,28   

16–20 let 17 82,21   

več kot 20 let 22 93,23   

  4. En učitelj izvaja pouk, drugi opazuje   

 delo učitelja in učencev (vse ali posamezne). 

0–5 let 47 78,14 1,400 0,844 

6–10 let 43 79,52   

11–15 let 27 72,00   

16–20 let 17 78,91   

več kot 20 let 22 84,93   

  5. Z učiteljem si razdeliva učne dejavnosti ali  

  le-te izvajava z različnimi s skupinami  

  učencev, ki krožijo med učiteljema. 

0–5 let 47 76,15 6,697 0,153 

6–10 let 43 73,49   

11–15 let 27 76,56   

16–20 let 17 77,47   

več kot 20 let 22 96,50   

  6. Z učiteljem si oddelek razdeliva na   

  dve skupini. Vsak poučuje svojo skupino   

  v ločenem prostoru, cilji ure so enaki. 

0–5 let 47 73,10 10,166 0,038 

6–10 let 43 82,72   

11–15 let 27 78,43   

16–20 let 17 66,50   

več kot 20 let 22 91,16   

  7. Z učiteljem si oddelek razdeliva na   

  dve skupini glede na zmožnosti učencev.  

  Poučujeva v ločenih prostorih, cilji, vsebine   

  in dejavnosti so diferencirane. 

0–5 let 47 74,15 6,369 0,173 

6–10 let 43 83,42   

11–15 let 27 74,74   

16–20 let 17 73,56   

 več kot 20 let 22 86,61   

  SKUPAJ  156    
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Rezultati Kruskall-Wallisovega preizkusa razlik v pogostosti izvajanja različnih oblik 

timskega poučevanja med izvajalci DSP in učitelji glede na delovno dobo izvajalcev DSP v 

vzgoji in izobraževanju kažejo statistično značilne razlike pri dveh indikatorjih.  

 

Drugo trditev Z učiteljem poučujeva hkrati, a izvajava različne, vendar povezane učne 

dejavnosti, npr. eden razlaga novo snov, drugi na tablo riše miselni vzorec na obravnavano 

temo so pri svojem delu najpogosteje prepoznavali izvajalci DSP, ki imajo več kot 20 let 

delovne dobe. Najredkeje pa se ta oblika dela pojavlja pri izvajalcih DSP, ki imajo do 5 let 

delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju. Iz tega lahko sklepamo, da gre za eno izmed 

zahtevnejših oblik timskega poučevanja, za katero je potrebno določeno znanje in delovne 

izkušnje. Ta spoznanja se skladajo z ugotovitvami M. Valenčič-Zuljan (2001), ki pravi, da se 

z naraščanjem števila delovnih izkušenj (let poučevanja) pri učiteljih kaže velik premik od 

razmišljanja o lastni vlogi k razmišljanju o samem pouku in njegovem vplivu na učence. 

 

S šesto trditvijo Z učiteljem si oddelek razdeliva na dve skupini. Vsak poučuje svojo skupino v 

ločenem prostoru, zasledujeva enake cilje se v praksi najmanj srečujejo izvajalci DSP, ki 

imajo 16–20 let delovne dobe, najpogosteje pa izvajalci DSP, ki imajo več kot 20 let delovne 

dobe v vzgoji in izobraževanju. 

 

Zanimiv je podatek, da se s timskim poučevanjem pogosteje ukvarjajo izvajalci DSP, ki imajo 

več kot 20 let delovne dobe. Na osnovi tega sklepam, da z izkušnjami in zrelostjo delo 

učiteljev oz. izvajalcev DSP postane bolj profesionalno, saj imajo strokovni delavci manj 

treme, hkrati pa presojajo o novih načinih poučevanja, saj je njihovo delo naravnano 

predvsem k učencu. 

 

Pri ostalih trditvah med izvajalci DSP in učitelji glede na delovno dobo ni statistično značilnih 

razlik v pogostosti izvajanja različnih oblik timskega poučevanja. Hipotezo H2.5, s katero 

sem predvidevala, da izvajalci DSP z daljšo delovno dobo v vzgoji in izobraževanju pogosteje 

z učitelji timsko poučujejo, lahko potrdim za 2. in 6. trditev, pri ostalih pa zavrnem. 

Hipoteza H2.6, s katero sem predvidevala, da učitelji z daljšo delovno dobo v vzgoji in 

izobraževanju pogosteje z izvajalci DSP timsko poučujejo, ni potrjena, saj rezultati Kruskall-

Wallisovega preizkusa ne kažejo statistično značilnih razlik (Priloga 6b). 

V nadaljevanju predstavljam rezultate in analize odgovorov le tistih izvajalcev DSP in 

učiteljev, ki timsko poučujejo, kar pomeni, da vsaj občasno izvajajo eno izmed oblik 
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timskega poučevanja, predstavljenih v Tabeli 35. Teh izvajalcev DSP je 82, kar predstavlja 

52,6 % vseh izvajalcev DSP zajetih v raziskavo in 35 učiteljev oz. 31 % vseh učiteljev. 

 

Tabela 38: Timsko poučevanje izvajalcev DSP z razrednimi in predmetnimi učitelji – mnenja 

izvajalcev DSP  

TIMSKO POUČEVANJE Z UČITELJI f f% 

z razrednimi učitelji 67 81,7 

s predmetnimi učitelji 15 18,3 

SKUPAJ 82 100,0 

 

Podatki kažejo, da 81,7 % izvajalcev DSP timsko poučuje z razrednimi učitelji. Ta podatek 

sem pričakovala, saj ima delo izvajalcev DSP, kot so odpravljanje primanjkljajev učencev, 

učenje učenja in spodbujanje pozitivnih medsebojnih odnosov, večji učinek, če jih zgodaj 

odkrijemo in zgodaj začnemo odpravljati. Prav zato je timsko delo učinkovito, zlasti dobro 

timsko poučevanje je v tem obdobju ključnega pomena za učni napredek otrok.  

 

Zastavljeno hipotezo H2.5, s katero sem predvidevala, da izvajalci DSP, ki imajo daljšo 

delovno dobo, z učitelji pogosteje timsko poučujejo, zavračam, saj rezultati χ
2 

– preizkusa 

kažejo, da ne obstajajo statistično značilne razlike med izvajalci DSP v pogostosti timskega 

poučevanja z učitelji glede na delovno dobo izvajalcev DSP v vzgoji in izobraževanju 

(Priloga 6a). 

 

Tabela 39: Timsko poučevanje učiteljev z izvajalci DSP in drugimi učitelji – mnenja učiteljev 

TIMSKO POUČEVANJE Z IZVAJALCI DSP IN 

DRUGIMI UČITELJI 

f f% 

izvajalci DSP 19 54,3 

učitelji, ki poučujejo enak predmet kot jaz 12 34,3 

učitelji, ki poučujejo druge predmete (medpredmetno 

povezovanje) 

4 11,4 

SKUPAJ 35 100,0 

 

Podatki kažejo, da več kot polovica učiteljev (54,3 %) pogosteje timsko poučuje z izvajalcem 

DSP kot z učitelji enakega predmeta ali učitelji drugega predmeta kot medpredmetno 

povezovanje.  
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O timskem poučevanju med učitelji razrednega pouka oz. predmetnimi učitelji in izvajalci 

DSP sem povprašala tudi osebe, vključene v intervju. V nadaljevanju predstavljam njihove 

odgovore. 

 

Tabela 40: Pregled ugotovitev, dobljenih z intervjuji, o timskem poučevanju izvajalcev DSP 

in učiteljev (intervju) 

INTERVJUVANEC timsko poučevanje izvajalcev DSP in učiteljev f 

Izvajalci DSP 

IDSP 1                  

IDSP 2                      

IDSP 3                  

IDSP 5                       

odvisno od razreda, ki ga obiskujejo OPP 4 

IDSP 1                         

IDSP 2                 

IDSP 4                                   

pogosteje z učitelji na predmetni stopnji 3 

IDSP 3                     

IDSP 5                   

pogosteje z učitelji na razredni stopnji 2 

IDSP 4 odvisno od osebne pripravljenosti posameznika 1 

Učitelji 

UPP 1                      

UPP 2                   

URP 3                        

UPP 4          

pogosteje z izvajalcem DSP (omenjajo defektologa in 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga) 

4 

UPP 1                          občasno z drugimi učitelji 1 
*Opomba: IDSP – izvajalec dodatne strokovne pomoči, URP – učitelj razrednega pouka, UPP – učitelj 

predmetnega pouka 

 

Podatki kažejo, da trije izvajalci DSP pogosteje timsko delajo in timsko poučujejo z 

razrednimi učitelji, dva pa s predmetnimi učitelji. Na timsko poučevanje izvajalcev DSP in 

predmetnih učiteljev oz. učiteljev razrednega pouka vpliva predvsem starost učencev in 

razred, ki ga obiskujejo ter osebna pripravljenost učiteljev za timsko poučevanje. Iz 

omenjenih razlogov se iz enega šolskega leta v drugo spreminja. 

Intervjuji z učitelji kažejo, da timsko poučevanje pogosteje poteka z izvajalcem DSP kot pa z 

drugimi učitelji (kot medpredmetno poučevanje). 

Vsi učitelji pogosteje poučujejo z izvajalci DSP kot z drugimi učitelji. To je pomemben 

podatek, na podlagi katerega lahko sklepam, da je med izvajalci DSP in učitelji timsko 

poučevanje organizacijsko lažje izvedljivo, še posebej kadar učitelj in izvajalec DSP 

poučujeta iste OPP.  
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Tabela 41: Timsko poučevanje učiteljev z drugimi strokovnimi sodelavci glede na delovno 

dobo učiteljev v vzgoji in izobraževanju 

 učitelji SKUPAJ 

izvajalci 

DSP 

učitelji 

delovna doba 0–5 let 2 3 5 

40,0% 60,0% 100,0% 

6–10 let 1 3 4 

25,0% 75,0% 100,0% 

11–15 let 4 2 6 

66,7% 33,3% 100,0% 

16–20 let 0 2 2 

0,0% 100,0% 100,0% 

več kot 20 let 12 6 18 

66,7% 33,3% 100,0% 

SKUPAJ  19 16 35 

54,3% 45,7% 100,0% 

χ
2 

- preizkus χ
2 

=17,884; P=0,022  

 

Rezultati χ
2 

– preizkusa kažejo, da obstajajo statistično značilne razlike med učitelji v 

pogostosti timskega poučevanja z izvajalci DSP glede na delovno dobo učiteljev v vzgoji in 

izobraževanju.  

 

Podatki kažejo, da 54,3 % (19 učiteljev) pogosteje timsko poučuje z izvajalcem DSP kot z 

drugimi učitelji, ki poučujejo enak predmet ali druge predmete (kot medpredmetno 

povezovanje). Med njimi je največ učiteljev z več kot 20 let delovne dobe. S tem sem potrdila 

hipotezo H2.6, v kateri sem predvidevala, da učitelji z daljšo delovno dobo z izvajalci DSP 

pogosteje timsko poučujejo (χ
2 

=17,884; P=0,022) kot pa učitelji s krajšo delovno dobo. 

Takšen izid bi lahko pojasnili na naslednji način: učitelji, ki so na začetku svoje karierne poti 

spoznavajo naravo pedagoškega poklica. Teoretično znanje, ki so ga pridobili v času študija 

poskusijo uporabiti v pedagoški praksi, hkrati pa veliko časa namenijo izdelavi letnega načrta 

dela, dnevnih priprav, učnih listov ter izdelavi učnega oz. didaktičnega materiala. Medtem ko 

njihovi kolegi z daljšo delovno dobo v vzgoji in izobraževanju uspešno uporabljajo znanje, ki 

so ga pridobili z izkušnjami, namesto rutinskega dela pa spremljajo nove trende in smernice 

poučevanja ter jih spretno vnašajo v učni proces.  

 

 

 



157 

 

Tabela 42: Pogostost timskega poučevanja med izvajalci DSP in učitelji  

POGOSTOST TIMSKEGA POUČEVANJA odgovori 

izvajalcev DSP 

odgovori 

učiteljev 

 f f% f f% 

enkrat na dan 3 1,9 1 2,9 

večkrat na dan 3 1,9 4 11,4 

enkrat na teden 9 5,8 8 22,9 

večkrat na teden 13 8,3 5 14,3 

nekajkrat na mesec 15 9,6 5 14,3 

priložnostno oz. nekajkrat v šolskem letu 39 25,0 12 34,3 

SKUPAJ 82 100,0 35 100,0 
 

Četrtina (25,0 %) izvajalcev DSP z učitelji timsko poučuje priložnostno oz. nekajkrat v 

šolskem letu. Slabih 10 % izvajalcev DSP timsko poučuje nekajkrat na mesec in 8,3 % 

večkrat na teden. Izvajalci DSP redko timsko poučujejo enkrat ali večkrat na dan (1,9 %). 

Podobno tudi učitelji z izvajalci DSP najpogosteje timsko poučujejo priložnostno, tako jih 

meni 34,3 %. Enkrat na teden z izvajalci DSP timsko poučuje 22,9 % učiteljev, 14,3 % pa jih 

timsko poučuje z izvajalci DSP večkrat na teden in prav toliko tudi večkrat na mesec. 

Sklenemo lahko, da timsko poučevanje med izvajalci DSP in učitelji predstavlja novost, ki se 

postopno vpeljuje v šolski sistem.  

 

Vprašanje, kako pogosto z učitelji timsko poučujejo, sem zastavila tudi izvajalcem DSP, s 

katerimi sem opravila intervju. V nadaljevanju predstavljam njihove odgovore. 

  

Tabela 43: Pogostost timskega poučevanja izvajalcev DSP z učitelji (intervju)  

INTERVJUVANEC pogostost timskega poučevanja izvajalcev DSP in učiteljev f 

Izvajalci DSP 

IDSP 1                   

IDSP 2                   

IDSP 3                   

IDSP 4                   

IDSP 5 

tedensko (1, 2, 3 ali 4 ure) 5 

IDSP 1                  

IDSP 3                      

priložnostno oz. nekajkrat v šolskem letu 2 

IDSP 1                       prisotnost v razredu z namenom nudenja pomoči OPP 1 

IDSP 1                  ob dnevih dejavnosti 1 

IDSP 1 na pobudi učiteljev 1 

 

Izvajalci DSP, ki so sodelovali v intervjuju, z učitelji timsko poučujejo 1–4 ure na teden, en 

izvajalec DSP pa priložnostno oz. nekajkrat v šolskem letu. Na tem mestu moram opozoriti, 
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da pri nekaterih odgovorih izvajalcev DSP ni povsem jasno razvidno, ali govorijo o timskem 

poučevanju tipa A ali tipa B kot jih opisuje K. Pavlič Škerjanc (2012).  

 

5.2.3 Predmeti oz. dejavnosti, pri katerih izvajalci DSP in učitelji timsko delajo 

 

V tem podpoglavju so predstavljeni predmeti, pri katerih izvajalci DSP z učitelji timsko 

poučujejo, sledi primerjava odgovorov med njimi in interpretacija. 

 

Tabela 44: Predmeti oz. dejavnosti, pri katerih izvajalci DSP in učitelji timsko poučujejo 

PREDMETI oz. 

DEJAVNOSTI 

izvajalci DSP učitelji 

f f% f f% 

slovenščina 8 5,1 5 14,3 

matematika 10 6,4 3 8,6 

tuji jeziki 4 2,6 6 17,1 

več različnih predmetov 47 30,1 15 42,9 

dnevi dejavnosti, projekti 4 2,6 6 17,1 

specialnopedagoške 

dejavnosti 

9 5,8 / / 

SKUPAJ 82 100,0 35 100,0 

 

Največ izvajalcev DSP timsko poučuje pri različnih predmetih, najpogosteje pri slovenščini in 

matematiki. Nekateri so pojasnili, da pri slovenščini dajejo poudarek strategijam branja 

besedila in delu z besedilom (2 anketiranca), pri matematiki pa je poudarek na številskih 

predstavah (2 anketiranca). Najpogosteje se v kombinaciji pojavljata matematika in 

slovenščina. Po predmetih sodeč več izvajalcev DSP timsko poučuje z razrednimi učitelji pri 

spoznavanju okolja, naravoslovju, športu in družbi. Na predmeti stopnji pa tudi pri tehniki in 

tehnologiji ter predmetih, kot so državljanska in domovinska kultura ter etika, likovna 

umetnost, kemija in fizika. Le redki se timskega poučevanja poslužujejo tudi pri razrednih 

urah, pri dnevih dejavnosti in devet jih navaja timsko poučevanje na specialno-pedagoškem 

področju, pri čemer izpostavljajo predvsem naslednja področja: komunikacija, odnosi v 

razredu, telovadba za možgane, učenje socialnih veščin. Slednje področje poteka le občasno 

oz. nekajkrat v šolskem letu. Največ anketirancev timsko poučuje 1 uro na teden (14,6 % 

izvajalcev DSP), sledijo tisti, ki timsko poučujejo 2–3 ure na teden (11 % izvajalcev DSP) in 

tisti, ki poučujejo 2–5 ur na mesec (4,9 % izvajalcev DSP). 

Podobno 42,9 % učiteljev navaja, da z izvajalci DSP timsko poučujejo pri različnih 

predmetih, kar je izvedljivo na razredni stopnji, kjer učitelj poučuje vse oz. večino predmetov 
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v razredu. Drugi, s strani učiteljev najpogosteje izbran odgovor (17,1 %), je ta, da učitelji z 

izvajalci DSP timsko poučujejo v okviru dnevov dejavnosti oz. projektov, pa tudi pri tujih 

jezikih. Zanimiv je podatek, da sta bila prav slednja dva odgovora s strani izvajalcev DSP, z 

2,6 %, najredkeje zastopana. 

 

Zanimivo bi bilo raziskati, kako poteka timsko poučevanje med izvajalci DSP in učitelji ter 

kakšna je vloga izvajalca DSP pri izvajanju učnega procesa. Iz lastnih izkušenj vem, da je že 

za timsko poučevanje med učiteljema, ki poučujeta isti predmet, potrebnih več srečanj za 

timsko načrtovanje, neprimerno več časa pa je potrebno za timsko načrtovanje 

medpredmetnega timskega poučevanja.  

 

Intervjuji z izvajalci DSP so pokazali, da timsko poučevanje z učitelji večinoma poteka pri 

matematiki in slovenščini, občasno tudi pri drugih predmetih. 

 

Tabela 45: Predmeti oz. področja, pri katerih izvajalci DSP z učitelji timsko poučujejo 

(intervju) 

INTERVJUVANEC predmeti oz. področja f 

Izvajalci DSP 

IDSP 1                      

IDSP 2                  

IDSP 3                        

IDSP 4                  

IDSP 5                  

pri slovenščini 5 

IDSP 1                  

IDSP 2                      

IDSP 5                                 

pri matematiki 3 

IDSP 5 pri naravoslovju 1 

IDSP 5 pri družboslovju 1 

IDSP 1                                          specialno-pedagoške vsebine (socialne igre, učenje učenja) 1 
*Opomba: IDSP – izvajalec dodatne strokovne pomoči, URP – učitelj razrednega pouka, UPP – učitelj 

predmetnega pouka 

 

Podatek, da izvajalci DSP z učitelji timsko poučujejo najpogosteje prav pri predmetih kot sta 

matematika in slovenščina, ni presenetljiv, saj po mojih izkušnjah sodeč, večina otrok s 

posebnimi potrebami potrebuje pomoč pri branju oz. bralnem razumevanju, zapisovanju oz. 

pisanju sestavkov oz. imajo slabe številske predstave ali težave pri reševanju besedilnih nalog. 

Sama najpogosteje odpravljam bralno-napisovalne primanjkljaje učencev, zato najpogosteje 
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timsko delam z učitelji razrednega pouka, takoj za njimi pa z učitelji, ki poučujejo 

slovenščino in matematiko. 

5.2.4 Čas, potreben za timsko načrtovanje in timsko evalvacijo 

 

Tako timsko načrtovanje kot tudi timska evalvacija sta ključnega pomena pri timskem 

poučevanju, saj vplivata na kakovost timskega dela izvajalcev DSP in učiteljev. V raziskavi 

me je zanimalo, kdaj izvajalci DSP in učitelji najpogosteje timsko načrtujejo in kdaj izvedejo 

timsko evalvacijo. 

   

Tabela 46: Čas za timsko načrtovanje in timsko evalvacijo 

ČAS  TIMSKO 

NAČRTOVANJE 

TIMSKA 

EVALVACIJA 

NIČ OD 

NAVEDENEGA 

SKUPAJ 

mnenje 

IDSP 

mnenje 

učiteljev 

mnenje 

IDSP 

mnenje 

učiteljev 

mnenje 

IDSP 

mnenje 

učiteljev 

IDSP U 

pred 

poukom 

51 25 4 1 27 9 82 35 

62,2% 71,4% 4,9% 2,9% 32,9% 25,7% 100% 100% 

med 

odmorom 

20 5 27 4 35 26 82 35 

24,4% 14,3% 32,9% 11,4% 42,7% 74,3% 100% 100% 

po pouku 13 0 46 26 23 9 82 35 

15,9% 0,0% 56,1% 74,3% 28,0 25,7% 100% 100% 

izven 

delovnega 

časa 

20 7 11 9 51 19 82 35 

24,4% 20,0% 13,4% 25,7% 62,2% 54,3% 100% 100% 

med 

počitnicami 

11 3 6 2 65 30 82 35 

13,4% 8,6% 7,3% 5,7% 79,3% 85,7% 100% 100% 

tedensko 

(ura na 

urniku) 

6 1 2 4 74 30 82 35 

7,3% 2,9% 2,4% 11,4% 90,2% 85,7% 100% 100% 

drugo 2 2 0 33 80 0 82 35 

2,4% 5,7% 0,0% 94,3% 97,6% 0,0% 100% 100% 

*Opomba: IDSP − izvajalci dodatne strokovne pomoči, U − učitelji 

 

Podatki kažejo, da največ 62,2 % izvajalcev DSP in 71,4 % učiteljev timsko načrtuje pred 

poukom. Nihče od anketiranih učiteljev z izvajalci DSP timsko ne načrtuje po pouku. Razlog 

za to je morda v različnih urnikih in težjem usklajevanju izvajalcev DSP in učiteljev. Najbolj 

primeren čas za timsko evalvacijo je po mnenju izvajalcev DSP po pouku – tako meni 46 

anketirancev oz. 56,1 % izvajalcev DSP. Primeren čas za timsko evalvacijo je tudi med 

odmorom, kar izraža dobra tretjina anketirancev oz. 32,9 %. En anketirani izvajalec DSP je 

pod »drugo« zapisal, da timskega načrtovanja in timske evalvacije z učiteljem ne počneta, 
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drugi pa, da timsko načrtovanje poteka sproti, med prosto uro, v odmoru ali pred oz. po 

konferenci. 

74,3 % učiteljev opravi timsko evalvacijo po pouku, najpogosteje pa na druge načine, pri 

čemer je največkrat navedena komunikacija preko elektronske pošte (33 učiteljev oz. 94,3 %).  

 

Iz zapisa intervjujev izvajalcev DSP in učiteljev v zvezi s časom timskega načrtovanja je 

mogoče razbrati, da timsko načrtovanje poteka na dva načina: trenutno (npr. pred poukom) in 

dolgoročno (npr. en mesec prej) za vnaprej načrtovano oz. dogovorjeno izvedbo dejavnosti.  

 

Tabela 47: Čas timskega načrtovanja med izvajalci DSP in učitelji (intervju) 

INTERVJUVANEC čas timskega načrtovanja f 

Izvajalci DSP 

IDSP 3                       

IDSP 5 
med odmorom 2 

IDSP 3                         

IDSP 5 
en teden vnaprej 2 

IDSP 4                     

IDSP 5 
pred poukom 2 

IDSP 1                  pred uro (sprotno načrtovanje ko izvajalec DSP dela samo 

z OPP) 

1 

IDSP 1                          tri tedne oz. en mesec prej (timsko poučevanje) 1 

IDSP 2                                      en dan pred izvedbo ure 1 

IDSP 1 na timskih sestankih 1 

IDSP 4 po pouku 1 

IDSP 4 odvisno od obravnavane vsebine in zahtevnosti učne snovi 1 

IDSP 3 pravočasen dogovor z učiteljem 1 

Učitelji 

UPP 1                      

UPP 3                      

UPP 4 

pred poukom 3 

UPP 1                     

UPP 2                       

UPP 4                   

en dan prej 3 

URP 3                       

UPP 4                       

UPP 5 

med odmori 3 

UPP 2                     

URP 3 
po pouku 2 

URP 3 v prosti uri 1 

URP 3 odvisno od dela 1 

URP 3 redno timsko načrtovanje  1 

UPP 5 po elektronski pošti 1 

*Opomba: IDSP – izvajalec dodatne strokovne pomoči, URP – učitelj razrednega pouka, UPP – učitelj 

predmetnega pouka 
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Iz intervjujev izvajalcev DSP o timskem načrtovanju je mogoče razbrati, da timsko 

načrtovanje poteka bodisi pred izvedbo učne ure oz. na isti dan ali nekaj dni vnaprej. 

Izkušnje izvajalcev DSP kažejo, da vsi intervjuvani izvajalci DSP z učitelji timsko načrtujejo. 

Čas, ki ga za to potrebujejo, je odvisen od porazdelitve odgovornosti med obema učiteljema – 

od sprotnega dogovarjanja pred izvedbo učne ure oz. pred poukom, pri čemer lahko 

sklepamo, da delo izvajalca DSP ne zajema daljše predhodne priprave, saj bodo uro vodili 

učitelji, njihova naloga pa je predvsem pomoč učencem s posebnimi potrebami. Po lastnih 

izkušnjah sodeč, v tem primeru izvajalec DSP skrbi, da si OPP pripravijo in uredijo šolske 

potrebščine, ki jih potrebujejo, da so OPP (tudi ostali učenci, ki potrebujejo pomoč) 

osredotočeni na delo, sledijo razlagi učitelja, opomnijo učence na organiziran zapis 

(pomembna je orientacija na papirju) oz. čitljiv prepis učne snovi s table (upoštevanje 

odstavkov, novih vrstic, uporaba barvnih pisal). Izvajalci DSP učencem tudi narekujejo učno 

snov ali jim pomagajo pri zapisu (odvisno od ovir in primanjkljajev OPP).  

Kadar pa je naloga izvajalcev DSP vezana na izvedbo dela učne ure (npr. socialnih iger v 

okviru uvodne motivacijske spodbude), pa timsko načrtovanje poteka vnaprej – od enega do 

štiri tedne prej, saj takšno poučevanje zahteva več časa in usklajevanja pri načrtovanju. 

Izvajalci DSP z učitelji načrtujejo doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev, pripravo oz. 

prilagoditev potrebnih pripomočkov in porazdelitev dela. 

Podobne so tudi izkušnje intervjuvanih učiteljev. Učitelji z izvajalci DSP najpogosteje timsko 

načrtujejo pred ali po pouku, med odmorom, v času proste ure ali en dan pred načrtovano 

izvedbo – odvisno od ciljev učne ure in vloge, ki jo prevzameta učitelja. UPP 5 poroča tudi o 

načrtovanju preko elektronske pošte, izmenjavi in dopolnjevanju učnih priprav. URP 3 pa 

poudarja, da si z izvajalcem DSP vedno vzameta čas za timsko načrtovanje.  

Dobljeni rezultati se ujemajo z ugotovitvami nekaterih avtorjev (Rea, McLauglin, Walther-

Thomas, 2002), ki ugotavljajo, da timsko načrtovanje navadno poteka pred oz. po pouku ali 

med odmorom.  
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 Tabela 48: Čas, potreben za timsko načrtovanje 

ČAS, POTREBEN ZA 

TIMSKO 

NAČRTOVANJE 

mnenja izvajalcev DSP mnenja učiteljev 

f f% f f% 

do 15 minut 22 26,8 13 37,1 

več kot 15 minut a največ 

30 minut 

32 39,0 11 31,4 

več kot 30 minut a največ 

1 uro 

16 19,5 7 20,0 

več kot 1 uro 5 6,1 0 0,0 

odvisno od učne vsebine in 

ciljev 

5 6,1 3 8,6 

ne načrtujeva timsko 2 2,4 1 2,9 

SKUPAJ 82 100,0 35 100,0 

 

Podatki kažejo, da 39,0 % vseh izvajalcev DSP za timsko načrtovanje porabi od 15 do 30 

minut. 26,8 % izvajalcev DSP timskemu načrtovanju nameni največ 15 minut. Omenjena 

odgovora je izbralo tudi največ učiteljev: 37,1 % jih ocenjuje, da potrebujejo za timsko 

načrtovanje z izvajalcem DSP približno 15 minut. Več kot 60 minut za timsko načrtovanje 

potrebuje le 6,1 % izvajalcev DSP, prav toliko jih meni, da je čas timskega načrtovanja 

odvisen od učne vsebine in ciljev. Dva izvajalca DSP z učiteljem timsko ne načrtujeta, prav 

tako en učitelj ne načrtuje timsko z izvajalcem DSP. Moje izkušnje kažejo, da timsko 

poučevanje ni dovolj kakovostno, če se izvajalec DSP in učitelj predhodno ne dogovorita o 

poteku ure, delitvi dela in pripomočkih. Navadno za to ne potrebujeta veliko časa, saj 

običajno pred timskim načrtovanjem oba strokovna delavca učno uro že individualno 

načrtujeta. Zato bi lahko čas načrtovanja razumeli tudi kot čas za izmenjavo idej, usklajevanje 

in jasno delitev vlog oz. dela, ki poteka hitreje med učitelji in izvajalci DSP, ki imajo nekaj 

izkušenj s poučevanjem. Mnenja različnih avtorjev o tem, koliko časa je potrebno nameniti 

timskemu načrtovanju, so različna in so skladna z ugotovitvijo te raziskave. Tako Klingner s 

sodelavci (1998) priporoča vsaj 30 minut, L. Dieker in W. W. Murawski (2004) pa 

ugotavljata, da le-to v praksi poteka 10 minut ali manj. 

Številni avtorji (Murawski in Lochner, 2011; Polak, 2009; Murawski in Dieker, 2008; Kohler-

Evans, 2006) izrazito poudarjajo pomembnost skrbnega timskega načrtovanja. W. W. 

Murawski in W. W. Lochner (2011) poudarjata, da specialni pedagogi niso strokovnjaki pri 

podajanju snovi in ni prav, da šele med uro ugotovijo, kaj bodo počeli. Opozarjata tudi (prav 

tam), da je namen timskega načrtovanja, da specialni in rehabilitacijski pedagog proaktivno 

vnaša spremembe, ki zajemajo diferenciacijo, prilagoditve in podporo učencem pri 

poučevanju.  
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Po vsaki timsko izpeljani uri naj bi sledila tudi timska evalvacija. Timsko ovrednotenje 

opravljenega dela pripomore k pomembnim ugotovitvam o realizaciji načrtovanih dejavnosti 

in vtisih ter odzivih učencev. Njen namen je ugotavljanje zadovoljstva in uspešnosti 

strokovnih delavcev pri timskem poučevanju, pa tudi strokovna rast članov tima. Zato me je 

zanimalo, koliko časa učitelji in izvajalci DSP porabijo za analizo timsko izvedene ure.  

 

Tabela 49: Čas, potreben za timsko evalvacijo 

ČAS, POTREBEN ZA 

TIMSKO EVALVACIJO 

mnenja izvajalcev DSP mnenja učiteljev 

f f% f f% 

do 15 minut 42 51,2 19 54,3 

več kot 15 minut a največ 30 

minut 

26 31,7 11 31,4 

več kot 30 minut a največ 1 

uro 

9 11,0 4 11,4 

več kot 1 uro 3 3,7 0 0,0 

odvisno od učne vsebine in 

ciljev 

1 1,2 1 2,9 

ne evalvirava timsko 1 1,2 0 0,0 

SKUPAJ 82 100,0 35 100,0 

 

Nekoliko več kot polovici izvajalcem DSP 51,2 %, zadostuje za timsko evalvacijo do 15 

minut. Podobno meni tudi več kot polovica (54,3 %) učiteljev. Le en izvajalec DSP z 

učiteljem ne ovrednoti timsko izpeljane ure, kar lahko negativno vpliva na motivacijo članov 

tima za nadaljnje timsko delo (Hyman, 1970, po Polak, 2009). 

 

Ker za timsko evalvacijo pedagoškega dela ni ključnega pomena zgolj čas, ampak tudi 

vsebina, sem intervjuvane izvajalce DSP povprašala, kdaj najpogosteje izvedejo timsko 

evalvacijo in o čem se takrat pogovarjajo. 
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Tabela 50: Čas, vsebina in oblika timske evalvacije – odgovori izvajalcev DSP (intervju) 

INTERVJUVANEC čas, vsebina in oblika timske evalvacije f 

Čas timske evalvacije 

IDSP 1                  

IDSP 2 

med člani tima 2 

IDSP 1                          

IDSP 3                     

IDSP 4 

 po učni uri oz. izpeljani dejavnosti 3 

IDSP 5                                      med odmori 1 

IDSP 5                           po pouku 1 

IDSP 5  pred konferenco 1 

IDSP 5  pred pogovornimi urami za starše 1 

IDSP 3  zapis opažanj v dnevno pripravo 1 

IDSP 1                   

IDSP 2 

na ravni šole 2 

IDSP 1  na timskih sestankih 1 

IDSP 1  na konferencah 1 

IDSP 1  na sestankih učiteljskega zbora 1 

Vsebina timske evalvacije 

IDSP 1                      

IDSP 3                          

IDSP 5 

 je usmerjena v učinkovitost pomoči za učence, 

učne rezultate in napredek OPP 

3 

IDSP 1                       

IDSP 5                  
 je usmerjena v delo članov tima 2 

Oblika timske evalvacije  

IDSP 1                       

IDSP 2                  

IDSP 3                    

IDSP 4 

 ustna timska evalvacija (neformalni razgovor) 4 

IDSP 2  pisna timska evalvacija 1 
*Opomba: IDSP – izvajalec dodatne strokovne pomoči, URP – učitelj razrednega pouka, UPP – učitelj 

predmetnega pouka 

 

Evalvacija timsko izvedene ure, po poročanju izvajalcev DSP, poteka na dva načina: med 

člani tima in na ravni šole. Učitelja navadno izpeljano uro ustno ovrednotita takoj po izvedeni 

uri, med odmorom, po pouku, pred konferenco ali med pogovornimi urami. Da timska 

evalvacija večinoma poteka v obliki neformalnega, spontanega razgovora, ugotavlja tudi A. 

Polak (2009). Iz odgovorov intervjuvancev (Priloga 3) je mogoče razbrati, da je usmerjena 

bolj v izpeljavo doseganja vzgojno-izobraževalnih ciljev (cilje in didaktično-metodično 

izvedbo), delo OPP (zapis opažanj v pripravo) in izboljšave. Dieker in Murawski (2004) 

poudarjata, da se morata učitelja, ki timsko poučujeta, vedno vprašati, ali je to, kar počneta 

koristno za vse učence in za njiju. Druga oblika timske evalvacije poteka na ravni šole ustno 
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(na konferencah, timskih sestankih, sestankih učiteljskega zbora) ali pisno kot poročilo, ki se 

izdela ob koncu šolskega leta, kar je skladno s priporočili K. Pavlič Škerjanc (2012), ki po 

daljšem obdobju priporoča še »širšo« evalvacijo, v katero so poleg učiteljev vključeni tudi 

svetovalni delavci in ravnatelji.  

 

5.2.5 Delitev dela pri timskem poučevanju 

 

Učitelji in izvajalci DSP so strokovnjaki na različnih področjih, kar lahko s pridom uporabijo 

pri timskem poučevanju, saj si delo lahko porazdelijo v skladu z njihovimi močnimi področji, 

spretnostmi in zmožnostmi. Zanimalo me je, katere aktivnosti pri timskem poučevanju izvaja 

izvajalec DSP in katere učitelj. 

  

Tabela 51: Delitev dela pri timskem poučevanju 

AKTIVNOSTI  izvajalec DSP učitelj oba skupaj izmenično SKUPAJ 

IDSP U IDSP U IDSP U IDSP U IDSP U 

1. izvedba 

uvodne 

motivacije 

7 2 45 22 8 3 22 8 82 35 

8,5% 5,7% 54,9% 62,9% 9,8% 8,6% 26,8% 22,9% 100% 100% 

2. izvedba 

didaktičnih / 

sprostitvenih iger 

30 9 17 9 22 13 13 4 82 35 

36,6% 25,7% 20,7% 25,7% 26,8% 37,1% 15,9% 11,4% 100% 100% 

3. razlaga učne 

snovi 

1 3 61 23 11 6 9 6 82 35 

1,2% 8,6% 74,4% 65,7% 13,4% 17,1% 11,0% 17,1% 100% 100% 

4. popravljanje 

napak  

10 5 26 11 31 15 15 4 82 35 

12,2% 14,3% 31,7% 31,4% 37,8% 42,9% 18,3% 11,4% 100% 100% 

5. povratna 

informacija 

učencem 

3 1 24 11 35 18 20 5 82 35 

3,7% 2,9 29,3% 31,4% 42,7% 51,4% 24,4% 14,3% 100% 100% 

6. priprava učnih 

pripomočkov in 

materiala 

8 3 23 10 41 18 10 4 82 35 

9,8% 8,6% 28,0% 28,6% 50,0% 51,4% 12,2% 11,4% 100% 100% 

7. prilagoditev 

učnih pripomoč. 

in materiala 

45 11 5 5 24 15 8 4 82 35 

54,9% 31,4% 6,1% 14,3% 29,3% 42,9% 9,8% 11,4% 100% 100% 

8. poučevanje 

različnih strategij 

učenja 

32 1 3 5 36 24 11 5 82 35 

39,0% 2,9% 3,7% 14,3% 43,9% 68,6% 13,4% 14,3% 100% 100% 

9. poučevanje 

strategij za 

utrjevanje znanja 

28 3 6 8 34 20 14 4 82 35 

34,1% 8,6% 7,3% 22,9% 41,5% 57,1% 17,1% 11,4% 100% 100% 

10. priprava 

preizkusov za 

POZ 

0 0 65 29 15 5 2 1 82 35 

0,0% 0,0% 79,3% 82,9% 18,3% 14,3% 2,4% 2,9% 100% 100% 

11. reševanje 

disciplinskih 

problemov 

4 0 21 15 47 16 10 4 82 35 

4,9% 0,0% 25,6% 42,9% 57,3% 45,7% 12,2% 11,4% 100% 100% 
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Frekvenčne distribucije kažejo, da so naloge učiteljev pri timskem poučevanju vezane na 

učno snov, in sicer izvedbo uvodnih motivacijskih spodbud (54,9 % izvajalcev DSP in 62,9 % 

učiteljev), razlago učne snovi (74,4 % izvajalcev DSP in 65,7 % učiteljev) in pripravo 

preizkusov za preverjanje in ocenjevanje znanja (79,3 % izvajalcev DSP in 82,9 % učiteljev). 

Naloge izvajalcev DSP so specialno-pedagoške narave in se med samim timskim 

poučevanjem nanašajo na izvedbo didaktičnih oz. sprostitvenih iger. Tako meni 36,6 % 

izvajalcev DSP, medtem ko 37,1 % učiteljev meni, da igre izvajata oba skupaj. Naloga 

izvajalcev DSP je tudi, da prilagodijo učne pripomočke in material. Tako meni 54,9 % 

izvajalcev DSP, 42,9 % učiteljev pa meni, da prilagoditve naredijo skupaj. Veliko stvari 

počneta oba. Učitelji in izvajalci DSP se strinjajo v tem, da oba popravljata napake učencev, 

ki se navezujejo na znanje (42,9 % učiteljev in 37,8 % izvajalcev DSP), dajeta povratne 

informacije učencem (51,4 % učiteljev in 42,7 % izvajalcev DSP), pripravljata učne 

pripomočke in material (51,4 % učiteljev in 50,0 % izvajalcev DSP), učence učita različne 

strategije učenja (68,6 % učiteljev in 43,9 % izvajalcev DSP) in strategij utrjevanja znanja 

(57,1 % učiteljev in 41,5 % izvajalcev DSP) ter skupaj rešujeta disciplinske probleme (45,7 % 

učiteljev in 57,3 % izvajalcev DSP).   

 

Delitev dela med izvajalci DSP in učitelji prikazujeta tudi Graf 4 in Graf 5. Oba grafa sta 

nazorneje prikazana v Prilogi 5.  

 

Graf 4: Aktivnosti izvajalcev DSP in učiteljev pri timskem poučevanju (1. del) 
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Graf 5: Aktivnosti izvajalcev DSP in učiteljev pri timskem poučevanju (2. del) 
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V nadaljevanju predstavljam odgovore izvajalcev DSP, s katerimi sem izvedla intervju o 

delitvi dela med učiteljema pri timskem poučevanju.  

  

Tabela 52: Delitev dela pri timskem poučevanju (intervju)  

INTERVJUVANEC delitev dela pri timskem poučevanju f 

Izvajalci DSP 

IDSP 1                             

IDSP 3                             

IDSP 4             

izvajalec DSP izvede motivacijske igre 

 

3 

IDSP 1                       

IDSP 3                                 

IDSP 4 

izvajalec DSP pomaga vsem učencem  3 

IDSP 2                             

IDSP 4                             

IDSP 5 

izvajalec DSP v vlogi učitelja pomočnika OPP 3 

IDSP 1                               

IDSP 4                   
izvajalec DSP uči učence bralnih strategij 2 

IDSP 3                            

IDSP 5 
učitelj obravnava novo učno snov 2 

IDSP 4                        

IDSP 5 
učitelj vodi učni proces 2 

IDSP 3 izvajalec DSP piše na tablo 1 

IDSP 1                         izvajalec DSP pomaga pri učenju učenja 1 

IDSP 1                          izvajalec DSP pomaga pri organizaciji dela 1 

IDSP 1                      izvajalec DSP izvaja socialno učenje 1 

IDSP 1                                      izvajalec DSP pomaga pri reševanju disciplinskih težav 1 

IDSP 1 izvajalec DSP navaja učence na samostojnost 1 
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IDSP 4 izvajalec DSP spodbuja in usmerja učence 1 

IDSP 3  učitelj in izvajalec DSP popravljata napake učencev 1 

IDSP 3 delitev dela pri ponavljanju in utrjevanju snovi 1 

IDSP 4 izvajalec DSP naredi povzetek besedila v dogovoru z učiteljem 1 

IDSP 4 izvajalec DSP prebere in obravnava besedilo 1 

IDSP 4 izvajalec DSP pomaga učencem pri pisnem sporočanju 1 

IDSP 4 izvajalec DSP pomaga učitelju pri delu v kombiniranem 

oddelku 

1 

IDSP 5 izvajalec DSP vodi treninge za razvoj posameznih veščin 1 

IDSP 5 izvajalec DSP uporablja multisenzorni pristop pri usvajanju 

učne snovi 

1 

IDSP 1 učitelj učencem poda dodatno razlago 1 

IDSP 1 učitelj učencem da povratne informacije, ki se nanašajo na učno 

snov 

1 

Učitelji 

UPP 1                                

UPP 2                             

UPP 4                         

UPP 5                

specialni in rehabilitacijski pedagog nudi pomoč OPP (pri 

organizaciji dela, pri razumevanju snovi, pri reševanju nalog) 

4 

URP 3                            

UPP 5 
izvajalec DSP izvede uvodno motivacijo  2 

UPP 1                         specialni in rehabilitacijski pedagog se pri delu v razredu 

prilagaja učitelju 

1 

UPP 1                       učitelj razlaga učno snov 1 

URP 3 izvajalec DSP izvaja socialne in učne igre 1 

URP 3 izvajalec DSP izvede zaključek učne ure  1 

UPP 4 izvajalec DSP dodatno razloži učno snov OPP 1 

UPP 4 učitelj daje povratne informacije v zvezi z učno snovjo 1 

UPP 4 defektolog daje povratne informacije v zvezi z učenjem učenja 1 

UPP 5 učitelj pripravi didaktične pripomočke in material 1 

UPP 5 specialni in rehabilitacijski pedagog prilagodi učni material 1 

UPP 1                       specialni in rehabilitacijski pedagog motivira OPP 1 

UPP 5 specialni in rehabilitacijski pedagog navaja učence na 

samoevalvacijo opravljenega dela 

1 

UPP 5 specialni in rehabilitacijski pedagog pomaga tudi drugim 

učencem, ki imajo učne težave vendar nimajo odločbe 

1 

*Opomba: IDSP – izvajalec dodatne strokovne pomoči, URP – učitelj razrednega pouka, UPP – učitelj 

predmetnega pouka 

 

Intervjuji z izvajalci DSP kažejo, da njihova vloga v oddelku ni kritično prijateljevanje, 

ampak pomoč učiteljem pri poučevanju. Učitelji učencem omogočajo, da usvajajo nova 

znanja in da jih znajo uporabljati, izvajalci DSP pa so t.i. učiteljevi pomočniki (Kavkler, 

1996), ki lahko občasno nudijo pomoč v razredu. Izvajalci DSP v oddelku opazujejo, 

spremljajo in nudijo neposredno pomoč OPP, pa tudi drugim učencem, ki težko sledijo razlagi 

učitelja oz. tempu dela. Njihove naloge so dodatna razlaga učne snovi, glasno branje besedila, 

učenje bralnih strategij, izdelava povzetkov besedila, izvedba motivacijskih in socialnih iger, 

pomoč učencem pri organizaciji dela, učenje učenja, vodenje različnih treningov (npr. trening 
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poslušanja in pripovedovanja, trening reševanja problemov) in multisenzorno učenje. 

Občasno lahko prevzamejo del ure, ki se osredotoča na splošno vsebino, strategije preverjanja 

znanja, ponavljanje učne snovi in povezovanje le-te s tekočo snovjo (Pograjec, 1998; Turk, 

2000; Bauwens in sod., po Fenick, 2001; Kverh, 2003; Valenčič, 2005; Zanjkovič, 2005). 

Pomoč izvajalca DSP je, kot poudarja IDSP 4, dobrodošla zlasti v primerih, kadar učitelj 

poučuje v kombiniranem oddelku. Gledano v celoti, izvajalci DSP na različne načine 

poskušajo zmanjšati primanjkljaje učencev s PP pri usvajanju minimalnih standardov znanja 

oz. spremljajo njihov napredek, kar predlaga tudi Bauwens s sodelavci (1989, po Fenick, 

2001).  

Odgovori učiteljev so precej podobni odgovorom izvajalcev DSP, saj tudi učitelji menijo, da 

izvajalec DSP pomaga OPP in drugim učencem, ki težko sledijo razlagi učitelja oz. tempu 

dela. Delo izvajalca DSP zajema dodatno razlago učne snovi, pomoč pri reševanju nalog, 

izvedbo motivacijskih iger, pomoč učencem pri organizaciji dela ter učenje učenja. Dodajajo 

še, da izvajalci DSP učencem dajejo povratne informacije v zvezi z učenjem učenja, jih 

navajajo na samoevalvacijo opravljenega dela, poskrbijo pa tudi za prilagoditev materiala in 

pripomočkov. Naloge učitelja pa poleg organizacije dela, podajanja učne snovi in razlage, 

skladne z učnim načrtom, zajemajo tudi pripravo materiala in učnih gradiv za izvedbo učne 

ure, pri pouku dajejo povratne informacije učencem, ki se navezujejo na učno snov.  
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5.2.6 Razlike v delitvi dela pri timskem poučevanju glede na smer izobrazbe izvajalcev 

DSP 

 

Ugotovila sem, da je pri timskem poučevanju delo med izvajalci DSP in učitelji porazdeljeno, 

pri čemer je učitelj tisti, ki prevzame vodenje razreda in izpeljavo učnega procesa, izvajalec 

DSP pa nastopa v vlogi učitelja pomočnika, saj večinoma pomaga OPP. Zanimalo me je tudi, 

ali obstajajo razlike v delitvi dela pri timskem poučevanju glede na smer izobrazbe izvajalcev 

DSP. Iz rezultatov je mogoče razbrati, da obstajajo statistično značilne razlike pri treh 

aktivnostih: izvedbi didaktičnih/sprostitvenih iger, pri razlagi učne snovi in pri prilagoditvi 

učnih pripomočkov, pri ostalih aktivnostih pa ni statistično značilnih razlik. 

  

Tabela 56: Izvedba didaktičnih/sprostitvenih iger pri timskem poučevanju glede na smer 

izobrazbe izvajalcev DSP 

 izvedba didaktičnih/sprostitvenih iger SKUPAJ 

izvajalec 

DSP 

učitelj oba 

skupaj 

izmenično 

smer izobrazbe SRP oz. 

defektolog 

12 7 8 5 32 

37,5% 21,9% 25,0% 15,6% 100,0% 

socialni pedagog 13 3 5 0 21 

61,9% 14,3% 23,5% 0,0% 100,0% 

psiholog 0 3 2 3 8 

0,0% 37,5% 25,0% 37,5% 100,0% 

pedagog 2 3 6 3 14 

14,3% 21,4% 42,9% 21,4% 100,0% 

drugo 3 1 1 2 7 

42,9% 14,3% 14,3% 28,6% 100,0% 

SKUPAJ 30 17 22 13 82 

36,6% 20,7% 26,8% 15,9% 100,0% 

χ
2 

- preizkus χ
2 

= 23,920; P=0,021 

*Opomba: skupino »drugo« sestavljajo inkluzivni pedagogi, socialni delavci in učitelji dvopredmetnega študija 

pedagogika in … 

 

Rezultati χ
2 

– preizkusa kažejo, da obstajajo statistično značilne razlike med izvajalci DSP 

različnih smeri izobrazbe v izvedbi didaktičnih/sprostitvenih iger. 

 

Najpogosteje jih izvajajo socialni pedagogi (61,9%), tudi specialni in rehabilitacijski pedagogi 

oz. defektologi (37,5 %) in izvajalci DSP v skupini »drugo« (42,9 %). Medtem ko jih 
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pedagogi najpogosteje izvajajo skupaj z učiteljem (42,9 %), psihologi jih pogosteje bodisi 

prepustijo učiteljem (37,5 %) bodisi jih izvajajo izmenično z učiteljem (37,5 %).  

  

V nadaljevanju predstavljam statistično značilne razlike v tem, kdo prevzema razlago učne 

snovi glede na smer izobrazbe izvajalcev DSP. 

 

Tabela 54: Razlaga učne snovi pri timskem poučevanju glede na smer izobrazbe izvajalcev 

DSP 

 razlaga učne snovi SKUPAJ 

izvajalec 

DSP 

učitelj oba 

skupaj 

izmenično 

smer 

izobrazbe 

SRP oz. 

defektolog 

1 22 5 4 32 

3,1% 68,8% 15,6% 12,5% 100,0% 

socialni 

pedagog 

0 20 1 0 21 

0,0% 95,2% 4,8% 0,0% 100,0% 

psiholog 0 5 0 3 8 

0,0% 62,5% 0,0% 37,5% 100,0% 

pedagog 0 10 4 0 14 

0,0% 71,4% 28,6% 0,0% 100,0% 

drugo 0 4 1 2 7 

0,0% 57,1% 14,3% 28,6% 100,0% 

SKUPAJ 1 61 11 9 82 

1,2% 74,4% 13,4% 11,0% 100,0% 

χ
2 

- preizkus χ
2 

= 21,498; P=0,044 

*Opomba: skupino »drugo« sestavljajo inkluzivni pedagogi, socialni delavci in učitelji dvopredmetnega študija 

pedagogika in … 

 

Rezultati χ
2 

– preizkusa kažejo, da obstajajo statistično značilne razlike med izvajalci DSP 

različne smeri izobrazbe v tem, kdo pri timskem poučevanju prevzema razlago učne snovi v 

razredu.  

Izvajalci DSP razlago učne snovi večinoma prepuščajo učiteljem, saj je to področje, na 

katerega naj ne bi posegali. Tako počne kar 95,2 % socialnih pedagogov, 71,4 % pedagogov 

in 68,8 % specialnih in rehabilitacijskih pedagogov oz. defektologov.  

 

Sledi še pregled razlik v prilagoditvi učnih pripomočkov in materiala pri timskem poučevanju 

glede na smer izobrazbe izvajalcev DSP. 
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Tabela 55: Prilagoditev učnih pripomočkov in materiala pri timskem poučevanju glede na 

smer izobrazbe izvajalcev DSP 

 prilagoditev učnih pripomočkov SKUPAJ 

izvajalec 

DSP 

učitelj oba 

skupaj 

izmenično 

smer 

izobrazbe 

SRP oz. 

defektolog 

20 1 7 4 32 

62,5% 3,1% 21,9% 12,5% 100,0% 

socialni 

pedagog 

14 1 5 1 21 

66,7% 4,8% 23,8% 4,8% 100,0% 

psiholog 0 2 4 2 8 

0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

pedagog 5 1 7 1 14 

35,7% 7,1% 50,0% 7,1% 100,0% 

drugo 6 0 1 0 7 

85,7% 0,0% 14,3% 0,0% 100,0% 

SKUPAJ 45 5 24 8 82 

54,9% 6,1% 29,3% 9,8% 100,0% 

χ
2 

- preizkus χ
2 

= 23,730; P=0,022 

*Opomba: skupino »drugo« sestavljajo inkluzivni pedagogi, socialni delavci in učitelji dvopredmetnega študija 

pedagogika in … 

 

Rezultati χ
2 

– preizkusa kažejo, da obstajajo statistično značilne razlike med izvajalci DSP v 

prilagoditvi didaktičnih pripomočkov in materiala glede na smer njihove izobrazbe. 

Prilagoditev didaktičnih pripomočkov in materiala večinoma prevzamejo izvajalci DSP, tako 

meni 85,7 % izvajalcev DSP v skupini »drugo«, 62,5 % specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov oz. defektologov in 66,7 % socialnih pedagogov. Medtem ko polovica pedagogov 

in polovica psihologov meni, da te aktivnosti izvajata oba skupaj. 

 

Hipotezo H2.9, s katero sem predpostavljala, da pri timskem poučevanju učiteljev in 

izvajalcev DSP obstajajo razlike v delitvi dela glede na smer izobrazbe izvajalcev DSP, sem z 

navedenimi izračuni potrdila v treh primerih: na področju izvajanja didaktičnih/sprostitvenih 

iger, na področju razlage učne snovi in na področju prilagajanja učnih pripomočkov. Na 

ostalih področjih delitve dela hipotezo zavračam. 
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Če povzamem bistvene izsledke drugega sklopa raziskovalnih vprašanj, ki se nanašajo na 

izkušnje z različnimi oblikami timskega dela pri delu z OPP lahko sklenem, da si izvajalci 

DSP in učitelji pogosto izmenjujejo ideje za delo z OPP, diagnosticirajo OPP in si 

izmenjujejo informacije o njih. Izvajalci DSP pogosto učiteljem svetujejo, medtem ko učitelji 

pogosto izvajalce DSP poučijo o učni snovi. Statistično značilne razlike v oblikah timskega 

dela obstajajo med učitelji razrednega in predmetnega pouka, saj je timsko delo izvajalcev 

DSP in učiteljev razrednega pouka pri diagnosticiranju OPP, izmenjavi informacij o otrocih, 

pripravi in evalvaciji IP-jev tesnejše kot med izvajalci DSP in učitelji predmetnega pouka. 

Rezultati anketnega vprašalnika kažejo tudi, da timsko izvajanje roditeljskih sestankov 

pogosteje poteka z izvajalci DSP, ki imajo med 16 in 20 let delovne dobe, najredkeje pa z 

učitelji začetniki. Do statistično značilnih razlik prihaja tudi pri timski pripravi IP-jev, saj jih z 

izvajalcem DSP pogosteje timsko načrtujejo učitelji med 11 in 15 let delovne dobe, medtem 

ko jih pogosteje timsko evalvirajo učitelji, ki imajo več kot 5, a največ 10 let delovne dobe.  

Največ anketiranih učiteljev in izvajalcev DSP timsko načrtuje pred poukom. Po mnenju 

učiteljev temu namenijo največ 15 minut, po mnenju izvajalcev DSP pa največ 30 minut.  

Odgovori tako učiteljev kot tudi izvajalcev DSP kažejo, da pogosto izvajajo timsko 

poučevanje, ki ga K. Pavlič Škerjanc (2012) imenuje dopolnjevalno oz. komplementarno 

interaktivno timsko poučevanje, občasno izvajajo tudi podporno oz. suportivno interaktivno 

timsko poučevanje. Statistično značilne razlike v pogostosti izvajanja različnih oblik timskega 

poučevanja obstajajo med učitelji razrednega in predmetnega pouka, saj prvi z izvajalci DSP 

v razredu pogosteje uporabljajo dvogovorno oz. dialogično in soodvisno oz. tradicionalno 

interaktivno timsko poučevanje. 

Odgovori izvajalcev DSP kažejo, da ti pogosteje timsko poučujejo z učitelji razrednega 

pouka, učitelji pa pogosteje timsko poučujejo z izvajalci DSP kot pa z drugimi učitelji. 

Izvajalci DSP, ki so sodelovali v intervjuju pa poudarjajo, da je timsko delo z učitelji odvisno 

od starosti OPP oz. kateri razred le-ti obiskujejo, zato se temu primerno spreminjata iz leta v 

leto odnos in vrsta timskega dela med izvajalcem DSP in učiteljem. 

Timsko poučevanje med izvajalci DSP in učitelji največkrat poteka priložnostno oz. 

nekajkrat v šolskem letu in pri različnih predmetih. Tako meni največ anketiranih učiteljev 

in izvajalcev DSP.  

Po timskem poučevanju več kot polovica izvajalcev DSP evalvira timsko izpeljano uro, 

večina učiteljev pa uro ovrednoti na druge načine (sproti, med prosto uro, v odmoru, pred oz. 

po konferenci). Več kot polovica anketiranih izvajalcev DSP in učiteljev meni, da za 

evalvacijo ne potrebujejo več kot 15 minut. Opravljeni intervjuji pa kažejo, da evalvacija 
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poteka tako med člani tima kot na ravni šole, prva je ustna, slednja pa večinoma pisna. 

Usmerjena je v evalvacijo pedagoškega dela z vidika doseganja vzgojno-izobraževalnih 

ciljev.  

Podatki kažejo tudi, da naloge učiteljev pri timskem poučevanju niso povsem enakomerno 

razporejene med učiteljema. Večina učiteljev kot tudi izvajalcev DSP meni, da je učitelj 

odgovoren za poučevanje, saj učencem razlaga učno snov. Izvajalci DSP menijo, da je 

njihova naloga vodenje različnih sprostitvenih in didaktičnih iger, pa tudi prilagajanje učnih 

pripomočkov in materiala. Učitelji, v nasprotju z izvajalci DSP, navajajo, da razen razlage 

učne snovi in izvajanja motivacijskih dejavnosti, aktivnosti izvajajo skupaj z izvajalcem DSP 

(izvedba iger, priprava in prilagoditev učnih pripomočkov in materiala …), vendar oba 

vzdržujeta disciplino v razredu in si med seboj pomagata. Te ugotovitve lahko delno 

primerjamo z ugotovitvami Austina (2001), ki v svoji raziskavi poroča, da učitelji opravijo 

večino dela v inkluzivnih razredih, vendar pojasnjuje, da je učitelj strokovnjak na svojem 

področju in je odgovoren za podajanje učne snovi ter doseganje vzgojno-izobraževalnih 

ciljev, medtem ko je specialni in rehabilitacijski pedagog zadolžen za prilagoditve učnega 

načrta in odpravljanje primanjkljajev. Rezultati χ
2 

preizkusa kažejo, da obstajajo statistično 

značilne razlike med izvajalci DSP glede na smer njihove izobrazbe v izvedbi iger, razlagi 

učne snovi in prilagoditvi učnih pripomočkov pri timskem poučevanju. Tako didaktične oz. 

sprostitvene igre najpogosteje izvajajo socialni pedagogi, ki tudi najpogosteje izmed vseh 

izvajalcev DSP razlago učne snovi prepustijo učiteljem. Pri prilagajanju učnih pripomočkov 

pa so mnenja izvajalcev DSP deljena, saj jih specialni in rehabilitacijski pedagogi in socialni 

pedagogi večinoma prilagajajo sami,  psihologi in pedagogi pa skupaj z učiteljem.  

V tem sklopu sem potrdila naslednje hipoteze: 

 H2.1: Predpostavljam, da obstajajo statistično značilne razlike med izvajalci DSP v 

posameznih oblikah timskega dela z učitelji glede na smer njihove izobrazbe. Statistično 

značilne razlike obstajajo v timskem izvajanju pogovornih ur za starše. 

 H2.2: Predpostavljam, da obstajajo statistično značilne razlike med učitelji v posameznih 

oblikah timskega dela z izvajalci DSP glede na smer njihove izobrazbe. Statistično značilne 

razlike obstajajo v timskem diagnosticiranju OPP in izmenjavi informacij o njih ter timski 

pripravi in evalvaciji individualiziranih programov. 

 H2.3: Predpostavljam, da izvajalci DSP, ki imajo daljšo delovno dobo v vzgoji in 

izobraževanju, statistično značilno pogosteje z učitelji timsko delajo. Statistično značilne 

razlike obstajajo v timskem izvajanju roditeljskih sestankov. 
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 H2.4: Predpostavljam, da učitelji, ki imajo daljšo delovno dobo v vzgoji in izobraževanju, 

statistično značilno pogosteje z izvajalci DSP timsko delajo. Statistično značilne razlike 

obstajajo pri timski pripravi in evalvaciji individualiziranih programov.  

 H2.5: Predpostavljam, da izvajalci DSP, ki imajo daljšo delovno dobo v vzgoji in 

izobraževanju, statistično značilno pogosteje z učitelji timsko poučujejo. Statistično značilne 

razlike veljajo za soodvisno ali tradicionalno ITP in vzporedno ali paralelno ITP.  

 H2.6: Predpostavljam, da učitelji z daljšo delovno dobo statistično značilno pogosteje z 

izvajalci DSP timsko poučujejo. 

 H2.8: Predpostavljam, da obstajajo statistično značilne razlike v pogostosti izvajanja 

timskega poučevanja glede na smer izobrazbe učiteljev. Statistično značilne razlike veljajo le 

za dvogovorno ali dialogično ITP in soodvisno ali tradicionalno ITP. 

 H2.9: Predpostavljam, da obstajajo statistično značilne razlike pri timskem poučevanju 

izvajalcev DSP in učiteljev v delitvi dela glede na smer izobrazbe izvajalcev DSP. 

 

Zavrnila pa: 

 H2.7: Predpostavljam, da obstajajo statistično značilne razlike v pogostosti izvajanja 

timskega poučevanja glede na smer izobrazbe izvajalcev DSP. 
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5.3 Doživljanje timskega dela izvajalcev DSP in učiteljev 

 

A. Polak (2001) pojasnjuje, da timskega dela ni smiselno uvajati, če zanj ne zaznamo osebne 

pripravljenosti posameznikov. Uspešnost timskega dela kot pristopa in timskega poučevanja 

kot oblike pedagoškega dela je v veliki meri odvisna od osebne pripravljenosti posameznih 

članov tima. Bojazni in negativna pričakovanja posameznikov lahko negativno vplivajo na 

prve izkušnje s timskim poučevanjem oz. na nadaljnje delo članov tima. K večji učinkovitosti 

tima pripomorejo tudi povezanost med člani tima, vzajemna podpora, sodelovalno vzdušje, 

dobro počutje ter zaupanje med člani tima. Ker po mnenju K. Pavlič Škerjanc (2012) timsko 

poučevanje predstavlja novost in je doživljanje timskega poučevanja v praksi najmanj 

raziskano, sem se odločila preučiti tudi osebno doživljanje timskega poučevanja učiteljev in 

izvajalcev DSP. 

 

Ta sklop raziskovalnih vprašanj se nanaša na naklonjenost izvajalcev DSP in učiteljev 

timskemu delu, zlasti timskemu poučevanju, na osebno zaznavanje in doživljanje timskega 

dela učiteljev in izvajalcev DSP (specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, defektologov, 

socialnih pedagogov, pedagogov, psihologov in inkluzivnih pedagogov) ter na motivacijo 

anketirancev za timske oblike dela. Zanima me tudi, kaj vpliva na izbor članov tima, v 

kakšnem položaju so izvajalci DSP oz. katere vloge prevzamejo pri timskem poučevanju eni 

in drugi. 

  

Glede na raziskovalna vprašanja sem  zastavila naslednje hipoteze: 

H3.1: Predpostavljam, da med razlogi izvajalcev DSP za timsko poučevanje prevladuje 

njihova prostovoljna odločitev. 

H3.2: Predpostavljam, da med razlogi učiteljev za timsko poučevanje prevladuje njihova 

prostovoljna odločitev. 

H3.3: Predpostavljam, da večina izvajalcev DSP timsko poučevanje doživlja kot strokovni 

izziv. 

H3.4: Predpostavljam, da večina učiteljev timsko poučevanje doživlja kot strokovni izziv.  

H3.5: Predpostavljam, da med učitelji obstajajo statistično značilne razlike v doživljanju 

timskega dela glede na smer njihove izobrazbe. 

H3.6: Predpostavljam, da med izvajalci DSP obstajajo statistično značilne razlike v 

doživljanju timskega dela glede na njihovo delovno dobo v vzgoji in izobraževanju. 
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Navedene hipoteze sem preverjala s χ
2
 preizkusom oz. Kruskall-Wallisovim preizkusom. 

Zaradi prevelikega obsega v nadaljevanju predstavljam le tiste rezultate, kjer sem ugotovila 

statistično značilne razlike, ostale le posredno omenjam. 

 

5.3.1 Naklonjenost učiteljev in vodstva šole timskemu poučevanju 

 

Naklonjenost učiteljev in izvajalcev DSP timskemu poučevanju je pomemben, ne pa tudi 

edini, pogoj za uspešno delo med člani tima. Delo članov tima mora biti podprto tudi s strani 

vodstva in primerno nagrajeno. Zato me je zanimalo, kako so timskemu poučevanju 

naklonjeni učitelji, izvajalci DSP in vodstvo šole. Omenjeno sem raziskovala s pomočjo 

anketnega vprašalnika. Anketiranci so svojo naklonjenost timskemu poučevanju ocenjevali po 

petstopenjski lestvici, pri čemer je ocena 1 pomenila, da ni nobene naklonjenosti, ocena 5 pa 

je označevala zelo veliko naklonjenost. Dobljene podatke predstavljam v Tabeli 59. 

 

Tabela 56: Naklonjenost učiteljev in vodstva šole timskemu poučevanju 

NAKLONJENOST 

TIMSKEMU 

POUČEVANJU 

 

1 – ni 

nobene 

naklonjenosti 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 – zelo 

velika 

naklonjenost 

 

SKUPAJ 

izvajalci DSP o 

razrednih učiteljih 

1 10 19 33 19 82 

1,2% 12,2% 23,2% 40,2% 23,2% 100,0% 

izvajalci DSP o 

predmetnih učiteljih 

10 25 29 14 4 82 

12,2% 30,5% 35,3% 17,1% 4,9% 100,0% 

izvajalci DSP o 

vodstvu šole 

2 11 26 24 19 82 

2,4% 13,4% 31,7% 29,3% 23,2% 100,0% 

učitelji o  

izvajalcih DSP 

0 2 8 12 13 35 

0,0% 5,7% 22,9% 34,3% 37,1% 100,0% 

učitelji o vodstvu 

šole 

1 3 6 12 13 35 

2,9% 8,6% 17,1% 34,3% 37,1% 100,0% 

 

Izvajalci DSP na lestvici od 1 do 5 naklonjenost razrednih učiteljev večinoma ocenjujejo z 

oceno 4 (40,2 %), kar pomeni veliko naklonjenost. Nekoliko drugačna je po mnenju 

izvajalcev DSP naklonjenost predmetnih učiteljev, ki so srednje do manj naklonjeni tej obliki 

poučevanja. Iz Tabele 56 lahko razberemo, da je 35,3 % predmetnih učiteljev na lestvici od 1 

do 5  naklonjenost timskemu poučevanju ocenilo z oceno 3, le slabih pet odstotkov manj pa 

eno oceno nižje. 

Izvajalci DSP ocenjujejo naklonjenost vodstva z ocenami tri ali več. Tako je 26 anketirancev 

oz. 31,7 % izvajalcev DSP ocenilo naklonjenost vodstva timskemu poučevanju z oceno 3, 24 
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anketirancev oz. 29,3 % izvajalcev DSP izraža veliko naklonjenost vodstva z oceno 4. 19 

anketirancev oz. 23,2 % izvajalcev DSP izraža zelo veliko naklonjenost vodstva (z oceno 5) 

za timsko poučevanje.  

Po mnenju učiteljev so izvajalci DSP in vodstvo zelo naklonjeni timskemu poučevanju. Tako 

meni 13 učiteljev oz. 37,1 % učiteljev. Prav tolikšna je po mnenju učiteljev naklonjenost 

vodstva omenjeni obliki dela med strokovnimi delavci. 

 

Intervjuji z izvajalci DSP se ujemajo z rezultati učiteljev in izvajalcev DSP, ki so izpolnili 

anketni vprašalnik.  

 

Tabela 57: Doživljanje timskega poučevanja (intervju) 

INTERVJUVANEC doživljanje timskega poučevanja f 

Izvajalci DSP 

IDSP 1                    

IDSP 2                         

IDSP 3                       

IDSP 4                      

IDSP 5 

pozitivno doživljanje 5 

IDSP 1 občutek, da prisotnost izvajalca DSP moteča za učitelje 1 

IDSP 2 izvajalec DSP dobi vpogled v funkcioniranje otroka v 

oddelku 

1 

IDSP 3 kot izziv 1 

Učitelji 

UPP 1 prednost, saj omogoča več možnosti za diferenciacijo 1 

UPP 2                      

UPP 3                        

UPP 4 

pozitivno doživljanje  1 

UPP 2 pomeni razbremenitev učitelja 1 

UPP 2 izražena potreba po pogostejšem timskem delu v razredu 1 

UPP 4 poteka na pobuda učitelja 1 

UPP 5 omogoča preizkušanje novih pristopov 1 

UPP 5 omogoča izboljšanje medsebojnih odnosov 1 

UPP 5 omogoča strokovni razvoj 1 
*Opomba: IDSP – izvajalec dodatne strokovne pomoči, URP – učitelj razrednega pouka, UPP – učitelj 

predmetnega pouka 

 

Vsi izvajalci DSP timsko delo in timsko poučevanje doživljajo zelo pozitivno, saj jim 

predstavlja izziv, omogoča opazovanje in spremljanje delovanja OPP v oddelku. Timsko 

poučevanje v razredu je bolj dinamično od individualnega izven razreda, kar čutijo tudi 

izvajalci DSP. Izvajalcem DSP omogoča, da navežejo stik z ostalimi učenci, ki jim omogoča, 
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da bolje spoznajo izvajalca DSP in njegovo delo, ga sprejemajo in zaznavajo kot 

enakovrednega učitelja. Le na takšen način si izvajalec DSP lahko ustvari avtoriteto pri 

učencih, katerih običajno v klasičnem smislu ne poučuje. IDSP 1 opaža, da takšna oblika dela 

ni nujno prijetna za vse učitelje, saj opaža, da imajo nekateri učitelji občutek, da njena 

prisotnost v razredu (cit.) »ruši uro«. Skratka doživljanje timskega poučevanja je subjektivno, 

odvisno od številnih osebnostnih lastnosti posameznika, zastavljenih ciljev, delitve dela in 

vlog.  

Prednosti timskega dela v razredu, zlasti timskega poučevanja, zaznavajo tudi učitelji. 

Učitelji izpostavljajo prednosti kot so več priložnosti za delo z učenci, ki dosegajo 

zahtevnejše standarde znanja ter priložnost za drugačen način dela, kar lahko razumemo kot 

pripravljenost za nove izzive in preizkušanje novosti. Od sodelavcev prevzamejo nekatere 

ideje za delo z OPP (strokovna rast učiteljev). Omembe vredna je izjava UPP 4, ki pojasnjuje, 

da je izvajalko DSP povabila v razred, ker je njeno pomoč v razredu potrebovala, pri tem se je 

tudi sama dobro počutila.  

 

Motivacijo izvajalcev DSP in učiteljev za timsko poučevanje lahko razberemo iz Grafa 6.  

 

Graf 6: Motivacija anketirancev za timsko poučevanje 
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Podatki kažejo, da se je največ anketirancev (59,7 % izvajalcev DSP in 45,7 % učiteljev) za 

timsko poučevanje odločilo na osnovi lastne odločitve. Da je pomembna lastna odločitev za 

timsko poučevanje, pritrjuje tudi A. Polak (2001). Drugi najpogosteje zastopan odgovor 

izvajalcev DSP je bil na pobudo sodelavca/-ke. Zanj se je opredelilo le 19,5 % anketiranih. 

Pri učiteljih je pogosteje zastopan odgovor, da so se za timsko poučevanje odločili na pobudo 
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vodstva (22,9 % učiteljev). Zanimiv je tudi podatek, da je pobuda vodstva s 3,7 % najredkeje 

zastopan odgovor izvajalcev DSP.   

9 izvajalcev DSP oz. 11,0 % se je za timsko poučevanje odločilo iz drugih razlogov:  

 dva anketiranca menita, da je takšno delo lažje in bolj učinkovito; 

 dva izvajalca DSP menita, da s tem upoštevata potrebe in težave otrok, prepričana sta 

tudi, da bo otrok ob DSP v skupini napredoval in sledil delu kot ostali učenci v 

razredu; 

 dva anketiranca navajata, da je (cit.) »bolj smiselno, da učenec ostane v razredu in mu 

pri tem pomagam, kadar je načrtovano praktično delo«;  

 eden pojasnjuje, da je v primeru, ko učitelj podaja učno snov, ki je izvajalci DSP sami 

ne bi znali dobro predstaviti učencem, bolje, da učenec prejema pomoč v oddelku;  

 na osnovi dogovora med izvajalcem DSP in učiteljem. 

 

Med razlogi, da niso imeli druge izbire (5 anketirancev oz. 6,1 %) navajajo, da so se za takšno 

obliko izvajanja DSP dogovorili skupaj s starši in sodelavci oz. je takšen način pomoči 

določen z odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami. 

 

Ker je le 59,7 % izvajalcev DSP in 45,7 % učiteljev za timsko poučevanje sprejelo lastno 

odločitev, sem s χ
2 

- preizkusom hipotez enakih verjetnosti želela preveriti ali so razlike med 

odgovori izvajalcev DSP in učiteljev statistično značilne. 

Izračun hipoteze enakih verjetnosti za izvajalce DSP prikazuje Tabela 58, za učitelje pa 

Tabela 59. 

 

Tabela 58: Motivacija izvajalcev DSP za timsko poučevanje  

 Opazovano 

število IDSP 

Pričakovano 

število IDSP 

Razlika 

lastna 

odločitev 

49 41,0 8,0 

drugo 33 41,0 -8,0 

SKUPAJ 82   

χ
2
 3,122 

P 0,077 

* Opomba: IDSP – izvajalci DSP 
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Rezultati χ
2 

- preizkusa hipotez enakih verjetnosti kažejo, da moram hipotezo H3.1, pri kateri 

sem predvidevala, da pri izvajalcih DSP prevladuje prostovoljna odločitev za timsko 

poučevanje, zavrniti na ravni 5 % tveganja (P=0,077).  

 

Tabela 59: Motivacija učiteljev za timsko poučevanje  

 Opazovano 

število učiteljev 

Pričakovano 

število učiteljev 

Razlika 

lastna 

odločitev 

16 17,5 -1,5 

drugo 19 17,5 1,5 

SKUPAJ 35   

χ
2
 0,257 

P 0,612 

 

Rezultati χ
2 

- preizkusa hipotez enakih verjetnosti kažejo, da moramo hipotezo H3.2, pri 

kateri sem predvidevala, da je večina učiteljev za timsko poučevanje sprejela lastno odločitev, 

zavrniti na ravni 5 % tveganja (P=0,612).  

 

Zanimalo me je tudi, kateri dejavniki so intervjuvane učitelje spodbudili k timskemu 

poučevanju z izvajalci DSP.  

 

Tabela 60: Motivacija učiteljev za timsko poučevanje (intervju) 

INTERVJUVANEC doživljanje timskega poučevanja f 

UPP 2                          

URP 3                         

UPP 4                                           

UPP 5 

pobuda sodelavca (izvajalca DSP) 4 

UPP 1 enaka starost 1 

UPP 1 podobni pogledi na OPP 1 

UPP 1 zaupanje med izvajalcem DSP in učiteljem 1 

UPP 1 sposobnost timskega reševanja težav 1 

URP 3 pobuda staršev OPP 1 
*Opomba: URP – učitelj razrednega pouka, UPP – učitelj predmetnega pouka  

 

Štirje učitelji poročajo, da so se za timsko poučevanje odločili na pobudo izvajalca DSP. UPP 

1 navaja več različnih dejavnikov, ki se navezujejo na ujemanje članov tima, saj imajo 

ključno vlogo približno enaka starost obeh učiteljev, podobni pogledi na OPP, zaupanje med 

učiteljema in timsko reševanje težav, ki pri delu nastanejo. Na osnovi odgovorov lahko 
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sklepamo, da sta način razmišljanja in pogled na poučevanje OPP povezana s starostjo 

strokovnih delavcev in pomembno vplivata tako na komunikacijo in oblikovanje odnosov 

med njima kot tudi na timsko delo, zlasti timsko poučevanje.   

 

5.3.2 Vloge pri timskem poučevanju 

Na uspešno timsko delo vplivajo tudi vloge članov tima. Ker se izvajalci DSP pridružijo 

učiteljem v oddelku kot učitelji pomočniki, me je zanimalo, kako zaznavajo svoj položaj. 

 

Tabela 61: Vloge pri timskem poučevanju 

VLOGE  mnenje izvajalcev DSP mnenje učiteljev 

f f% f f% 

nadrejena, saj določam delo 

učitelja 

0 0,0 2 5,7 

enakovredna, saj se sproti 

dogovarjava o najini vlogi 

35 42,7 33 94,3 

se bolj prilagajam učitelju oz. 

izvajalcu DSP kot on meni 

44 53,7 0 0,0 

podrejena, saj učitelj določa 

moje delo 

3 3,6 0 0,0 

SKUPAJ 82 100,0 35 100,0 

 

Če primerjamo odgovore izvajalcev DSP in učiteljev ugotovimo, da se več kot polovica 

izvajalcev DSP (53,7 %) pri timskem poučevanju bolj prilagaja učiteljem. Z 42,7 % sledi 

odgovor, da sta oba enakovredna, saj se sproti dogovarjata o njuni vlogi. Po drugi strani pa 

učitelji svoje timske sodelavce v 94,3 % primerov zaznavajo kot enakovredne; z njimi se 

sproti dogovarjajo o delitvi vlog in nalog. Le 2 učitelja (5,7 %) menita, da je vloga učitelja v 

primerjavi z vlogo izvajalca DSP nadrejena, saj učitelj določa delo izvajalca DSP. Vzrok za 

takšen način razmišljanja izvajalcev DSP je morda v pomanjkanju zaupanja med člani tima, 

neustrezni komunikaciji ali nerazumevanju delitve vlog med njima. Pomembno je zavedanje 

izvajalcev DSP, da je v delovnem odnosu, v tem primeru pri timskem poučevanju, zaradi 

boljše organizacije dela potrebna delitev nalog in delitev odgovornosti za izvedbo učnega 

procesa, pri čemer je učitelj strokovnjak na svojem področju in zato odgovoren za 

organizacijo dela in podajanje učne snovi. Brez tega zavedanja skladen in učinkovit potek 

dela ni mogoč.  

 

Doživljanje vlog izvajalcev DSP nazorno prikazujejo in pojasnjujejo intervjuji z izvajalci 

DSP. 
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Tabela 62: Vloge pri timskem poučevanju (intervju) 

INTERVJUVANEC vloge pri timskem poučevanju  f 

Izvajalci DSP 

IDSP 3                       

IDSP 4                      

IDSP 5 

vlogi izvajalca DSP in učitelja sta enakovredni 3 

IDSP 1                         

IDSP 2 

izvajalec DSP se prilagaja učitelju 2 

IDSP 1 vloge med učiteljem in socialnim pedagogom niso natančno 

definirane 

1 

IDSP 1 se ne obremenjuje s svojo vlogo v razredu, ji ni pomembno 1 

IDSP 3 aktivna vloga v razredu (ne opazovanje, ne hospitiranje) 1 

IDSP 4 sprotno dogovarjanje o vlogah izvajalca DSP in učitelja 1 

*Opomba: IDSP – izvajalec dodatne strokovne pomoči  

 

Iz intervjujev izvajalcev DSP lahko razberemo, da je vloga med obema učiteljema 

enakovredna, na kar opozarja tudi M. Kavkler (1996). Beattie (2006, po Grah, 2012) v zvezi s 

tem opozori, da so vsi člani tima enako odgovorni za dosežke OPP. Izvajalci DSP ne poročajo 

o natančno razdeljenih vlogah, saj naj bi le-te izhajale iz bolj ali manj porazdeljenih nalog in 

dela, ki jih posamezni člani tima pri timskem poučevanju izvajajo. Zavedajo se svojih 

dolžnosti in jih skladno s pričakovanji učiteljev ter po svojih najboljših močeh opravijo. Zato 

o težavah z delitvijo vlog ne poročajo.  
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Tabela 63: Doživljanje timskega dela 

 

DOŽIVLJANJE 

TIMSKEGA DELA 

STRINJANJE  

SKUPAJ 
popolnoma oz. 

delno se strinjam 

se ne strinjam 

IDSP U IDSP U IDSP U 

1. Sam si izberem učitelja, s 

katerim želim timsko 

poučevati. 

65 20 17 15 82 35 

79,3% 57,1% 20,7% 42,9% 100,0% 100,0% 

2. Izberem učitelja, s katerim 

imava skupne poglede o 

poučevanju. 

67 24 15 11 82 35 

81,7% 68,6% 18,3% 31,4% 100,0% 100,0% 

3. Izberem učitelja, s katerim 

imava skupne cilje. 

74 25 8 10 82 35 

90,2% 71,4% 9,8% 28,6% 100,0% 100,0% 

4. Pri timskem poučevanju je 

odgovornost za doseganje 

ciljev enakomerno 

porazdeljena med izvajalce 

DSP in učitelje. 

72 32 10 3 82 35 

87,8% 91,5% 12,2% 8,5% 100,0% 100,0% 

5. Za timsko poučevanje sem 

dovolj usposobljen. 

76 34 6 1 82 35 

92,7% 97,1% 7,3% 2,9% 100,0% 100,0% 

6. Timsko poučevanje mi 

pomeni osebni izziv. 

79 33 3 2 82 35 

96,4% 94,3% 3,6% 5,7% 100,0% 100,0% 

7. Timsko poučevanje mi 

pomeni strokovni izziv. 

81 33 1 2 82 35 

98,8% 94,3% 1,2% 5,7% 100,0% 100,0% 

8. Timsko poučevanje mi 

pomeni dodatno obveznost. 

59 31 23 4 82 35 

72% 88,6% 28,0% 11,4% 100,0% 100,0% 

9. Timsko poučevanje mi 

pomeni nujni del poklicne 

vloge vsakega učitelja. 

75 34 7 1 82 35 

91,5% 97,2% 8,5% 2,8% 100,0% 100,0% 

 

Podatki kažejo, da se veliko izvajalcev DSP popolnoma oz. delno strinja z navedenimi 

trditvami, in sicer 98,8 % izvajalcev DSP meni, da jim timsko poučevanje predstavlja 

strokovni izziv. Slaba dva odstotka manj, natančneje 96,4 % jih meni, da jim timsko 

poučevanje pomeni osebni izziv. 92,7 % pa jih meni, da so dovolj usposobljeni za timsko 

poučevanje. 91,5 % izvajalcev DSP pravi, da je timsko poučevanje nujni del poklicne vloge 

vsakega učitelja. 87,8 % izvajalcev DSP se popolnoma oz. delno strinja, da je pri timskem 

poučevanju odgovornost za doseganje ciljev enakomerno porazdeljena med izvajalce DSP in 

učitelje. Pokazalo se je tudi, da so izvajalci DSP delno omejeni pri izbiri učiteljev za timsko 
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poučevanje, vendar ima kar več kot 70 % anketiranih možnost izbire. Največ (90,2 %) 

izvajalcev DSP meni, da si izberejo učitelja, s katerim imajo skupne cilje. Tako lahko 

sklepamo, da izvajalci DSP največ timsko delajo s tistimi učitelji, ki imajo v razredu OPP, saj 

individualna DSP za odpravljanje ovir, motenj oz. primanjkljajev največkrat poteka s 

pomočjo učnih vsebin, ki jih učenci obravnavajo pri pouku. 79,3 % izvajalcev DSP se 

popolnoma oz. delno strinja s trditvijo, da imajo možnost izbrati učitelja, s katerim želijo 

timsko poučevati. 72 % izvajalcem DSP pa timsko poučevanje predstavlja dodatno obveznost.  

 

Čeprav 98,8 % izvajalcev DSP in 94,3 % učiteljev timsko poučevanje zaznava kot strokovni 

izziv, sem s χ
2 

- preizkusom hipotez enakih verjetnosti želela preveriti, ali so razlike med 

izvajalci DSP in učitelji v zaznavanju timskega poučevanja kot izziva statistično značilne. 

 

Izračun hipoteze enakih verjetnosti za izvajalce DSP prikazuje Tabela 64. 

 

Tabela 64: Mnenja izvajalcev DSP o doživljanju timskega poučevanja kot strokovni izziv 

 Opazovano 

število IDSP 

Pričakovano 

število IDSP 

Razlika 

popolnoma oz. 

delno se strinjam 

81 41,0 40,0 

se ne strinjam 1 41,0 -40,0 

SKUPAJ 82   

χ
2
 78,049 

P 0,000 

 

Izračuni potrjujejo, da se le eden izvajalec DSP ne strinja s trditvijo, da mu timsko poučevanje 

predstavlja strokovni izziv. Na tej osnovi potrjujem hipotezo H3.3, ki predpostavlja, da večina 

izvajalcev DSP timsko poučevanje doživlja kot strokovni izziv. 

 

Iz Tabele 63 je razvidno tudi, da učitelji pripisujejo timskemu poučevanju večji pomen kot 

izvajalci DSP, saj se največ, kar 97,2 % učiteljev popolnoma oz. delno strinja s trditvijo, da 

jim timsko poučevanje predstavlja nujni del poklicne vloge vsakega učitelja. Porazdelitev 

odgovorov kaže, da se 97,1 % učiteljev popolnoma oz. delno strinja s trditvijo, da so za 

timsko poučevanje dovolj usposobljeni. Na tretjem mestu, s 94,3 % sledita trditvi, da jim  

timsko poučevanje pomeni osebni in strokovni izziv. Nekoliko manj (88,6 %) jih timsko 

poučevanje doživlja kot dodatno obremenitev. Podobno kot izvajalci DSP, tudi učitelji niso 
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povsem svobodni pri izbiri učiteljev za timsko poučevanje, kar je mogoče razbrati iz njihovih 

odgovorov. Tako 57,1 % učiteljev meni, da si sami izberejo učitelja, s katerim želijo timsko 

poučevati. 68,6 % jih meni, da si izberejo učitelja, s katerim imajo skupne poglede o 

poučevanju in 71,4 % učiteljev si izbere učitelje, s katerimi imajo skupne cilje.  

Ta ugotovitev ne preseneča, saj na izbor učiteljev za timsko poučevanje vpliva več različnih 

dejavnikov, kot na primer smer oz. izobrazba učiteljev, učna vsebina, starost učiteljev, 

medsebojni odnosi ipd. 

 

Tabela 65 prikazuje izračun hipoteze enakih verjetnosti za učitelje. 

 

Tabela 65: Mnenja učiteljev o doživljanju timskega poučevanja kot strokovni izziv 

 Opazovano 

število učiteljev 

Pričakovano 

število učiteljev 

Razlika 

popolnoma oz. 

delno se strinjam 

33 17,5 15,5 

se ne strinjam 2 17,5 -15,5 

SKUPAJ 35   

χ
2
 27,457 

P 0,000 

  

Iz rezultatov je razvidno, da večina, 33 od 35 učiteljev, timsko poučevanje doživlja kot 

strokovni izziv. S temi ugotovitvami potrjujem hipotezo H3.4, ki predpostavlja, da timsko 

poučevanje učiteljem predstavlja strokovni izziv.  

 

V sklopu doživljanja timskega dela me je zanimalo, ali obstajajo razlike med učitelji in med 

izvajalci DSP glede na smer izobrazbe in delovno dobo v vzgoji in izobraževanju. V 

nadaljevanju predstavljam dobljene rezultate. 
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Tabela 66: Izračun statistične pomembnosti razlik v doživljanju timskega dela učiteljev glede 

na smer njihove izobrazbe 

 DOŽIVLJANJE  

 TIMSKEGA   

 DELA 

 SMER IZOBRAZBE N  χ
2
 P 

1. Sam si izberem učitelja, s  

katerim želim timsko poučevati. 

URP 19 17,16 0,348 0,555 

 UPP 16 19,00   

2. Izberem učitelja, s katerim imava 

skupne poglede o poučevanju. 

URP 19 17,32 0,212 0,645 

UPP 16 18,81   

3. Izberem učitelja, s katerim imava 

skupne cilje. 

URP 19 17,71 0,037 0,847 

UPP 16 18,34   

4. Pri timskem poučevanju je 

odgovornost za doseganje ciljev 

enakomerno porazdeljena med 

izvajalce DSP in učitelje. 

URP 19 19,21 0,719 0,396 

UPP 

16 16,56   

5. Za timsko poučevanje sem 

dovolj usposobljen. 

URP 19 17,63 0,078 0,780 

UPP 16 18,44   

6. Timsko poučevanje mi pomeni 

osebni izziv. 

URP 19 18,32 0,053 0,818 

UPP 16 17,63   

7. Timsko poučevanje mi pomeni 

strokovni izziv. 

URP 19 18,32 0,053 0,818 

UPP 16 17,63   

8. Timsko poučevanje mi pomeni 

dodatno obveznost. 

URP 19 20,79 4,198 0,040 

UPP 16 14,69   

9. Timsko delo mi pomeni nujni del 

poklicne vloge vsakega učitelja. 

URP 19 19,05 0,670 0,413 

UPP 16 16,75   

 SKUPAJ  35    

* Opomba: URP – učitelji razrednega pouka, UPP – učitelij predmetnega pouka 

 

Rezultati Kruskall-Wallisovega preizkusa v doživljanju timskega dela učiteljev glede na smer 

izobrazbe kažejo statistične značilne razlike pri enem indikatorju generalnega stališča. 

Trditvi Timsko poučevanje mi pomeni dodatno obveznost pritrjuje več učiteljev razrednega 

pouka kot učiteljev predmetnega pouka. Pri ostalih trditvah ni statistično značilnih razlik med 

učitelji, glede na smer njihove izobrazbe, v doživljanju timskega dela. 

Hipotezo H3.5, s katero sem predvidevala, da obstajajo statistično značilne razlike v 

doživljanju timskega dela učiteljev glede na smer njihove izobrazbe, lahko potrdim le v 

primeru dojemanja timskega poučevanja, ki učiteljem razrednega pouka v večji meri 

predstavlja dodatno obveznost kot učiteljem predmetnega pouka. 
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Tabela 67: Izračun razlik v doživljanju timskega dela glede na delovno dobo izvajalcev DSP v 

vzgoji in izobraževanju 

 DOŽIVLJANJE TIMSKEGA DELA DELOVNA DOBA N 
 

χ
2
 P 

1. Sam si izberem učitelja, s katerim 

želim timsko poučevati. 

0– 5 let 24 44,50 1,620 0,805 

6– 10 let 24 38,06   

11– 15 let 11 38,50   

16– 20 let 7 40,29   

več kot 20 let 16 44,75   

2. Izberem učitelja, s katerim imava 

skupne poglede o poučevanju. 

0– 5 let 24 42,73 4,587 0,332 

6– 10 let 24 44,13   

11– 15 let 11 31,59   

16– 20 let 7 32,71   

več kot 20 let 16 46,38   

3. Izberem učitelja, s katerim imava 

skupne cilje. 

0– 5 let 24 50,50 9,356 0,053 

6– 10 let 24 42,31   

11– 15 let 11 28,41   

16– 20 let 7 35,50   

več kot 20 let 16 38,41   

4. Pri timskem poučevanju je 

odgovornost za doseganje ciljev 

enakomerno porazdeljena med izvajalce 

DSP in učitelje. 

0– 5 let 24 42,00 4,353 0,360 

6– 10 let 24 43,50   

11– 15 let 11 29,86   

16– 20 let 7 39,79   

več kot 20 let 16 46,50   

5. Za timsko poučevanje sem dovolj 

usposobljen. 

0– 5 let 24 46,10 3,845 0,427 

6– 10 let 24 43,98   

11– 15 let 11 39,05   

16– 20 let 7 32,29   

več kot 20 let 16 36,59   

6. Timsko poučevanje mi pomeni osebni 

izziv. 

0– 5 let 24 40,65 4,783 0,310 

6– 10 let 24 41,73   

11– 15 let 11 38,77   

16– 20 let 7 56,21   

več kot 20 let 16 37,88   

7. Timsko poučevanje mi pomeni 

strokovni izziv. 

0– 5 let 24 40,83 11,458 0,022 

 6– 10 let 24 40,44   

11– 15 let 11 43,05   

16– 20 let 7 60,93   

več kot 20 let 16 34,53   

8. Timsko poučevanje mi pomeni 

dodatno obveznost. 

0– 5 let 24 47,94 3,070 0,546 

6– 10 let 24 39,08   

11– 15 let 11 40,55   

16– 20 let 7 36,21   

več kot 20 let 16 38,44   

9. Timsko delo mi pomeni nujni del 

poklicne vloge vsakega učitelja. 

0– 5 let 24 44,10 6,832 0,145 

6– 10 let 24 41,08   

11– 15 let 11 44,45   

16– 20 let 7 53,29   

več kot 20 let 16 31,03   

 SKUPAJ  82    
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Rezultati Kruskall-Wallisovega preizkusa razlik v doživljanju timskega dela izvajalcev DSP 

glede na njihovo delovno dobo v vzgoji in izobraževanju kažejo statistično značilne razlike 

pri enem indikatorju generalnega stališča.  

Trditev Timsko poučevanje mi pomeni strokovni izziv ima najmanj somišljenikov med 

izvajalci DSP, ki imajo več kot 20 let delovne dobe v vzgoji in izobraževanju in največ med 

tistimi, ki imajo med 16 in 20 let delovne dobe. Opazimo tudi, da pri tretji trditvi Izberem 

učitelja, s katerim imava skupne cilje obstaja tendenca, da se izvajalci DSP z 10 do 15 let 

delovnih izkušenj s to trditvijo strinjajo bistveno manj kot njihovi kolegi začetniki, ki imajo 

največ 5 let službovanja v vzgoji in izobraževanju, a razlika ni statistično značilna.  

 

Pri ostalih trditvah ni statistično značilnih razlik v doživljanju timskega dela med izvajalci 

DSP glede na njihovo delovno dobo v vzgoji in izobraževanju. 

 

Hipotezo H3.6, s katero sem predvidevala, da obstajajo statistično značilne razlike med 

izvajalci DSP v doživljanju timskega dela glede na delovno dobo, lahko potrdim le v primeru, 

ko izvajalci DSP menijo, da jim timsko poučevanje predstavlja strokovni izziv. S to trditvijo 

se najbolj strinjajo izvajalci DSP, ki imajo med 16 in 20 let delovne dobe, najmanj pa 

izvajalci DSP, ki imajo od 6 do 10 let delovne dobe in izvajalci DSP, ki imajo največ 5 let 

delovne dobe v vzgoji in izobraževanju. 

 

 

Na osnovi dobljenih ugotovitev lahko strnemo, da so učitelji in izvajalci DSP timskemu 

poučevanju naklonjeni. Učitelji večinoma ocenjujejo, da so tako izvajalci DSP kot tudi 

učitelji timskemu poučevanju zelo naklonjeni (na petstopenjski lestvici jih je skoraj 80 % 

ocenilo z oceno štiri ali pet). Izvajalci DSP zaznavajo nekoliko manjšo naklonjenost vodstva, 

saj jih dobra tretjina meni, da so predmetni učitelji in vodstvo srednje naklonjeni timskemu 

poučevanju (na petstopenjski lestvici prevladuje ocena tri), večjo naklonjenost pa zaznavajo 

med učitelji razrednega pouka (ocena štiri). Tako učitelji kot izvajalci DSP so se za timsko 

poučevanje najpogosteje odločili na osnovi svoje prostovoljne odločitve. Toda χ
2 

- preizkus 

hipotez enakih verjetnosti dokazuje, da razlike med odgovori izvajalcev DSP in učiteljev niso 

statistično značilne. Intervjuji z učitelji pa so pokazali, da so se štirje od petih učiteljev za to 

obliko dela odločili na pobudo sodelavca (socialnega pedagoga, specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga, mobilnega specialnega in rehabilitacijskega pedagoga). Večina 

anketiranih učiteljev in izvajalcev DSP meni, da je izbira učitelja v veliki meri odvisna od 
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skupnih ciljev in pogledov na poučevanje. Zanimiv je podatek, da izvajalci DSP pri delu v 

razredu pogosteje čutijo potrebo po prilagajanju učitelju. Tako meni nekoliko več kot 

polovica izvajalcev DSP. Medtem ko približno 95 % učiteljev meni, da sta oba enakovredna, 

saj se sproti dogovarjata o njuni vlogi. Ne glede na to oboji timsko poučevanje doživljajo kot 

osebni in strokovni izziv. Statistično značilne razlike obstajajo med izvajalci DSP glede na 

delovno dobo, saj timsko poučevanje najredkeje predstavlja strokovni izziv izvajalcem DSP, 

ki imajo več kot 20 let delovne dobe. Učitelji razrednega pouka pa pogosteje kot učitelji 

predmetnega pouka priznavajo, da jim timsko poučevanje pomeni tudi dodatno obveznost. 

Potrdila sem naslednje štiri hipoteze:  

 H3.3: Predpostavljam, da večina izvajalcev DSP timsko poučevanje doživlja kot strokovni 

izziv. 

 H3.4: Predpostavljam, da večina učiteljev timsko poučevanje doživlja kot strokovni izziv.  

 H3.5: Predpostavljam, da med učitelji obstajajo statistično značilne razlike v doživljanju 

timskega dela glede na smer njihove izobrazbe. Statistično značilne razlike obstajajo le v 

primeru dojemanja timskega poučevanja, ki učiteljem razrednega pouka v večji meri 

predstavlja dodatno obveznost kot učiteljem predmetnega pouka. 

 H3.6: Predpostavljam, da med izvajalci DSP obstajajo statistično značilne razlike v 

doživljanju timskega dela glede na njihovo delovno dobo v vzgoji in izobraževanju. 

Statistično značilne razlike obstajajo le v primeru, ko izvajalci DSP menijo, da jim timsko 

poučevanje predstavlja strokovni izziv.  

 

Zavrnila pa naslednji dve: 

 H3.1: Predpostavljam, da med razlogi izvajalcev DSP za timsko poučevanje večinoma 

prevladuje njihova prostovoljna odločitev. 

 H3.2: Predpostavljam, da med razlogi učiteljev za timsko poučevanje večinoma prevladuje 

njihova prostovoljna odločitev. 
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5.4 Prednosti in težave timskega dela, zlasti timskega poučevanja 

 

Da ima timsko delo in timsko poučevanje v primerjavi z individualnim poučevanjem mnogo 

prednosti tako za učitelje kot učence, kažejo številne domače in tuje raziskave ter primeri 

dobre prakse učiteljev (Turk, 2000; Turk, 2000; Klug, 2000; Austin, 2001; Murawski in 

Swanson, 2001; Rea, McLaughlin in Walther-Thomas, 2002; Valenčič, 2005; Zanjkovič, 

2005).  

 

Ta sklop raziskovalnih vprašanj ugotavlja, kakšen je po mnenju izvajalcev DSP in učiteljev, 

odnos OPP in drugih otrok v razredu do timsko izpeljanih ur, katerega učitelja OPP in drugi 

pogosteje prosijo za pomoč, katere so prednosti in slabosti timskega dela, zlasti timskega 

poučevanja.  

 

Postavila sem naslednje hipoteze:  

H4.1: Predpostavljam, da po mnenju izvajalcev DSP timsko poučevanje omogoča večjo 

aktivnost OPP kot pri urah pouka z enim učiteljem. 

H4.2: Predpostavljam, da po mnenju učiteljev timsko poučevanje omogoča večjo aktivnost 

OPP kot pri urah pouka z enim učiteljem. 

H4.3: Predpostavljam, da po mnenju izvajalcev DSP timsko poučevanje omogoča več 

diferenciranega in individualiziranega dela z učenci kot pri urah pouka z enim učiteljem. 

H4.4: Predpostavljam, da po mnenju učiteljev timsko poučevanje omogoča več 

diferenciranega in individualiziranega dela z učenci. 

H4.5: Predpostavljam, da je po mnenju izvajalcev DSP za timsko poučevanje največja ovira 

čas. 

H4.6: Predpostavljam, da je po mnenju učiteljev za timsko poučevanje največja ovira čas. 
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5.4.1 Pozitivne izkušnje izvajalcev DSP in učiteljev s timskim delom, zlasti s timskim 

poučevanjem 

 

V tem podpoglavju je predstavljena klasifikacija odgovorov izvajalcev DSP in učiteljev na 

odprto vprašanje, kakšne so njihove izkušnje s timskim delom, zlasti s timskim poučevanjem. 

S tem vprašanjem sem želela odkriti primer (ne)uspešnega timskega dela oz. timskega 

poučevanja, vplive timskega dela − zlasti timskega poučevanja na strokovni razvoj, osebno 

zaznavanje in doživljanje …  

 

Mnenja anketirancev so presenetljivo pozitivna, saj sem dobila veliko zanimivih ter 

nepričakovanih odgovorov. Večina jih meni, da s timskim delom in timskim poučevanjem 

veliko pridobijo tako učenci kot strokovni delavci sami.   

 

Tabela 68 prikazuje pet najpogosteje navedenih pozitivnih izkušenj izvajalcev DSP s timskim 

delom, zlasti s timskim poučevanjem. 

  

Tabela 68: Pozitivne izkušnje izvajalcev DSP s timskim delom, zlasti s timskim poučevanjem 

POZITIVNE IZKUŠNJE f f% 

osebni in strokovni izziv 28 50,9 

zelo pozitivna izkušnja (brez pojasnila) 12 21,8 

pomoč OPP in ostalim učencem v razredu 11 20,0 

pripravljenost učiteljev za timsko delo, zlasti za 

poučevanje 

5 9,1 

spoznavanje razreda 5 9,1 

*Opomba: 27 izvajalcev DSP oz. 32,9 % anketirancev na vprašanje ni odgovorilo 

 

21,8 % anketirancev  poudarja, da imajo s timskim poučevanjem zelo pozitivne izkušnje, 

vendar svojega doživljanja niso natančneje pojasnili.  

Največ (50,9 %) izvajalcev DSP meni, da je timsko delo nujno potrebno, timsko poučevanje 

pa jim predstavlja osebni in strokovni izziv. 20,0 % izvajalcev DSP pri timskem poučevanju 

spoznava delo drugih strokovnjakov, ki imajo drugačen pogled na učenca in njegove težave, z 

njimi si izmenjajo ideje in pristope k poučevanju, drug drugemu pomagajo, se podpirajo in 

dopolnjujejo, razdelijo dele učne ure na (cit.) »močna področja« izvajalcev DSP in učiteljev 
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ter s tem dobijo tudi potrditev za svoje delo. Poudarjajo tudi, da ne gre le za (cit.) 

»obojestransko« učenje med strokovnimi delavci, ampak tudi med učitelji in učenci. 

Podatki kažejo, da 20,0 % izvajalcev DSP vidi prednosti timskega poučevanja v tem, da 

učitelj DSP lahko takoj pomaga OPP, pa tudi ostalim učencem v razredu, in jim na drugačen, 

lažji način razloži učno snov. En anketiranec pojasnjuje, da si OPP včasih (cit.) »ne upajo 

vprašati učitelja«. Opažajo tudi, da ima takšen način dela pozitiven vpliv tudi na ostale učence 

v razredu. 9,1 % izvajalcev DSP ima s timskim delom − zlasti s timskim poučevanjem − 

pozitivne izkušnje, če so na to obliko dela pripravljeni tudi učitelji, saj v nasprotnem primeru 

delo ni učinkovito in jim predstavlja obvezo.   

9,1 % izvajalcev DSP je odgovorilo, da jim delo v razredu omogoča spoznavanje razredne 

dinamike, otrok s posebnimi potrebami in ostalih učencev – (cit.) »drugi učenci bolje 

spoznajo mene in moje delo«. 

Anketiranci poročajo še o: 

1. Boljši komunikaciji med učiteljema: 

 izboljšanje odnosov med učiteljema. 

2. Boljši dinamiki pouka: 

 popestritev pouka; 

 navdušenost učencev, ker imajo v razredu dva učitelja. 

3. Boljši organizaciji pouka: 

 bolj diferencirano delo; 

 boljša kakovost poučevanja; 

 bolj celostna obravnava otrok (obravnava socialne in čustvene tematike), zlasti v času 

razredne ure; 

4. Več prednosti za učence: 

 OPP ostaja med sošolci; 

 večji učinek za učence; 

 velik napredek učencev (vendar anketiranec ne navaja katerih učencev). 

 

Nekateri izvajalci DSP svoje izkušnje s timskim poučevanjem opisujejo tako: 

 (cit.) »Če uspem doseči dogovor o občasnem delu v razredu, imam občutek, da lahko 

resnično delujem v smeri zastavljenih ciljev, zapisanih v individualiziranem 

programu, saj delo izven razreda ni vedno primerno.«  
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 (cit.) »Na timsko izvedeno uro se moram bolje pripraviti, vendar me to ne moti, ker 

imam tudi sama več od tega.«  

 (cit.) »Sem bolj spretna pri delu v skupini (tega sem se naučila).«  

 (cit.) »Lažje ocenim napredek učenca, saj vidim primerjavo z vrstniki.«  

 (cit.) »Zelo dobro izkušnjo imam s poučevanjem težavnega razreda pri pouku 

državljanska kultura ter etika, ko sva si s kolegico, ki je sicer tudi svetovalna delavka, 

večkrat razdelili razred v dve skupini in jih poučevali v ločenih prostorih. Tak način 

omogoči izvajanje delavnic v manjših skupinah.« 

 (cit.) »Večinoma imam dobre izkušnje s timskim delom, nekajkrat sem sicer kot 

izvajalec DSP zaznala močnejšo željo po prevladi pri učitelju in sem potem delala po 

»njegovem«, ker je menil, da je njegov način dela pravi.« 

 (cit.) »Nimam težav z vključevanjem v razred.« 

 

Da bi dobili še natančnejši vpogled v doživljanje timskega dela med izvajalci DSP in 

učitelji, v nadaljevanju citiram še nekatere izjave izvajalcev DSP o timskem delu oz. timskem 

poučevanju: 

 (cit.) »Na predmetni stopnji učitelji niso pripravljeni odstopiti ure oz. se jim to zdi 

nepotrebno. Na splošno med predmetnimi učitelji zaznavam nenaklonjenost DSP. 

Menijo, da je to potuha lenim učencem, saj so bolj usmerjeni v doseganje učnih 

ciljev.« 

 (cit.) »Dogaja se, da nekateri učitelji timsko delo razumejo kot napad na njihovo 

strokovnost, ob dejstvu, da bi izvajalec DSP v razredu učil se počutijo ogrožene (v 

smislu ali ti znaš to bolje od mene?).« 

 (cit.) »Učitelji so v moji prisotnosti v razredu bili ves čas nervozni, pogosto so se 

opravičevali, če so nastale kakšne težave pri poučevanju (npr. če učenci niso znali 

rešiti nalog, če niso znali odgovoriti na učiteljeva vprašanja, če kakšen poskus ni 

uspel).«  

 (cit.) »Timsko delo ni vedno dobrodošla oblika dela. Specifične težave učencev s 

posebnimi potrebami  so tiste, ki nam nakažejo, ali se  odločiti za obliko skupnega 

dela v razredu. Pri tem izvzemam razredno uro, kjer smo izvajalci DSP zelo zaželeni. 

Pri skupnem poučevanju v razredu pa manj, kar se mi zdi na nek način ustrezno. 

Največkrat s povsem drugačnim pristopom k delu pri individualni obravnavi učenca 

dosežem veliko več, kot bi učenec odnesel od skupne ure!« 
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 (cit.) »Težje je timsko poučevati na predmetni stopnji, ker bi moral delati z npr. 15 

učitelji.« 

 (cit.) »Menim, da preredko timsko poučujem z učitelji.« 

 (cit.) »Veliko učiteljev še ne želi timsko delati.« 

 (cit.) »Timsko delo je zame pogosto vir veselja, pa tudi strahu, jeze in občutka nemoči. 

Verjetno je to povezano tudi s tem, da sem šele začela z delom. Ideje kolegov me 

vedno znova obogatijo. Zdi pa se mi škoda, da pogosto že vnaprej mislijo, da »mladi« 

nimamo pojma, ker nimamo veliko izkušenj. Večina učiteljev želi ohranjati svojo 

dominantno vlogo v razredu. Nekateri pa so zelo odprti za izmenjavanje materialov, 

idej, dnevno izmenjavanje informacij o učencu ...« 

 (cit.) »Timsko poučevanje zagotovo prinaša nekatere pozitivne stvari, ampak menim, 

da to ne smemo povezovati z učiteljem dodatne strokovne pomoči. Le-ta mora imeti 

za svoje delo sposobnosti z različnih področjih, da lahko nudi pomoč tako na razredni 

in predmetni stopnji ter tako sledi različnim potrebam OPP, kljub temu pa ni 

specializiran za predmetna področja (razredni pouk, matematiko, geografijo, fiziko 

itd.), tako da ne more poučevati v razredu, lahko pa asistira oz. pomaga otrokom z 

OPP in drugim učencem s učnimi primanjkljaji. Z učitelji ogromno sodelujemo, težko 

pa bi pri 25 urah DSP na teden, dnevno načrtovala in evalvirala timsko delo z 10 

učitelji, ker se tudi organizacijsko ne bi izšlo zaradi različnih urnikov in obveznosti po 

pouku. Si ne predstavljam, kako bi to potekalo in ne verjamem, da bi več timskega 

poučevanja bolje vplivalo na OPP, ki pa so v prvi vrsti naša skrb. Skratka menim, da 

učitelj DSP ni in ne more biti enakovreden učitelj v razredu oz. to ni njegova naloga. 

Je pa res, da je občasna prisotnost učitelja DSP v razredu dobrodošla, tudi zato, da vidi 

kako učenec, ki ga poučuje pri individualnih urah, funkcionira v skupini.« 

 (cit.) »V razredu lahko poučuje le en učitelj, učitelj za DSP bolje dela samostojno, 

zlasti na predmetni stopnji, kjer izvajalec DSP ni dovolj kompetenten za razlago snovi, 

saj ni predmetni učitelj, vendar z učitelji dobro timsko dela izven razreda.« 

 

Štirje izvajalci DSP iskreno povedo, da se na šoli, kjer so zaposleni, timskega poučevanja zelo 

redko oz. sploh ne poslužujejo.  Po mnenju enega izvajalca DSP nekateri učitelji ne vedo, kaj 

je timsko poučevanje in kako poteka. Drugi pojasnjuje, da si želi še več timskega poučevanja, 

tretji pa razlog za to pripisujejo trenutni finančni situaciji v državi, zaradi katere si timskega 

poučevanja (cit.) »ne moremo privoščiti, saj predstavlja nadstandard«. 
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V nadaljevanju predstavljam najpogosteje navedene odgovore učiteljev na odprto vprašanje o 

pozitivnih izkušnjah učiteljev s timskim delom, zlasti s timskim poučevanjem. 

  

Tabela 69: Pozitivne izkušnje učiteljev s timskim delom, zlasti s timskim poučevanjem 

POZITIVNE IZKUŠNJE f f% 

vpliv na strokovni razvoj 14 40,0 

zelo pozitivne izkušnje  11 31,4 

vpliv na osebni razvoj 5 14,3 

timsko delo v 1. razredu  4 11,4 

 

Podobno kot izvajalci DSP tudi 31,4 % učiteljev izpostavlja pozitivne učinke timskega dela in 

timskega poučevanja. Najpogosteje izpostavljajo vpliv timskega dela na strokovni razvoj 

(40,0 % učiteljev), saj si izmenjujejo ideje, strategije dela z OPP in dajejo nasvete. Drugi 

najpogosteje naveden odgovor je osebni razvoj (14,3 % učiteljev). Med anketiranci so štirje 

učitelji izpostavili pozitivne izkušnje s timskim delom in timskim poučevanjem v 1. razredu 

(11,4 % učiteljev). Tudi učitelji, podobno kot izvajalci DSP, omenjajo dopolnjevanje in 

medsebojno pomoč učiteljev ter posledično razbremenitev pri delu, po drugi strani pa povedo, 

da je timsko poučevanje zelo zahtevno, saj za pripravo potrebujejo veliko časa in vanj vložijo 

veliko truda.  

Na splošno so izjave učiteljev zelo raznolike in konkretne, zato v nadaljevanju citiram nekaj 

izjav učiteljev o prednostih timskega dela in timskega poučevanja. Zaradi boljše 

preglednosti sem jih razvrstila v pet sklopov: 

 

1. Strokovni in osebni izziv: 

 »Specialna pedagoginja mi je pomagala razumeti delno avtističnega otroka, s katerim 

delam. Bilo mi je lažje, saj mi je odprla veliko novih področij.« 

 »Timsko poučevanje mi je poleg strokovne rasti in možnosti, da v timu pristopim k 

podajanju učne snovi ter da se s sodelavcem lahko posvetujem o reševanju problemov 

dalo potrditev, da delam dobro. Povečalo mi je tudi samozavest.« 

 »Od učitelja spremljevalca se veliko naučim, spoznam njegove metode dela in 

pristope.« 



198 

 

 »Imam pozitivne izkušnje s timskim poučevanjem. S kolegico se odlično 

dopolnjujeva, mislim da dobro delava in da najino sodelovanje povečuje kvaliteto 

dela.« 

 »Imam zelo dobre izkušnje s timskim poučevanjem, ki  temelji na povezovanju več 

različnih predmetov, npr. slovenščina in angleščina z naravoslovnimi oz. drugimi 

družboslovnimi predmeti. Nisem prepričana, da sodelovanje učitelja in učitelja DSP 

sodi v isti kontekst, vsaj na predmetni stopnji ne. Učitelja DSP bolj vidim kot dodano 

vrednost pri pouku, ki najbolj pride prav učencem s takšnimi in drugačnimi 

primanjkljaji (npr. učnimi, vedenjskimi, čustvenimi), zato se lahko manj pogosto 

izkaže kot enakovredni člen v situacijah dveh učiteljev v razredu. Vsaj moja izkušnja 

je taka. Po drugi strani pa je res tudi to, da učitelji pri sodelovanju z njimi veliko 

pridobimo na strokovnem področju, predvsem pri prepoznavanju različnosti med 

učenci in pristopu pri delu s specifikami učencev. Brez njih bi učitelji verjetno bili 

manj uspešni pri diferenciaciji in individualizaciji učnih vsebin.« 

 »Moj strokovni razvoj pri timskem poučevanju je večji, osebno zaznavanje in 

doživljanje pa obremenjujoče, ker to delo ni cenjeno s strani staršev in drugih 

kolegov.« 

 »Timsko delo je posebej dobrodošlo pri učencih s primanjkljaji, saj lahko vedno 

zaznam kje so težave in tako lahko naslednjič temeljiteje načrtujem, hkrati pa mi tudi 

učenci popestrijo moje doživljanje vsega lepega in hkrati strokovnega, ko zaznajo, da 

s posebnimi pristopi tudi oni doživijo uspeh, kar me motivira za nadaljnje delo.« 

 »Timsko poučujem že vrsto leto, sama prosim, da izvajalci DSP pridejo v razred. 

Osebno me to zelo bogati.« 

 »Izvajalec DSP opazi določene težave, posebnosti pri otroku s posebnimi potrebami in 

me na to opozori. Prav tako predlaga določene dejavnosti in pristop za delo s takim 

otrokom ter pomaga pri razgovoru s starši.« 

 

2. Timsko delo v 1. razredu: 

 »Največ izkušenj s timskim delom imam v prvem razredu z vzgojiteljico in učiteljico 

podaljšanega bivanja. S slednjo sva eno do dve uri dnevno preživeli skupaj, uspešno 

sva si izmenjevali informacije. V letošnjem letu uspešno sodelujem z učiteljico 3. 

razreda.« 
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 »Izkušnje s timskim poučevanjem imam samo kot druga učiteljica v prvem razredu. Z 

njim imam zelo dobre izkušnje, saj sva s sodelavko imeli različne ideje. Ko sva jih 

združili, sva dobili celoto, ki je ustrezno delovala.« 

 »Dnevno timsko delam z drugo strokovno delavko, zato mi to področje ni tuje. Veliko 

dela si porazdeliva, se dopolnjujeva in je precej lažje kot če bi bila sama. Je pa res, da 

timsko delo ni za vsakega, čeprav bi učitelji morali timsko delati.« 

 »Timsko poučujem z drugo strokovno delavko v prvem razredu. Z izvajalko DSP 

timsko delam pri pripravi dela za učenko z odločbo, pri evalvaciji, pri vodenju 

dokumentacije, pouk pa izvajava ločeno – jaz v svojem razredu, ona pa individualno z 

učenko. 

 

3. Pozitiven vpliv na komunikacijo med člani tima: 

 »Timsko delo nedvomno pripomore k boljši povezanosti zaposlenih v šolstvu.« 

 »Če se učitelja, ki timsko poučujeta, dobro razumeta takšen način dela predstavlja 

veliko nadgradnjo pouka.« 

 »Pri timskem delu je zelo pomembno prilagajanje drug drugemu in upoštevanje 

različnih mnenj.« 

 »Vsi ljudje niso sposobni timskega dela.« 

 »Zaradi časovnih stisk večkrat ni skupnih priprav, a če je delo enkrat usklajeno le-te 

niti niso potrebne, saj učitelja drug drugega začutita.« 

 »Zelo pomembno je, da se učitelj in izvajalec DSP dopolnjujeta in da ju otrok 

sprejema.« 

 

4. Pozitivne izkušnje s timskim delom: 

 »Timsko delo me bogati, to rada počnem.« 

 »Timsko poučevanje je sicer časovno zahtevnejši način poučevanja, vendar je 

učinkovitejše. Pri nas sicer prakticiramo individualne ure DSP, ker v razredu običajno 

ni več kot en ali dva učenca, ki potrebujeta DSP, vendar je timsko delo med učiteljema 

bistvenega pomena tako za učence kot za nas učitelje.« 

 

5. Druga opažanja: 

 »Izbira kolegov v timu ni izbira učitelja, temveč jih določi ravnatelj.« 
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 »Marsikateri učenec je prišel do dodatne strokovne pomoči zaradi vztrajanja staršev, 

nekaterim s to pomočjo dajemo potuho njihovi lenobi. Sprašujem se, ali je pošteno do 

ostalih učencev, da v šolskem izkazu ob koncu šolanja ni nikjer zavedeno, da je 

učenec dosegel takšen uspeh z DSP.  

 »Timsko poučevanje ni ustrezno vrednoteno s strani ostalih pedagoških delavcev in 

ministrstva.«  

 »Pri naravoslovnih predmetih je potreba po več osebah, predvsem pri 

eksperimentalnem delu.« 

  »Pri timskem delu je potrebno odgovorno prevzemanje dolžnosti vseh vpletenih.« 

 

Zanimivo je, da nihče od učiteljev ne poroča o negativnih izkušnjah s timskim delom in 

timskim poučevanjem, niti z izvajalci DSP niti z učitelji. Kljub temu nekateri izmed njih 

razmišljajo tako: 

 (cit.) »Edina takšna izkušnja sega v študijska leta na Pedagoški fakulteti v Mariboru.« 

 (cit.) »Timsko delo je zahtevno, če želimo jasne rezultate.« 

 (cit.) »Menim, da je tega dela premalo oz. je samo formalno izvedeno.« 

 (cit.) »Učitelj DSP odpelje enega ali dva učenca ter z njima izvaja učno snov tako kot 

jo sama v razredu. Za te učence je to zelo dobro, saj se jim lahko posveti več 

pozornosti in več časa lahko posveti posamezni snovi.« 
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O izkušnjah s timskim delom, zlasti s timskim poučevanjem, sem povprašala tudi 

intervjuvance. Intervjuvani izvajalci DSP in učitelji izpostavljajo naslednje izkušnje s timskim 

delom oz. timskim poučevanjem: 

 

Tabela 70: Izkušnje s timskim poučevanjem (intervju)  

INTERVJUVANEC izkušnje s timskim delom, zlasti s timskim poučevanjem f 

Izvajalci DSP 

IDSP 3                   

IDSP 5 

delitev oddelka v dve skupini 2 

IDSP 4                  

IDSP 5 

učenci brez odločbe prosijo izvajalca DSP za pomoč 2 

IDSP 5 timsko načrtovanje 1 

IDSP 1 hkrati poučujeta učitelj in socialni pedagog 1 

IDSP 1 učiteljem in izvajalcem DSP omogoča, da izkoristijo svoja močna področja 1 

IDSP 2 težave z motivacijo učencev 1 

IDSP 2 učenci težko poskušajo oba učitelja hkrati 1 

IDSP 4 pozitivna izkušnja 1 

IDSP 5 jasna delitev dela med izvajalcem DSP in učiteljem 1 

Učitelji 

UPP 1                    

UPP 2                          

URP 3 

pozitivne izkušnje s timskim poučevanjem 3 

URP 3                     

UPP 5 

igre vlog 2 

UPP 2                      

UPP 5 

timsko poučevanje razbremeni učitelja (porazdelitev dela) 2 

UPP 1 timsko delo je lažje če imaš več delovnih izkušenj, težje je delati z 

začetniki  

1 

UPP 1 pomoč je dobrodošla, če se z učiteljem ujameš 1 

UPP 1 timsko delo je uspešno če imata oba strokovna delavca enake poglede na 

poučevanje 

1 

URP 3 delitev oddelka v dve skupini 1 

URP 3 igre za razvoj socialnih odnosov in vedenja 1 

UPP 4 pomoč izvajalca DSP OPP (nadzor in spremljanje dela) 1 

UPP 4 prednost: OPP slišijo razlago 1 

UPP 4 izrazi hvaležnost za pomoč defektologinje v razredu 1 

UPP 4 izrazi potrebo po pogostejši pomoči izvajalca DSP v razredu 1 

UPP 5 timsko poučevanje je zahtevnejši način dela 1 

UPP 5 popestritev pouka  1 

UPP 5 uspešno izvedena ura vpliva na pozitivno samovrednotenje opravljenega 

dela  

1 

*Opomba: IDSP – izvajalec dodatne strokovne pomoči, URP – učitelj razrednega pouka, UPP – učitelj 

predmetnega pouka 

 

Iz odgovorov lahko razberemo, da vsi izvajalci DSP z učiteljem izvajajo učne dejavnosti v 

istem prostoru, razlikujejo se v načinu dela. En izvajalec DSP z učiteljem hkrati poučuje 
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(sočasno in vzporedno), pri tem izvaja različne, a soodvisne učne dejavnosti (soodvisno 

interaktivno timsko poučevanje). Drugi poroča o delitvi oddelka na dve skupini in izvajanju 

enakih dejavnosti (socialnih iger) oz. o doseganju istih učnih ciljev, zato lahko sklepamo, da 

gre za vzporedno interaktivno timsko poučevanje. Tretji pa poroča o delu v skupinah v enem 

prostoru, pri čemer oba učitelja sočasno, a zaporedno poučujeta tako, da si razdelita učne 

dejavnosti, ki so lahko enake ali različne, zato lahko govorimo o izmenjalnem interaktivnem 

timskem poučevanju (Pavlič Škerjanc, 2012). Zasledimo še eno obliko dela, pri kateri 

izvajalec DSP prevzame vlogo učitelja pomočnika, saj kroži po razredu in nadzoruje delo 

učencev oz. pomaga OPP ter tudi ostalim učencem, ki ne sledijo ritmu in tempu učne ure z 

namenom, da bi lažje dohajali druge. Ta oblika poučevanja se imenuje dopolnjevalno 

interaktivno timsko poučevanje (Pavlič Škerjanc, prav tam).  

 

Iz povedanega opazimo, da je delitev dela med obema učiteljema jasna. Intervjuvanci 

pripovedujejo, da na timsko poučevanje vpliva sodelovalna kultura na šoli, saj je težje timsko 

poučevati brez širše podpore drugih strokovnih delavcev in vodstva. Timsko poučevanje 

lahko pomeni preizkušanje novosti in drugačnega načina dela. Prav tako omogoča, da učitelji 

pozitivno izkoristijo svoja močna področja (npr. občasna izvedba socialnih iger, ki jih izvaja 

socialni pedagog). 

IDSP 2 pojasnjuje, da ima DSP večji učinek, če se izvaja individualno, saj imajo učenci ob 

hkratnem poučevanju dveh učiteljev v enem prostoru težave z motivacijo za delo, težje se 

osredotočijo na delo in ohranjajo pozornost. Po drugi strani pa učenci v razredu doživljajo 

različne načine poučevanja oz. razlage snovi, spremljajo delo učitelja, zato učno snov bolje 

razumejo in imajo urejene zapiske. Uspešnost pri delu pozitivno vpliva na njihovo 

samopodobo.  

Iz odgovorov učiteljev je razvidno, da vsi izvajalci DSP z učiteljem izvajajo učne dejavnosti v 

istem prostoru, načeloma skladno z načinom poučevanja, pri katerem eden učitelj poučuje, 

drugi pa spremlja delo učencev (Friend in Cook, 1995) oz. izvajalec DSP prevzame vlogo 

učitelja pomočnika, saj kroži po razredu in nadzoruje delo učencev oz. pomaga predvsem 

OPP in tudi ostalim učencem, ki ne sledijo ritmu in tempu učne ure z namenom, da bi lažje 

dohajali druge. V tem primeru govorimo o dopolnjevalnem interaktivnem timskem 

poučevanju (Pavlič Škerjanc, 2012). En učitelj poroča o delitvi oddelka na dve skupini in 

izvajanju enakih dejavnosti (socialnih iger) oz. doseganju istih učnih ciljev, zato lahko 

sklepamo, da gre za vzporedno interaktivno timsko poučevanje.  
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Trije učitelji poudarjajo, da imajo pozitivne izkušnje s timskim poučevanjem, saj s socialnimi 

igrami, igrami vlog oz. multisenzornim učenjem skozi igro popestrijo pouk, čeprav se 

zavedajo, da je takšen način dela zahtevnejši. Prednost te oblike dela za OPP je, da slišijo 

razlago učitelja. Učitelji pa poročajo o nekaterih ključnih dejavnikih kot so jasna delitev dela, 

delovne izkušnje, ujemanje učiteljev in enaki pogledi na poučevanje. Timsko poučevanje, po 

mnenju učiteljev, učitelja razbremeni, saj si delo deli z izvajalcem DSP. Dobro timsko 

izpeljana ura jim daje občutek, da so delo dobro opravili. Izražena je tudi potreba učitelja po 

pogostejši pomoči izvajalcev DSP v razredu. 
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5.4.2 Prednosti timskega dela za strokovne delavce 

 

Tabela 71 prikazuje prednosti timskega dela za strokovne delavce. Zaradi lažje primerjave 

podatkov je narejena primerjava med izvajalci DSP in učitelji. Prav tako sem zaradi boljše 

preglednosti prednosti timskega dela za izvajalce DSP in učitelje predstavila z grafom. 

 

Tabela 71: Prednosti timskega dela za strokovne delavce  

 

PREDNOSTI 

TIMSKEGA DELA 

STRINJANJE SKUPAJ 

popolnoma se 

strinjam 

delno se 

strinjam 

se ne strinjam 

IDSP U IDSP U IDSP U IDSP U 

1. Kolegi v timu so 

zgled in vir novih idej 

in pristopov. 

55 17 24 18 3 0 82 35 

67,0% 48,6% 29,3% 51,4% 3,7% 0,0% 100% 100% 

2. Timsko poučevanje 

zmanjšuje stres. 

20 8 49 18 13 9 82 35 

24,3% 22,9% 59,8% 51,4% 15,9% 25,7% 100% 100% 

3. Timsko poučevanje 

mi omogoča, da 

izkoristim svoj »močna 

področja«. 

45 12 34 21 3 2 82 35 

54,9% 34,3% 41,4% 60,0% 3,7% 5,7% 100% 100% 

4. Timski uspehi 

povečajo samozavest 

posameznika. 

54 13 27 20 1 2 82 32 

65,9% 37,1% 32,9% 57,1% 1,2% 5,7% 100% 100% 

5. Prisotnost dveh 

učiteljev zmanjšuje 

verjetnost problemov v 

odnosu učitelj-učenec. 

33 17 44 12 5 6 82 32 

40,2% 48,6% 53,7% 34,3% 6,1% 17,1% 100% 100% 

6. Timsko načrtovanje 

je postalo redna oblika 

mojega pedagoškega 

dela. 

15 5 39 27 28 3 82 32 

18,3% 14,3% 47,6% 77,1% 34,1% 8,6% 100% 100% 

7. Timsko poučevanje 

je postalo redna oblika 

mojega pedagoškega 

dela. 

13 8 39 22 30 5 82 32 

15,9% 22,9% 47,6% 62,9% 36,5% 14,3% 100% 100% 

8. Timska evalvacija je 

postala redna oblika 

mojega pedagoškega 

dela. 

20 8 40 23 22 4 82 32 

24,4% 22,9% 48,8% 65,7% 26,8% 11,4% 100% 100% 
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67,0 % izvajalcev DSP se popolnoma strinja, da so kolegi v timu zgled in vir novih idej ter 

pristopov. Slab odstotek manj (65,9 % izvajalcev DSP) se popolnoma strinja, da timski uspehi 

povečajo samozavest posameznika. 54,9 % se jih popolnoma strinja, da jim timsko 

poučevanje omogoča, da izkoristijo svoja »močna področja«.  

59,8 % se jih delno strinja s trditvijo, da timsko poučevanje zmanjšuje stres, 53,7 % pa s 

trditvijo, da prisotnost dveh učiteljev zmanjšuje verjetnost problemov v odnosu učitelj-

učenec. Približno 48 % izvajalcev DSP se delno strinja s trditvami, da so vse tri etape 

timskega dela – timsko načrtovanje, timsko poučevanje in timska evalvacija postale redne 

oblike njihovega pedagoškega dela.  

48,6 % učiteljev se popolnoma strinja s trditvijo, da prisotnost dveh učiteljev zmanjšuje 

verjetnost problemov v odnosu učitelj-učenec. Tako meni več učiteljev kot izvajalcev DSP. 

Delno se strinjajo s trditvami, da so kolegi v timu zgled in vir novih idej in pristopov (51,4 % 

učiteljev). Prav toliko učiteljev se delno strinja, da timsko poučevanje zmanjšuje stres. 

Nekoliko več, 57,1 % učiteljev, meni, da timsko poučevanje delno vpliva oz. poveča njihovo 

samozavest. Še več, 60,0 % učiteljev, se delno strinja s trditvijo, da jim timsko poučevanje 

omogoča, da izkoristijo svoja »močna področja«. Delno se strinjajo z izjavami, da so timsko 

načrtovanje (77,1 % učiteljev), timsko poučevanje (62,9 % učiteljev) in timska evalvacija 

(65,7 % učiteljev) postali redna oblika njihovega pedagoškega dela. Podatke sem predstavila 

tudi grafično, vendar se zaradi boljše preglednosti nahaja v Prilogi 5 (Graf 8).  

 

Nadalje predstavljam prednosti timskega poučevanja za učence, kot jih vidijo izvajalci DSP in 

učitelji. 
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5.4.3 Prednosti timskega poučevanja za učence 

 

Z namenom izboljšanja dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami sem 

anketirance povprašala, katere prednosti timskega poučevanja opažajo pri OPP, ali so te v 

prid tudi ostalim učencem v razredu. 

  

Tabela 72: Prednosti timskega poučevanja za učence 

 

PREDNOSTI TIMSKEGA 

POUČEVANJA 

STRINJANJE SKUPAJ 

popolnoma se 

strinjam 

delno se strinjam se ne strinjam 

IDSP U IDSP U IDSP U IDSP U 

1. OPP so pri timskem 

poučevanju bolj motivirani za 

delo kot pri urah individualnega 

poučevanja 

24 8 38 23 20 4 82 35 

29,3% 22,9% 46,3% 65,7% 24,4% 11,4% 100% 100% 

2. Tudi drugi učenci v razredu 

so pri timskem poučevanju bolj 

motivirani za delo. 

36 6 43 25 3 4 82 35 

43,9% 17,1% 55,4% 71,4% 3,7% 11,4% 100% 100% 

3. Timsko poučevanje omogoča 

večjo aktivnost OPP. 

46 16 31 18 5 1 82 35 

56,1% 45,7% 37,8% 51,4% 6,1% 2,9% 100% 100% 

4. Timsko poučevanje omogoča 

večjo aktivnost drugih učencev 

v razredu. 

49 16 30 16 3 3 82 35 

49,8% 45,7% 36,6% 45,7% 3,7% 8,6% 100% 100% 

5. Timsko poučevanje prispeva 

k učnemu napredku OPP. 

47 17 32 17 3 1 82 35 

57,3% 48,6% 39,0% 48,6% 3,7% 2,9% 100% 100% 

6. Timsko poučevanje prispeva 

k učnemu napredku tudi 

drugih učencev v razredu. 

46 9 32 23 4 3 82 35 

56,1% 25,7% 39,0% 65,7% 4,9% 8,6% 100,0

% 

100% 

7. Prisotnost dveh učiteljev v 

razredu je za OPP moteča. 

2 1 32 18 48 16 82 35 

2,4% 2,9% 39,0% 51,4% 58,5% 45,7% 100% 100% 

8. Prisotnost dveh učiteljev v 

razredu je tudi za druge otroke 

v razredu moteča. 

5 2 20 15 57 18 82 35 

6,1% 5,7% 24,4% 42,9% 69,5% 51,4% 100% 100% 

9. OPP pogosteje prosijo za 

pomoč izvajalca DSP kot 

učitelja. 

40 11 31 9 11 15 82 35 

48,8% 31,4% 37,8% 25,7% 13,4% 42,9% 100% 100% 

10. Drugi učenci v razredu 

pogosteje prosijo za pomoč 

učitelja kot izvajalca DSP. 

17 12 46 14 19 9 82 35 

20,7% 34,3% 56,1% 40,0% 23,2% 25,7% 100% 100% 

11. Timsko poučevanje 

omogoča več 

individualiziranega in 

diferenciranega dela z učenci. 

64 25 17 9 1 1 82 35 

78,0% 71,4% 20,7% 25,7% 1,2% 2,9% 100% 100% 

12. Pri timskem poučevanju so 

povratne informacije učencem 

hitrejše, večsmerne in 

temeljitejše. 

61 22 18 12 3 1 82 35 

74,3% 62,9% 22,0% 34,3% 3,7% 2,9% 100% 100% 

13. Od tima učiteljev učenci 

dobijo različen in bolj celosten 

pogled na temo. 

64 21 14 13 4 1 82 35 

78,0% 60,0% 17,1% 37,1% 4,9% 2,9% 100% 100% 
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Iz Tabele 72 je razvidno, da se anketirani izvajalci DSP popolnoma ali delno strinjajo s 

šestimi trditvami, in sicer kar 98,7 % jih meni, da timsko poučevanje omogoča več 

individualiziranega in diferenciranega dela z učenci. 96,3 % anketirancev se popolnoma ali 

delno strinja s trditvijo, da so pri timskem poučevanju povratne informacije učencem hitrejše, 

večsmerne in temeljitejše. Prav toliko (96,3 %) anketirancev meni, da timsko poučevanje 

prispeva k učnemu napredku otrok s posebnimi potrebami. 95,1 % izvajalcev DSP se 

popolnoma ali delno strinja z izjavo, da od tima učiteljev učenci dobijo različen in bolj 

celosten pogled na temo. 93,9 % izvajalcev DSP se popolnoma strinja, da timsko poučevanje 

omogoča večjo aktivnost otrok s posebnimi potrebami. 86,6 % jih opaža, da otroci s 

posebnimi potrebami pogosteje prosijo za pomoč izvajalca DSP kot učitelja.    76,8 % se jih 

popolnoma ali delno strinja s trditvijo, da tudi drugi učenci v razredu pogosteje prosijo za 

pomoč izvajalca DSP kot učitelja.  

58,5 % izvajalcev DSP se ne strinja s trditvijo, da je prisotnost dveh učiteljev v razredu 

moteča za otroke s posebnimi potrebami. 69,5 % jih meni, da le-ta ni moteča niti za druge 

otroke v razredu. 

 

Odgovori učiteljev kažejo, da se učitelji popolnoma ali delno strinjajo v 11. trditvi, saj jih kar 

91,7 % meni, da timsko poučevanje omogoča več individualiziranega in diferenciranega dela. 

Podobno kot izvajalci DSP se tudi nekateri učitelji popolnoma ali delno strinjajo, da so 

povratne informacije učencem pri timskem poučevanju hitrejše, večsmerne in temeljitejše 

(97,2 % učiteljev), prav tako učenci od tima učiteljev dobijo različen in bolj celosten pogled 

na temo (97,1 % učiteljev). 91,4 %, se popolnoma ali delno strinja s trditvijo, da timsko 

poučevanje omogoča večjo aktivnost drugih učencev v razredu. Prav tako se 97,2 % učiteljev 

popolnoma ali delno strinja s trditvijo, da timsko poučevanje prispeva k učnemu napredku 

OPP.  

97,1 % učiteljev se ne strinja ali delno strinja s trditvijo, da je prisotnost dveh učiteljev v 

razredu moteča za OPP. Podobno se 94,3 % učiteljev ne strinja ali delno strinja s trditvijo, da 

je prisotnost dveh učiteljev moteča tudi za druge otroke v razredu. 

Prednosti timskega poučevanja za učence prikazuje tudi Graf 9 v Prilogi 5. 

 

V okviru 21. vprašanja za izvajalce DSP in 20. vprašanja za učitelje sem preverjala tretjo 

trditev (Timsko poučevanje omogoča večjo aktivnost OPP). Zastavljeno hipotezo H4.1, da se 

večina izvajalcev DSP in učiteljev popolnoma oz. delno strinja s trditvijo, da timsko 
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poučevanje omogoča večjo aktivnost OPP, sem preverjala s χ
2 

- preizkusom hipotez enakih 

verjetnosti.  

 

Tabela 73: Timsko poučevanje omogoča večjo aktivnost OPP – mnenja izvajalcev DSP 

 Opazovano 

število IDSP 

Pričakovano 

število IDSP 

Razlika 

popolnoma oz. 

delno se strinjam 

77 41,0 36,0 

se ne strinjam 5 41,0 -36,0 

SKUPAJ 82   

χ
2
 63,220 

P 0,000 

 

Rezultati v Tabeli 73 kažejo, da obstajajo statistično značilne razlike (P=0,000) med izvajalci 

DSP o vplivu timskega poučevanja na aktivnost OPP. Na tej osnovi potrjujem zastavljeno 

hipotezo H4.1.  

 

Tabela 74: Timsko poučevanje omogoča večjo aktivnost OPP – mnenja učiteljev 

 Opazovano 

število učiteljev 

Pričakovano 

število učiteljev 

Razlika 

popolnoma oz. 

delno se strinjam 

34 17,5 16,5 

se ne strinjam 1 17,5 -16,5 

SKUPAJ 35   

χ
2
 31,114 

P 0,000 

 

S χ
2 

- preizkusom hipotez enakih verjetnosti sem preizkušala, ali timsko poučevanje po 

mnenju izvajalcev DSP in učiteljev omogoča več diferenciranega in individualiziranega dela z 

učenci. Razberemo lahko, da obstajajo statistično značilne razlike med učitelji glede na 

aktivnost OPP pri timskem poučevanju, zato potrjujem hipotezo H4.2, da se večina učiteljev 

popolnoma oz. delno strinja s trditvijo, da timsko poučevanje omogoča večjo aktivnost OPP.  
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Tabela 75: Timsko poučevanje omogoča več diferenciranega in individualiziranega dela z 

učenci – mnenja izvajalcev DSP 

 

 Opazovano 

število IDSP 

Pričakovano 

število IDSP 

Razlika 

popolnoma oz. 

delno se strinjam 

81 41,0 40,0 

se ne strinjam 1 41,0 -40,0 

SKUPAJ 82   

χ
2
 78,049 

P 0,000 

 

Iz podatkov lahko razberemo, da se, z izjemo enega izvajalca DSP, ostali popolnoma oz. 

delno strinjajo s predpostavko, da timsko poučevanje omogoča več diferenciranega in 

individualiziranega dela z učenci. Zato sem zastavljeno hipotezo H4.3, da po mnenju 

izvajalcev DSP timsko poučevanje omogoča več diferenciranega in individualiziranega dela z 

učenci, potrdila.   

 

Tabela 76: Timsko poučevanje omogoča več diferenciranega in individualiziranega dela z 

učenci – mnenja učiteljev 

 

 Opazovano 

število učiteljev 

Pričakovano 

število učiteljev 

Razlika 

popolnoma oz. 

delno se strinjam 

34 17,5 16,5 

se ne strinjam 1 17,5 -16,5 

SKUPAJ 35   

χ
2
 31,114 

P 0,000 

 

Prav tako lahko potrdim hipotezo H4.4, da po mnenju učiteljev timsko poučevanje omogoča 

več diferenciranega in individualiziranega dela z učenci, saj se 34 od 35 učiteljev popolnoma 

oz. delno strinja z omenjeno trditvijo. 

 

Tudi analize intervjujev so pokazale, da vsi intervjuvanci zaznavajo številne prednosti 

timskega poučevanja za učence. 
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Tabela 77: Prednosti timskega poučevanja za učence (intervju) 

INTERVJUVANEC prednosti timskega poučevanja za učence  f 

Izvajalci DSP 

IDSP 1                       

IDSP 2                            

IDSP 3                        

IDSP 4 

večja aktivnost učencev pri pouku 4 

IDSP 4                        

IDSP 5 

ima spodbuden učinek na učence  2 

IDSP 2                      

IDSP 5 

učenci lažje sledijo učni snovi  2 

IDSP 1 boljša motivacija učencev 1 

IDSP 1 prednost za otroke, ki imajo težave 1 

IDSP 1 prednost za učence, ki snov hitreje usvajajo 1 

IDSP 2 učenci lažje delajo zapiske 1 

IDSP 2 samopodoba učencev je boljša 1 

IDSP 2 učenci učno snov boljše razumejo 1 

IDSP 3 popestritev pouka 1 

IDSP 3 boljša disciplina v razredu 1 

IDSP 3 učenci se več naučijo 1 

IDSP 3 učenci imajo možnost doživljanja različnih stilov in tehnik poučevanja 1 

IDSP 4 porazdelitev dela med učiteljem in izvajalcem DSP (razbremenitev 

učitelja) 

1 

IDSP 4 učenci imajo možnost dodatne razlage 1 

IDSP 4 učenci dobijo povratno informacijo tudi o organizaciji dela, učenju  

IDSP 5 OPP doživlja manj stisk (socialna inkluzija) 1 

IDSP 5 učenci spoznajo specialnega pedagoga in njegovo delo 1 

IDSP 5 specialni pedagog lažje odkriva težave drugih otrok 1 

Učitelji 

URP 3                         

UPP 5 

učenci hitreje dobijo povratno informacijo 2 

URP 3                        

UPP 5 

boljša motivacija učencev 2 

UPP 1 pomoč izvajalca DSP je prednost pri usvajanju nove snovi in utrjevanju 1 

UPP 2 učenci učno snov boljše razumejo 1 

UPP 2 učenci lažje sledijo tempu dela 1 

UPP 2 učenci prosijo za pomoč izvajalca DSP 1 

URP 3 boljša kvaliteta pouka 1 

URP 3 različni stili poučevanja 1 

URP 3 večja aktivnost OPP (kot takrat kadar poučuje samo en učitelj) 1 

UPP 4 večja aktivnost drugih učencev 1 

URP 3 prisotnost izvajalca DSP v razredu ima pozitiven učinek na oddelek 1 

URP 3 boljša disciplina 1 

URP 3 večji nadzor nad delom učencev 1 

URP 3 učenci so prej deležni pomoči 1 

UPP 4 ima spodbuden učinek na učence 1 

UPP 4 boljša koncentracija in pozornost učencev 1 

UPP 5 popestritev pouka 1 
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Izvajalci DSP naštevajo mnogo prednosti timskega poučevanja za OPP in ostale učence v 

razredu. Med njimi so boljša motivacija otrok za delo, večja aktivnost učencev, se več naučijo 

in so bolj zbrani. Te ugotovitve se skladajo z ugotovitvami Zigmond, Magiera in Matta, 

(2003, po Murawski in Lochner, 2010). Iz rezultatov je mogoče razbrati, da je način dela pri 

timskem poučevanju manj stresen, njihova samopodoba je višja. Do takšnih spoznanj sta 

prišla tudi Walther-Thomas (1997) in F. Nolimal (2009). Da timsko poučevanje spodbuja tudi 

socialno inkluzijo OPP poudarja tudi Walther-Thomas (1997), ostalim učencem v razredu pa 

omogoča, da spoznajo delo izvajalca DSP (pomoč in spodbuda vseh učencev) in ga sprejmejo 

medse (pripadnost razredni skupnosti). Posledično OPP raje obiskujejo individualne ure, 

nekateri učenci, ki nimajo odločbe, pa izražajo željo in zanimanje za DSP izven razreda.  

Po mnenju intervjuvanih izvajalcev DSP učitelje timsko poučevanje razbremeni, kar kot 

prednost omenjajo tudi Friend in Cook (2007, po Murawski in Lochner, 2010), Kavkler 

(1996) in Hrabar (2010), saj si z izvajalci DSP porazdelijo delo. Izvajalcem DSP pa na drugi 

strani ta oblika timskega dela v razredu omogoča tudi zgodnejše odkrivanje težav ostalih 

učencev, na katere opozori učitelja in starše. Naštevajo več prednosti za učence kot za 

strokovne delavce. Kljub naštetim prednostim timskega poučevanja, moram navesti nekatere 

prednosti individualnega dela, ki jih omenja IDSP 4. IDSP 4 poudari tudi nekatere prednosti 

individualnega dela. Tako o motivaciji OPP pove (cit.) »Motivacija v razredu je drugačna kot 

pri mojih individualnih urah – pri meni lahko to učenci počnejo na drugačen način kot v 

razredu…«, opaža tudi (cit.) »… da so otroci pri DSP-ju veliko bolj sproščeni kot v razredu 

…«. Izkušnje IDSP 4 kažejo, da so učenci pri individualnih urah bolj aktivni (Priloga 3). 

Opravljeno delo učencev pa je odraz dogovora z učiteljem. Navaja še nekatere druge 

prednosti individualnih obravnav pred timskim poučevanjem kot npr. prilagajanje tempa dela 

OPP, boljša koncentracija OPP. 

 

Opazimo lahko, da učitelji večinoma govorijo o prednostih timskega poučevanja za učence. Iz 

razgovora z učitelji sem razbrala, da le-te veljajo tako za OPP kot tudi za ostale učence v 

razredu.  

Med prednostmi najpogosteje navajajo pomoč učencem pri lažjem razumevanju snovi, 

usvajanju nove snovi in utrjevanju. Prav tako učenci ob pomoči izvajalca DSP lažje sledijo 

tempu učne ure. Izkušnje učiteljev kažejo, da so učenci pri timskem poučevanju bolj 

motivirani, njihova pozornost in koncentracija sta boljši. Poudarjajo, da so OPP bolj aktivni 

kot sicer, pozitivno in spodbudno pa vpliva tudi na ostale učence v oddelku. Pojasnjujejo, če 

sta v razredu dva učitelja, potem učenci hitreje dobijo povratno informacijo (odgovor na 
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vprašanje, pojasnilo, usmeritev …). Po mnenju učiteljev timsko poučevanje izboljša kvaliteto 

pouka, ga popestri, učencem omogoča različne stile poučevanja in multisenzorno spremljanje 

učne snovi (eden razlaga učno snov, drugi izdela tabelsko sliko). Nekatere izmed navedenih 

prednosti navajajo tudi slovenski in tuji strokovnjaki (Grapulin Bavčar, 2012; Hus in Šterlek, 

2010; Nolimal, 2009; Polak, 2009; Zigmond, Magiera in Matta, po Murawski in Lochner, 

2010). 

 

V nadaljevanju predstavljam statistično preverjanje razlik med učitelji, glede na smer njihove 

izobrazbe, v prednostih timskega poučevanja za učence. 

 

Tabela 78: Izračun razlik med učitelji, glede na smer njihove izobrazbe, v prednostih timskega 

poučevanja za učence. 

 PREDNOSTI TIMSKEGA POUČEVANJA   

 ZA UČENCE 

SMER IZOBRAZBE N  χ
2
 P 

1. OPP so pri timskem poučevanju bolj 

motivirani za delo kot pri urah individualnega 

poučevanja. 

URP 19 16,53 1,222 0,269 

UPP 
16 19,75   

2. Tudi drugi učenci v razredu so pri timskem 

poučevanju bolj motivirani za delo. 

URP 19 15,68 3,372 0,066 

UPP 16 20,75   

 3. Timsko poučevanje omogoča   

 večjo aktivnost OPP. 

 URP 19 14,76 5,393 0,020 

UPP 16 21,84   

4. Timsko poučevanje omogoča večjo aktivnost 

drugih učencev v razredu. 

URP 19 15,24 3,736 0,053 

UPP 16 21,28   

5. Timsko poučevanje prispeva k učnemu 

napredku OPP. 

URP 19 15,26 3,843 0,050 

UPP 16 21,25   

6. Timsko poučevanje prispeva k učnemu 

napredku tudi drugih učencev v razredu. 

URP 19 15,95 2,385 0,122 

UPP 16 20,44   

7. Prisotnost dveh učiteljev v razredu je za OPP 

moteča. 

URP 19 15,87 2,339 0,126 

UPP 16 20,53   

8. Prisotnost dveh učiteljev v razredu je tudi za 

druge otroke v razredu moteča. 

URP 19 14,76 5,278 0,022 

UPP 16 21,84   

9. OPP pogosteje prosijo za pomoč izvajalca 

DSP kot učitelja. 

URP 19 21,37 5,139 0,023 

UPP 
16 14,00  

 

 

10. Drugi učenci v razredu pogosteje prosijo za 

pomoč učitelja kot izvajalca DSP. 

URP 19 17,74 0,031 0,860 

UPP 16 18,31   

11. Timsko poučevanje omogoča več 

individualiziranega in diferenciranega dela z 

učenci. 

URP 19 17,47 0,177 0,674 

UPP 
16 18,63   

 SKUPAJ  35    

*Opomba: URP - učitelji razrednega pouka, UPP - učitelji predmetnega pouka 
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V prednostih timskega dela za učence rezultati Kruskall-Wallisovega preizkusa razlik med 

učitelji glede na smer njihove izobrazbe kažejo statistično značilne razlike pri treh indikatorjih 

generalnih stališč. 

S tretjo trditvijo Timsko poučevanje omogoča večjo aktivnost OPP v večji meri soglašajo 

predmetni učitelji kot pa učitelji razrednega pouka. S peto trditvijo Timsko poučevanje 

prispeva k učnemu napredku OPP se bolj strinjajo učitelji predmetnega pouka. Podobno se 

predmetni učitelji bolj strinjajo z osmo trditvijo Prisotnost dveh učiteljev v razredu je za 

druge otroke v razredu moteča. Učitelji razrednega pouka pa pogosteje kot učitelji 

predmetnega pouka opažajo, da OPP pogosteje prosijo za pomoč izvajalca DSP kot učitelja.  

Trend se kaže pri četrti trditvi Timsko poučevanje omogoča večjo aktivnost drugih učencev v 

razredu, saj se z njo bolj strinjajo predmetni učitelji, vendar razlika ni statistično značilna.  

Pri ostalih trditvah ni statistično značilnih razlik v prednostih timskega dela za učence med 

učitelji glede na smer njihove izobrazbe.  

 

Na naslednji strani v Tabeli 79 predstavljam statistični izračun razlik med izvajalci DSP, 

glede na njihovo delovno dobo, v prednostih timskega poučevanja za učence. 
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Tabela 79: Izračun razlik med izvajalci DSP, glede na njihovo delovno dobo, v prednostih 

timskega poučevanja za učence  

 PREDNOSTI TIMSKEGA POUČEVANJA DELOVNA DOBA  N 
 

χ
2
 P 

1. OPP so pri timskem poučevanju bolj 

motivirani za delo kot pri urah individualnega 

poučevanja. 

0–5 let 24 45,50 14,497 0,006 

6–10 let 24 36,79   

11–15 let 11 53,86   

16–20 let 7 55,93   

več kot 20 let 16 27,75   

2. Tudi drugi učenci v razredu so pri timskem 

poučevanju bolj motivirani za delo. 

0–5 let 24 44,83 8,359 0,079 

6–10 let 24 34,96   

11–15 let 11 47,82   

16–20 let 7 55,64   

več kot 20 let 16 35,78   

3. Timsko poučevanje omogoča večjo aktivnost 

OPP. 

0–5 let 24 37,94 12,568 0,014 

6–10 let 24 39,44   

11–15 let 11 44,50   

16–20 let 7 67,14   

več kot 20 let 16 36,66   

4. Timsko poučevanje omogoča večjo aktivnost 

drugih učencev v razredu. 

0–5 let 24 39,81 1,683 0,794 

 6–10 let 24 42,83   

11–15 let 11 39,36   

16–20 let 7 49,93   

več kot 20 let 16 39,81   

5. Timsko poučevanje prispeva k učnemu 

napredku OPP. 

0–5 let 24 35,52 11,645 0,020 

6–10 let 24 42,10   

11–15 let 11 41,95   

16–20 let 7 65,36   

več kot 20 let 16 38,81   

6. Timsko poučevanje prispeva k učnemu 

napredku tudi drugih učencev v razredu. 

0–5 let 24 38,88 1,500 0,827 

6–10 let 24 43,00   

11–15 let 11 42,86   

16–20 let 7 48,36   

več kot 20 let 16 39,25   

7. Prisotnost dveh učiteljev v razredu je za OPP 

moteča. 

0–5 let 24 45,17 1,423 0,840 

6–10 let 24 41,83   

11–15 let 11 38,77   

16–20 let 7 38,93   

več kot 20 let 16 38,50   

8. Prisotnost dveh učiteljev v razredu je tudi za 

druge otroke v razredu moteča. 

0–15 let 24 44,38 2,070 0,723 

6–10 let 24 38,00   

10–15 let 11 45,86   

16–20 let 7 41,21   

več kot 20 let 16 39,56   

9. OPP pogosteje prosijo za pomoč izvajalca 

DSP kot učitelja. 

0–5 let 24 43,23 2,079 0,721 

6–10 let 24 43,23   

11–15 let 11 41,77   

16–20 let 7 30,64   

več kot 20 let 16 40,88   

10. Drugi učenci v razredu pogosteje prosijo za 

pomoč učitelja kot izvajalca DSP. 

0–5 let 24 42,06 1,658 0,798 

 6–10 let 24 39,31   

11–15 let 11 40,77   

16–20 let 7 36,29   

več kot 20 let 16 46,72   

11. Timsko poučevanje omogoča več 0–5 let 24 40,94 1,619 0,805 
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individualiziranega in diferenciranega dela z 

učenci. 

6–10 let 24 42,63   

11–15 let 11 36,18   

16–20 let 7 45,36   

več kot 20 let 16 42,63   

 SKUPAJ  82    

 

V prednostih timskega dela za učence rezultati Kruskall-Wallisovega preizkusa razlik med 

izvajalci DSP glede na njihovo delovno dobo kažejo statistično značilne razlike pri treh 

indikatorjih generalnega stališča. 

S trditvijo OPP so pri timskem poučevanju bolj motivirani za delo kot pri urah individualnega 

poučevanja se najbolj strinjajo izvajalci DSP, ki imajo 16–20 let delovnih izkušenj v vzgoji in 

izobraževanju. Sledijo tisti, ki imajo 11–15 let delovne dobe. Izvajalci DSP, ki imajo najdaljšo 

delovno dobo, pa so najmanj prepričani o tem. 

Podobno je s trditvijo Tudi drugi učenci v razredu so pri timskem poučevanju bolj motivirani 

za delo, s katero se najbolj strinjajo izvajalci s 16–20 let delovne dobe, najmanj pa tisti, ki 

imajo 6–10 let delovnih izkušenj in tudi anketiranci z največ delovnih izkušenj. Vendar pri tej 

trditvi obstaja le trend, statistično značilnih razlik v prednostih timskega poučevanja med 

izvajalci DSP glede na delovno dobo pa ni. 

Iz Tabele 82 je razvidno, da trditev Timsko poučevanje omogoča večjo aktivnost otrok s 

posebnimi potrebami najmanj podpirajo izvajalci DSP z več kot 20 let delovne dobe v vzgoji 

in izobraževanju, v največji meri pa ji pritrjujejo izvajalci DSP, ki imajo, kot že v prejšnjih 

dveh primerih, med 16 in 20 let delovnih izkušenj. Trditvi, da Timsko poučevanje prispeva k 

učnemu napredku OPP, je pritrdilo največ učiteljev s 16–20 let delovne dobe. Učitelji z 

največ petimi leti delovnih izkušenj so najmanj prepričani o tem.   

Pri ocenah ostalih trditev ni statistično značilnih razlik v prednostih timskega poučevanja za 

učence med izvajalci DSP glede na njihovo delovno dobo v vzgoji in izobraževanju. 

Iz podatkov lahko razberemo, da največ prednosti timskega poučevanja za učence opažajo 

izvajalci DSP s 16–20 let delovne dobe v vzgoji in izobraževanju. Dobljene rezultate lahko 

pojasnimo s Hubermanovim modelom učiteljevega profesionalnega razvoja (1993, po 

Javornik Krečič, 2008). Huberman (prav tam) pojasnjuje, da učitelji, ki imajo med 7 in 18 let 

delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, so v fazi poklicne aktivnosti in eksperimentiranja 

ter vnovičnega samovrednotenja. V tej fazi analizirajo in preizkušajo različne načine svojega 

ravnanja in svoj vpliv na učence.  
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Statistično značilne razlike v prednostih timskega poučevanja za učence je mogoče zaznati 

tudi med učitelji, zato so v nadaljevanju prikazane razlike med učitelji glede na njihovo 

delovno dobo. 

 

Tabela 80: Izračun razlik med učitelji, glede na delovno dobo, v prednostih timskega 

poučevanja za učence  

 PREDNOSTI TIMSKEGA POUČEVANJA DELOVNA DOBA  N 
 

χ
2
 P 

1. OPP so pri timskem poučevanju bolj motivirani 

za delo kot pri urah individualnega poučevanja. 

0–5 let 5 13,80 2,924 0,571 

6–10 let 4 20,00   

11–15 let 6 21,92   

16–20 let 2 20,00   

več kot 20 let 18 17,19   

2. Tudi drugi učenci v razredu so pri timskem 

poučevanju bolj motivirani za delo. 

0–5 let 5 15,90 2,732 0,604 

6–10 let 4 19,00   

11–15 let 6 13,83   

16–20 let 2 19,00   

več kot 20 let 18 19,64   

3. Timsko poučevanje omogoča večjo aktivnost 

OPP. 

0–5 let 5 15,30 1,123 0,891 

6–10 let 4 21,25   

11–15 let 6 17,00   

16–20 let 2 17,00   

več kot 20 let 18 18,47   

4. Timsko poučevanje omogoča večjo aktivnost 

drugih učencev v razredu. 

0–5 let 5 8,50 10,767 0,029 

 6–10 let 4 22,88   

11–15 let 6 16,50   

16–20 let 2 8,50   

več kot 20 let 18 21,1   

5. Timsko poučevanje prispeva k učnemu napredku 

OPP. 

0–5 let 5 15,80 0,534 0,970 

6–10 let 4 17,50   

11–15 let 6 17,50   

16–20 let 2 17,50   

več kot 20 let 18 18,94   

6. Timsko poučevanje prispeva k učnemu napredku 

tudi drugih učencev v razredu. 

0–5 let 5 14,60 3,500 0,478 

6–10 let 4 17,00   

11–15 let 6 15,67   

16–20 let 2 13,00   

več kot 20 let 18 20,50   

7. Prisotnost dveh učiteljev v razredu je za OPP 

moteča. 

0–5 let 5 20,70 2,539 0,638 

6–10 let 4 23,25   

11–15 let 6 16,17   

16–20 let 2 19,00   

več kot 20 let 18 16,58   

8. Prisotnost dveh učiteljev v razredu je tudi za 

druge otroke v razredu moteča. 

0–15 let 5 19,90 3,197 0,525 

6–10 let 4 22,38   

10–15 let 6 21,00   

16–20 let 2 18,25   

več kot 20 let 18 15,47   

9. OPP pogosteje prosijo za pomoč izvajalca DSP 

kot učitelja. 

0–5 let 5 12,40 5,369 0,251 

6–10 let 4 11,50   

11–15 let 6 22,33   

16–20 let 2 22,00   
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več kot 20 let 18 19,11   

10. Drugi učenci v razredu pogosteje prosijo za 

pomoč učitelja kot izvajalca DSP. 

0–5 let 5 11,70 8,400 0,078 

 6–10 let 4 19,13   

11–15 let 6 27,17   

16–20 let 2 13,00   

več kot 20 let 18 17,00   

11. Timsko poučevanje omogoča več 

individualiziranega in diferenciranega dela z učenci. 

0–5 let 5 16,40 3,534 0,473 

6–10 let 4 13,00   

11–15 let 6 18,67   

16–20 let 2 13,00   

več kot 20 let 18 19,89   

 SKUPAJ  35    

 

Rezultati Kruskall-Wallisovega preizkusa razlik med učitelji v prednostih timskega 

poučevanja za učence glede na delovno dobo učiteljev kažejo statistično značilne razlike pri 

enem indikatorju generalnega stališča. 

Tako s četrto trditvijo Timsko poučevanje omogoča večjo aktivnost drugih učencev v razredu 

najbolj soglašajo učitelji s 6–10 let delovne dobe, najmanj pa učitelji začetniki, ki imajo do 5 

let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in učitelji s 16–20 let delovne dobe. 
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5.4.4 Težave pri timskem poučevanju  

 

Kljub številnim prednostim timskega poučevanja, ki jih navajajo anketiranci, ima timsko 

poučevanje med izvajalci DSP in učitelji tudi številne težave, ki timsko poučevanje otežujejo.   

 

Graf 10: Najpogostejše težave, ki se pojavljajo pri timskem poučevanju 
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Opazimo, da 62,2 % izvajalcev DSP meni, da organizacijske ovire, kot so prostorski, 

kadrovski in časovni pogoji oz. razporeditev dela med člani tima, predstavljajo zelo pogosto 

ali pogosto težavo. Podobno meni tudi 60,0 % učiteljev. Ostale navedene težave predstavljajo 

občasno oviro oz. sploh ne predstavljajo težav. 68,3 % izvajalcev DSP in 80 % učiteljev meni, 

da so občasna težava nejasno definirane vloge, ki se navezujejo na zastavljene cilje. 84,1 % 

izvajalcev DSP meni, da komunikacijske ovire predstavljajo občasno težavo ali da jim le-te ne 

predstavljajo težav. Tudi učitelji nimajo težav oz. se le redko srečujejo s težavami 

komunikacije med člani tima (88,6 %).  

Podobno 82,9 % izvajalcev DSP in 85,7 % učiteljev meni za medosebne ovire. 76,9 % 

izvajalcem DSP predstavlja občasno oviro zaznavanje bojazni, strahu in osebne ogroženosti 

pri sodelavcih. Medtem ko 60,0 % učiteljem zaznavanje bojazni, strahu in osebne ogroženosti 

sploh ne predstavlja težav. 78 % izvajalcev DSP in 77,1 % učiteljev se le občasno srečuje oz. 

ne zaznavajo težav s statusom in strokovno kompetenco posameznika. Med drugimi težavami 

le eden od izvajalcev DSP navaja osebni interes, ostali štirje »drugih« težav niso navedli.  
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Podatek, da se učitelji in izvajalci DSP najpogosteje soočajo z organizacijskimi težavami me 

ne preseneča, saj se tudi sama nemalokrat srečujem s težavami, kot sta čas za timsko 

načrtovanje in usklajevanje ur za timsko izvedbo pouka. Različni urniki in obveznosti, ki jih 

imajo učitelji in izvajalci DSP poleg poučevanja, so po mojih izkušnjah, največkrat vzrok za 

pomanjkanje časa za timsko poučevanje. Opažam tudi, da zaradi časovne stiske v zbornicah 

primanjkuje dobre in sproščene komunikacije med strokovnimi delavci, ki je ključnega 

pomena za medsebojno razumevanje in timsko delo med učitelji. Slaba komunikacija lahko 

povzroči nezaupanje med strokovnimi delavci in ogrozi medsebojne odnose.      

 

Ker me je zanimalo, ali je čas za timsko poučevanje najpogostejša ovira, sem s  χ
2 

- 

preizkusom hipotez enakih verjetnosti preizkušala, ali so po mnenju izvajalcev DSP in 

učiteljev organizacijske težave najpogostejša ovira pri timskem poučevanju. 

 

Tabela 81: Organizacijske ovire pri timskem poučevanju – mnenja izvajalcev DSP 

 Opazovano 

število IDSP 

Pričakovano 

število IDSP 

Razlika 

ni težava oz. je 

občasna težava 

31 41,0 -10,0 

je pogosta oz. zelo 

pogosta težava 

51 41,0 10,0 

SKUPAJ 82   

χ
2
 4,878 

P 0,027 

 

Podatki kažejo, da obstajajo statistično značilne razlike (P=0,027) med izvajalci DSP, zato 

hipotezo H4.5, ki predvideva, da po mnenju izvajalcev DSP organizacijske predstavljajo 

najpogostejšo oviro pri timskem poučevanju, lahko potrdim.  

 

χ
2 

- preizkus hipotez enakih verjetnosti dokazuje nasprotno pri odgovorih učiteljev, saj razlike 

niso statistično značilne. Rezultate χ
2 

- preizkusa hipotez enakih verjetnosti prikazuje Tabela 

82.  
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Tabela 82: Organizacijske ovire pri timskem poučevanju – mnenja učiteljev 

 Opazovano 

število učiteljev 

Pričakovano 

število učiteljev 

Razlika 

ni težava oz. je 

občasna težava 

14 17,5 -3,5 

je pogosta oz. zelo 

pogosta težava 

21 17,5 3,5 

SKUPAJ 35   

χ
2
 1,400 

P 0,237 

 

Iz Tabele 82 lahko razberemo, da večina učiteljev meni, da organizacijske težave 

predstavljajo največjo oviro pri timskem poučevanju. Kljub temu hipoteze H4.6, ki 

predvideva, da organizacijske ovire predstavljajo največjo težavo pri timskem poučevanju, ne 

moremo potrditi, saj razlike na ravni 5 % tveganja niso statistično značilne (P=0,237). 

Bolj konkretne težave navaja 21 izvajalcev DSP, ki so na odprto vprašanje v zvezi z 

izkušnjami s timskim delom, zlasti s timskim poučevanjem, omenjali naslednje težave, dileme 

ter manj pozitivne izkušnje. Navajajo, da: 

 je načrtovanje dela oteženo kadar so na šoli zaposleni mobilni izvajalci DSP (zlasti, 

kadar so zaposleni na več različnih šolah in so na posamezni šoli le nekaj ur 

tedensko); 

 se učenci s posebnimi potrebami velikokrat v razredu ne želijo izpostavljati zato kadar 

nečesa ne razumejo ne vprašajo učitelja ampak izvajalca DSP na individualni uri; 

 je za timsko načrtovanje potrebnega precej časovnega usklajevanja, zato pa tudi 

podpora vodstva, predlagajo določeno uro na urniku, namenjeno timskemu 

načrtovanju; 

 strokovni delavci niso dovolj usposobljeni za timsko delo, primanjkuje jim izkušenj, 

kar posledično prinaša dodatno delo in veliko prilagajanja; 

 negativne izkušnje s timskim delom, zlasti s timskim poučevanjem, poslabšajo odnose 

med kolegi, kar vzbuja neprijetne občutke pri članih tima; 

 je timsko poučevanje zahtevno in predstavlja breme, če se ovir ne da premostiti. 

 

Rezultati analize intervjujev z izvajalci DSP omogočajo še natančnejši vpogled v težave pri 

timskem poučevanju.  
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Tabela 83: Težave pri timskem poučevanju (intervju)  

INTERVJUVANEC težave pri timskem poučevanju f 

Izvajalci DSP 

IDSP 1                         

IDSP 3                       

neprostovoljna odločitev za timsko poučevanje 2 

IDSP 1                       

IDSP 2 

dodaten učitelj predstavlja dodatno breme 2 

IDSP 2                       

IDSP 3 

težave pri organizaciji (npr. čas timskega načrtovanja in 

timske evalvacije) 

2 

IDPS 3                          

IDSP 5 

medsebojno ujemanje/simpatičnost, sprejemanje, 

spoštovanje članov tima  

2 

IDSP 4                         

IDSP 5 

ovire učitelja oz. negativna naravnanost učiteljev do 

posameznika ali izvajalca DSP  

2 

IDSP 1 težavni razredi 1 

IDSP 2 OPP zavračajo skupinsko obliko dela, ker menijo, da so 

individualne ure bolj učinkovite 

1 

Učitelji 

UPP 2                        

URP 3                         

UPP 4                         

UPP 5 

organizacijske težave (usklajevanje urnikov, čas 

načrtovanja, delo pedagoških delavcev na različnih 

lokacijah) 

4 

UPP 1 medgeneracijske ovire (starostne razlike, pedagoški credo) 1 

 

Izvajalci DSP se pri timskem poučevanju srečujejo z naslednjimi težavami: organizacijske 

težave, pri čemer še posebej izpostavljajo pomanjkanje časa za načrtovanje in evalvacijo učne 

ure. Prav zaradi dodatnega časa, ki je potreben za načrtovanje, mnogi učitelji le-to občutijo 

kot dodatno obveznost. Tudi medosebne ovire vplivajo na simpatičnost učiteljev in 

neujemanje med njima. Omenjajo tudi nejasnost pri opredeljevanju oz. sprejemanju vlog 

posameznega učitelja, kar lahko vpliva na zavračanje skupinske oblike dela. Eden izmed 

dejavnikov, ki ovira timsko poučevanje, je tudi neprostovoljna odločitev za timsko 

poučevanje. V tem primeru takšna oblika dela ni smiselna. Po mnenju IDSP1 je dodatni 

učitelj v razredu lahko moteč dejavnik takrat, kadar učenci takšnega načina dela ne 

sprejemajo. Podobne ovire ugotavljajo tudi nekateri strokovnjaki (Razdevšek Pučko, 1994; 

Turk, 2000; Polak, 2009; Hrabar, 2010). Najpogosteje navedena ovira tako v domači kot tuji 

literaturi  je pomanjkanje časa (Erčulj, 2004; Murawski in Lochner, 2010; Hrabar, 2010; Hus 

in Šterlek, 2010, Pintar, 2003; Polak, 2007; Gürgür in Uzuner, 2010).  

 

Odgovori učiteljev kažejo, da v praksi najpogosteje naletijo na organizacijske ovire, kot so 

pomanjkanje časa za načrtovanje, težave z usklajevanjem urnikov, zaposlitev na več različnih 

šolah. Ovire lahko predstavljajo tudi razlike v pedagoškem »credu«, v subjektivnih teorijah 
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oz. filozofiji poučevanja, zaradi razlik v prepričanjih in stališčih v zvezi s poučevanjem. Na 

uspešnost timskega poučevanja pomembno vplivajo tudi medgeneracijske razlike (prevelika 

starostna razlika med člani tima). UPP 4 (Priloga 4) izraža dvom o učinkovitosti izvajanja 

individualne pomoči izven razreda na predmetni stopnji. Zlasti, kadar ima učenec zaradi 

težjega usklajevanja urnikov učno pomoč iz enega predmeta takrat, ko ima na urniku drugi 

predmet. V tem primeru učenec ni usvojil učne snovi. Opaža še, da se tudi drugi učitelji 

srečujejo s podobnimi težavami. Opozarja tudi, da individualna učna pomoč ni namenjena 

opravljanju domačih nalog, kot to pogosto razumejo in preračunljivo izkoriščajo nekateri 

učenci.  

 

5.4.3 Izračun razlik med učitelji v najpogostejših težavah, ki se pojavljajo pri timskem 

poučevanju glede na smer izobrazbe učiteljev 

  

Učitelji razrednega in predmetnega pouka se pri delu srečujejo z različnimi težavami pri 

timskem poučevanju. Tabela 84 prikazuje razlike med njimi. 

 

Tabela 84: Izračun statistične pomembnosti razlik med učitelji v najpogostejših težavah, ki se 

pojavljajo pri timskem poučevanju glede na smer izobrazbe učiteljev 

 TEŽAVE PRI TIMSKEM  

 POUČEVANJU 

SMER IZOBRAZBE N  χ
2
 P 

1. organizacijske težave: prostorski, 

kadrovski in časovni pogoji, razporeditev 

dela med člani tima 

URP 19 21,16 4,274 0,039 

UPP 
16 14,25   

2. nejasno definirane vloge, ki se 

navezujejo na zastavljene cilje tima 

URP 19 16,82 0,662 0,416 

UPP 16 19,41   

 3. ovire v zvezi s statusom  

 in strokovno kompetenco  

 posameznika 

URP 19 16,89 0,551 0,458 

UPP 
16 19,31   

4. komunikacijske ovire 
URP 19 18,13 0,008 0,927 

UPP 16 17,84   

5. medosebne ovire 
URP 19 17,53 0,107 0,744 

UPP 16 18,56   

6. zaznavanje bojazni, strahu in osebne 

ogroženosti 

URP 19 17,82 0,018 0,893 

UPP 16 18,22   

 SKUPAJ  35    

7. drugo 
URP 3 2,67 0,333 0,564 

UPP 1 2,00   

 SKUPAJ  4    

*Opomba: URP − učitelji razrednega pouka, UPP − učitelji predmetnega pouka 
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Rezultati Kruskall-Wallisovega preizkusa razlik med skupinami učiteljev v težavah pri 

timskem poučevanju med izvajalci DSP in učitelji glede na smer izobrazbe učiteljev kažejo 

statistično značilne razlike pri enem indikatorju generalnega stališča. 

Da so organizacijske težave pogosto povzročitelji težav pri timskem poučevanju, se v večji 

meri strinjajo učitelji razrednega pouka. Sklepam lahko, da razlike izhajajo iz tega, da učitelji 

razrednega pouka pogosteje z izvajalci DSP timsko poučujejo, kar potrjujejo tudi rezultati te 

raziskave. Pri ostalih navedenih težavah ni statistično značilnih razlik med učitelji glede na 

smer izobrazbe učiteljev.  

 

Če povzamem bistvene ugotovitve tretjega sklopa raziskovalnih vprašanj, lahko opazimo, da 

strokovni delavci potrjujejo številne prednosti timskega dela, zlasti timskega poučevanja za 

učence in strokovne delavce. Tako se učitelji in izvajalci DSP popolnoma strinjajo glede 

prednosti timskega poučevanja za učence. Skoraj polovica učiteljev in več kot polovica 

izvajalcev DSP se popolnoma strinja, da timsko poučevanje prispeva k učnemu napredku 

OPP. Oboji se popolnoma strinjajo s trditvijo, da timsko poučevanje omogoča več 

individualiziranega in diferenciranega dela. Takšnega mnenja je več kot polovica izvajalcev 

DSP in več kot dve tretjini učiteljev. Učitelji in izvajalci DSP se popolnoma strinjajo tudi s 

trditvijo, da učenci od tima učiteljev dobijo različen in bolj celosten pogled na temo (skoraj 

štiri petine izvajalcev DSP in tri petine učiteljev). Več kot polovica izvajalcev DSP se 

popolnoma strinja s trditvijo, da timsko poučevanje omogoča večjo aktivnost OPP. Skoraj 

polovica jih meni, da OPP pri timskem poučevanju pogosteje prosijo za pomoč izvajalca DSP 

kot učitelja. Slabi dve tretjini učiteljev se popolnoma strinja s trditvijo, da so povratne 

informacije učencem pri timskem poučevanju hitrejše, večsmerne in temeljitejše. 

Intervjuji z izvajalci DSP kažejo, da timsko delo popestri pouk in OPP motivira za delo, saj 

pri pouku aktivno sodelujejo. To obliko dela v celoti je težko primerjati z individualnim, kajti 

individualne obravnave potekajo v bolj sproščenem vzdušju, tempo dela je prilagojen 

otrokovim potrebam, zato so pri delu bolj natančni. Po drugi strani pa timsko delo izvajalca 

DSP in učitelja pri doseganju ciljev za OPP poteka bolj usklajeno, spodbuja socialno 

inkluzijo, vsem učencem omogoča, da spoznajo delo izvajalca DSP, izvajalcu DSP pa 

omogoča lažje odkrivanje težav drugih otrok. Podobne zaključke lahko razberemo tudi iz 

odgovorov učiteljev, ki so sodelovali v intervjuju. Učitelji vidijo prednosti timskega 

poučevanja za OPP predvsem v pomoči izvajalca DSP, saj mu sami ne morejo posvetiti toliko 

pozornosti, kot mu je lahko izvajalec DSP. Tudi učitelji poročajo o boljši motivaciji OPP, 
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večji aktivnosti (boljše razumevanje učne snovi, lažje sledenje tempu učne ure) in hitrejših 

povratnih informacijah. 

Na prednosti timskega poučevanja za strokovne delavce imajo izvajalci DSP in učitelji 

različen pogled. Tako izvajalci DSP vidijo prednosti predvsem v osebnostni in strokovni rasti, 

saj se več kot polovica izvajalcev DSP popolnoma strinja, da od sodelavcev dobijo nove ideje 

in pristope, timski uspehi pa povečajo samozavest posameznika.  

Na drugi strani odgovori učiteljev kažejo, da se skoraj polovica anketiranih popolnoma 

strinja, da prisotnost dveh učiteljev zmanjšuje verjetnost problemov med učenci in učitelji v 

oddelku. 

Pomemben se mi zdi podatek, da se več kot polovica izvajalcev DSP popolnoma oz. delno 

strinja s trditvijo, da so vse tri etape timskega dela postale redna oblika njihovega 

pedagoškega dela. Podobnega mnenja je tudi več kot tri četrtine učiteljev. 

Rezultati, dobljeni z anketnimi vprašalniki, kažejo, da so organizacijske ovire, še posebej čas 

za timsko delo, najpogostejša težava pri timskem poučevanju. Tako menijo učitelji in 

izvajalci DSP. Do razlik prihaja tudi med učitelji razrednega in predmetnega pouka. Da so 

organizacijske težave pogosto povzročitelji težav pri timskem poučevanju, se v večji meri 

strinjajo učitelji razrednega pouka, ki po naših podatkih, pogosteje poučujejo z izvajalci DSP. 

Intervjuji pa so pokazali, da je vzrok za pomanjkanje časa v usklajevanju urnikov strokovnih 

delavcev in delo na različnih lokacijah. Intervjuvanci poročajo še o ovirah, ki so osebno 

obarvani, kot so neprostovoljna odločitev za timsko poučevanje in zavračanje te oblike dela, 

strah, negativna naravnanost, medosebne ovire (antisimpatičnost, neujemanje, nezaupanje) in 

medgeneracijske ovire, ki se odražajo v starostni razliki in posledično tudi v različnem 

pojmovanju filozofije poučevanja (različna prepričanja in stališča v zvezi s poučevanjem). A. 

Polak (2007) pojasnjuje, da omenjenih ovir ne moremo odpraviti v kratkem času in ne vseh 

naenkrat. Nekatere se lahko odpravijo z uspešnim medsebojnim dogovarjanjem in s 

postopnim reševanjem problemov.  

Izkušnje učiteljev in izvajalcev DSP s timskim delom, zlasti s timskim poučevanjem, so 

večinoma pozitivne. Skoraj tretjina izvajalcev DSP je pri tem poudarila osebnostni in 

strokovni razvoj. Drugi najpogosteje naveden odgovor na vprašanje, katere so prednosti 

timskega poučevanja za učence, je, da timsko poučevanje omogoča več pomoči OPP in 

ostalim učencem v razredu, nekaj pa jih izpostavlja tudi priložnost,da spoznajo razred in 

učence. Učitelji prav tako poudarjajo strokovni razvoj, saj spoznajo strategije dela z OPP in 

lažje razumejo njihove težave. Tudi analiza intervjujev je pokazala, da ima timsko poučevanje 

številne prednosti tako za OPP in ostale učence kot za strokovne delavce. 
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V tem sklopu sem potrdila naslednje zastavljene hipoteze:  

 H4.1: Predpostavljam, da timsko poučevanje, po mnenju izvajalcev DSP, omogoča večjo 

aktivnost OPP kot pri urah pouka z enim učiteljem.   

 H4.2: Predpostavljam, da timsko poučevanje, po mnenju učiteljev, omogoča večjo 

aktivnost OPP kot pri urah pouka z enim učiteljem. 

 H4.3: Predpostavljam, da timsko poučevanje, po mnenju izvajalcev DSP, omogoča več 

diferenciranega in individualiziranega dela z učenci kot pri urah pouka z enim učiteljem. 

 H4.4: Predpostavljam, da timsko poučevanje, po mnenju učiteljev, omogoča več 

diferenciranega in individualiziranega dela z učenci. 

 H4.5: Predpostavljam, da so po mnenju izvajalcev DSP organizacijske težave pri timskem 

poučevanju najpogostejša ovira. 

 

Zavrnila sem le eno hipotezo: 

 H4.6: Predpostavljam, da so po mnenju učiteljev organizacijske težave pri timskem 

poučevanju najpogostejša ovira. 
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6 ZAKLJUČEK 

 

Otroci s posebnimi potrebami v osnovnih šolah predstavljajo 6,2 % populacije vseh otrok, 

vključenih v osnovnošolsko izobraževanje. Med njimi so najštevilčnejša skupina otroci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Tudi učitelji in izvajalci DSP, ki so sodelovali 

v raziskavi, navajajo, da se najpogosteje srečujejo oz. nudijo DSP učencem s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja (v nadaljevanju PPPU). Zaradi posebnih potreb ti otroci 

potrebujejo drugačne pristope kot večina njihovih vrstnikov. Potrebujejo dodatno strokovno 

pomoč, ki jo izvaja za to usposobljen strokovnjak, običajno specialni in rehabilitacijski 

pedagog, v skladu s cilji, zapisanimi v individualiziranem programu učenca. Pri uresničevanju 

teh ciljev imajo veliko vlogo tudi učitelji, ki otroka s posebnimi potrebami poučujejo. Timsko 

delo med izvajalci DSP in učitelji je ključnega pomena, saj je uspešno odpravljanje 

primanjkljajev mogoče le s timskim delom strokovnjakov z različnih področij. V Navodilih za 

prilagojeno izvajanje programa OŠ z DSP (2008, str. 23) se za otroke s PPPU priporoča, da je 

treba »čim več oblik DSP (tudi specialno-pedagoške) izvajati v okviru rednega pouka v 

oddelku«. Zato je pomembno, da tako izvajalci DSP kot učitelji poznajo in uporabljajo 

različne oblike pomoči za otroke s posebnimi potrebami ter jim s tem omogočijo pomoč na 

različne načine.  

   

Iz odgovorov učiteljev in izvajalcev DSP lahko povzamem, da se DSP zelo pogosto izvaja 

individualno izven oddelka, občasno pa individualno v oddelku. Med prednostmi individualne 

obravnave izvajalci DSP in učitelji navajajo predvsem lažje odpravljanje primanjkljajev, 

individualizacijo pouka, večji učinek pomoči, boljšo zbranost OPP itd. Izvajalci DSP 

izpostavljajo tudi nekatere skupine otrok, ki potrebujejo umik iz razreda, npr. otroci z motnjo 

pozornosti in koncentracije, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, hiperaktivni otroci 

in otroci, ki imajo slabšo samopodobo. Nezanemarljiv je tudi podatek, da se je za kombinacijo 

različnih pristopov opredelila kar tretjina učiteljev, medtem ko se dobri desetini učiteljev 

individualna oblika dela ne zdi najbolj ustrezna. Svojo odločitev pojasnjujejo, da bi tudi 

izvajalci DSP morali prisostvovati pouku, saj tako lažje zaznajo težave učencev. Omenjajo 

tudi socialno izključenost učencev pri individualni pomoči in prikrajšanost učencev za razlago 

učitelja. Opozarjajo, da pri učencih, ki imajo težave na področju socialnih odnosov in 

vedenja, odpravljanje primanjkljajev lažje in boljše poteka v oddelku. Z nekaterimi 

podobnimi ugotovitvami so se soočile N. Kokotec in M. Medved (2000), I. Gabrovšek (2004) 
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in M. Mataič Šalamun (2006) in nekateri tuji raziskovalci kot so Klingner in sodelavci (1998), 

Murawski in Swansin (2001) in Kilanowski-Press, Foote in Rinaldo, 2010. Domačih raziskav, 

ki bi ugotavljale uspešnost različnih oblik izvajanja DSP, v strokovni literaturi nisem 

zasledila. Opozorilo o pomanjkanju poglobljenih raziskav je mogoče zaslediti tudi pri 

omenjenih tujih avtorjih.  

 

Podatki, pridobljeni z raziskavo, kažejo, da izvajalci DSP in učitelji pogosto timsko delajo 

izven oddelka tako, da si izmenjujejo ideje za delo z OPP, diagnosticirajo OPP in si 

izmenjujejo informacije o njih. Prav tako pogosto timsko pripravljajo in evalvirajo IP, 

občasno pa tudi timsko izvajajo pogovorne ure za starše, roditeljske sestanke in razredne ure. 

Vsi anketiranci, z izjemo enega izvajalca DSP, ki so se odločili za timsko poučevanje, 

sodelujejo v vseh treh etapah timskega dela. Timsko načrtovanje načeloma poteka pred 

poukom in v povprečju traja 15 minut. Timsko poučevanje največkrat poteka nekajkrat v 

šolskem letu, pri različnih predmetih. Naloga izvajalca DSP je predvsem pomoč OPP, pa tudi 

ostalim učencem v razredu. Tej fazi sledi tudi timska evalvacija. 

Izvajalci DSP pri delu v razredu pogosteje čutijo, da se morajo prilagajati učiteljem, medtem 

ko učitelji menijo, da sta vlogi obeh učiteljev enakovredni. Med anketiranci prevladuje 

mnenje, da timsko poučevanje prispeva k učnemu napredku OPP, da omogoča več 

individualiziranega in diferenciranega dela in da učenci od tima učiteljev dobijo različen in 

bolj celosten pogled na temo. Timsko poučevanje pozitivno vpliva tudi na osebnostni in 

strokovni razvoj članov tima. Najpogosteje omenjena ovira timskega poučevanja je čas za 

timsko delo, pa tudi osebne ovire strokovnih delavcev. 

 

Raziskava je pokazala tudi nekatere razlike v posameznih trditvah in sklopih vprašanj, ki sem 

jih raziskovala glede na smer izobrazbe in delovno dobo anketirancev v vzgoji in 

izobraževanju. Izkušnje učiteljev kažejo, da izvajalci DSP na predmetni stopnji pogosteje 

poučujejo OPP individualno in izven oddelka. Pogosteje multisenzorno pojasnjujejo učno 

snov pedagogi, najredkeje pa socialni pedagogi. Prav tako pedagogi pogosteje z učenci 

ponavljajo in utrjujejo učno snov. Razberemo lahko tudi, da pozitivne medsebojne odnose 

najpogosteje spodbujajo socialni pedagogi, najredkeje pa specialni in rehabilitacijski 

pedagogi. Iz tega lahko sklepam, da je smer izobrazbe izvajalcev DSP pomemben dejavnik za 

prevzemanje različnih vlog in nalog v timu. Medsebojnim odnosom največ pozornosti 

namenijo tisti izvajalci DSP, ki imajo več kot 10, a največ 15 let delovne dobe v vzgoji in 

izobraževanju. Pri sklopu vprašanj, ki se nanašajo na timsko delo med učitelji in izvajalci 
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DSP, lahko ugotovimo, da timsko delo izven oddelka najpogosteje poteka pri diagnosticiranju 

OPP in izmenjavi informacij o njih. Skoraj polovica izvajalcev DSP meni, da pri tem pogosto 

timsko sodelujejo z učitelji in prav toliko učiteljev, da pri tem timsko sodelujejo z izvajalci 

DSP. Učitelji razrednega pouka z izvajalci DSP pogosteje timsko pripravljajo in evalvirajo 

individualizirane programe ter timsko izvajajo pogovorne ure za starše kot predmetni učitelji. 

Izvajalci DSP, ki imajo 16–20 let delovne dobe, pogosteje kot učitelji začetniki timsko 

izvajajo roditeljske sestanke. Učitelji, ki imajo med 11–15 let delovne dobe v vzgoji in 

izobraževanju, najpogosteje z izvajalci DSP timsko pripravljajo individualizirane programe, 

najredkeje pa to počno učitelji z več kot 20 let delovne dobe v vzgoji in izobraževanju.  

 

Pri sklopu ugotovitev, ki se nanašajo na timsko poučevanje, ugotavljam, da več kot polovica 

izvajalcev DSP in učiteljev še nikoli ni drug z drugim timsko poučevala. Zato lahko 

upravičeno sklepam, kot ugotavlja tudi K. Pavlič Škerjanc (2012), da timsko poučevanje 

predstavlja novost. Kljub temu so rezultati raziskave spodbudni, saj več kot 20 % izvajalcev 

DSP in približno 15 % učiteljev pogosto (majhen, a omembe vreden delež anketiranih 

učiteljev in izvajalcev DSP) oz. zelo pogosto uporablja t.i. dopolnjevalno ali komplementarno 

obliko interaktivnega timskega poučevanja (v nadaljevanju ITP, po K. Pavlič Škerjanc, 2012). 

To obliko izvajanja pouka je smotrno izbrati, kadar je en učitelj velik strokovnjak za določeno 

temo, pristop in metodo, kadar je pri usvajanju učnih ciljev posameznim učencem potrebno 

nuditi več pomoči ter kadar je nujna večja stopnja nadzora nad učenci. Cook in Friend (1995) 

pojasnjujeta, da pri tem eden učitelj prevzame vlogo pomočnika. Menita, da je to navadno 

specialni in rehabilitacijski pedagog. Na opisan način poročata o uspešno izpeljanih urah 

zgodovine na neki ameriški šoli. Po navedbah nekaterih avtorjev je to (Weiss in Lloyd, 2002, 

po Gürgür in Uzuner, 2010; Scruggs, Mastopieri in McDuffie (2007) najpogosteje 

uporabljena oblika timskega poučevanja. Sledi t.i. podporna ali suportivna oblika ITP, pri 

kateri en učitelj izvaja pouk, drugi pa opazuje. Opaziti je mogoče tudi uporabo nekaterih 

drugih oblik timskega poučevanja, npr. izmenjalno ali alternacijsko in vzporedno ali paralelno 

ITP. Do podobnih ugotovitev so pripeljali tudi intervjuji z učitelji in izvajalci DSP.  

Dvogovorno ali dialogično ITP in soodvisno ali tradicionalno ITP pogosteje uporabljajo 

učitelji razrednega pouka kot pa učitelji predmetnega pouka. Soodvisnemu ali 

tradicionalnemu in vzporednemu ali paralelnemu ITP so najbolj naklonjeni izvajalci DSP z 

več kot 20 let delovne dobe v vzgoji in izobraževanju. Z izvajalci DSP pogosteje timsko 

poučujejo učitelji, ki imajo več kot 20 let delovne dobe. Rezultati, dobljeni z anketnim 

vprašalnikom, kažejo, da izvajalci DSP pogosteje timsko poučujejo z učitelji razrednega 
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pouka, intervjuji z izvajalci DSP pa, da je timsko poučevanje v prvi vrsti odvisno od razreda, 

ki ga obiskuje OPP. Na osnovi intervjujev z učitelji sem ugotovila, da učitelji pogosteje 

timsko poučujejo z izvajalci DSP kot z drugimi učitelji iste ali drugačne smeri 

(medpredmetno timsko povezovanje). Moje dosedanje izkušnje kažejo, da je dopolnjevalno 

oz. komplementarno ITP najpogosteje uporabljena oblika timskega poučevanja. Potrjujem, da 

je temu tako, ker se pri načrtovanju učne ure izhaja iz predpostavke, da je učitelj tisti, ki 

prevzame vodilno vlogo, izvajalec DSP pa prevzame vlogo učitelja pomočnika, saj spremlja 

delo učencev, pri čemer največ pozornosti posveti prav učencem s posebnimi potrebami. 

Osebno imam več izkušenj s timskim poučevanjem na razredni kot predmetni stopnji, saj je 

pomembno prav zgodnje odkrivanje in odpravljanje primanjkljajev učencev. Namen timskega 

poučevanja je tudi, da se prepreči morebitne kasnejše težave posameznika kot so bralno-

napisovalne težave, diskalkulija, orientacija ipd. Anketirani izvajalci DSP in učitelji 

najpogosteje navajajo, da timsko poučujejo priložnostno oz. nekajkrat v šolskem letu pri 

različnih predmetih. Da timsko poučevanje poteka pri različnih predmetih kažejo tudi 

ugotovitve nekaterih učiteljev in izvajalcev DSP iz drugih raziskav. A. Turk (2000) poroča o 

timskem poučevanju pri športu, slovenščini in matematiki, T. Zanjkovič (2005) pri 

matematiki, Austin (2001) pri družboslovnih predmetih, Rea, McLaughlin in Walther-Thomas 

(2002) pa pri jeziku, matematiki, naravoslovnih in družboslovnih predmetih. Intervjuvanci pa 

večinoma poročajo o tedenskem timskem poučevanju (1–3 ure na teden). Iz nekaterih 

odgovorov je težko sklepati, ali imajo v mislih timsko poučevanje, kot sem ga predstavila v 

teoretičnem delu, saj so meje med timskim poučevanjem in timskim delom v njihovih 

navedkih manj jasne. Rezultati anketnega vprašalnika kažejo, da večino dela, vezanega na 

izvajanje pouka, opravi učitelj. Kar je razumljivo, saj je strokovnjak za določeno predmetno 

področje. Izvajalci DSP prevzamejo vlogo podpornega učitelja in skrbijo za to, da OPP 

opravijo dogovorjene šolsko delo. Pri tem se osredotočijo na individualne potrebe OPP, 

pomagajo pa tudi ostalim učencem v razredu. O takšni delitvi dela poročajo tudi nekateri tuji 

raziskovalci (Scruggs, Mastropieri in McDuffie, 2007; Klingner in sodelavci, 1997). Iz 

rezultatov je razvidno, da didaktične oz. sprostitvene igre najpogosteje izvajajo socialni 

pedagogi, ki tudi najpogosteje izmed vseh izvajalcev DSP razlago učne snovi prepustijo 

učiteljem. Pri prilagajanju učnih pripomočkov pa so mnenja izvajalcev DSP deljena, saj jih 

specialni in rehabilitacijski pedagogi in socialni pedagogi večinoma prilagajajo sami, 

psihologi in pedagogi pa skupaj z učiteljem.  
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Po mnenju izvajalcev DSP in učiteljev timsko načrtovanje večinoma poteka pred poukom. En 

izvajalec DSP loči med trenutnim oz. sprotnim vsakodnevnim timskim dogovarjanjem na dan 

izvedbe učne ure in vnaprej načrtovanim timskim izvajanjem zahtevnejših vsebin. Trenutno 

oz. sprotno vsakodnevno timsko dogovarjanje pomeni, da je vloga izvajalca DSP, da pomaga 

učencem. Kadar naloga izvajalca DSP ni vezana zgolj na pomoč učencem, ampak tudi na 

posredovanje znanja, je potrebno timsko načrtovati že prej (npr. en teden, en mesec). Učitelji 

ocenjujejo, da za timsko načrtovanje porabijo največ 15 minut, izvajalci DSP pa menijo, da 

med četrt in pol ure. Intervjuji z izvajalci DSP in učitelji pa so pokazali, da je timsko 

načrtovanje odvisno od učnih vsebin. Mnenja avtorjev kot so Klingner idr. (1998), Dieker in 

Murawski (2004) o tem, koliko časa je potrebno nameniti timskemu načrtovanju, so različna. 

Nekatera so skladna z ugotovitvijo raziskave. Po poročanju izvajalcev DSP timska evalvacija 

večinoma poteka po pouku in traja največ 15 minut. Na tem mestu je potrebno poudariti, da 

intervjuvani izvajalci DSP ločijo timsko evalvacijo med člani tima, ki navadno poteka kot 

neformalni razgovor, in timsko evalvacijo na ravni šole, tj. pisno poročilo v ta namen 

predvidenem formalnem formularju. Učitelji se pogosto poslužujejo le navidezno timske 

evalvacije po elektronski pošti, pri čemer gre bolj za dajanje povratnih informacij ali mnenj. 

Številni avtorji (Murawski in Lochner, 2011; Polak, 2011; Polak, 2009; Murawski in Dierker, 

2008; Kohler-Evans, 2006) izrazito poudarjajo pomembnost skrbnega timskega načrtovanja in 

timske evalvacije.  

 

V drugem sklopu vprašanj sem obravnavala doživljanje timskega dela izvajalcev DSP in 

učiteljev. Gledano v celoti je mogoče zaznati veliko naklonjenost anketirancev timskemu 

poučevanju. Temu je morda tako, ker se je večina izvajalcev DSP in učiteljev za to obliko 

dela prostovoljno odločila. Intervjuji z učitelji, pa so pokazali, da so se štirje od petih učiteljev 

za to obliko dela odločili na pobudo sodelavca. Te ugotovitve lahko podkrepimo z razlago, da 

so medsebojni odnosi članov tima in skupni cilji ter pogledi na poučevanje ključni dejavniki 

za uspešno timsko poučevanje. Tako učitelji kot izvajalci DSP timsko poučevanje pretežno 

doživljajo kot osebni in strokovni izziv. Učitelji razrednega pouka pogosteje kot učitelji 

predmetnega pouka priznavajo, da jim timsko poučevanje pomeni tudi dodatno obveznost. Ta 

ugotovitev ni presenetljiva, saj sodeč po rezultatih raziskave, učitelji razrednega pouka 

pogosteje timsko poučujejo z izvajalci DSP kot učitelji predmetnega pouka. Izvajalcem DSP, 

ki imajo več kot 20 let delovne dobe, timsko poučevanje ne pomeni strokovnega izziva. 

Sklepam, da takšno dojemanje timskega poučevanja izhaja iz izkušenj strokovnih delavcev, 

pri čemer nimajo treme.  
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Tretji, zadnji sklop raziskovalnih vprašanj se je nanašal na prednosti in težave pri timskem 

delu. Učitelji in izvajalci DSP se popolnoma strinjajo, da timsko poučevanje prispeva k 

učnemu napredku OPP. Oboji se popolnoma strinjajo tudi s trditvijo, da timsko poučevanje 

omogoča več individualiziranega in diferenciranega dela. Popolnoma se strinjajo s trditvijo, 

da učenci od tima učiteljev dobijo različen in bolj celosten pogled na temo. Izvajalci DSP, ki 

imajo med 16 in 20 let delovne dobe v vzgoji in izobraževanju menijo, da so tako OPP kot 

tudi drugi otroci v razredu pri timskem poučevanju bolj motivirani kot pri individualnih urah. 

Prav tako se ti izvajalci DSP najbolj strinjajo, da timsko poučevanje omogoča večjo aktivnost 

OPP in posledično tudi večji učni napredek OPP. Po mnenju učiteljev s 6–10 let delovne dobe 

timsko poučevanje omogoča večjo aktivnost drugih učencev v razredu. Med prednostmi 

timskega poučevanja za strokovne delavce pa učitelji, ki imajo več kot 20 let delovne dobe v 

vzgoji in izobraževanju najpogosteje navajajo, da so kolegi v timu zgled in vir novih idej in 

pristopov. Rezultati kažejo, da so organizacijske ovire, še posebej čas, za timsko načrtovanje 

in timsko evalvacijo pogosta težava pri timskem poučevanju. Tako menijo učitelji in izvajalci 

DSP. Intervjuji so pokazali, da je vzrok za pomanjkanje časa v usklajevanju urnikov 

strokovnih delavcev in učna obveznost na različnih lokacijah. Intervjuvanci poročajo še o 

ovirah, ki se nanašajo na osebne ovire in medgeneracijske ovire, ki se odražajo v starostni 

razliki in posledično tudi v različnem pojmovanju filozofije poučevanja. 

 

Na podlagi ugotovljenih teoretičnih in empiričnih spoznanj v nadaljevanju predstavljam 

nekatera priporočila za izboljšanje pedagoške prakse na področju timskega dela 

izvajalcev DSP in učiteljev: 

 Pri pripravi individualiziranega programa naj se doda cilj, da se DSP občasno (npr. 

enkrat mesečno) izvaja v oddelku, saj takšen način dela OPP navaja na vodeno, vendar 

samostojno delo, še posebej v drugi in tretji triadi. Drugim učencem v razredu 

omogoča, da spoznajo izvajalca DSP in njegovo delo, izvajalcu DSP pa, da spozna 

druge učence, odkrije morebitne težave ostalih učencev v razredu, na katere opozori 

učitelja in starše. Razrednim oz. predmetnim učiteljem omogoča, da se lahko posvetijo 

učencem, ki dosegajo zahtevnejše standarde znanja. 

 Izvajalci DSP naj v dogovoru z učiteljem pri timskem poučevanju zavzamejo čim bolj 

aktivno vlogo, npr. prevzamejo uvodno motivacijo, vodenje iger, vodenje ponavljanja 

in utrjevanja znanja ipd., saj vloga opazovalca izvajalcem DSP ne zagotavlja 

enakovrednega položaja z učiteljem.  
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 Ravnatelji naj učitelje in izvajalce DSP ozaveščajo o prednostih timskega poučevanja, 

saj omogočajo spodbujanje sodelovalne kulture na šoli. Prav tako naj strokovnim 

delavcem omogočijo izobraževanje za timsko delo in timsko poučevanje, jim 

omogočijo sodelovanje pri oblikovanju timov in jim dovolijo, da se za timsko 

poučevanje sami odločijo. 

 Učitelji in izvajalci DSP, ki imajo izkušnje s timskim poučevanjem, naj svoje izkušnje 

delijo z drugimi strokovnimi delavci. 

 Za timsko poučevanje je smiselno presoditi vrsto in stopnjo primanjkljajev OPP, saj 

timsko poučevanje nima enakega učinka za vse OPP in ni za vse OPP enako 

učinkovito. Nekatere raziskave potrjujejo izvajanje DSP v oddelku za učence z učnimi 

težavami in s PPPU, pa tudi za spodbujanje in učenje socialnih veščin učencev.  

 Timsko poučevanje med izvajalci DSP in učitelji bi lahko bilo umeščeno v urnik npr. 

kot redna ura na urniku (npr. vsak teden ali na štirinajst dni). Namenjena bi bila 

organizaciji dela in strategijam učenja, ponavljanja in utrjevanja snovi, bralnim 

strategijam, tehnikam sproščanja in premagovanja stresa, različnim treningom 

učencev. 

 Timsko poučevanje med izvajalcem DSP in učiteljem je lahko učinkovita oblika dela 

v kombiniranih oddelkih, saj je izvajalec DSP lahko učitelju, OPP, pa tudi ostalim 

učencem v veliko pomoč pri pojasnjevanju učne snovi, navodil, skupinskem učenju, 

ponavljanju in utrjevanju znanja, za povratne informacije učencem ...  

 

Empirična raziskava v okviru tega magistrskega dela omogoča vpogled v trenutno pedagoško 

prakso v zvezi z različnimi oblikami izvajanja DSP in timskega dela, zlasti timskega 

poučevanja med učitelji in izvajalci DSP, zato navajam nekatere omejitve in predloge za 

nadaljnje raziskovanje: 

 Pri nadaljnjem raziskovanju bi bilo smiselno vključiti tudi neodvisni spremenljivki 

vrsta in stopnja primanjkljajev oz. ovir OPP, saj bi tako dobili natančnejše podatke, za 

katere OPP je timsko poučevanje ustrezno oz. smiselno in za katere OPP takšna oblika 

dela ni ustrezna. 

 Zanimivo bi bilo poznati število otrok v razredu in število OPP ter ugotoviti, ali je 

število otrok (OPP in drugih učencev) povezano s pogostostjo timskega poučevanja, 

katere oblike timskega poučevanja so uspešnejše, kako pogosto in pri katerih 

predmetih je priporočljivo timsko poučevati. 
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 Da bi mnenja o timskem poučevanju predstavljala zaokroženo celoto, bi bilo smiselno 

v raziskavo vključiti tudi OPP in druge učence v oddelku ter preučiti in primerjati 

njihove poglede in doživljanje timskega poučevanja.  

 Kljub temu da sem k sodelovanju v raziskavi povabila vse slovenske osnovne šole, je 

anketni vprašalnik izpolnilo 244 izvajalcev DSP, od tega je bilo 88 neveljavnih oz. 

delno izpolnjenih vprašalnikov in 119 učiteljev, pri čemer sem morala izločiti 7 

neveljavnih oz. nepopolno izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Smiselno bi bilo 

povečati število udeležencev, zlasti vzorec učiteljev, ki timsko poučuje z izvajalci 

DSP. 

 Zanimivo bi bilo spremljati in raziskati učinke timskega poučevanja na učni napredek 

OPP, aktivnost OPP pri timskem poučevanju in motivacijo OPP za delo pri timskem 

poučevanju. 

 

Izsledki te raziskave imajo veliko uporabno vrednost za pedagoško prakso. Njen namen je 

spodbuditi izvajalce DSP in učitelje k izvajanju različnih oblik DSP, ki mora v prvi vrsti biti 

prilagojena OPP. Namen raziskave ni bil v smeri prepričevanja, da timsko poučevanje lahko 

nadomesti individualno delo (ker otroci s posebnimi potrebami prav z individualnim 

pristopom ogromno pridobijo, saj je poudarek individualnih ur na odpravljanju primanjkljajev 

OPP), saj se oba pristopa med seboj pomembno razlikujeta in prav zaradi teh razlik delujeta 

komplementarno. Namen raziskave je bil opozoriti, da se nekatere potrebe učencev, kot npr. 

razvoj socialnih veščin in vedenja, učne težave ter doseganje standardov znanja, zapisanih v 

učnem načrtu, lažje uresničujejo v razredu oz. s kombinacijo različnih pristopov. Odgovori 

anketirancev (35 učiteljev in 82 izvajalcev DSP), ki so izpolnili celoten vprašalnik ter 

odgovorili na vprašanja o timskem delu in na vprašanja o timskem poučevanju, dokazujejo, 

da ima timsko poučevanje mnogo prednosti za oba profila strokovnih delavcev. Dokazujejo 

tudi, kar poudarja A. Pavlič Škerjanc (2012), da so se anketirani izvajalci DSP in učitelji 

pripravljeni odreči vajenemu in utečenemu, novosti pa sprejemajo kot izziv in priložnost za 

profesionalni in osebni razvoj. Želim si, da bi v tej smeri razmišljalo čim več specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov, socialnih pedagogov, pedagogov, psihologov in inkluzivnih 

pedagogov ter seveda čim več učiteljev razrednega in predmetnega pouka. Če hočemo 

zagotoviti kakovosten pouk za vse učence, moramo učitelji in izvajalci DSP najti pot do 

timskega dela, zlasti timskega poučevanja, ali kar po mnenju A. Polak (2012) pomeni, biti 

pripravljeni izobraževati se, se udeleževati seminarjev, spremljati strokovno literaturo s tega 

področja in prenašati pridobljeno znanje ter izkušnje drug na drugega.    
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Priloga 1: Anketni vprašalnik za izvajalce dodatne strokovne pomoči 

 

TIMSKO DELO IZVAJALCEV DODATNE STROKOVNE POMOČI IN 

OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV 

 

 

Spoštovani! 

 

Prosim vas za sodelovanje v raziskavi o timskem delu izvajalcev dodatne strokovne pomoči in 

učiteljev. V vzorec raziskave so zajete vse slovenske osnovne šole. Zdaj imate priložnost, da s svojim 

sodelovanjem prispevate k pomembnim ugotovitvam na tem področju. V zahvalo za sodelovanje vam 

bom lahko po zaključeni raziskavi posredovala sklepne ugotovitve. 

Odgovarjanje na vprašalnik vam bo vzelo približno 20 minut časa. Vaši odgovori so anonimni in bodo 

uporabljeni izključno v znanstveno-raziskovalne namene, zato vas prosim, da na vprašanja 

odgovarjate iskreno. Ni pravilnih in napačnih odgovorov, so le vaša mnenja in pogledi. 

 

Zahvaljujem se vam za vaš trud in sodelovanje pri pripravi raziskave.  

 

Lepo pozdravljeni, 

 

Petra Havaj 

 
 

1. Spol:        a) moški               b) ženski 2. Starost v letih: ______ 

 

3. Stopnja izobrazbe: 

a) srednja 

b) višja 

c) visoka 

d) univerzitetna 

e) magisterij stroke 

f) magisterij znanosti 

g) doktorat 

 

4. Smer izobrazbe: 

a) specialni in rehabilitacijski pedagog 

b) defektolog 

c) socialni pedagog 

d) psiholog 

e) pedagog 

f) učitelj z defektološko dokvalifikacijo 

g) drugo: _______________________ 

 

5.  Delovno mesto: 

a) učitelj za DSP 

b) mobilni učitelj za DSP 

c) svetovalni delavec 

d) drugo: _______________________ 

 

6. Delovna doba v vzgoji in 

izobraževanju: 

a) do vključno 5 let  

b) od 5 do  10 let 

c) nad 10 do  15 let 

d) nad 15 do  20 let 

e) več kot 20 let 

 

7. Obkrožite, katerim otrokom nudite DSP v tem šolskem letu. Možnih je več odgovorov. 

a) otrokom z lažjimi motnjami v duševnem razvoju 

b) slepim in slabovidnim otrokom oz. otrokom z okvaro vidne funkcije 

c) gluhim in naglušnim otrokom 

d) otrokom z govorno-jezikovnimi motnjami 

e) gibalno oviranim otrokom 

f) dolgotrajno bolnim otrokom 

g) otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

h) otrokom z avtističnimi motnjami 

i) otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 

j) otrokom s kombiniranimi motnjami 

 

Katerih je na vaši šoli največ? ________________________________________________________ 
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8. Kako pogosto izvajate spodaj navedene oblike DSP? 

 

 1 – še 

nikoli 

2 – 

občasno 

3 – 

pogosto 

4 – zelo 

pogosto 

1. individualno, izven razreda     

2. individualno, v razredu     

3. v dvojicah, izven razreda     

4. v dvojicah, v razredu      

5. z manjšo skupino učencev, izven razreda     

6. z manjšo skupino učencev, v razredu     

 

Se vam zdi prevladujoča oblika dela ustrezna? Utemeljite svoj odgovor. 

______________________________________________________________________________ 

 

9. Kako pogosto pri nudenju DSP izvajate navedene aktivnosti? 

 

 1 – še 

nikoli 

2 – 

občasno 

3 – 

pogosto 

4 – zelo 

pogosto 

1.  Trudim se odpravljati primanjkljaje učencev (npr. težave s 

pozornostjo, pomnjenjem, vizualno-motorično koordinacijo ipd.). 

    

2.  Učim jih, kako naj se učijo (npr. organizacija dela, strategije učenja 

in pomnjenja, ocenjevanje lastnega napredka, itd.). 

    

3. Pojasnjujem učno snov, ki temelji na vizualnem, avditivnem in 

kinestetičnem učenju. 

    

4.  Skupaj ponavljava in utrjujeva snov z različnimi didaktičnimi in 

učnimi pripomočki. 

    

5.  Spodbujam pozitivne medosebne odnose (npr. dialog, zaupanje, 

odkritost, pomoč, deljenje z drugimi ipd.) v razredu. 

    

 

10. Pri vsakem od spodaj navedenih opisov dela čim bolj natančno ocenite, kako pogosto 

velja v situacijah vašega timskega dela z otroki s posebnimi potrebami (v nadaljevanju 

OPP). 

 

 1 – še 

nikoli 

2 – 

občasno 

3 – 

pogosto 

4 – zelo 

pogosto 

1.  Skupaj z učiteljem diagnosticirava OPP.     

2.  Z učiteljem si izmenjujeva informacije o OPP.     

3. Z učiteljem si izmenjavava ideje za delo z OPP.     

4. Z učiteljem si izmenjavava izdelke (priprave, učna gradiva).     

5.  Učitelju svetujem kako naj dela z OPP.     

6. Skupaj z učiteljem pripravljava individualizirane programe.      

7. Skupaj z učiteljem narediva evalvacijo individualiziranih 

programov. 

    

8.  Skupaj z učiteljem načrtujeva načine individualizacije in 

diferenciacije dela z OPP. 

    

9. Po potrebi učne pripomočke skupaj prilagodiva potrebam OPP.     

10. Timsko izvajava razreden ure.     

11.  Timsko izvajava pogovorne ure za starše.     

12. Timsko izvajava roditeljske sestanke, na katerih starše 

informirava o načinih pomoči učencem, izvajava predavanje ali 

delavnice. 

    

13. Z učiteljem izvajava medsebojna opazovanja – v smislu 

kolegialnega učenja.  
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11. Za vsako trditev ovrednotite, kako pogosto doživljate opisano pedagoško situacijo.  

 

 1 – še 

nikoli 

2 – 

občasno 

3 – 

pogosto 

4 – zelo 

pogosto 

1.  Z učiteljem hkrati poučujeva. Pri vodenju ure se medsebojno 

dopolnjujeva, npr. odigrava prizor iz drame. 

    

2.  Z učiteljem poučujeva hkrati in vzporedno, a izvajava različne, 

vendar povezane učne dejavnosti, npr. eden razlaga novo snov, 

drugi na tablo riše miselni vzorec na obravnavano temo. 

    

3. Z učiteljem hkrati poučujeva, a izvajava različne in le delno 

povezane dejavnosti, npr. eden izvaja učni proces, drugi pomaga 

tistim, ki ne sledijo ritmu in tempu učne ure. 

    

4.  Pouk izvaja en učitelj, drugi ga opazuje kot kritični prijatelj, prav 

tako slednji opazuje tudi učence (vse ali posamezne). 

    

5. Z učiteljem si razdeliva učne dejavnosti ali le-te izvajava z 

različnimi skupinami učencev, ki krožijo med učiteljema.  

    

6. Z učiteljem si oddelek razdeliva na dve skupini. Vsak poučuje 

svojo skupino v ločenem prostoru, zasledujeva enake cilje. 

    

7. Z učiteljem si oddelek razdeliva na dve skupini glede na zmožnosti 

učencev. Poučujeva v ločenih prostorih, a z diferenciranimi cilji, 

vsebinami, dejavnostmi. 

    

 

V kolikor ste na trditve od 1-7 odgovorili s »še nikoli«, se vam zahvaljujem za reševanje vprašalnika. 

V kolikor ste vsaj na eno izmed sedmih trditev odgovorili z »občasno«, »pogosto« ali »zelo pogosto«,  

vas prosim, da nadaljujete z 12. vprašanjem. 

 

Pri reševanju anketnega vprašalnika se boste v nadaljevanju srečevali z izrazom TIMSKO 

POUČEVANJE. TIMSKO POUČEVANJE POMENI, da praviloma dva (lahko tudi več) učitelja 

sočasno poučujeta isto skupino učencev praviloma v istem prostoru. 

 

12. Kaj vas je motiviralo za TIMSKO poučevanje? 

a) lastna odločitev 

b) pobuda sodelavca/-ke 

c) pobuda vodstva 

d) nisem imel/-a možnosti izbire, ker (utemeljite): ______________________________ 

e) drugo: _______________________________________________________________ 

 

13. Ocenite naklonjenost učiteljev in vodstva TIMSKEMU poučevanju na vaši šoli 
(obkrožite!): 

 

ni nobene naklonjenosti  

 2                3                4                    

zelo velika naklonjenost 

RAZREDNI UČITELJI                   1    5 

PREDMETNI UČITELJI               1                  2                3                4                   5 

VODSTVO                                   1                  2                3                4                    5 

 

 

14. S katerimi učitelji pogosteje TIMSKO poučujete?  

a) z razrednimi učitelji 

b) s predmetnimi učitelji  

15. Kako pogosto TIMSKO poučujete?  

a) enkrat na dan 

b) večkrat na dan 

c) enkrat na teden 

d) večkrat na teden 
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e) nekajkrat na mesec 

f) priložnostno oz. nekajkrat v šolskem letu 

 

Napišite, koliko šolskih ur TIMSKO poučujete in pri katerih predmetih oz. dejavnostih.  

___________________________________________________________________________ 

 

16. Kdaj z učiteljem največkrat TIMSKO načrtujeta in TIMSKO evalvirata uro?  

 

 timsko 

načrtovanje 

timska 

evalvacija 

1. pred poukom   

2.  med odmorom   

3. po pouku   

4. izven delovnega časa   

5. med počitnicami   

6. z učiteljem imava na urniku tedensko rezerviran čas   

7. drugo: _____________________________________________   
 

 

Napišite, koliko časa približno skupaj z učiteljem porabita za načrtovanje ure: ____________ 

Napišite, koliko časa približno skupaj z učiteljem namenita evalvaciji opravljene ure: ______ 

 

17. Prosim, da označite, kdo pri delu v timu izvaja navedene aktivnosti.  

 

 izvajalec 

DSP 

učitelj oba skupaj izmenično 

1. izvedba uvodne motivacije     

2. izvedba didaktičnih/sprostitvenih iger pri prehodu na novo 

aktivnost/učni korak 

    

3. razlaga učne snovi     

4. popravljanje napak, ki se navezujejo na znanje     

5. povratna informacija učencem     

6. priprava učnih pripomočkov in materiala     

7. prilagoditev učnih pripomočkov in materiala     

8.   poučevanje različnih strategij učenja      

9.  poučevanje različnih strategij za utrjevanje znanja     

10.  priprava preizkusov za preverjanje in ocenjevanje znanja     

11.  reševanje disciplinskih problemov v razredu     

 

18. Kakšna je vaša vloga pri TIMSKEM poučevanju z učiteljem? 

a) nadrejena, saj določam delo učitelja 

b) enakovredna, saj se sproti dogovarjava o najini vlogi 

c) se bolj prilagajam učitelju kot on meni 

d) podrejena, saj učitelj določa moje delo 
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19. Za vsako navedeno trditev označite svojo stopnjo strinjanja. 

Kratica DSP pomeni dodatna strokovna pomoč.  

 

 popolnoma 

se strinjam 

delno se 

strinjam 

se ne strinjam 

1. Sam/-a si izberem učitelja, s katerim želim timsko poučevati.    

2. Izberem učitelja, s katerim imava skupne poglede o 

poučevanju.  
   

3. Izberem učitelja, s katerim imava skupne cilje.    

4.   Pri timskem poučevanju je odgovornost za doseganje ciljev 

enakomerno porazdeljena med izvajalce DSP in učitelje. 
   

5.  Za timsko poučevanje sem dovolj usposobljen/-a.     

6. Timsko poučevanje mi pomeni osebni izziv.    

7.  Timsko poučevanje mi pomeni strokovni izziv.    

8.  Timsko poučevanje mi pomeni dodatno obveznost.    

9. Timsko delo mi pomeni nujni del poklicne vloge vsakega 

učitelja. 
   

 

20. Za vsako navedeno trditev označite svojo stopnjo strinjanja. 

 

1. Kolegi v timu so zgled in vir novih idej in pristopov.    

2. Timsko poučevanje zmanjšuje stres.    

3. Timsko poučevanje mi omogoča, da izkoristim svoja »močna 

področja«. 
   

4. Timski uspehi povečajo samozavest posameznika.    

5.  Prisotnost dveh učiteljev zmanjšuje verjetnost problemov v 

odnosu učitelj – učenec. 
   

6. Pri timskem poučevanju so povratne informacije učencem 

hitrejše, večsmerne in temeljitejše. 
   

7. Od tima učiteljev učenci dobijo različen in bolj celosten 

pogled na temo. 
   

8. Timsko načrtovanje (vsebina, potek ure, delitev vlog) je 

postalo redna oblika mojega pedagoškega dela. 
   

9.  Timsko poučevanje je postalo redna oblika mojega 

pedagoškega dela. 
   

10.  Timska evalvacija je postala redna oblika pedagoškega dela.    

 

21. Za vsako navedeno trditev označite svojo stopnjo strinjanja. 

Kratica OPP pomeni otroci s posebnimi potrebami. 

 

1.  OPP so pri timskem poučevanju bolj motivirani za delo kot 

pri urah individualnega poučevanja. 
   

2.  Tudi drugi učenci v razredu so pri timskem poučevanju bolj 

motivirani za delo. 
   

3.  Timsko poučevanje omogoča večjo aktivnost OPP.    

4.  Timsko poučevanje omogoča večjo aktivnost drugih učencev 

v razredu. 
   

5.  Timsko poučevanje prispeva k učnemu napredku OPP.    

6.  Timsko poučevanje prispeva k učnemu napredku tudi drugih 

učencev v razredu. 
   

7.  Prisotnost dveh učiteljev v razredu je za OPP moteča.    

8.  Prisotnost dveh učiteljev v razredu je tudi za druge učence v 

razredu moteča. 
   

9. OPP pogosteje prosijo za pomoč izvajalca DSP kot učitelja.    
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10.  Drugi učenci v razredu pogosteje prosijo za pomoč učitelja 

kot izvajalca DSP. 
   

11. Timsko poučevanje omogoča več individualiziranega in 

diferenciranega dela z učenci. 
   

 

22. Katere so po vašem mnenju najpogostejše težave, ki se pojavljajo pri TIMSKEM 

poučevanju? Ovrednotite navedena področja z ocenami od 1 (ni težava) do 4 (zelo 

pogosta težava). 

 

 1 – ni 

težava 

2 – 

občasna 

težava 

3 – 

pogosta 

težava 

4 – zelo 

pogosta 

težava 

1.  organizacijske ovire: prostorski, kadrovski in časovni pogoji, 

razporeditev dela med člani tima 

    

2. nejasno definirane vloge, ki se navezujejo na zastavljene cilje tima     

3. ovire v zvezi s statusom in strokovno kompetenco posameznika     

4.  komunikacijske ovire     

5.  medosebne ovire     

6. zaznavanje bojazni, strahu in osebne ogroženosti     

7. drugo: _________________________________________________     

 

23. Opišite vaše izkušnje s TIMSKIM delom, zlasti s timskim poučevanjem (primer, vpliv na 

strokovni razvoj, osebno zaznavanje in doživljanje …). 

 

 

 

24. Ali bi v zvezi z vašim TIMSKIM delom in TIMSKIM poučevanjem dodali še kaj, kar ni 

zajeto v prejšnjih vprašanjih? 

 

 

 

Napišite naslov šole le, če želite, da vas o zbranih rezultatih obvestim: 

______________________________________________________________________________ 

 

 

HVALA za vaše odgovore! 
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Priloga 2: Anketni vprašalnik za učitelje 

 

TIMSKO DELO IZVAJALCEV DODATNE STROKOVNE POMOČI IN 

OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV S POUDARKOM NA TIMSKEM POUČEVANJU 

 

Spoštovani! 

 

Prosim vas za sodelovanje v raziskavi o timskem delu izvajalcev dodatne strokovne pomoči in 

učiteljev. V vzorec raziskave so zajete vse slovenske osnovne šole. Zdaj imate priložnost, da s svojim 

sodelovanjem prispevate k pomembnim ugotovitvam na tem področju. V zahvalo za sodelovanje vam 

bom lahko po zaključeni raziskavi posredovala sklepne ugotovitve. 

Odgovarjanje na vprašalnik vam bo vzelo približno 20 minut časa. Vaši odgovori so anonimni in bodo 

uporabljeni izključno v znanstveno-raziskovalne namene, zato vas prosim, da na vprašanja 

odgovarjate iskreno. Ni pravilnih in napačnih odgovorov, so le vaša mnenja in pogledi. 

 

Zahvaljujem se vam za vaš trud in sodelovanje pri pripravi raziskave.  

 

Lepo pozdravljeni, 

 

Petra Havaj 

 
 

1. Spol:        a) moški               b) ženski 2. Starost v letih: ______ 

 

3. Stopnja izobrazbe: 

a) srednja 

b) višja 

c) visoka 

d) univerzitetna 

e) magisterij stroke 

f) magisterij znanosti 

g) doktorat 

 

4. Smer izobrazbe: 

a) učitelj/-ica razrednega pouka 

Napišite razred, ki ga v tem šolskem letu 

poučujete: ____________________ 

b) učitelj/-ca predmetnega pouka  

Napišite predmet, ki ga poučujete: 

________________________________ 

 

5.  Delovno mesto: 

a) učitelj/-ica v jutranjem varstvu 

b) učitelj/-ica razrednega pouka  

c) učitelj/-ica predmetnega pouka 

d) učitelj/-ica v podaljšanem bivanju 

e) izvajalec/-ka individualne učne 

pomoči 

f) drugo: ______________________ 

6. Delovna doba v vzgoji in 

izobraževanju: 

a) do vključno 5 let  

b) od 5 do 10 let 

c) nad 10 do 15 let 

d) nad 15 do 20 let 

e) več kot 20 let 

 

 

7. S katerimi otroci s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP) se v tem šolskem letu 

srečujete v razredu? Možnih je več odgovorov. 

a) otrokom z lažjimi motnjami v duševnem razvoju 

b) slepim in slabovidnim otrokom oz. otrokom z okvaro vidne funkcije 

c) gluhim in naglušnim otrokom 

d) otrokom z govorno-jezikovnimi motnjami 

e) gibalno oviranim otrokom 

f) dolgotrajno bolnim otrokom 

g) otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

h) otrokom z avtističnimi motnjami 

i) otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 

j) otroci s kombiniranimi motnjami 
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Katerih je v razredu največ? 

______________________________________________________________________________ 

 

8. Kako pogosto izvajalci dodatne strokovne pomoči (v nadaljevanju izvajalci DSP) 

izvajajo spodaj navedene oblike DSP? 

 

 1 – še 

nikoli 

2 – 

občasno 

3 – 

pogosto 

4 – zelo 

pogosto 

1. individualno, izven razreda     

2. individualno, v razredu     

3. v dvojicah, izven razreda     

4. v dvojicah, v razredu      

5. z manjšo skupino učencev, izven razreda     

6. z manjšo skupino učencev, v razredu     

 

Se vam zdi prevladujoča oblika dela ustrezna? Utemeljite svoj odgovor. 

______________________________________________________________________________ 

 

9. Pri vsakem od spodaj navedenih opisov dela čim bolj natančno ocenite, kako pogosto 

velja za vas v situacijah timskega dela. 

 

 1 – še 

nikoli 

2 – 

občasno 

3 – 

pogosto 

4 – zelo 

pogosto 

1.  Skupaj z izvajalcem DSP diagnosticirava OPP in si 

izmenjujeva informacije. 

    

2. Z izvajalcem DSP si izmenjujeva ideje za delo z UPP.     

3. Z izvajalcem DSP si izmenjujeva izdelke (priprave, učna 

gradiva). 

    

4.  Izvajalca DSP poučim o učni snovi, ki jo dela z OPP.     

5. Skupaj z izvajalcem DSP pripravljava individualizirane 

programe.  

    

6. Skupaj z izvajalcem DSP narediva evalvacijo 

individualiziranih programov. 

    

7. Timsko izvajava razreden ure.     

8.  Timsko izvajava pogovorne ure za starše.     

9. Timsko izvajava roditeljske sestanke, na katerih starše 

informirava o načinih pomoči učencem, izvajava predavanja 

ali delavnice. 

    

10. Z izvajalcem DSP izvajava medsebojna opazovanja – v 

smislu kolegialnega učenja.  

    

 

10. Za vsako trditev ovrednotite, kako pogosto doživljate opisano pedagoško situacijo.  

 

 1 – še 

nikoli 

2 – 

občasno 

3 – 

pogosto 

4 – zelo 

pogosto 

1.  Z izvajalcem DSP hkrati poučujeva. Pri vodenju ure se 

medsebojno dopolnjujeva, npr. odigrava prizor iz drame. 

    

2.  Z izvajalcem DSP poučujeva hkrati in vzporedno, a 

izvajava različne, vendar povezane učne dejavnosti, npr. 

eden razlaga novo snov, drugi na tablo riše miselni vzorec na 

obravnavano temo. 

    

3. Z izvajalcem DSP hkrati poučujeva, a izvajava različne in     
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le delno povezane dejavnosti, npr. eden izvaja učni proces, 

drugi kroži in nadzoruje, kako učenci delajo. Eden izvaja 

učni proces za večino učencev, drugi pomaga tistim, ki ne 

sledijo ritmu in tempu učne ure, da laže dohajajo druge. 

4.  Pouk izvaja en učitelj, drugi ga opazuje kot kritični prijatelj, 

prav tako slednji opazuje tudi učence (vse ali posamezne). 

    

5. Z izvajalcem DSP si razdeliva učne dejavnosti ali le-te 

izvajava z različnimi skupinami učencev, ki krožijo med 

učiteljema.  

    

6. Z izvajalcem DSP si oddelek razdeliva na dve skupini. 

Vsak poučuje svojo skupino v ločenem prostoru. Doseževa 

pa iste učne cilje ob enakih učnih dejavnostih. 

    

7. Z izvajalcem DSP si oddelek razdeliva na dve skupini glede 

na predznanje oz. zmožnosti učencev, njihove učne stile, 

interese ipd. Vsak učitelj poučuje svojo skupino v ločenih 

prostorih, a z diferenciranimi cilji, vsebinami, 

dejavnostmi. 

    

 

V kolikor ste na trditve od 1-7 odgovorili s »še nikoli«, se vam zahvaljujem za reševanje vprašalnika. 

V kolikor ste vsaj na eno izmed sedmih trditev odgovorili z »občasno«, »pogosto« ali »zelo pogosto«,  

vas prosim, da nadaljujete z 12. vprašanjem. 

 

Pri reševanju anketnega vprašalnika se boste v nadaljevanju srečevali z izrazom TIMSKO 

POUČEVANJE. TIMSKO POUČEVANJE POMENI, da praviloma dva (lahko tudi več) učitelja 

sočasno poučujeta isto skupino učencev praviloma v istem prostoru. 

 

11. Kaj vas je motiviralo za TIMSKO poučevanje? 

a) lastna odločitev 

b) pobuda sodelavca/-ke 

c) pobuda vodstva 

d) nisem imel/-a možnosti izbire, ker (utemeljite): ______________________________ 

e) drugo: _______________________________________________________________ 

 

12. Ocenite naklonjenost izvajalcev DSP in vodstva TIMSKEMU poučevanju na vaši šoli 
(obkrožite!): 

 

ni nobene naklonjenosti  

 2                3                4                    

zelo velika naklonjenost 

IZVAJALCI DSP                           

1    

5 

VODSTVO                                   

1 

                 2                3                4                    5 

 

13. S katerimi učitelji pogosteje timsko poučujete? 

a) z izvajalcem DSP 

b) z učitelji, ki poučujejo enak predmet kot jaz 

c) z učitelji, ki poučujejo druge predmete (medpredmetno povezovanje) 

 

14. Kako pogosto TIMSKO poučujete?  

a) enkrat na dan 

b) večkrat na dan 

c) enkrat na teden 

d) večkrat na teden 

e) nekajkrat na mesec 

f) priložnostno oz. nekajkrat v šolskem letu 
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Napišite, koliko šolskih ur TIMSKO poučujete z izvajalcem DSP in pri katerih predmetih oz. ob 

katerih priložnostih. 

______________________________________________________________________________ 

 

15. Kdaj z izvajalcem DSP največkrat TIMSKO načrtujeta in TIMSKO evalvirata uro?  

 

 timsko 

načrtovanje 

timska 

evalvacija 

1. pred poukom   

2.  med odmorom   

3. po pouku   

4. izven delovnega časa   

5. med počitnicami   

6. z učiteljem imava na urniku tedensko rezerviran čas   

7. drugo: _____________________________________________   

 

Napišite, koliko časa približno skupaj z izvajalcem DSP porabita za načrtovanje ure: ______ 

Napišite, koliko časa približno skupaj z izvajalcem DSP porabita za evalvacijo opravljene ure: 

______ 

 

16. Prosim, da označite, kdo pri delu v timu izvaja navedene aktivnosti.  

 

 izvajalec 

DSP 

učitelj oba skupaj izmenično 

1. izvedba uvodne motivacije     

2. izvedba didaktičnih/sprostitvenih iger pri prehodu na novo 

aktivnost/učni korak 

    

3. razlaga učne snovi     

4. popravljanje napak, ki se navezujejo na znanje     

5. povratna informacija učencem     

6. priprava učnih pripomočkov in materiala     

7. prilagoditev učnih pripomočkov in materiala     

8.   poučevanje različnih strategij učenja      

9.  poučevanje različnih strategij za utrjevanje znanja     

10.  priprava preizkusov za preverjanje in ocenjevanje znanja     

11.  reševanje disciplinskih problemov v razredu     

 

17. Kakšna je vaša vloga pri TIMSKEM poučevanju z izvajalcem DSP? 

a) nadrejena, saj določam delo izvajalca DSP 

b) enakovredna, saj se sproti dogovarjava o najini vlogi 

c) se bolj prilagajam izvajalcu DSP kot on meni 

d) podrejena, saj izvajalec DSP določa moje delo 

 

18. Za vsako navedeno trditev označite svojo stopnjo strinjanja. 

Kratica DSP pomeni dodatna strokovna pomoč.  

 

 popolnoma 

se strinjam 

delno se 

strinjam 

se ne strinjam 

1. Sam/-a si izberem učitelja, s katerim želim timsko poučevati.    

2. Izberem učitelja, s katerim imava skupne poglede o 

poučevanju.  
   

3. Izberem učitelja, s katerim imava skupne cilje.    

4.   Pri timskem poučevanju je odgovornost za doseganje ciljev    
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enakomerno porazdeljena med izvajalce DSP in učitelje. 

5.  Za timsko poučevanje sem dovolj usposobljen/-a.     

6. Timsko poučevanje mi pomeni osebni izziv.    

7.  Timsko poučevanje mi pomeni strokovni izziv.    

8.  Timsko poučevanje mi pomeni dodatno obveznost.    

9. Timsko delo mi pomeni nujni del poklicne vloge vsakega 

učitelja. 
   

 

19. Za vsako navedeno trditev označite svojo stopnjo strinjanja. 

 

1. Kolegi v timu so zgled in vir novih idej in pristopov.    

2. Timsko poučevanje zmanjšuje stres.    

3. Timsko poučevanje mi omogoča, da izkoristim svoja »močna 

področja«. 
   

4. Timski uspehi povečajo samozavest posameznika.    

5.  Prisotnost dveh učiteljev zmanjšuje verjetnost problemov v 

odnosu učitelj – učenec. 
   

6. Pri timskem poučevanju so povratne informacije učencem 

hitrejše, večsmerne in temeljitejše. 
   

7. Od tima učiteljev učenci dobijo različen in bolj celosten 

pogled na temo. 
   

8. Timsko načrtovanje (vsebina, potek ure, delitev vlog) je 

postalo redna oblika mojega pedagoškega dela. 
   

9.  Timsko poučevanje je postalo redna oblika mojega 

pedagoškega dela. 
   

10.  Timska evalvacija je postala redna oblika pedagoškega dela.    

 

20. Za vsako navedeno trditev označite svojo stopnjo strinjanja. 

Kratica OPP pomeni otroci s posebnimi potrebami. 

 

1.  OPP so pri timskem poučevanju bolj motivirani za delo kot 

pri urah individualnega poučevanja. 
   

2.  Tudi drugi učenci v razredu so pri timskem poučevanju bolj 

motivirani za delo. 
   

3.  Timsko poučevanje omogoča večjo aktivnost OPP.    

4.  Timsko poučevanje omogoča večjo aktivnost drugih učencev 

v razredu. 
   

5.  Timsko poučevanje prispeva k učnemu napredku OPP.    

6.  Timsko poučevanje prispeva k učnemu napredku tudi drugih 

učencev v razredu. 
   

7.  Prisotnost dveh učiteljev v razredu je za OPP moteča.    

8.  Prisotnost dveh učiteljev v razredu je tudi za druge učence v 

razredu moteča. 
   

9. OPP pogosteje prosijo za pomoč izvajalca DSP kot učitelja.    

10.  Drugi učenci v razredu pogosteje prosijo za pomoč učitelja 

kot izvajalca DSP. 
   

11. Timsko poučevanje omogoča več individualiziranega in 

diferenciranega dela z učenci. 
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21. Katere so po vašem mnenju najpogostejše težave, ki se pojavljajo pri TIMSKEM 

poučevanju? Ovrednotite navedena področja z ocenami od 1 (ni težava) do 4 (zelo 

pogosta težava). 

 
 

 1 – ni 

težava 

2 – 

občasna 

težava 

3 – 

pogosta 

težava 

4 – zelo 

pogosta 

težava 

1.  organizacijske ovire: prostorski, kadrovski in časovni pogoji, 

razporeditev dela med člani tima 

    

2. nejasno definirane vloge, ki se navezujejo na zastavljene cilje tima     

3. ovire v zvezi s statusom in strokovno kompetenco posameznika     

4.  komunikacijske ovire     

5.  medosebne ovire     

6. zaznavanje bojazni, strahu in osebne ogroženosti     

7. drugo: _________________________________________________     

 

22. Opišite vaše izkušnje s TIMSKIM delom, zlasti s timskim poučevanjem (primer, vpliv na 

strokovni razvoj, osebno zaznavanje in doživljanje …). 

 

 

 

23. Ali bi v zvezi z vašim TIMSKIM delom in TIMSKIM poučevanjem dodali še kaj, kar ni 

zajeto v prejšnjih vprašanjih? 

 

 

 

Napišite naslov šole le, če želite, da vas o zbranih rezultatih obvestim: 

______________________________________________________________________________ 

 

 

HVALA za vaše odgovore! 
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Priloga 3a: Polstrukturirani intervjuji z izvajalci dodatne strokovne pomoči 

 

INTERVJU 1 

1. OSNOVNI PODATKI: spol, starost v letih, stopnja izobrazbe, smer izobrazbe, delovno 

mesto, delovna doba v VI 

Spol: ženski 

Starost: 32 let  

Stopnja izobrazbe: mag. spec. in reh. ped. (8/1) 

Smer izobrazbe: defektologija (oz. spec. in reh. ped.) 

Delovno mesto: specialna pedagoginja 

Delovna doba: 7 let 

2. Katerim otrokom nudite DSP? 

DSP nudim otrokom od 1. do 9. razreda, ki imajo po odločbi dodeljene ure DSP s strani spec. 

pedagoga. Večino teh otrok je kategoriziranih kot otrok s PPPU ali pa kot otrok z več motnjami 

(kombinacija PPPU in govorno-jez. motnja ali dolgotrajno bolan).   

3. Kako najpogosteje izvajate DSP (individualno, skupinsko)? Zakaj? 

DSP večinoma izvajam individualno izven oddelka (ali v kombinaciji delno izven, delno v 

oddelku). To je odvisno od izdane odločbe (torej, kako je zavedeno v odločbi) in od motnje, ki jo 

učenec ima in od zastavljenih ciljev v IP.  

4. Kako pogosto z učitelji timsko delate, timsko poučujete?  

Specialni pedagogi si želimo timskega dela z učiteljem, saj se le takšna oblika lahko izkaže kot 

najbolj učinkovita. Je pa res, da tak način dela zahteva več časa (vsaj na začetku) in usklajevanja. 

Pri svojem delu se povezujem z učitelji, ki poučujejo učenca s PP. Je pa res, da se »tesnejše« 

sodelovanje lahko vzpostavi do 5. razreda, kasneje pa je težje sodelovati z vsemi učitelji, ki 

učenca s PP poučujejo. Navadno takrat sodelujem z razrednikom ali pa učiteljem, ki poučuje 

predmet, kjer ima učenec veliko (oz. največ) težav.   
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5. S katerimi učitelji pogosteje timsko poučujete (razrednimi, predmetnimi)? Kateri 

razred? Kaj vpliva na izbor učiteljev za timsko delo, timsko poučevanje? 

Večino dobro timsko sodelujem z učitelji 1. do 5. razreda. V tem šolskem letu intenzivno 

sodelujem z učitelji 3. do 5. razreda, saj imam v teh razredih učence s PP.  Za timsko sodelovanje 

so primerni učitelji, ki imajo posluh za učenca s PP, ki jasno sledijo vzg.-izobraževalnim ciljem 

(in tedensko indiv. pouk za učenca s PP), ki sprejemajo sodelovanje spec. ped.-učitelj itd.  

6. Kdaj in kako pogosto z učiteljem timsko poučujeta (kolikokrat na dan, število šolskih ur, 

predmeti)? 

Z učiteljem timsko sodelujem 1x na teden pri neposrednem delu in vsaj 2x na teden za planiranje 

dela, realizacijo ciljev itd. Večina je to pri matematiki, slovenščini, naravoslovju in družboslovju.  

7. Prosim opišete svoje izkušnje s timskim poučevanjem (ob katerih priložnostih, primer 

ure, doživljanje, prednosti, ovire, motivacija)? 

Z učiteljico 5. razreda sodelujem pri dečku, ki ima po odločbi diagnosticiranih več motenj 

(dolgotrajno bolan in PPPU). Njihove ure naravoslovja in družboslovja so večina naravnane na 

delo v skupini. Tako sva se odločili, da bo učiteljica tista, ki bo podala snov, skupaj bova zastavili 

delo v skupinah in pripravili material za delo. Osnovne podatke o snovi poda tako učiteljica, ki je 

za to kompetentna, nato pa lahko za pomoč in dodatno razlago učenci prosijo tudi mene. Največ 

sem v skupini, katere član je učenec s PP, za pomoč in razlago pa sem na voljo tudi ostalim. Na 

koncu ure svoje izdelke učenci predstavijo obema, tako meni kot spec. ped. kot učiteljici. Ocenjuje 

pa jih učiteljica.  

Kadar se timsko načrtuje je prednost v tem, da sta angažirani za delo tako učiteljica kot spec. ped. 

v razredu učenci sprejemajo tako spec. ped. (kar lahko razreši stisko učenca s PP) in učitelja. 

Glede na zastavljene cilje v razredu, lahko tako jaz kot učiteljica realizirava cilje, ki sva jih 

zastavili. Pri skupnem načrtovanju spec. ped. tudi svetuje, kako naj zgleda učni list oz. ostali 

pripomočki za učenca s PP in svetuje, katere pripomočke bo učenec pri tem potreboval in kako bo 

ob prilagoditvah dosegal zastavljene cilje.  

Pri timskem poučevanju je pomembna komunikacija učitelj – spec. ped., izkušnje, enakopravni 

položaj učitelj – spec. ped. itd. Praksa kaže, da je izredno pomembno kooperativno sodelovanje 

med učiteljem in spec., saj zagotavlja tudi večjo uspešnost tako pri posameznikih kot pri skupini.     
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8. Kako in kdaj poteka načrtovanje dela?  

     Načrtovanje dela poteka pred začetkom pouka (za en teden naprej). Načrtujeva obe z  učiteljico. 

Učiteljica pove, kaj so cilji zadane ure in skupaj narediva načrt, kako bova uro izpeljali (moji 

predlogi so vezani največ na učenca s PP). Načrtovanje pogosto poteka tudi neformalno (v 

zbornici, med odmori itd.).  

9. Kako si z učiteljem porazdelita delo pri timskem poučevanju? 

Aktivnejšo vlogo ima učiteljica RP. Za podajanje nove snovi je kompetentna učiteljica. Spec. 

pedagoginja pa pomaga pri poučevanju, vodim različne treninge za razvoj posameznih veščin, 

uporabljam multisenzorni pristop pri usvajanju snovi itd.   

10. Kakšna je vaša vloga pri timskem poučevanju? 

Moja vloga je sodelovanje z ostalimi člani tima pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji pouka, 

aktivno sodelovanje pri dosegi ciljev, redno in stalno izobraževanje itd.  

11. Kako timsko delo, zlasti timsko poučevanje osebno zaznavate in doživljate? 

      Timsko delo doživljam kot pozitivno. Sodelovanje v timu je odvisno od komunikacije, hierarhije, 

skupnih ciljev itd. Pri delu v timu me morda lahko ovira moja osebna (neg.) naravnanost in odnos 

do posameznika oz. učitelja, ki poučuje učenca s PP.  

12. Kako po vašem mnenju OPP doživljajo timsko poučevanje (motivacija, aktivnost 

učencev, učni napredek, prisotnost dveh učiteljev, povratne informacije …)? 

Menim, da je to za učenca s PP zelo pozitivno in spodbudno. Učenec lažje in aktivneje sledi 

zastavljenim ciljem, saj sta učitelj in spec. ped. oba enako naravnana in usklajena pri dosegi ciljev. 

Morda učenec doživlja tudi manj stisk, saj je spec. ped. aktivno vključen v razred in ni »namenjen 

le njemu«, kar je bolj ugodno za učenčev socialni vidik.   

13. Kako po vašem mnenju drugi učenci v razredu doživljajo timsko poučevanje 

(motivacija, aktivnost učencev, učni napredek, prisotnost dveh učiteljev, povratne 

informacije …)? 

Tudi za ostale učence oz. vrstnike je to poz. izkušnja, da spoznajo spec. ped. in njegovo delo. Spec. 

ped. pa morda lahko v takem okolju tudi lažje opaža specifike ostalih učencev in nanje opozarja 

tako učitelja kot učenčeve starše.  
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14. Kako in kdaj poteka evalvacija dela?  

Evalvacija poteka navadno po pouku oz. med odmorom ali za to določenem času (pred konf., pog. 

urami itd.). Navadno se pogovoriva o poteku dela, aktivnostih učencev, o tem ali je bila ura 

uspešna. 

15. Bi v zvezi s timskim delom in timskim poučevanjem dodali še kaj, kar ni zajeto v 

prejšnjih vprašanjih? 

Timskemu delu oz. poučevanju se v praksi daje premalo pozornosti. Če bi v kolektivu učitelji 

poznali poz. učinke timskega poučevanja, bi s spec. ped. lažje sodelovali. Žal nekateri učitelji 

(kljub zdaj že dolgoletni praksi dela s spec. ped.) še vedno težje sprejemajo spec. ped. v razredu. 

Nekateri imajo občutek, da spec. ped. nadzira njihovo delo.  

 

INTERVJU 2 

1. OSNOVNI PODATKI: spol, starost v letih, stopnja izobrazbe, smer izobrazbe, delovno 

mesto, delovna doba v VI 

Spol: Ž 

Starost:  44 let 

Stopnja izobrazbe: 7. 

Smer izobrazbe: uni. dipl. soc. pedagog 

Delovno mesto: mobilni učitelj za DSP 

Delovna doba: 10 let 

2. Katerim otrokom nudite DSP v tem šolskem letu? 

Otrokom s PPPU, več dolgotrajno bolnih otrok z različnimi primanjkljaji, učencem s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami.   

3. Kako najpogosteje izvajate DSP (individualno, skupinsko)? Zakaj? 

DSP izvajam največkrat individualno, ker učencem v odločbi piše, da je potrebna individualna 

obravnava (zakonska zahteva). Kadar je možna skupinska obravnava, pa seveda to možnost 

izkoristim, v tem primeru pomagam samo tistemu učencu oz. učencem, ki imajo učne težave (ni nujno, 

da imajo odločbo), npr. če opazim, da učenci snovi ne zapisujejo ali če opazim, da ne spremljajo 
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pouka, jih poskušam motivirati. Z učiteljem imava tak dogovor, da jaz lahko učencu pomagam, če 

opazim, da ima težave.  

Imam 23 ur DSP / teden, dobim še 3 ure. V razredu izvajam 3-4 ure tedensko, če mi uspe.  

4. Kako pogosto z učitelji timsko delate, timsko poučujete?  

Timskega poučevanja se z učitelji lotevam občasno, le nekajkrat na leto in ne tedensko. S timskim 

poučevanjem nimam ogromno izkušenj. Zdi se mi, da smo tukaj še na začetku. Če lahko, ponudim 

kakšno motivacijsko igro ali kaj podobnega. Opažam, da imajo učitelji občutek, da jim takšen način 

dela (moja prisotnost, način dela) ruši uro. V razredu sem prisotna in aktivna tudi na razrednih urah, 

kadar imamo ure učenje učenja in pri raznih oblikah socialnega učenja. Timsko pa z učitelji delamo 

občasno na govorilnih urah, večkrat na razrednih urah, ki so namenjene socialnemu učenju, na timskih 

sestankih (3x na leto, na katerih so prisotni tudi starši). Prav tako si tedensko izmenjujemo ideje, ker se 

pogovarjamo, kaj in na kakšen način bi lahko še delali z učencem. Zelo redko si izmenjujemo učne in 

didaktične pripomočke, sem pa učiteljem ponudila tablico množenja in številski kvadrat. Timsko delo 

poteka v tej smeri, da smo mi tam zato, da jim pomagamo in če učitelji od nas dobijo kakšno idejo jo 

radi vzamejo in sprejmejo. Kar se tiče timskega dela se z učitelji v naprej dogovarjamo, če gre za 

timsko poučevanje se z učiteljico dogovoriva kar precej časa prej, približno 3 tedne oz. 1 mesec prej o 

tem katere ure bova izvedle (npr. za socialno učenje), kdaj bova imeli timski sestanek. Prav tako se tik 

pred izvedbo ure oz. dogovorjene dejavnosti sestaneva in pregledava stvari ter o njih pogovoriva.   

5. S katerimi učitelji pogosteje timsko poučujete (razrednimi, predmetnimi) oz. delate v 

razredu? Kateri razred? Kaj vpliva na izbor učiteljev za timsko delo, timsko 

poučevanje? 

Ker imam učence pretežno na predmetni stopnji, se moram veliko z njimi dogovarjati. Moram reči, da 

kar dobro sodelujemo. Pri naših učencih je ogromno težav z organizacijo dela in je zelo dobrodošlo, da 

jim nekdo pomaga, jih motivira in dela z njimi. Na primer, v 5. razredu je učenec, ki ima tako izrazite 

motnje koncentracije in pozornosti, da ves čas potrebuje nekoga, ki ga med uro motivira, ker zelo 

malo sam naredi, zato večkrat izkoristim to priložnost, da sem lahko v razredu. Načeloma pa sem v 

razredu prisotna takrat, ko me učitelj povabi (ko je pobuda z njegove strani), to pomeni, da sem 

dobrodošla in to izkoristim. Menim, da v tem primeru gre za obojestransko korist.  

Z učiteljem matematike sva nekajkrat izvedla uro tako: ko so učenci učno snov utrjevali, sva si razred 

razdelila na dve skupini. Jaz sem vodila en del, z eno skupino učencev, učitelj pa drugi del, z drugo 

skupini, nato sva učence po določenem času zamenjala. Zanimalo naju je, kako se takšen način dela 

obnese. Na takšen način sem večkrat delala v okviru dnevov dejavnosti, zlasti tehničnih dnevov, ko je 
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delo bolj strukturirano, večplastno (npr. izdelava načrta, izdelava izdelka: balone za napihnit, škatlo iz 

stiropora). Vendar takšen način dela se ne odvija tedensko, ampak na letni ravni priložnostno v okviru 

dnevov dejavnosti. Tudi pri kulturnih dnevih večkrat izkoristimo takšen način dela, saj izvajamo 

različne socialne igre. Takrat je moj prispevek večji.  

6. Kdaj in kako pogosto z učiteljem timsko poučujeta (kolikokrat na dan, število šolskih ur, 

predmeti)? 

Timsko poučujemo priložnostno, nekajkrat v šolskem letu, navadno ob različnih dnevih dejavnosti. V 

razredu sem sicer prisotna 3-4 ure / teden, vendar z namenom nudenja pomoči učencem. 

Predmeti: pri matematiki, včasih pri slovenščini (še zlasti, kadar gre za kakšno dejavnost, ki jo lahko 

izvedemo s socialno igro – največkrat pri branju ali učenju učenja), letos sem bila prvič tudi pri družbi 

(kompleksnejše strategije učenja – Pavkova strategija učenja). Na mojo pobudo smo obravnavali 

Pavkovo strategijo učenja, uro sem vodila jaz, učiteljica pa je sodelovala, se vključevala in učence 

poskušala motivirati. V tem primeru se je zgodil ta preobrat dela med nama. To uro smo izvedli v obeh 

5-ih razredih na šoli in je bila ena nova izkušnja za učence. Naslednjo uro so učiteljice takšen način 

dela same naredile (ponovile), jaz sem bila motivator dela v razredu.  

7. Prosim opišete svoje izkušnje s timskim poučevanjem (ob katerih priložnostih, primer 

ure, doživljanje, prednosti, ovire, motivacija)? 

Glej vprašanje 6. 

Prednosti: motivacija otrok za delo, saj se v razredu ves čas nekaj dogaja. Sva dve učiteljici, ki 

pokrivava določeno število otrok, zato se le redko kdaj zgodi, da kateri od otrok ne ve, kaj mora delati 

oz. da se pri pouku ne odziva. To je ena izmed največjih prednosti, saj se pri delu lahko zavzameš tako 

za otroke, ki imajo težave kot za tiste, ki snov hitreje usvajajo in tudi njim lahko ponudiš nekaj časa. V 

praksi se stvari zelo dobro prepletajo.  

Ovire: največja ovira po moji presoji je lahko to, če je ta način dela vsiljen, saj če učitelj in tisti, ki z 

njim dela, ni pripravljen tako delati lahko povzročimo več škode kot koristi. Drugih ovir ne vidim. Jaz 

sem se odločila, da grem v razred, da je tam učitelj tisti, ki je glavni in jaz nimam ovir. Ovira je lahko 

tudi to, če je razred težko vodljiv in je lahko dodaten učitelj moteč dejavnik. Ampak temu se lahko 

izognemo z upoštevanjem dogovorov in ustrezno metodologijo dela v razredu.  
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8. Kako in kdaj poteka načrtovanje dela?  

V primerih, ko se pripravljamo za timsko poučevanje in moram pripraviti kakšno socialno igro na 

določeno temo, se z učitelji o poteku dela dogovorimo kak mesec prej (pred dnevi dejavnosti, 

kulturnimi dnevi, učno uro), seveda tudi tik pred izvedbo učne ure ponovno uskladiva delo. Druga 

oblika načrtovanja se nanaša na to kadar delaš z učencem individualno. Na trenutno delo – takrat pred 

uro rečeš ali lahko pridem v razred. Velikokrat se o delu (izven razreda ali v razredu) dogovorimo že 

na timskem sestanku, npr. dobro bi bilo, da se z učencem dela v razredu zato, da vidimo kako je z 

njegovo organizacijo dela prej in potem. Tako se dogovorimo tudi v primerih kadar imamo kakšne 

disciplinske probleme, da se učenca umiti in da začne delat. Takrat so stvari že vnaprej dogovorjene in 

ure dosledno izvajam v razredu, zato je moja naloga, da če ne grem v razred o tem tudi obvestim 

učitelja. Kdaj pa kdaj se tudi zgodi, da mi učitelj reče, da bodo danes delali vaje, zato ni potrebe, da 

ostaneta v razredu, ampak lahko delata individualno. To sta dve obliki dela: ena je trenutna oz. 

vsakodnevno dogovarjanje, druga pa se nanaša na predčasno načrtovanje.  

9. Kako si z učiteljem porazdelita delo pri timskem poučevanju? 

Večinoma je moja naloga pomoč učencem in vodenje socialnih iger, razen v primerih dnevov 

dejavnosti. (glej 6. vprašanje) 

10. Kakšna je vaša vloga pri timskem poučevanju? Ali vaju učenci zaznavajo kot 

enakovredni učiteljici? 

S tem ali imava z učiteljem enakovredno vlogo se ne ukvarjam. Učenci vedo, da me lahko pokličejo, 

kadar potrebujejo pomoč pri zapisu, kadar jim del snovi manjka in kadar se ne znajo lotiti dela. Učenci 

vedo, da v tem primeru lahko računajo na mojo pomoč. Jaz se k učencu, ki me pokliče, usedem in 

rečem dajva se zorganizirat, pogledat kje si ostal, aha to si zapisal, tale naloga ti pa ne gre. Vprašam 

ga, si prebral navodila. V bistvu ga vodim do tiste točke, da začne delati, naloge pa rešujemo skupaj, 

se pravi rešitve ponavadi skupaj pregledamo. Kasneje še vedno obstaja možnost interpretiranja naloge, 

za dodatno razlago pa je učencu na razpolago učitelj. Povratne informacije v zvezi s snovjo daje 

učitelj. Dejstvo je, da je učitelj npr. za matematiko strokovnjak na svojem področju. Jaz pa učencem 

dam tisto, kar od mene rabijo in s tem nimam težav – ne potrebujem enakega mesta kot učitelj, svoje 

mesto pri takšnem načinu dela pa imam. Tudi v primerih kadar nastopijo disciplinski problemi lahko 

prispevam svoj delež, ker velikokrat stopim do učenca in ga prepričam, da začne delati, s tem 

prihranim delo učitelju, ker se ne rabi ukvarjati s tem učencem (ga miriti, opozarjati) in lahko 

nemoteno nadaljuje s svojim delom. 
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11. Kako timsko delo, zlasti timsko poučevanje osebno zaznavate in doživljate? 

Razred mora imeti vodjo, nekdo mora biti glavni. Za mene je učitelj tisti, ki je vodja oz. glavni in 

dobro je, da on to ve. Učitelj je tisti, ki otroke pozna in ve, kako delujejo v razredu. Jaz sem pa tista, ki 

delo spremljam, pomagam in tudi dam svoj prispevek, nato pa odidem, saj delam z različnimi otroci. 

Učitelj razrednega pouka pa je ves čas v tem razredu in bo tudi jutri. Delu v razredu sem naklonjena in 

ga zelo dobro doživljam.   

12. Kako po vašem mnenju OPP doživljajo timsko poučevanje (motivacija, aktivnost 

učencev, učni napredek, prisotnost dveh učiteljev, povratne informacije …)? 

Motivacija učencev je boljša. Moja opažanja kažejo, da so učenci bolj aktivni pri delu, saj sta v 

razredu dva učitelja in vedno stopiš do koga, ga usmeriš, opogumiš, mu daš kakšno dodatno razlago, 

pogledaš kje je obtičal, kaj mu ne gre. Meni se zdi, da so učenci definitivno bolj motivirani in tudi bolj 

dejavni. O učnem napredku učencev je težko govoriti, saj gre v teh primerih za občasne dejavnosti. 

Lahko pa primerjam moje učence – pri tistih učencih, pri katerih smo vpeljali delo v razredu, pri treh 

določenih učencih z učitelji opažamo napredek in žanjemo uspehe in delamo striktno na ta način, da 

jaz pridem v razred in pomagam učencu v razredu, ob tem me spoznajo tudi drugi učenci in tudi njim 

lahko pomagam. Tako nisem samo nekdo, ki vdira v razred in jemlje učenca ven, ampak sem del 

njihovega razreda. Zaradi tega otroci raje hodijo k individualnim uram, tudi ostali se javljajo in želijo 

imeti pomoč izven razreda. S tem se izognem izolaciji učencev, nisem zgolj nekdo, ki pride in odpelje 

učenca. To se mi zdi eden od pozitivnih dejavnikov tako za učence z DSP kot za ostale. Kar se tiče 

povratnih informacij – jaz se ne spuščam v snov, ker to ni moje področje. Moje delo je organizacija 

dela. Tako je moje delo, da učenca z vodenjem pripeljem do tega, da se neke naloge loti, učitelj je pa 

tisti, ki nalogo pregleda. Vedno delam na ta način. Seveda moram poznati osnove obravnavane snovi, 

kadar česa ne razumem priznam učitelju, da to ni moje področje in da jaz tega ne znam na tak način 

kot to zna on, zato ga prosim za pomoč. Še nikoli mi nihče od učiteljev ni rekel, da moram neko snov 

znati, to je njegovo področje. Kadar sem pri uri, slišim razlago snovi, jo znam, zato lahko pomagam 

tudi ostalim učencem, če me pokličejo (da jim povem, kako naj se lotijo dela). Ponavadi jim rečem 

tole si še prepiši, to poglej, preveri pri tej nalogi, kako si jo reševal. Dejansko učenca speljem na to, da 

on sam začne delat, potem pa povabim učitelja in mu rečem tole še pa tukaj ni jasno. Vedno je lahko 

takšna komunikacija. Jaz učenca vedno spodbudim, da poskusi sam (prepiši, poglej), potem pa 

pokličem učitelja. Učne snovi ne učim, ker nisem za to tam. Od učenca pa pričakujem, da bo res 

poiskal pomoč predmetnega učitelja. Kako po vašem mnenju drugi učenci v razredu doživljajo 

timsko poučevanje (motivacija, aktivnost učencev, učni napredek, prisotnost dveh učiteljev, 

povratne informacije …)? 

Enako – ni bistvenih razlik med učenci z PP in ostalimi učenci v razredu. 
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13. Kako in kdaj poteka evalvacija dela? 

Navadno kadar gre za delo v razredu imamo timske sestanke za učence po preteku nekega časovnega 

obdobja v okviru timskih sestankov ali na konferencah, sestankih učiteljskega zbora. Razen v primeru, 

ko nastopi kakšna težava, ki jo poskušava takoj po uri rešiti. Če pa gre za kak dan dejavnosti ali učno 

uro, se takoj po izvedenem dnevu oz. uri pogovorimo v smislu kako se ti je zdelo, ali ti je bila moja 

pomoč koristna. To večkrat vprašam učitelje. Evalvacija je ustna, za to nimava nobenega predpisanega 

formularja.  

14. Bi v zvezi s timskim delom in timskim poučevanjem dodali še kaj, kar ni zajeto v 

prejšnjih vprašanjih? 

Veliko stvari je bilo zajetih v vprašanjih. Dodala bi morda še to, da bi si ga želela preizkusiti še več, 

ker mi je tak način dela všeč. Potrebno ga je uvajati na lep in neprisiljen način, saj se mi resnično zdi 

ključnega pomena, da se vsak sam odloči za to in da ni v to prisiljen. Samostojna odločitev prinaša 

manj ovir, ki se načeloma dajo odpraviti in tudi sam način dela se da super izpeljati.  

 

INTERVJU 3 

OSNOVNI PODATKI 

Spol: Ž  

Starost v letih: 28  

Stopnja izobrazbe: VII 

Smer izobrazbe: prof. matematike in pedagogike 

Delovno mesto: učitelj za DSP 

Delovna doba v VI: 4 leta 

 

1. Katerim otrokom nudite DSP? 

V tem šolskem letu delam z otroku, ki imajo primanjkljaje na posameznih področjih učenja, dva 

hiperaktivna učenca, pogosto se srečujem tudi z disleksijo in diskalkulijo, dolgotrajno bolnimi 

otroci ter z učenci, ki imajo motnje pozornosti in koncentracije, pa tudi težave z grafomotoriko. 

2. Kako najpogosteje izvajate DSP (individualno, skupinsko)? Zakaj? 
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Navadno individualno, saj so pri urah ena na ena so učenci bolj zbrani, posledično se več naučijo 

in več odnesejo od ure. Opažam tudi, da na individualnih urah otroci s posebnimi potrebami lažje 

in brez strahu sodelujejo, so bolj pogumni kot v razredu.  

3. Kako pogosto z učitelji timsko delate, timsko poučujete?  

Timsko delo nekako poteka dnevno, timsko poučevanje pa dvakrat tedensko. 

4. S katerimi učitelji pogosteje timsko poučujete (razrednimi, predmetnimi)? Kateri razred? 

Kaj vpliva na izbor učiteljev za timsko delo, timsko poučevanje? 

Timsko poučevanje in timsko delo na sploh je v veliki meri povezano s starostjo učencev in s 

tem v katerem razredu so. Trenutno pogosteje timsko delam s predmetnimi učitelji, saj DSP 

izvajam pretežno na predmetni stopnji.  

Letos veliko časa preživim v osmem razredu, kjer je v enem oddelku 5 otrok s posebnimi 

potrebami:  

Učitelja izberem na podlagi potreb otrok in pripravljenosti sodelovanja z mano.  

5. Kdaj in kako pogosto z učiteljem timsko poučujeta (kolikokrat na dan, število šolskih ur, 

predmeti)? 

Dvakrat tedensko po eno šolsko uro pri matematiki in eno šolsko uro pri slovenščini.  

6. Prosim opišete svoje izkušnje s timskim poučevanjem (ob katerih priložnostih, primer ure, 

doživljanje, prednosti, ovire, motivacija)? 

Spomnim se ure, pri kateri sva z učiteljico matematike hkrati v razredu poučevali. Največ 

težav je z motivacijo učiteljev za takšno delo. Otroci tudi težje poslušajo oba učitelja hkrati. 

Drug učitelj tudi vzame pozornost ostalim učencem v razredu.  

Prednost je ta, da učenci bolj sledijo zapisu, zapisi so potem tudi korektni dvigne se jim 

samozavest in bolj sodelujejo pri pouku. Razumevanje snovi je boljše saj drug učitelj lahko 

otroku ponudi razlago na drugačen način.  

7. Kako in kdaj poteka načrtovanje dela?  

Ko načrtujeva uro se najprej dogovoriva, kaj bova počeli in kako.  
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8. Kako si z učiteljem porazdelita delo pri timskem poučevanju? 

Glavno vlogo ima učitelj, jaz sem bolj kot pomočnik otrokom s posebnimi potrebami pri 

samem zapisu in razumevanju snovi.  

       9. Kakšna je vaša vloga pri timskem poučevanju? 

Pomoč v razredu. 

10. Kako timsko delo, zlasti timsko poučevanje osebno zaznavate in doživljate? 

Dobro, pridobim veliko izkušenj in dobim vpogled, kako dejansko otrok funkcionira v 

razredu.  

11. Kako po vašem mnenju OPP doživljajo timsko poučevanje (motivacija, aktivnost 

učencev, učni napredek, prisotnost dveh učiteljev, povratne informacije …)? 

Nekateri otroci takšno delo zavračajo, saj pravijo da več odnesejo od individualne ure. 

Povratne informacije so načeloma dobre, saj pravijo da lažje sledijo snovi in zapisu.  

12. Kako po vašem mnenju drugi učenci v razredu doživljajo timsko poučevanje (motivacija, 

aktivnost učencev, učni napredek, prisotnost dveh učiteljev, povratne informacije …)? 

Mislim, da drugih učencev ne motimo preveč, saj jim z učiteljem poskusiva preusmeriti 

pozornost tako, da imajo svoje delo. Ampak načeloma zelo dobro sprejmejo oba učitelja in me 

kdaj tudi ostali otroci poprosijo za pomoč. 

13. Kako in kdaj poteka evalvacija dela? 

Evalvacija skupnih ur v razredih je kratka, navadno po uri v obliki pogovora: če je bilo vse v 

redu, kaj bi lahko naslednjič bilo boljše, kako so delali učenci z odločbo, itn. Bolj formalna 

evalvacija timskega dela poteka na aktivih in ob koncu leta, se zapiše in odda ne samo v arhiv 

šole ampak tudi staršem.  

14. Bi v zvezi s timskim delom in timskim poučevanjem dodali še kaj, kar ni zajeto v 

prejšnjih vprašanjih? 

Težave so pri organizaciji in ker učiteljem tako delo predstavlja še dodatno breme. Nekateri ne 

marajo da kdo posluša njihovo uro.  
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INTERVJU 4 

1. OSNOVNI PODATKI: spol, starost v letih, stopnja izobrazbe, smer izobrazbe, delovno 

mesto, delovna doba v VI 

Spol: Ž 

Starost: 30 let 

Stopnja izobrazbe: 7. 

Smer izobrazbe: socialna pedagogika 

Delovno mesto: mobilni učitelj za DSP 

Delovna doba v VI: 4 leta 4 mesece 

2. Katerim otrokom nudite DSP? 

Največ je otrok s PPPU, na področju jezika in matematike, otroka z govorno-jezikovnimi motnjami in 

dolgotrajno bolnega otroka. 

3. Kako najpogosteje izvajate DSP (individualno, skupinsko)? Zakaj? 

Največ je individualnega dela, 1x na teden pa sem v razredu kot drugi učitelj. Individualnega dela je 

največ zato, ker imajo ti učenci v odločbi napisano individualno pomoč. To moram upoštevati. Edini 

učenec, s katerim lahko delam v oddelku, ker ima to možnost napisano tudi v odločbi, je učenec z 

govorno-jezikovno motnjo in sem mnenja, da individualne pomoči specialnega pedagoga sploh ne 

potrebuje. Ta učenec bi bolj kot pomoč specialnega pedagoga potreboval pomoč logopeda, vendar mu 

več kot ene ure logopeda niso mogli zagotoviti. Zdi se mi bolj smiselno, da ostaneva v razredu. 

Imam 18 ur DSP / teden + 1 socialno pedagoško, od tega izvajam 1 uro tedensko v razredu. 

Če odmislimo zahteve, zapisane v odločbi, katera oblika pomoči je po vašem mnenju bolj 

ustrezna: individualna ali skupinska, v razredu ali izven razreda?     

Oblika pomoči učencem je odvisna od primanjkljajev, ki jih imajo. Tako na primer učenci, ki imajo 

težave s koncentracijo bolje delajo individualno, izven razreda. Po drugi strani pa je v  nekaterih 

primerih boljše delo v paru, vendar le takrat, ko imata učenca podobne težave, zato da se ne motita 

med seboj. Včasih se mi tak način dela (v paru) zdi boljši, ker je takšen način dela bolj dinamičen, 

vendar žal v tem trenutku nimam te možnosti. 

4. Kako pogosto z učitelji timsko delate, timsko poučujete?  

Timsko poučevanje en krat na teden po eno šolsko uro.  
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Timsko delamo kadar se pripravljamo na timsko poučevanje. Priprava in evalvacija učne ure običajno 

trajata med 30 in 60 minut, odvisno od ure. Tudi sicer, kadar z učitelji timsko ne poučujem, 

sodelujemo. Dogovarjamo se še druge stvari v zvezi z individualnim delom. Učiteljem svetujem, kako 

naj delajo z učencem s posebnimi potrebami v razredu, skupaj evalviramo individualizirane programe. 

Skupaj imamo tudi pogovorno uro s starši, še zlasti na začetku šolskega leta, ko individualiziran 

program  staršem predstavimo, pa tudi ob polletju oz. ob koncu šolskega leta, ko jih skupaj 

evalviramo, po potrebi tudi vmes. Predvsem to je tisto področje, na katerem učitelj in izvajalec 

dodatne strokovne pomoči timsko delata.  

Učitelji velikokrat potrebujejo mojo pomoč zlasti pri prilagoditvah in preverjanju znanja učencev. 

Tudi učitelji mi velikokrat povedo, kako otrok v skupini funkcionira, saj v to nimam vpogleda. Na 

višji stopnji (v 3. triadi) je sodelovanje šibkejše, z redkimi izjemami. Učiteljem redkeje svetujem, pa 

še to izključno za prilagoditve in preverjanja znanja. Težava je tudi v tem, da je težko določiti termin, 

na katerem bi se vsi učitelji, ki poučujemo otroka z odločbo skupaj zbrali na timskem sestanku. Nisem 

še doživela, da bi oni meni svetovali. Edino kar mi povedo je, katero snov morava predelati, način 

kako bova to naredila, pa prepustijo meni. To se mi zdi velika težava, pri učiteljih s predmetne stopnje 

pogrešam več timskega dela. 

5. S katerimi učitelji pogosteje timsko poučujete (razrednimi, predmetnimi)? Kateri razred? 

Kaj vpliva na izbor učiteljev za timsko delo, timsko poučevanje? 

Pogosteje timsko poučujem in delam z učitelji razrednega pouka – v tem šolskem letu je to 3. razred, 

sicer pa je odvisno od šolskega leta in učenca (kateri razred obiskuje). 

Na izbor učiteljev za timsko delo in timsko poučevanje vpliva več faktorjev: v prvi vrsti se moraš z 

učiteljem dobro ujeti, si morata biti simpatična, imeti morata podobne poglede, učitelj mora imeti 

posluh za učence s PP, da je sploh pripravljen za timsko delo. Zdi se mi, da je timsko poučevanje 

lahko izziv, popestritev šolskih  ur in učitelj mora biti pripravljen sprejeti novosti, ne sme biti 

zaverovan v svoj prav in ustaljen način dela.  

6. Kdaj in kako pogosto z učiteljem timsko poučujeta (kolikokrat na dan, število šolskih ur, 

predmeti)? 

1x na teden po eno šolsko uro, slovenščina. 

7. Prosim opišete svoje izkušnje s timskim poučevanjem (ob katerih priložnostih, primer ure, 

doživljanje, prednosti, ovire, motivacija)? 
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Moja izkušnja s timskim poučevanjem je zelo pozitivna. Z učiteljico zelo dobro sodelujeva. Ponavadi 

jaz izvajam uvodno motivacijo, to mi je zdaj že kr nekako prepustila. Novo učno snov ponavadi 

učiteljica predstavi učencem, jaz pišem na tablo. Pomoč učencem nudiva obe, prav tako obe 

popravljava napake učencev. Pri ponavljanju in utrjevanju snovi pa vsaka od naju izvede en del ure. 

Večinoma ponavljava skupaj s celim razredom, smo se pa tudi že razdelili v dve skupini in smo 

sočasno delali isto snov, vendar na drugačen način (jaz na drugačen način kot ona), po določenem času 

so se učenci zamenjali. Učence sva si razdelili v dve skupini po abecedi.   

Prednosti: dinamična ura, manj disciplinskih težav (kar se kaže v tem razredu, ki je sicer bolj živahen 

in glasen), učenci več odnesejo, kadar poučujeta dva učitelja, različen pristop k snovi, nekateri učenci 

si zaradi različnih pristopov snov lahko več in lažje zapomnijo. 

Ovire: organizacije ovire (čas priprave in evalvacije, ker če učitelja teh dveh korakov ne naredita, 

timsko poučevanje nima smisla), učitelj mora biti pripravljen timsko poučevati (prostovoljna odločitev 

za timsko poučevanje, sicer timsko poučevanje nima smisla). Drugih ovir pri najinih urah ne vidim. 

Priložnost se je ponudila zato, ker ima ta deček v odločbi, da sem lahko v oddelku. Drugače se tega 

verjetno ne bi lotila. Slovenščino sva izbrali zato, ker ima na tem področju največ primanjkljajev. 

Primer ure: Ura namenjena socialnim igram. Razred sva si razdelili na polovico, po abecedi in vsaka je 

s svojo skupino delala enake igre. Na koncu je bila skupna igra. 

8. Kako in kdaj poteka načrtovanje dela?  

Ponavadi v glavnem odmoru, tisti dan ko timsko poučujeva. Razen če je kaj posebnega, se dogovoriva 

že za naslednji teden in se vnaprej pripravim. Najino delo v razredu je že nekaj ustaljenega, vem kaj je 

moja naloga in uvodno motivacijo sama pripravim. Kadar ponavljamo snov, me o tem učiteljica 

pravočasno obvesti, tako da imam dovolj časa, da si pripravim pripomočke, ki popestrijo pouk. 

9. Kako si z učiteljem porazdelita delo pri timskem poučevanju? 

Jaz izvajam uvodno motivacijo, učitelj podaja snov, ponavljanje in utrjevanje snovi počneva skupaj.  

10. Kakšna je vaša vloga pri timskem poučevanju? 

Enakovredna, sem aktivna, takšno me zaznavajo tudi učenci. Sicer je to odvisno tudi od osebnosti 

učitelja. Ta učiteljica je pripravljena na moje predloge in pristop, tudi jaz sprejemam njenega. V 

najinem primeru gre za neko medsebojno sprejemanje, ker če tega ni, potem se ne da timsko 

poučevati. Tudi to je lahko ena ovira. 



271 

 

11. Kako timsko delo, zlasti timsko poučevanje osebno zaznavate in doživljate? 

Timsko delo mi predstavlja izziv, sem zelo zadovoljna, da lahko en krat na teden izvajam še kaj 

drugega kot individualne ure.  

12. Kako po vašem mnenju OPP doživljajo timsko poučevanje (motivacija, aktivnost 

učencev, učni napredek, prisotnost dveh učiteljev, povratne informacije …)? 

Učenci so z disciplinskega vidika boljši, prej se umirijo, bolj poslušajo, so bolj zbrani in bolj pozorni. 

Navadili so se, da jaz pripravim zanimive uvodne motivacije in ko vstopim v razred nestrpno 

pričakujejo in me sprašujejo »kaj bomo pa danes počeli?«. S tega vidika sklepam, da so motivirani za 

tovrstno delo. Kadar pri timskem poučevanju snov ponavljamo jih to zelo pritegne, saj se takšen način 

dela razlikuje od frontalnega. Je malo drugačna ura. Prav tako se mi zdi, da imajo učenci več od tega 

in bolj sodelujejo. Učenci se na obe učiteljici enako naslanjajo, midve z učiteljico sva enakovredni. Ko 

kdo od učencev reče učiteljica, tudi mene pogledajo, se ne obračajo samo na učiteljico. Zdi se mi, da 

so naju sprejeli kot enakovredni. Najbrž je zato tako, ker nisem v razredu v vlogi opazovalca in ne 

hospitiram. V razredu sem aktivna. Kar se tiče prisotnosti dveh učiteljev – to je številčen razred v 

katerem je 29 učencev. Mislim, da bi lahko kar vsako uro bila prisotna dva učitelja, ker je delo bolj 

kvalitetno. Učitelja lahko že sproti popravljata npr. samostojne zapise učencev, v takšni uri se naredi 

več, več učencev pride na vrsto in dobi povratno informacijo. 

13. Kako po vašem mnenju drugi učenci v razredu doživljajo timsko poučevanje (motivacija, 

aktivnost učencev, učni napredek, prisotnost dveh učiteljev, povratne informacije …)? 

Enako velja tudi za ostale učence. V tem razredu so sicer trije učenci z odločbo, jaz delam samo z 

enim, ampak razlik med enimi in drugimi učenci v sodelovanju ni. Pomagam vsem učencem, ampak 

učencem z odločbo posvečam še posebno pozornost, jih nikoli ne izpustim. Vedno ne morem vsem 

pregledati, kako so opravili delo, ampak tem trem učencem vedno pregledam, jih nikoli ne izpustim. 

Učni napredek učencev je težko izmeriti, o tem bi težko v tem trenutku govorila, morda konec 

šolskega leta.  

14. Kako (formular oz. obrazec ali ustno) in kdaj poteka evalvacija dela? 

Takoj po izvedeni uri, poteka ustno. Jaz si v svojo dnevno pripravo vpišem kratko evalvacijo za tega 

dečka, ki ga drugače obravnavam. 

15. Bi v zvezi s timskim delom in timskim poučevanjem dodali še kaj, kar ni zajeto v 

prejšnjih vprašanjih? 
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Morda bi pri timskem poučevanju lahko bile kakšne medpredmetne povezave. Tega je v OŠ manj kot 

v SŠ. S tem imam izkušnje še iz SŠ. Spomnim se, ko smo imeli projektni dan, v sklopu katerega sem 

vodila delavnico učenje učenja. Namen tega je bil, da sem učencem pojasnila in pokazala, kako se 

učimo. Nato je učiteljica za ŠVZ učencem pojasnila in pokazala, kako se lahko med učenjem 

sproščamo. Jaz sem učencem predstavila psihološki vidik učenja, učiteljica pa načine sproščanja. 

Skratka, z učiteljico s katero timsko poučujeva, poučujeva isti predmet. Mogoče pa lahko eno stvar 

osvetlimo z več različnih vidikov, kar je lahko še bolj zanimivo. Lahko bi imeli enkrat v šolskem letu 

tak projektni dan, v katerega bi lahko bili vključeni vsi predmeti. S tem imam res dobro izkušnjo. 

Mislim, da bi se tak način dela dal prenesti tudi v OŠ, mogoče na nižjem osnovnošolskim učencem 

primernem nivoju. 

 

 

INTERVJU 5 

1. OSNOVNI PODATKI: spol, starost v letih, stopnja izobrazbe, smer izobrazbe, delovno 

mesto, delovna doba v VI 

Spol: Ž 

Starost: 45 let 

Stopnja izobrazbe: 7. 

Smer izobrazbe: prof. def. 

Delovno mesto: mobilni učitelj za DSP 

Delovna doba v VI: 21,5 let 

 

2. Katerim otrokom nudite DSP v tem šolskem letu? 

V glavnem učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, nekaj je tudi učencev z 

vedenjskimi in čustvenimi težavami in enemu gibalno oviranemu učencu.  

3. Kako najpogosteje izvajate DSP (individualno, skupinsko)? Zakaj? 

Največkrat individualno in izven razreda, saj imajo vsi učenci odločbo, v kateri je zapisano, da se DSP 

izvaja individualno in izven oddelka, se pa vključujem tudi v razred, saj sem zelo fleksibilna. Na delo 

v razredu sem v prvi vrsti pristala zato, ker sem zamenjala šolo (na drugo šolo me je premestila 

ravnateljica) in na tej šoli je en učenec z izrazitimi čustvenimi in vedenjskimi težavami. Z 

razredničarko tega otroka sva se dogovorili, da bi bilo zelo smiselno, če se vključim v razred in tako 

spoznam otroka (pa tudi ostale učence v razredu) in obratno, da se tudi on navadi na mene. Namreč 
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otroku in tudi njegovim staršem je menjava izvajalca DSP na šoli predstavljala velik »šok«. Začutila 

sem, da je najboljše če grem jaz v razred, ker bo tak način dela za omenjenega učenca najmanj stresen. 

Na splošno se mi zdi, da učitelji niso navajeni tega, da bi defektolog prišel v razred. Ne glede na to 

sem mnenja, da učitelj in defektolog lahko z roko v roki krasno sodelujeta. Defektolog v razredu ne 

dela ves čas samo z učencem z odločbo, ampak lahko pomaga, spodbuja in usmerja tudi ostale učence 

– recimo, kadar vidim, da kdo od učencev kje obstane in ne ve kako naprej, stopim do njega in ga z 

neverbalno komunikacijo (npr. z dotikom) ali tudi verbalno spodbudim naprej v smislu si na pravi 

poti, poglej tole imaš narobe/popravi, skratka krožim med učenci.  

Mislim, da je timsko delo v razredu odvisno od šole, na kateri delaš. Do zdaj sem bila zaposlena le na 

šolah, ki se nahajajo na periferiji, na obrobju. Ti učenci zelo pozitivno sprejemajo takšno obliko 

pomoči. Tudi otroci, ki nimajo DSP-ja, me pokličejo in me vprašajo, kar ne razumejo, nimajo 

zadržkov, da me ne bi prosili za pomoč. 

V razredu izvajam 3 ure.  

4. Kako pogosto z učitelji timsko delate, timsko poučujete?  

Z učiteljico timsko poučujem v 8. razredu, 3 ure na teden (že od vsega začetka) in v glavnem pri 

slovenskem jeziku. Ta učiteljica je tudi razredničarka tega razreda.  

Timsko delo zajema dogovore o delu v razredu, navadno pred poukom dorečeva »kako in kaj« in tak 

način dela se obnese, »funkcionira« brez dodatnih navodil, usmerjanja (v smislu, da bi ona morala 

usmerjati mene), večji del ure pa seveda prevzame učiteljica. Tudi izven razreda timsko delava na 

timskih sestankih, razrednih in pogovornih urah, si izmenjujeva informacije o učencih in ideje za delo.  

5. S katerimi učitelji pogosteje timsko poučujete (razrednimi, predmetnimi) oz. delate v 

razredu? Kateri razred? Kaj vpliva na izbor učiteljev za timsko delo, timsko poučevanje? 

S predmetnimi, 8. razred. Timsko poučevanje in delo v razredu je odvisno od vsakega učitelja oz. kdo 

je pobudnik tega načina dela. Moje izkušnje kažejo, da učitelji nikoli niso  pobudniki timskega 

poučevanja oz. tisti, ki bi me povabili v razred. Do sedaj sem bila vedno jaz tista, ki sem učitelje 

prosila, če lahko pridem v razred. To predstavlja kar veliko oviro, saj se vsi ustrašijo, ker mislijo, da 

bom prišla v razred z namenom, da bom ocenjevala njihovo delajo. V resnici pa sploh nimam časa 

poslušati in nadzorovati kaj učitelj počne, ker moja naloga ni nadzor, poslušanje učitelja in iskanje 

napak. Je pa res, da dobre stvari opaziš in jih na koncu ure tudi izpostaviš v smislu »super je izpadlo«. 

S tem drug drugemu dajeva povratno informacijo (»feedback), saj brez tega ne gre.  
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Da z nekom lahko timsko delaš je prvi pogoj, da te oseba sprejme. In ta učiteljica me je sprejela, 

čeprav je bila na začetku zelo skeptična, saj pred tem še ni imela takšnih izkušenj, še nikoli ni bil nihče 

zraven nje v razredu, najbrž ker je zelo mlada učiteljica. Zagotovila sem ji, da bova zelo uspešno delali 

(»dobro funkcionirali«). Pred pričetkom sva se dogovorili v primeru, da se takšna oblika dela ne bo 

izkazala kot učinkovita, bova z njim prekinili. Do tega ni prišlo, saj se z učiteljico zelo dobro ujameva. 

Poleg navedenega se med učiteljema mora vzpostaviti pozitivna energija in samozavest npr. nekateri 

učitelji so zelo dobri ampak jih je strah takšnega načina dela. Tako bom rekla: to je zelo delikatno 

področje, ni vsak učitelj pripravljen sprejeti defektologa v razred. To začutimo, tudi jaz vsakemu 

učitelju takšnega predloga ne dam. Moram pa poudariti, da je DSP v 7., 8. in 9. razredu 

brezpredmetna, ker v tem obdobju ne moremo več govoriti o odpravljanju primanjkljajev.  

6. Prosim opišete svoje izkušnje s timskim poučevanjem (ob katerih priložnostih, primer ure, 

doživljanje, prednosti, ovire, motivacija)? 

Glej tudi 4. vprašanje. 

Včasih učiteljici tudi predlagam, kaj bi lahko delali, saj je zelo odprta za predloge. Tako ji pomagam 

pri idejah, nabavi materiala, pri neposrednem delu z učenci in ne samo s tistimi, ki imajo odločbo.  

Primer ure: glej 9. vprašanje 

Doživljanje: jaz to jemljem na »izi«, ne delam iz muhe slona. V primerjavi z individualnim delom je 

drugače, bolj razgibano. Všeč mi je, da imam v razredu neko avtoriteto, učenci me upoštevajo, težav z 

disciplino nimam. Kako učenci zaznavajo defektologa je odvisno tudi od značaja učitelja. Zase lahko 

rečem, da sem dinamičen tip človeka in to dinamiko vnašam tudi v razred, saj v razredu ne sedim ves 

čas poleg učenca, s katerim delam tudi individualno.  

Moje individualne ure DSP so spontane, niso strogo predpisane. Veliko mi pomeni sproščen pogovor z 

učencem, ker mi veliko pove o učencih npr. kako je v šoli, doma, med odmori, kaj so »ušpičili«, 

koliko so se naučili ali pisali ocenjevanje znanja.  Tako jim glede na to, kar so povedali/naredili lahko 

dam povratno informacijo (»perem mozak«). Sproščen pogovor z učenci se odraža v tem, da so tudi 

oni sami zelo sproščeni in posledično bolj uspešni (delajo). Pogovoru namenim približno 10 minut. 

Učenci so moj način dela spoznali (so me »pogruntali«), vedo kako delo poteka (bolj na »izi«). Zdi se 

mi prav, da otroku prisluhnem. Včasih se zgodi, da me učenci prosijo za pomoč pri domači nalogi (ker 

je niso naredili), pripravo na ocenjevanje znanja (npr. jutri pišem test). Kompenzacija priprav na delo 

in otrokovih želja je prav tako ključnega pomena, saj se obrestuje.  

Prednosti timskega poučevanja: na splošno večina otrok veliko več »dobi« in »odnese«, veliko več 

naredijo. Timsko poučevanje razbremeni učitelja, saj se lahko bolj posveti učencem, ki so hitrejši, jim 
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da dodatne zadolžitve in delo. Tisti učenci, ki so manj uspešni in samozavestni, bolj počasni, 

potrebujejo več spodbude prav tako imajo korist, saj jim lahko povem dodatna navodila (kako in na 

kakšen način naj opravijo delo) in namignem (»pri tem vprašanju se vrni nazaj in tukaj poišči«). 

Namreč otroci, ki imajo težave z branjem, se pri delu z besedilom in iskanju ključnih besed izgubijo. 

Ovire timskega poučevanja: vidim na strani učitelja (lahko te sprejme ali ne), drugih ovir ne vidim, saj 

o njih ne razmišljam. V primerih, kadar kakšne učne snovi ne razumem, učitelja pred uro vprašam. Z 

neznanjem se ne ukvarjam. Načeloma se vključim tam kjer vem, da bom lahko pomagala in pri čemer 

sem dobra. Tako razmišljam jaz, vem pa, da tega ni sposoben narediti niti vsak učitelj niti vsak 

defektolog, npr. da bo med uro pred vsemi učenci rekel »Je to pravilno?« ali »Tega pa ne razumem. 

Kako moramo to narediti?«. S tem nimam težav.  

7. Kako in kdaj poteka načrtovanje dela?  

Načrtovanje je odvisno od teme, učne snovi. Poteka pa bodisi pred poukom bodisi po njem. Čas 

načrtovanja je prav tako odvisen od obravnavane vsebine in zahtevnosti učne snovi, lahko poteka od 5 

do 30 minut. 

8. Kako si z učiteljem porazdelita delo pri timskem poučevanju? 

Večinoma uro vodi učiteljica, jaz včasih izvedem uvodno motivacijo, sicer pa prevzamem del, ki se 

nanaša na strategije branja besedila in obravnave le tega. V 8. razredu je precej odlomkov v berilu 

obsežnih, zahtevnih in težko razumljivih. V dogovoru z učiteljico naredim kratek povzetek besedila, 

ga razdelim na odstavke in tako je besedila veliko manj. Moja naloga je tudi usmerjanje, spodbujanje 

in pomoč učencem.  

… Ker gre za kombiniran oddelek 7. in 8. razreda, učiteljica večkrat poda navodila za delo za oba 

razreda, jaz »vskočim« in pomagam enemu razredu (z učiteljico se dogovoriva kateremu). Ponavadi 

jaz preberem besedilo, ki ga potem skupaj obravnavamo. Tudi pri pisnem sporočanju prevzamem svoj 

del (oblika pisnega sestavka, členitev na uvod, jedro in zaključek, upoštevanje slovničnih in 

pravopisnih pravil, organizacija dela, nevihta možganov).  

9. Kakšna je vaša vloga pri timskem poučevanju?  

Če bi se počutila v podrejenem položaju niti ne bi vstopila v razred. Učiteljica, s katero skupaj delava 

v razredu, mi ne da vedeti, da je ona vodja. Tega ne kaže niti pred učenci niti kakorkoli drugače. 

Lahko bi govorila o enakovrednem odnosu in tako tudi nastopava v razredu. Kadar učiteljica stopi v 

razred, sem jaz zraven nje. Ko daje navodila za delo, se pomaknem v ozadje. Ko konča s podajanjem 

navodil navadno začnem krožiti po razredu – nimava točno določeno, kdaj katera nastopi. Se tako 
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dobro že poznava, da veva, kaj bo vsaka od naju počela. Skratka, z mojo vlogo pri tem se ne 

obremenjujem.  

10. Kako timsko delo, zlasti timsko poučevanje osebno zaznavate in doživljate? 

Glej 6. vprašanje (ovire timskega poučevanja) 

11. Kako po vašem mnenju otroci s posebnimi potrebami doživljajo timsko poučevanje 

(motivacija, aktivnost učencev, učni napredek, prisotnost dveh učiteljev, povratne 

informacije …)? 

Učencev še nikoli nisem vprašala, kako oni doživljajo takšen način dela. Jih pa lahko, njihova mnenja 

ti bom posredovala na elektronski naslov. 

Motivacija v razredu je drugačna kot pri mojih individualnih urah – pri meni lahko to učenci počnejo 

na drugačen način kot v razredu – v obliki sproščanja (sproščena drža na stolu, sproščen razgovor – 

»čeprav jih spodbujam h knjižnemu govoru, se ne obremenjujejo ali bodo govorili knjižno. Pri meni so 

fri.«). Zdi se mi pomembno, da mi učenci vse povedo. Nikoli ne začnem ure v smislu »vzemi zvezek 

in greva delat«. Opažam, da so otroci pri DSP-ju veliko bolj sproščeni kot v razredu, kar je zelo 

pomembno. 

Aktivnost učencev je pri individualnih urah večja, saj se z učenci tudi pogodimo npr. če boš opravil 

zahtevano/pričakovano delo v določenem času, boš na koncu nagrajen (5-10 minut). Otroci so veliko 

več sposobni kot pokažejo. V tem primeru nekateri učenci na individualnih urah svoje delo opravijo v 

30 min, za enako opravljeno delo ali manj bi v razredu porabili 45 minut ali še več. Če znaš uro 

»skompenzirati«, učenci dajo več od sebe. Tega se v razredu učitelj ne more poslužiti in to se mi zdi 

ena od prednosti individualnega dela.  

Učni napredek učencev bom poskusila razložiti na primeru učenca, ki ima izrazite težave na področju 

grafomotorike. Ta učenec v razredu ni sposoben iz table prepisati ničesar ali prepiše eno poved v večih 

vrsticah (»v eni vrsti so tri besede, ostale pa raztresene spodaj, v več vrsticah. Na pogled zgleda tako 

kot bi veter raznesel besede po zvezku«). Ta otrok na individualnih urah piše tako lepo, da za seboj 

zna prebrati, sicer z manjšimi slovničnimi napakami, vendar neprimerljivo boljše kot v razredu. Najbrž 

je temu tako zato, ker sem jaz tista, ki ga opozarjam na napake (»dovolj je že, kadar mu rečem pazi. 

Ve, da je naredil napako in jo poišče.«), na kaj mora biti pozoren, medtem ko se v razredu zgubi, je 

nezbran in nepozoren.   
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Prisotnost dveh učiteljev v razredu: učenci dobro sprejemajo delo dveh učiteljev. Meni je všeč tudi to, 

da učenci, ki nimajo odločbe, pridejo na hodniku k meni in mi povedo, koliko so pisali ocenjevanje 

znanja. 

Povratne informacije učencem: učitelj daje učencem povratne informacije, ki se nanašajo na učno 

snov. Povratne informacije dajem tudi jaz, saj se nikoli ne navezujejo zgolj na neposredno delo, ampak 

je povratna informacija tudi to, kaj pomeni sprotno delo doma, kdaj se pripravi šolska torba, DSP ni 

pisanje domačih nalog in učenje v razredu, je oblika pomoči, vendar je kljub temu potrebno domače 

delo. DSP ni namenjen samo učnemu delu, ampak tudi področju socializacije in ustreznega vedenja, 

pripravi na življenje, otroku širiš obzorje na drugačen način, za kar učitelju v razredu zmanjka časa.  

12. Kako po vašem mnenju drugi učenci v razredu doživljajo timsko poučevanje (motivacija, 

aktivnost učencev, učni napredek, prisotnost dveh učiteljev, povratne informacije …)? 

Včasih, kadar je ura namenjena bralnemu razumevanju, s skupino učencev delam posebej, v ločenem 

prostoru oz. drugem razredu. Takrat se usedemo na blazine v krog in beremo, ampak ne na klasičen 

način za mizo in že s tem se razbije monotonost, je malo drugačen način dela, ki je hkrati tudi bolj 

»simpatičen«. Tudi za otroke brez odločbe takšen način dela popestri pouk. 

Otroci me sprejemajo kot »enakovreden člen v verigi« in ne delajo razlik, niti ne poskusijo z 

vedenjskimi odstopanji. Super je, če se znajdeš in kak dan delaš drugače – npr. delo po skupinah 

(skupine se oblikujejo tako kot otroci sedijo), tako pomagajo drug drugemu. Učence razporediva kar 

tako kot sedijo, samo obrnejo mize. Boljši učenci pomagajo slabšim, tistim ki potrebujejo pomoč. 

Učitelj delo učencev spremlja in nadzoruje.   

13. Kako in kdaj poteka evalvacija dela? 

Evalvacija je ustna in poteka po izpeljani uri, kjer navadno v 5-ih minutah dorečeva kaj je bilo v redu 

in kaj ne.  

14. Bi v zvezi s timskim delom in timskim poučevanjem dodali še kaj, kar ni zajeto v 

prejšnjih vprašanjih? 

Timskega poučevanja bi lahko bilo več in menim, da se ga učitelji ne poslužujejo iz preprostega 

razloga ker ne zaupajo defektologu ali ker jih je strah … Sama pa vidim samo pozitivne lastnosti. 
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Kadar izvajalec DSP dela v 7., 8. in 9. razredu. Mora poznati tudi snov, ki se pri uri obravnava. 

Ali vam kdaj to predstavlja oviro? Ali mi, ki vstopamo v razred potrebujemo dodatno pomoč 

učitelja (razlaga snovi)? 

To je odvisno od posameznika – kako to doživlja in razume. Jaz grem zelo neobremenjena v razred. 

Zavedam se, da ne morem prevzeti podajanja učne snovi, ker nisem strokovno podkovana na področju 

slovenščine, kar je popolnoma normalno. Vstopam pa v drugačni luči, saj je naloga defektologa tudi 

ta, da spodbuja, usmerja učence pri delu oz. jih pripravi na delo (kako se ga naj loti). Ne glede na to, 

da delam z osmošolci, večina učencev potrebuje prav to – pomoč pri organizaciji dela, pripravi na 

delo, pri osnovnih slovničnih in pravopisnih pravilih (odgovarjanje v celih stavkih, ustrezna raba 

velike začetnice, vejice in končnih ločil). To je delo, ki ga počnem tudi, kadar z učencem delam 

individualno – se pravi, kar počnem izven razreda, lahko prenesem v razred. Učiteljem za te stvari 

pogosto zmanjka časa, saj ne utegnejo vsakemu učencu opravljenega dela do te mere pregledati. 
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Priloga 3b: Kodirani intervjuji z izvajalci dodatne strokovne pomoči 

 

OBLIKE IN RAZLOGI IZVAJANJA DSP 

 

IDSP 1  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE oblika dela razlog 

»DSP izvajam največkrat 

individualno, ker učencem v 

odločbi piše, da je potrebna 

individualna obravnava, to je 

zakonska zahteva. Kadar je 

možna skupinska obravnava, pa 

seveda to možnost izkoristim, v 

tem primeru pomagam samo 

tistemu učencu oz. učencem, ki 

imajo učne težave (ni nujno, da 

imajo odločbo), npr. če opazim, 

da učenci snovi ne zapisujejo ali 

če opazim, da ne spremljajo 

pouka, jih poskušam motivirati. 

Z učiteljem imava tak dogovor, 

da jaz lahko učencu pomagam, 

če opazim, da ima težave.« 

 

individualna 

 

 

 

skupinska 

 

 

- odločba 

- zakonska   

  zahteva 

 

- priložnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dogovor z  

  učiteljem 

 

Individualna obravnava 

izven razreda zaradi 

zakonskih predpisov  

 

Priložnostno v razredu  

 

Dogovor z učiteljem, 

fleksibilnost 

 

IDSP 2 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE oblika dela razlog 

»Navadno individualno, saj so 

pri urah ena na ena učenci bolj 

zbrani, posledično se več naučijo 

in več odnesejo od ure. Opažam 

tudi, da na individualnih urah 

otroci s posebnimi potrebami 

lažje in brez strahu sodelujejo, so 

bolj pogumni kot v razredu.«  

 individualna - učenci bolj 

  zbrani 

- več naučijo 

- več odnesejo 

 

- OPP lažje in    

  brez strahu  

  sodelujejo 

- bolj  

  pogumni kot  

  v razredu 

 

Individualna obravnava 

izven razreda 

  

Večja aktivnost učencev  

 

Večja samozavest 

učencev 

 

IDSP 3 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE oblika dela razlog 

»Največ je individualnega dela 

… Individualnega dela je največ 

zato, ker imajo ti učenci v 

odločbi napisano individualno 

individualna 

 

 

 

 

- v odločbi  

  napisano  

  individualno  

  pomoč 

 

Individualna obravnava 

izven razreda zaradi 

zakonskih predpisov 
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pomoč. To moram upoštevati.«  

»Oblika pomoči učencem je 

odvisna od primanjkljajev, ki jih 

imajo. Tako na primer učenci, ki 

imajo težave s koncentracijo 

bolje delajo individualno, izven 

razreda. Po drugi strani pa je v  

nekaterih primerih boljše delo v 

paru, vendar le takrat, ko imata 

učenca podobne težave, zato da 

se ne motita med seboj. Včasih 

se mi tak način dela (v paru) zdi 

boljši, ker je takšen način dela 

bolj dinamičen, vendar žal v tem 

trenutku nimam te možnosti.« 

 

 

odvisna od 

primanjkljajev 

učencev  

 

 

 

delo v paru 

 

 

 

 

 

 

 

 

- podobne  

  težave    

  učencev 

 

 

 

- bolj  

  dinamičen  

 

 

Oblika dela odvisna od 

primanjkljajev OPP 

 

Individualno delo 

učinkovito za učence z 

motnjami pozornosti in 

koncentracije 

 

Delo v paru smiselno pri 

podobnih težavah 

učencev 

 

Pri delu v paru je pouk 

pestrejši  

 

IDSP 4 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE oblike dela razlog 

»Največkrat individualno in 

izven razreda, saj imajo vsi 

učenci odločbo, v kateri je 

zapisano, da se DSP izvaja 

individualno in izven oddelka, se 

pa vključujem tudi v razred, saj 

sem zelo fleksibilna.« 

individualna, 

izven razreda 

 

 

 

vključevanje v 

razred 

 

odločba Individualna obravnava 

izven razreda zaradi 

zakonskih predpisov 

 

Delo v razredu 

zaradi prilagajanja 

trenutnim potrebam, 

situacijam 

 

IDSP 5 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE oblike dela razlog 

»DSP večinoma izvajam 

individualno izven oddelka (ali v 

kombinaciji delno izven, delno v 

oddelku). To je odvisno od 

izdane odločbe (torej, kako je 

zavedeno v odločbi) in od 

motnje, ki jo učenec ima in od 

zastavljenih ciljev v IP.« 

individualna, 

izven oddelka 

 

kombinacija 

dela v oddelku 

in izven oddelka 

- odločba 

- motnja   

  učenca 

- cilji v IP-u 

Večinoma individualna 

obravnava izven oddelka 

ali kombinacija 

individualnega in 

skupinskega dela  

 

Vpliv zakonskih 

predpisov in motenj OPP 
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POGOSTOST TIMSKEGA DELA 

 

IDSP 1  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE pogostost timskega dela 

»Timsko pa z učitelji delamo 

občasno na govorilnih urah, 

večkrat na razrednih urah, ki so 

namenjene socialnemu učenju, 

na timskih sestankih (3x na leto, 

na katerih so prisotni tudi starši). 

Prav tako si tedensko 

izmenjujemo ideje, ker se 

pogovarjamo, kaj in na kakšen 

način bi lahko še delali z 

učencem. Zelo redko si 

izmenjujemo učne in didaktične 

pripomočke, sem pa učiteljem 

ponudila tablico množenja in 

številski kvadrat.« 

 

občasno na govorilnih urah 

večkrat na razrednih urah 

 

na timskih sestankih 

 

 

tedensko izmenjujemo ideje 

 

 

zelo redko si izmenjujemo učne 

in didaktične pripomočke 

 

 

Poteka na različne načine 

in je odvisno od potreb 

obeh učiteljev 

 

IDSP 2  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE pogostost timskega dela 

»Timsko delo nekako poteka dnevno, 

timsko poučevanje pa dvakrat 

tedensko.« 

dnevno 

 

dvakrat tedensko 

Timsko delo je redna oblika 

pedagoškega dela 

 

IDSP 3  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE pogostost timskega dela 

»Timsko delamo kadar se 

pripravljamo na timsko poučevanje. 

Priprava in evalvacija učne ure 

običajno trajata med 30 in 60 minut, 

odvisno od ure. Tudi sicer, kadar z 

učitelji timsko ne poučujem, 

sodelujemo. Dogovarjamo se še 

druge stvari v zvezi z individualnim 

delom. Učiteljem svetujem, kako naj 

delajo z učencem s posebnimi 

potrebami v razredu, skupaj 

evalviramo individualizirane 

programe. Skupaj imamo tudi 

pogovorno uro s starši, še zlasti na 

začetku šolskega leta, ko 

individualiziran program  staršem 

predstavimo, pa tudi ob polletju oz. 

ob koncu šolskega leta, ko jih skupaj 

evalviramo, po potrebi tudi vmes. 

 

kadar se pripravljamo na 

timsko poučevanje 

 

 

 

 

 

 

učitelju svetujem 

 

evalviramo IP 

 

 

pogovorno uro s starši 

na začetku šolskega leta 

 

ob polletju 

ob koncu šolskega leta 

V vseh treh etapah 

timskega dela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po preteku določenega 

obdobja 
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Predvsem to je tisto področje, na 

katerem učitelj in izvajalec dodatne 

strokovne pomoči timsko delata.« 

po potrebi Po potrebi 

 

 

IDSP 4 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE pogostost timskega dela 

»Timsko delo zajema dogovore o 

delu v razredu, navadno pred 

poukom dorečeva »kako in kaj« in 

tak način dela se obnese, 

»funkcionira« brez dodatnih navodil, 

usmerjanja v smislu, da bi ona 

morala usmerjati mene, večji del ure 

pa seveda prevzame učiteljica. Tudi 

izven razreda timsko delava na 

timskih sestankih, razrednih in 

pogovornih urah, si izmenjujeva 

informacije o učencih in ideje za 

delo.« 

»S predmetnimi, 8. razred. Timsko 

poučevanje in delo v razredu je 

odvisno od vsakega učitelja oz. kdo 

je pobudnik tega načina dela.«  

»Včasih učiteljici tudi predlagam, kaj 

bi lahko delali, saj je zelo odprta za 

predloge. Tako ji pomagam pri 

idejah, nabavi materiala, pri 

neposrednem delu z učenci in ne 

samo s tistimi, ki imajo odločbo.« 

 

pred poukom 

 

 

 

 

 

 

 

na timskih sestankih, 

razrednih in pogovornih 

urah 

 

 

 

 

odvisno od vsakega učitelja 

 

 

včasih … predlagam, kaj bi 

lahko delali 

 

 

Sprotno dogovarjanje pri 

timskem poučevanju 

 

Formalne oblike timskega 

dela med učiteljem in 

izvajalcem DSP 

 

Ujemanje članov tima 

 

 

IDSP 5  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE pogostost timskega dela 

»… Je pa res, da tak način dela 

zahteva več časa (vsaj na začetku) in 

usklajevanja. Pri svojem delu se 

povezujem z učitelji, ki poučujejo 

učenca s PP. Je pa res, da se 

»tesnejše« sodelovanje lahko 

vzpostavi do 5. razreda, kasneje pa je 

težje sodelovati z vsemi učitelji, ki 

učenca s PP poučujejo. Navadno 

takrat sodelujem z razrednikom ali 

pa učiteljem, ki poučuje predmet, 

kjer ima učenec veliko (oz. največ) 

težav.« 

 

več časa 

 

 

 

»tesnejše« sodelovanje … 

do 5. razreda 

kasneje pa je težje 

 

 

z razrednikom 

učiteljem … kjer ima 

učenec veliko težav 

 

Timsko načrtovanje je 

časovno obsežnejše  

 

Pogostejše med izvajalci 

DSP in učitelji razrednega 

pouka 

 

Na predmetni stopnji 

timsko delo z razredniki in 

posameznimi učitelji 

 

Timsko delo poteka 

tedensko 
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»V tem šolskem letu intenzivno 

sodelujem z učitelji 3. do 5. razreda, 

saj imam v teh razredih učence s 

PP.« 

»…vsaj dva krat na teden za 

planiranje dela, realizacijo ciljev 

itd.« 

 

intenzivno  

 

 

 

 

vsaj dva krat na teden 

 

 

TIMSKO POUČEVANJE Z UČITELJI RAZREDNEGA IN PREDMETNEGA POUKA 

 

IDSP 1  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE učitelji, s katerimi 

izvajalci DSP pogosteje 

timsko delajo 

»Ker imam učence pretežno na 

predmetni stopnji, se moram veliko z 

njimi dogovarjati. Moram reči, da 

kar dobro sodelujemo.« 

 

na predmetni stopnji 

Pogosteje s predmetnimi 

učitelji  

 

Odvisno od razreda, ki ga 

obiskuje učenec 

 

IDSP 2  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE učitelji, s katerimi 

izvajalci DSP pogosteje 

timsko poučujejo 

»Timsko poučevanje in timsko delo 

na sploh je v veliki meri povezano s 

starostjo učencev in s tem v katerem 

razredu so. Trenutno pogosteje 

timsko delam s predmetnimi učitelji, 

saj DSP izvajam pretežno na 

predmetni stopnji.«  

 

 

povezano s starostjo 

učencev 

 

s predmetnimi učitelji 

Pogosteje s predmetnimi 

učitelji  

Odvisno od razreda, ki ga 

obiskuje učenec 

 

IDSP 3  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE učitelji, s katerimi 

izvajalci DSP pogosteje 

timsko poučujejo 

»Pogosteje timsko poučujem in 

delam z učitelji razrednega pouka – v 

tem šolskem letu je to 3. razred, sicer 

pa je odvisno od šolskega leta in 

učenca – kateri razred obiskuje.« 

 

z učitelji razrednega pouka 

 

odvisno od šolskega leta in 

učenca 

Pogosteje z razrednimi 

učitelji 

 

 

Odvisno od razreda, ki ga 

obiskuje učenec 
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IDSP 4  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE učitelji, s katerimi 

izvajalci DSP pogosteje 

timsko poučujejo 

»S predmetnimi, 8. razred. Timsko 

poučevanje in delo v razredu je 

odvisno od vsakega učitelja oz. kdo 

je pobudnik tega načina dela.«  

s predmetnimi 

 

odvisno od vsakega učitelja 

 

Pogosteje z razrednimi 

učitelji 

Odvisno od osebne 

pripravljenosti 

posameznika na timsko 

poučevanje 

 

IDSP 5  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE učitelji, s katerimi 

izvajalci DSP pogosteje 

timsko poučujejo 

»V tem šolskem letu intenzivno 

sodelujem z učitelji 3. do 5. razreda, 

saj imam v teh razredih učence s 

PP.«   

 

z učitelji 3. do 5. razreda 

Pogosteje z razrednimi 

učitelji 

Odvisno od razreda, ki ga 

obiskuje učenec 

 

 

POGOSTOST TIMSKEGA POUČEVANJA  

 

IDSP 1 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE pogostost timskega 

poučevanja 

»Timskega poučevanja se z učitelji 

lotevam občasno, le nekajkrat na leto 

in ne tedensko. S timskim 

poučevanjem nimam ogromno 

izkušenj. Zdi se mi, da smo tukaj še 

na začetku.«  

 

»V razredu sem sicer prisotna 3-4 ure 

na teden, vendar z namenom nudenja 

pomoči učencem.« 

»Načeloma pa sem v razredu 

prisotna takrat, ko me učitelj povabi, 

ko je pobuda z njegove strani, to 

pomeni, da sem dobrodošla in to 

izkoristim. Menim, da v tem primeru 

gre za obojestransko korist.« 

»Timsko poučujemo priložnostno, 

nekajkrat v šolskem letu, navadno ob 

 

občasno 

nekajkrat na leto 

 

nimam ogromno izkušenj 

 

 

 

 

3-4 ure na teden 

 

 

 

 

ko me učitelj povabi 

pobuda z njegove strani 

 

 

 

 

 

priložnostno 

nekajkrat v šolskem letu 

Priložnostno oz. nekajkrat v 

šolskem letu 

 

Timsko poučevanje med 

učiteljem in izvajalcem 

DSP v slovenski pedagoški 

praksi predstavlja novost 

 

 

 

 

 

 

Pobuda učiteljev ključnega 

pomena 
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različnih dnevih dejavnosti.«  

ob … dnevih dejavnosti 

 

IDSP 2  

 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE pogostost timskega 

poučevanja 

»Dvakrat tedensko po eno šolsko uro 

pri matematiki in eno šolsko uro pri 

slovenščini.« 

dvakrat tedensko 

 

Timsko poučevanje poteka 

tedensko 

 

IDSP 3  

 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE pogostost timskega 

poučevanja 

»En krat na teden po eno šolsko 

uro.«  

 »Priložnost se je ponudila zato, ker 

ima ta deček v odločbi, da sem lahko 

v oddelku. Drugače se tega verjetno 

ne bi lotila.« 

en krat na teden 

 

 

priložnost  

 

 

 

Timsko poučevanje poteka 

tedensko 

 

Odločitev za timsko 

poučevanje naključna 

 

IDSP 4  

 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE pogostost timskega 

poučevanja 

»Z učiteljico timsko poučujem v 8. 

razredu, tri ure na teden že od vsega 

začetka in v glavnem pri slovenskem 

jeziku. Ta učiteljica je tudi 

razredničarka tega razreda.« 

 

tri ure na teden 

 

 

Timsko poučevanje poteka 

tedensko 

 

IDSP 5  

 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE pogostost timskega 

poučevanja 

»Z učiteljem timsko sodelujem en 

krat na teden pri neposrednem delu 

in vsaj dva krat na teden za 

planiranje dela, realizacijo ciljev 

itd.« 

en krat na teden 

 

Timsko poučevanje poteka 

tedensko 
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PREDMETI OZ. DEJAVNOSTI, PRI KATERIH POTEKA TIMSKO POUČEVANJE 

 

IDSP 1  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE predmeti oz. dejavnosti 

»Predmeti: pri matematiki, včasih pri 

slovenščini, še zlasti, kadar gre za 

kakšno dejavnost, ki jo lahko 

izvedemo s socialno igro – 

največkrat pri branju ali učenju 

učenja, letos sem bila prvič tudi pri 

družbi.« 

pri matematiki 

pri slovenščini 

 

s socialno igro 

pri branju 

učenju učenja 

pri družbi 

Timsko poučevanje 

večinoma pri temeljnih 

predmetih (MAT, SLO), 

tudi specialno-pedagoške 

vsebine (socialno učenje, 

učenje učenja) 

 

 

IDSP 2  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE predmeti  

»Dvakrat tedensko po eno šolsko uro 

pri matematiki in eno šolsko uro pri 

slovenščini.« 

 

pri matematiki 

pri slovenščini 

Timsko poučevanje poteka 

pri temeljnih predmetih 

(MAT, SLO) 

 

IDSP 3  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE predmeti  

»Slovenščino sva izbrali zato, ker 

ima na tem področju največ 

primanjkljajev« 

slovenščino Timsko poučevanje poteka 

pri temeljnem predmetu 

(SLO) 

 

IDSP 4  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE predmeti  

»Z učiteljico timsko poučujem v 8. 

razredu, tri ure na teden že od vsega 

začetka in v glavnem pri slovenskem 

jeziku. Ta učiteljica je tudi 

razredničarka tega razreda.« 

 

 

pri slovenskem jeziku 

Timsko poučevanje poteka 

pri temeljnem predmetu 

(SLO) 

 

IDSP 5  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE predmeti  

»Večina je to pri matematiki, 

slovenščini, naravoslovju in 

družboslovju.« 

pri matematiki 

slovenščini, naravoslovju 

družboslovju 

Timsko poučevanje poteka 

pri različnih predmetih 
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ČAS TIMSKEGA NAČRTOVANJA 

 

IDSP 1  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE čas timskega načrtovanja 

»V primerih, ko se pripravljamo za 

timsko poučevanje in moram 

pripraviti kakšno socialno igro na 

določeno temo, se z učitelji o poteku 

dela dogovorimo kak mesec prej, 

pred dnevi dejavnosti, kulturnimi 

dnevi, učno uro, seveda tudi tik pred 

izvedbo učne ure ponovno uskladiva 

delo. Druga oblika načrtovanja se 

nanaša na to kadar delaš z učencem 

individualno. Na trenutno delo – 

takrat pred uro rečeš ali lahko pridem 

v razred. Velikokrat se o delu (izven 

razreda ali v razredu) dogovorimo že 

na timskem sestanku, npr. dobro bi 

bilo, da se z učencem dela v razredu 

zato, da vidimo kako je z njegovo 

organizacijo dela prej in potem. Tako 

se dogovorimo tudi v primerih kadar 

imamo kakšne disciplinske 

probleme, da se učenca umiri in da 

začne delat. Takrat so stvari že 

vnaprej dogovorjene in ure dosledno 

izvajam v razredu, zato je moja 

naloga, da če ne grem v razred o tem 

tudi obvestim učitelja. Kdaj pa kdaj 

se tudi zgodi, da mi učitelj reče, da 

bodo danes delali vaje, zato ni 

potrebe, da ostaneta v razredu, 

ampak lahko delata individualno. To 

sta dve obliki dela: ena je trenutna 

oz. vsakodnevno dogovarjanje, druga 

pa se nanaša na predčasno 

načrtovanje.«  

»… če gre za timsko poučevanje se z 

učiteljico dogovoriva kar precej časa 

prej, približno tri tedne oz. en mesec 

prej o tem katere ure bova izvedli 

(npr. za socialno učenje), kdaj bova 

imeli timski sestanek. Prav tako se 

tik pred izvedbo ure oz. dogovorjene 

dejavnosti sestaneva in pregledava 

stvari ter o njih pogovoriva.«   

 

 

 

 

mesec prej 

 

 

tik pred izvedbo učne ure 

 

 

 

 

pred uro 

 

 

 

že na timskem sestanku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

če ne grem v razred, o tem 

tudi obvestim učitelja 

 

 

 

 

trenutna oz. vsakodnevno 

dogovarjanje 

predhodno načrtovanje 

 

 

 

 

približno tri tedne oz. en 

mesec prej 

 

 

tik pred izvedbo ure 

Loči dve obliki timskega 

načrtovanja: 

1. za vnaprej dogovorjene 

dejavnosti oz. za timsko 

poučevanje 

2. sprotno načrtovanje, pred 

učno uro ko dela 

individualno z OPP. 

 

V prvem primeru poteka 

timsko načrtovanje 

3 tedne do 1 meseca prej. 

V drugem primeru pa  

usklajevanje pred samo 

izvedbo učne ure 

Opozarja na upoštevanje 

dogovorov. 
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IDSP 2  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE čas timskega načrtovanja 

»En dan pred izvedbo ure po pouku 

se dogovoriva za delo v naslednjem 

dnevu.«  

en dan pred izvedbo ure En dan prej 

 

IDSP 3  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE čas timskega načrtovanja 

»Ponavadi v glavnem odmoru, tisti 

dan ko timsko poučujeva. Razen če 

je kaj posebnega, se dogovoriva že 

za naslednji teden in se vnaprej 

pripravim. Najino delo v razredu je 

že nekaj ustaljenega, vem kaj je moja 

naloga in uvodno motivacijo sama 

pripravim. Kadar ponavljamo snov, 

me o tem učiteljica pravočasno 

obvesti, tako da imam dovolj časa, da 

si pripravim pripomočke, ki 

popestrijo pouk.« 

v glavnem odmoru 

 

 

za naslednji teden 

 

 

 

 

 

učiteljica pravočasno 

obvesti 

imam dovolj časa da si 

pripravim pripomočke 

Timsko načrtovanje poteka 

na dan izvedbe učne ure v 

času glavnega odmora, 

izjemoma en teden prej. 

Timsko delo v razredu je 

stabilna rutina. 

Med učiteljem in 

izvajalcem DSP poteka 

stalna komunikacija. 

 

 

IDSP 4  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE čas timskega načrtovanja 

»Poteka pa bodisi pred poukom 

bodisi po njem. Čas načrtovanja je 

prav tako odvisen od obravnavane 

vsebine in zahtevnosti učne snovi, 

lahko poteka od 5 do 30 minut.« 

pred poukom  

po njem 

 

odvisen od obravnavane 

vsebine in 

zahtevnosti učne snovi 

5-30 minut 

Timsko načrtovanje poteka 

pred ali po pouku, traja med 

5 in 30 minut (odvisno od 

učne vsebine). 

 

 

IDSP 5 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE čas timskega načrtovanja 

»Načrtovanje dela poteka pred 

začetkom pouka (za en teden naprej). 

Načrtujeva obe z  učiteljico. 

Učiteljica pove, kaj so cilji zadane 

ure in skupaj narediva načrt, kako 

bova uro izpeljali (moji predlogi so 

vezani največ na učenca s PP). 

Načrtovanje pogosto poteka tudi 

neformalno (v zbornici, med odmori 

itd.).« 

pred začetkom pouka 

en teden naprej 

 

 

 

 

 

 

 

v zbornici med odmori 

Timsko načrtovanje poteka 

en teden prej, tudi 

neformalno 
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ČAS TIMSKE EVALVACIJE 

 

IDSP 1  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE čas za timsko evalvacijo 

»Navadno kadar gre za delo v 

razredu imamo timske sestanke za 

učence po preteku nekega časovnega 

obdobja v okviru timskih sestankov 

ali na konferencah, sestankih 

učiteljskega zbora. Razen v primeru, 

ko nastopi kakšna težava, ki jo 

poskušava takoj po uri rešiti. Če pa 

gre za kak dan dejavnosti ali učno 

uro, se takoj po izvedenem dnevu oz. 

uri pogovorimo v smislu kako se ti je 

zdelo, ali ti je bila moja pomoč 

koristna. To večkrat vprašam 

učitelje. Evalvacija je ustna, za to 

nimava nobenega predpisanega 

formularja.« 

 

 

 

v okviru timskih sestankov 

na konferencah 

sestankih učiteljskega zbora 

 

takoj po uri 

 

takoj po izvedenem dnevu 

oz. uri 

 

 

ustna 

Timska evalvacija je ustna 

in poteka:  

1. med člani tima: takoj po 

izvedeni dejavnosti oz. učni 

uri, učinkovitost pomoči 

(usmerjena tudi v člane 

tima) 

2. na ravni šole: na timskih 

sestankih, konferencah, 

sestankih učiteljskega zbora 

 

 

IDSP 2 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE čas za timsko evalvacijo 

»Evalvacija skupnih ur v razredih je 

kratka, navadno po uri v obliki 

pogovora: če je bilo vse v redu, kaj 

bi lahko naslednjič bilo boljše, kako 

so delali učenci z odločbo, itn. Bolj 

formalna evalvacija timskega dela 

poteka na aktivih in ob koncu leta, se 

zapiše in odda ne samo v arhiv šole 

ampak tudi staršem.«  

 

 

po uri v obliki pogovora 

 

 

 

 

na aktivih  

ob koncu leta 

se zapiše 

Timska evalvacija: 

1. med člani tima: ustna 

2. na ravni šole: pisno 

poročilo 

 

 

IDSP 3  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE čas za timsko evalvacijo 

»Takoj po izvedeni uri, poteka ustno. 

Jaz si v svojo dnevno pripravo 

vpišem kratko evalvacijo za tega 

dečka, ki ga drugače obravnavam.« 

po izvedeni uri 

 

v svojo dnevno pripravo 

vpišem 

Timska evalvacija poteka 

takoj po učni uri in poteka 

kot neformalni, spontani 

razgovor. 

Je usmerjena v učne 

rezultate in napredek 

učenca z OPP. Izvajalka 

DSP si zapiše opažanja v 

dnevno pripravo. 
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IDSP 4 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE čas za timsko evalvacijo 

»Evalvacija je ustna in poteka po 

izpeljani uri, kjer navadno v petih 

minutah dorečeva, kaj je bilo v redu 

in kaj ne.« 

ustna 

po izpeljani uri 

 

Kratka timska evalvacija 

poteka po izpeljani uri v 

obliki razgovora. 

 

IDSP 5  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE čas za timsko evalvacijo 

»Evalvacija poteka navadno po 

pouku oz. med odmorom ali za to 

določenem času (pred konferenco, 

pogovornimi urami itd.). Navadno se 

pogovoriva o poteku dela, 

aktivnostih učencev, o tem ali je bila 

ura uspešna.« 

po pouku 

med odmorom 

pred konferenco, 

pogovornimi urami 

Več različnih možnosti za 

timsko evalvacijo.   

 

 

PORAZDELITEV DELA PRI TIMSKEM POUČEVANJU 

 

IDSP 1  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE porazdelitev dela pri 

timskem poučevanju 

»V razredu sem prisotna in aktivna 

… kadar imamo ure učenje učenja in 

pri raznih oblikah socialnega 

učenja.« 

»Če lahko, ponudim kakšno 

motivacijsko igro ali kaj 

podobnega.«  

»Na mojo pobudo smo obravnavali 

Pavkovo strategijo učenja, uro sem 

vodila jaz, učiteljica pa je sodelovala, 

se vključevala in učence poskušala 

motivirati. V tem primeru se je 

zgodil ta preobrat dela med nama. To 

uro smo izvedli v obeh 5-ih razredih 

na šoli in je bila ena nova izkušnja za 

učence. Naslednjo uro so učiteljice 

takšen način dela same naredile 

(ponovile), jaz sem bila motivator 

dela v razredu.« 

 

ure učenje učenja 

 

oblike socialnega učenja 

 

 

motivacijska igra 

 

 

 

Pavkova strategija učenja 

 

 

 

 

preobrat med nama 

 

 

 

izvajalec DSP kot 

motivator dela 

 

 

Pomoč pri učenju učenja, 

organizaciji dela,  

razvoj socialnih veščin, 

izvedba motivacijskih iger, 

učenje bralnih strategij 

 

Menjava vlog 

 

Pomoč učencem in 

motivacija učencev 

 

Navajanje na organizacijo 

dela, postopen način dela, 

reševanje težav 

 

Pomoč učencem in 

navajanje na samostojnost 

 

Pomoč pri disciplinskih 

težavah 

 

Brez posegov v učno snov 
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»Pri naših učencih je ogromno težav 

z organizacijo dela in je zelo 

dobrodošlo, da jim nekdo pomaga, 

jih motivira in dela z njimi. Na 

primer, v 5. razredu je učenec, ki ima 

tako izrazite motnje koncentracije in 

pozornosti, da ves čas potrebuje 

nekoga, ki ga med uro motivira, ker 

zelo malo sam naredi, zato večkrat 

izkoristim to priložnost, da sem 

lahko v razredu.« 

»Jaz se k učencu, ki me pokliče, 

usedem in rečem dajva se 

organizirat, pogledat kje si ostal, aha 

to si zapisal, tale naloga ti pa ne gre. 

Vprašam ga, si prebral navodila. V 

bistvu ga vodim do tiste točke, da 

začne delati, naloge pa rešujemo 

skupaj, se pravi rešitve ponavadi 

skupaj pregledamo. Kasneje še 

vedno obstaja možnost 

interpretiranja naloge, za dodatno 

razlago pa je učencu na razpolago 

učitelj. Povratne informacije v zvezi 

s snovjo daje učitelj. … Tudi v 

primerih kadar nastopijo disciplinski 

problemi lahko prispevam svoj delež, 

ker velikokrat stopim do učenca in ga 

prepričam, da začne delati, s tem 

prihranim delo učitelju, ker se ne rabi 

ukvarjati s tem učencem (ga miriti, 

opozarjati) in lahko nemoteno 

nadaljuje s svojim delom.« 

pomoč, motiviranje, delo z 

njimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pomoč pri usmerjanju 

organizacije dela 

 

 

 

 

 

 

skupaj pregledamo rešitve 

 

za dodatno razlago 

na razpolago učitelj 

povratne informacije  

učitelj 

 

disciplinski problemi 

 

stopim do učenca 

ga prepričam, da začne 

delati 

prihranim delo učitelju 

 

 

 

IDSP 2  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE porazdelitev dela pri 

timskem poučevanju 

»Glavno vlogo ima učitelj, jaz sem 

bolj kot pomočnik otrokom s 

posebnimi potrebami pri samem 

zapisu in razumevanju snovi.« 

glavno vlogo ima učitelj 

sem pomočnik OPP 

Izvajalec DSP v vlogi 

učitelja pomočnika OPP 

 

IDSP 3  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE porazdelitev dela pri 

timskem poučevanju 

»Z učiteljico zelo dobro sodelujeva. 

Ponavadi jaz izvajam uvodno 

 

 

Izvajalec DSP izvaja 

motivacijske aktivnosti, 
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motivacijo, to mi je zdaj že kr 

nekako prepustila. Novo učno snov 

ponavadi učiteljica predstavi 

učencem, jaz pišem na tablo. Pomoč 

učencem nudiva obe, prav tako obe 

popravljava napake učencev. Pri 

ponavljanju in utrjevanju snovi pa 

vsaka od naju izvede en del ure. 

Večinoma ponavljava skupaj s celim 

razredom, smo se pa tudi že razdelili 

v dve skupini in smo sočasno delali 

isto snov, vendar na drugačen način 

(jaz na drugačen način kot ona), po 

določenem času so se učenci 

zamenjali. Učence sva si razdelili v 

dve skupini po abecedi.«   

uvodna motivacija 

 

novo učno snov 

pišem na tablo 

pomoč učencem 

popravljava napake 

učencev 

ponavljaje in utrjevanje 

snovi 

 

 

pomaga otrokom 

 

Soodvisno interaktivno 

timsko poučevanje 

 

 

Izmenjalno interaktivno 

timsko poučevanje 

 

IDSP 4  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE porazdelitev dela pri 

timskem poučevanju 

»Defektolog v razredu ne dela ves 

čas samo z učencem z odločbo, 

ampak lahko pomaga, spodbuja in 

usmerja tudi ostale učence – recimo, 

kadar vidim, da kdo od učencev kje 

obstane in ne ve kako naprej, stopim 

do njega in ga z neverbalno 

komunikacijo (npr. z dotikom) ali 

tudi verbalno spodbudim naprej v 

smislu si na pravi poti, poglej tole 

imaš narobe/popravi, skratka krožim 

med učenci.«  

»Večinoma uro vodi učiteljica, jaz 

včasih izvedem uvodno motivacijo, 

sicer pa prevzamem del, ki se nanaša 

na strategije branja besedila in 

obravnave le tega. V 8. razredu je 

precej odlomkov v berilu obsežnih, 

zahtevnih in težko razumljivih. V 

dogovoru z učiteljico naredim kratek 

povzetek besedila, ga razdelim na 

odstavke in tako je besedila veliko 

manj. Moja naloga je tudi 

usmerjanje, spodbujanje in pomoč 

učencem.  

»… Ker gre za kombiniran oddelek 

7. in 8. razreda, učiteljica večkrat 

poda navodila za delo za oba razreda, 

jaz »vskočim« in pomagam enemu 

 

 

pomaga, spodbuja in 

usmerja tudi ostale učence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

večinoma uro vodi 

učiteljica 

izvedem uvodno motivacijo 

strategije branja besedila 

 

 

 

naredim kratek povzetek 

besedila, ga razdelim na 

odstavke 

 

usmerjanje, spodbujanje in 

pomoč učencem 

 

 

 

navodila za delo 

 

pomagam enemu razredu 

Izvajalec DSP v vlogi 

učitelja pomočnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učno uro vodi učitelj 

 

Delo izvajalca DSP: 

- uvodna motivacija, 

- bralne strategije 

- povzetek besedila 

(dogovor z učiteljico) 

- pomoč učencem, 

usmerjanje, spodbujanje 

- branje in obravnava 

besedila 

- pisanje sestavkov 

- pomoč v kombiniranem 

oddelku 
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razredu (z učiteljico se dogovoriva 

kateremu). Ponavadi jaz preberem 

besedilo, ki ga potem skupaj 

obravnavamo. Tudi pri pisnem 

sporočanju prevzamem svoj del 

(oblika pisnega sestavka, členitev na 

uvod, jedro in zaključek, upoštevanje 

slovničnih in pravopisnih pravil, 

organizacija dela, nevihta 

možganov).« 

 

berem besedilo 

 

pri pisnem sporočanju 

prevzamem svoj del 

 

IDSP 5  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE porazdelitev dela pri 

timskem poučevanju 

»Aktivnejšo vlogo ima učiteljica 

razrednega pouka. Za podajanje nove 

snovi je kompetentna učiteljica. 

Specialna pedagoginja pa pomaga pri 

poučevanju, vodim različne treninge 

za razvoj posameznih veščin, 

uporabljam multisenzorni pristop pri 

usvajanju snovi itd.«   

 

podajanje nove učne snovi 

(učiteljica) 

 

pomaga pri poučevanju 

treninge za razvoj 

posameznih veščin 

multisenzorni pristop 

Vodenje učnega procesa 

prevzame učitelj 

 

Izvajalec DSP: 

- pomoč pri poučevanju 

- vodenje treningov 

- multisenzorno učenje 

 

 

DOŽIVLJANJE TIMSKEGA DELA IN TIMSKEGA POUČEVANJA 

 

IDSP 1  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE doživljanje 

»Delu v razredu sem naklonjena 

in ga doživljam kot zelo 

dobrega.«   

»Opažam, da imajo učitelji 

občutek, da jim takšen način dela 

(moja prisotnost, način dela) ruši 

uro.« 

sem naklonjena 

 

doživljam ga kot zelo dobrega 

 

 

občutek, da ruši uro 

Naklonjenost in 

pozitivno doživljanje. 

 

Prisotnost izvajalca 

DSP za učitelje moteča 

 

IDSP 2  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE doživljanje 

»Dobro, pridobim veliko izkušenj 

in dobim vpogled, kako dejansko 

otrok funkcionira v razredu.«  

pridobim veliko  

vpogled 

Pozitivno doživljanje 
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IDSP 3  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE doživljanje 

»Timsko delo mi predstavlja 

izziv, sem zelo zadovoljna, da 

lahko en krat na teden izvajam še 

kaj drugega kot individualne ure.« 

»Moja izkušnja s timskim 

poučevanjem je zelo pozitivna.« 

  

izziv, sem zelo zadovoljna 

 

 

 

 

zelo pozitivna 

Doživljanje timskega 

dela kot izziv 

 

Pozitivno sprejemanje  

timskega poučevanja 

 

IDSP 4 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE doživljanje 

»Jaz to jemljem na »izi«, ne 

delam iz muhe slona. V 

primerjavi z individualnim delom 

je drugače, bolj razgibano. Všeč 

mi je, da imam v razredu neko 

avtoriteto, učenci me upoštevajo, 

težav z disciplino nimam. Kako 

učenci zaznavajo defektologa je 

odvisno tudi od značaja učitelja. 

Zase lahko rečem, da sem 

dinamičen tip človeka in to 

dinamiko vnašam tudi v razred, 

saj v razredu ne sedim ves čas 

poleg učenca, s katerim delam 

tudi individualno.« 

 na »izi« 

 

 

drugače 

bolj razgibano 

 

učenci me upoštevajo 

 

 

 

dinamiko vnašam tudi v razred 

 

Razbrati je mogoče 

naklonjenost timskemu 

poučevanju,  

pozitivno doživljanje. 

 

Izpostavlja 

značaj učitelja 

 

 

 

IDSP 5 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE doživljanje 

»Timsko delo doživljam kot 

pozitivno.«  

  

pozitivno 

Pozitivno doživljanje 

timskega dela 

 

 

VLOGE PRI TIMSKEM POUČEVANJU 

 

IDSP 1  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE vloge 

»Razred mora imeti vodjo, nekdo 

mora biti glavni. Za mene je učitelj 

tisti, ki je vodja oz. glavni in dobro 

je, da on to ve. Učitelj je tisti, ki 

razred mora imeti vodjo 

 

učitelj tisti, ki je vodja 

 

Izvajalec DSP se prilagaja 

učitelju. 

 

Naloga izvajalca DSP je 
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otroke pozna in ve, kako delujejo v 

razredu. Jaz sem pa tista, ki delo 

spremljam, pomagam in tudi dam 

svoj prispevek, nato pa odidem, saj 

delam z različnimi otroci. Učitelj 

razrednega pouka pa je ves čas v tem 

razredu in bo tudi jutri.« 

»S tem ali imava z učiteljem 

enakovredno vlogo se ne ukvarjam. 

Učenci vedo, da me lahko pokličejo, 

kadar potrebujejo pomoč pri zapisu, 

kadar jim del snovi manjka in kadar 

se ne znajo lotiti dela. Učenci vedo, 

da v tem primeru lahko računajo na 

mojo pomoč.« 

»Dejstvo je, da je učitelj npr. za 

matematiko strokovnjak na svojem 

področju. Jaz pa učencem dam tisto, 

kar od mene rabijo in s tem nimam 

težav – ne potrebujem enakega mesta 

kot učitelj, svoje mesto pri takšnem 

načinu dela pa imam.« 

 

 

delo sprejemam, pomagam 

 

 

 

 

 

se ne ukvarjam s tem, ali 

imava z učiteljem 

enakovredno vlogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ne potrebujem enakega 

mesta kot učitelj 

nudenje pomoči učencem. 

 

Vloge med učiteljem in 

socialnim pedagogom niso 

natančno definirane,  

niso pomembne 

 

Naloga izvajalca DSP: nudi 

učencem pomoč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ne obremenjuje s svojo 

vlogo v razredu 

 

 

 IDSP 2  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE vloge 

»Glavno vlogo ima učitelj, jaz sem 

bolj pomočnik otrokom s posebnimi 

potrebami pri samem zapisu in 

razumevanju snovi.« 

glavno vlogo ima učitelj 

sem bolj pomočnik OPP 

Izvajalec DSP se prilagaja 

učitelju. 

Naloga izvajalca DSP je 

nudenje pomoči OPP. 

 

IDSP 3  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE vloge 

»Enakovredna, sem aktivna, takšno 

me zaznavajo tudi učenci. Sicer je to 

odvisno tudi od osebnosti učitelja. Ta 

učiteljica je pripravljena na moje 

predloge in pristop, tudi jaz 

sprejemam njenega. V najinem 

primeru gre za neko medsebojno 

sprejemanje, ker če tega ni, potem se 

ne da timsko poučevati.« 

»Učenci se na obe učiteljici enako 

naslanjajo, midve z učiteljico sva 

enakovredni. Ko kdo od učencev 

reče učiteljica, tudi mene pogledajo, 

enakovredna 

zaznavajo tudi otroci 

odvisno tudi od osebnosti 

učitelja 

 

 

 

medsebojno sprejemanje 

 

 

 

 

 

enakovredni 

Vlogi izvajalca DSP in 

učitelja sta enakovredni.  

 

Osebnost učitelja in 

medsebojno sprejemanje 

ključnega pomena. 

 

Prevzemanje aktivne vloge 

izvajalca DSP 
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se ne obračajo samo na učiteljico. 

Zdi se mi, da so naju sprejeli kot 

enakovredni. Najbrž je zato tako, ker 

nisem v razredu v vlogi opazovalca 

in ne hospitiram. V razredu sem 

aktivna.« 

 

 

 

enakovredni 

nisem v razredu v vlogi 

opazovalca 

ne hospitiram 

 

IDSP 4  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE vloge 

»Če bi se počutila v podrejenem 

položaju niti ne bi vstopila v razred. 

Učiteljica, s katero skupaj delava v 

razredu, mi ne da vedeti, da je ona 

vodja. Tega ne kaže niti pred učenci 

niti kakorkoli drugače. Lahko bi 

govorila o enakovrednem odnosu in 

tako tudi nastopava v razredu. Kadar 

učiteljica stopi v razred, sem jaz 

zraven nje. Ko daje navodila za delo, 

se pomaknem v ozadje. Ko konča s 

podajanjem navodil navadno začnem 

krožiti po razredu – nimava točno 

določeno, kdaj katera nastopi. Se 

tako dobro že poznava, da veva, kaj 

bo vsaka od naju počela. Skratka, z 

mojo vlogo pri tem se ne 

obremenjujem.« 

 

 

 

učiteljica … mi ne da 

vedeti, da je ona vodja 

 

 

o enakovrednem odnosu 

 

 

 

 

 

 

nimava točno določeno, 

kdaj katera nastopi  

 

 

se ne obremenjujem 

Enakovreden odnos med 

izvajalcem DSP in 

učiteljem. 

 

Sprotno dogovarjanje o 

vlogah obeh učiteljev. 

 

IDSP 5  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE vloge 

»Pri timskem poučevanju je 

pomembna komunikacija učitelj – 

specialni pedagog, izkušnje, 

enakopravni položaj učitelj – 

specialni pedagog itd. Praksa kaže, 

da je izredno pomembno 

kooperativno sodelovanje med 

učiteljem in specialnim pedagogom, 

saj zagotavlja tudi večjo uspešnost 

tako pri posameznikih kot pri 

skupini.«    

 

 

 

enakopravni položaj 

Enakovredni položaj 

učitelja in izvajalca DSP 
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PREDNOSTI TIMSKEGA DELA IN TIMSKEGA POUČEVANJA 

 

IDSP 1 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE prednosti timskega 

poučevanja 

»Motivacija otrok za delo, saj se v 

razredu ves čas nekaj dogaja. Sva 

dve učiteljici, ki pokrivava določeno 

število otrok, zato se le redko kdaj 

zgodi, da kateri od otrok ne ve, kaj 

mora delati oz. da se pri pouku ne 

odziva. To je ena izmed največjih 

prednosti, saj se pri delu lahko 

zavzameš tako za otroke, ki imajo 

težave kot za tiste, ki snov hitreje 

usvajajo in tudi njim lahko ponudiš 

nekaj časa. V praksi se stvari zelo 

dobro prepletajo.«  

»Motivacija učencev je boljša. Moja 

opažanja kažejo, da so učenci bolj 

aktivni pri delu, saj sta v razredu dva 

učitelja in vedno stopiš do koga, ga 

usmeriš, opogumiš, mu daš kakšno 

dodatno razlago, pogledaš kje je 

obtičal, kaj mu ne gre. Meni se zdi, 

da so učenci definitivno bolj 

motivirani in tudi bolj dejavni. O 

učnem napredku učencev je težko 

govoriti, saj gre v teh primerih za 

občasne dejavnosti. Lahko pa 

primerjam moje učence – pri tistih 

učencih, pri katerih smo vpeljali delo 

v razredu, pri treh določenih učencih 

z učitelji opažamo napredek in 

žanjemo uspehe in delamo striktno 

na ta način, da jaz pridem v razred in 

pomagam učencu v razredu, ob tem 

me spoznajo tudi drugi učenci in tudi 

njim lahko pomagam.« 

»Tako nisem samo nekdo, ki vdira v 

razred in jemlje učenca ven, ampak 

sem del njihovega razreda. Zaradi 

tega otroci raje hodijo k 

individualnim uram, tudi ostali se 

javljajo in želijo imeti pomoč izven 

razreda. S tem se izognem izolaciji 

učencev, nisem zgolj nekdo, ki pride 

in odpelje učenca. To se mi zdi eden 

od pozitivnih dejavnikov tako za 

učence z DSP kot za ostale.« 

motivacija otrok za delo kot 

prednost 

 

 

 

 

 

 

 

prednost za otroke, ki imajo 

težave 

 

prednost za tiste, ki snov 

hitreje usvajajo  

 

 

 

motivacija učencev je 

boljša 

učenci bolj aktivni pri delu 

 

 

 

 

 

-bolj dejavni 

-o učnem napredku učencev 

je težko govoriti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-sem del njihovega razreda 

- tudi ostali … želijo imeti 

pomoč izven razreda 

-raje hodijo k individualnim 

uram 

 

 

 

Timsko poučevanje je 

učinkovit način dela za 

OPP in druge učence v 

razredu 
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IDSP 2 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE prednosti timskega 

poučevanja 

»Prednost je ta, da učenci bolj sledijo 

zapisu, zapisi so potem tudi korektni 

dvigne se jim samozavest in bolj 

sodelujejo pri pouku. Razumevanje 

snovi je boljše saj drug učitelj lahko 

otroku ponudi razlago na drugačen 

način.«  

»Povratne informacije so načeloma 

dobre, saj pravijo da lažje sledijo 

snovi in zapisu.« 

»Mislim, da drugih učencev ne 

motimo preveč, saj jim z učiteljem 

poskusiva preusmeriti pozornost 

tako, da imajo svoje delo. Ampak 

načeloma zelo dobro sprejmejo oba 

učitelja in me kdaj tudi ostali otroci 

poprosijo za pomoč.«  

učenci bolj sledijo zapisu 

 

dvigne se jim samozavest 

bolj sodelujejo pri pouku 

 

razumevanje snovi je boljše 

 

 

 

 

lažje sledijo snovi in zapisu 

 

 

 

 

zelo dobro sprejemajo oba 

učitelja 

tudi ostali otroci poprosijo 

za pomoč 

Boljša zbranost učencev, 

organizacija dela, večja 

aktivnost učencev pri 

pouku, boljša samozavest 

učencev. 

Doživljanje različnih stilov 

in tehnik poučevanja 

Ni izostajanja od učnih ur. 

Pomoč učencem, ki nimajo 

DSP-ja 

Sprejemanje obeh učiteljev 

 

IDSP 3 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE prednosti timskega 

poučevanja 

»Prednosti: dinamična ura, manj 

disciplinskih težav (kar se kaže v tem 

razredu, ki je sicer bolj živahen in 

glasen), učenci več odnesejo, kadar 

poučujeta dva učitelja, različen 

pristop k snovi, nekateri učenci si 

zaradi različnih pristopov snov lahko 

več in lažje zapomnijo.«  

»Učenci so z disciplinskega vidika 

boljši, prej se umirijo, bolj poslušajo, 

so bolj zbrani in bolj pozorni. 

Navadili so se, da jaz pripravim 

zanimive uvodne motivacije in ko 

vstopim v razred nestrpno 

pričakujejo in me sprašujejo »kaj 

bomo pa danes počeli?«. S tega 

vidika sklepam, da so motivirani za 

tovrstno delo. Kadar pri timskem 

poučevanju snov ponavljamo jih to 

zelo pritegne, saj se takšen način dela 

razlikuje od frontalnega. Je malo 

drugačna ura. Prav tako se mi zdi, da 

imajo učenci več od tega in bolj 

dinamična ura  

manj disciplinskih težav 

 

učenci več odnesejo 

 

različen pristop k snovi 

 

lahko več in lažje 

zapomnijo 

 

z disciplinskega vidika 

boljši 

bolj zbrani, bolj pozorni 

 

 

 

 

 

 

so motivirani 

 

zelo pritegne 

 

drugačna ura 

Popestritev pouka, 

boljša disciplina v razredu, 

več znanja, 

doživljanje različnih stilov 

in tehnik poučevanja 
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sodelujejo.«  

več od tega 

bolj sodelujejo 

 

IDSP 4 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE prednosti timskega 

poučevanja 

»Na splošno večina otrok veliko več 

»dobi« in »odnese«, veliko več 

naredijo. Timsko poučevanje 

razbremeni učitelja, saj se lahko bolj 

posveti učencem, ki so hitrejši, jim 

da dodatne zadolžitve in delo. Tisti 

učenci, ki so manj uspešni in 

samozavestni, bolj počasni, 

potrebujejo več spodbude prav tako 

imajo korist, saj jim lahko povem 

dodatna navodila (kako in na kakšen 

način naj opravijo delo) in namignem 

(»pri tem vprašanju se vrni nazaj in 

tukaj poišči«). Namreč otroci, ki 

imajo težave z branjem, se pri delu z 

besedilom in iskanju ključnih besed 

izgubijo.« 

»Učencev še nikoli nisem vprašala, 

kako oni doživljajo takšen način 

dela.« 

»Motivacija v razredu je drugačna 

kot pri mojih individualnih urah – pri 

meni lahko to učenci počnejo na 

drugačen način kot v razredu – v 

obliki sproščanja (sproščena drža na 

stolu, sproščen razgovor – »čeprav 

jih spodbujam h knjižnemu govoru, 

se ne obremenjujejo ali bodo govorili 

knjižno. Pri meni so fri.«). Zdi se mi 

pomembno, da mi učenci vse 

povedo. Nikoli ne začnem ure v 

smislu »vzemi zvezek in greva 

delat«. Opažam, da so otroci pri 

DSP-ju veliko bolj sproščeni kot v 

razredu, kar je zelo pomembno.« 

»Aktivnost učencev je pri 

individualnih urah večja, saj se z 

učenci tudi pogodimo npr. če boš 

opravil zahtevano/pričakovano delo 

v določenem času, boš na koncu 

nagrajen (5-10 minut). Otroci so 

veliko več sposobni kot pokažejo. V 

 

veliko več naredijo 

 

razbremeni učitelja 

 

 

učenci, ki so manj uspešni 

in samozavestni, bolj 

počasni … prav tako imajo 

korist 

 

podam dodatna navodila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motivacija drugačna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otroci bolj sproščeni 

 

 

 

 

aktivnost učencev 

 

 

 

 

Večja aktivnost učencev pri 

pouku, porazdelitev dela 

med učiteljem in 

izvajalcem DSP, 

spodbujanje učencev, 

dodatna razlaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivacija učencev s PP v 

razredu je težko primerljiva 

z delom na individualnih 

urah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Večja sproščenost učencev, 

ki imajo DSP na 

individualnih urah 

 

 

Večja aktivnost učencev z 

DSP pri individualni 

obravnavi 
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tem primeru nekateri učenci na 

individualnih urah svoje delo 

opravijo v 30 min, za enako 

opravljeno delo ali manj bi v razredu 

porabili 45 minut ali še več. Če znaš 

uro »skompenzirati«, učenci dajo več 

od sebe. Tega se v razredu učitelj ne 

more poslužiti in to se mi zdi ena od 

prednosti individualnega dela.«  

»Učni napredek učencev bom 

poskusila razložiti na primeru 

učenca, ki ima izrazite težave na 

področju grafomotorike. Ta učenec v 

razredu ni sposoben iz table prepisati 

ničesar ali prepiše eno poved v večjih 

vrsticah (»v eni vrsti so tri besede, 

ostale pa raztresene spodaj, v več 

vrsticah. Na pogled zgleda tako kot 

bi veter raznesel besede po zvezku«). 

Ta otrok na individualnih urah piše 

tako lepo, da za seboj zna prebrati, 

sicer z manjšimi slovničnimi 

napakami, vendar neprimerljivo 

boljše kot v razredu. Najbrž je temu 

tako zato, ker sem jaz tista, ki ga 

opozarjam na napake (»dovolj je že, 

kadar mu rečem pazi. Ve, da je 

naredil napako in jo poišče.«), na kaj 

mora biti pozoren, medtem ko se v 

razredu zgubi, je nezbran in 

nepozoren.«   

»Učenci dobro sprejemajo delo dveh 

učiteljev. Meni je všeč tudi to, da 

učenci, ki nimajo odločbe, pridejo na 

hodniku k meni in mi povedo, koliko 

so pisali ocenjevanje znanja.« 

»Učitelj daje učencem povratne 

informacije, ki se nanašajo na učno 

snov. Povratne informacije dajem 

tudi jaz, saj se nikoli ne navezujejo 

zgolj na neposredno delo, ampak je 

povratna informacija tudi to, kaj 

pomeni sprotno delo doma, kdaj se 

pripravi šolska torba, DSP ni pisanje 

domačih nalog in učenje v razredu, je 

oblika pomoči, vendar je kljub temu 

potrebno domače delo. DSP ni 

namenjen samo učnemu delu, ampak 

tudi področju socializacije in 

ustreznega vedenja, pripravi na 

življenje, otroku širiš obzorje na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

učenci dobro sprejemajo 

delo dveh učiteljev 

 

 

 

 

 

 

 

povratne informacije dajem 

tudi jaz 

 

 

 

 

 

 

Nagrada kot sredstvo za 

motivacijo učencev 

 

 

 

 

 

Dogovor med izvajalci DSP 

in učenci prednost 

individualnih ur pred delom 

v razredu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natančnost pri pisanju na 

individualnih urah 

 

 

 

 

Opozorilo defektologinje 

 

 

 

 

Prilagojen tempo dela, 

boljša koncentracija na 

individualnih urah 

 

Sprejemanje defektologinje 

s strani učencev, zaupanje 

 

 

 

 

 

 

 

Povratne informacije 

učencem o organizaciji 

dela, učenju, namenu DSP 
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drugačen način, za kar učitelju v 

razredu zmanjka časa.« 

»Včasih, kadar je ura namenjena 

bralnemu razumevanju, s skupino 

učencev delam posebej, v ločenem 

prostoru oz. drugem razredu. Takrat 

se usedemo na blazine v krog in 

beremo, ampak ne na klasičen način 

za mizo in že s tem se razbije 

monotonost, je malo drugačen način 

dela, ki je hkrati tudi bolj 

»simpatičen«. Tudi za otroke brez 

odločbe takšen način dela popestri 

pouk.« 

»Otroci me sprejemajo kot 

»enakovreden člen v verigi« in ne 

delajo razlik, niti ne poskusijo z 

vedenjskimi odstopanji. Super je, če 

se znajdeš in kak dan delaš drugače – 

npr. delo po skupinah (skupine se 

oblikujejo tako kot otroci sedijo), 

tako pomagajo drug drugemu. 

Učence razporediva kar tako kot 

sedijo, samo obrnejo mize. Boljši 

učenci pomagajo slabšim, tistim ki 

potrebujejo pomoč. Učitelj delo 

učencev spremlja in nadzoruje.«   

je oblika pomoči 

 

 

 

socializacije  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enakovredna vloga 

 

 

 

 

 

 

 

 

boljši učenci pomagajo 

slabšim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popestritev pouka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enakovredna vloga učitelja 

in izvajalca DSP 

 

 

IDSP 5 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE prednosti timskega 

poučevanja 

»Menim, da je to za učenca s PP zelo 

pozitivno in spodbudno. Učenec 

lažje in aktivneje sledi zastavljenim 

ciljem, saj sta učitelj in spec. ped. 

oba enako naravnana in usklajena pri 

dosegi ciljev. Morda učenec doživlja 

tudi manj stisk, saj je specialni 

pedagog aktivno vključen v razred in 

ni »namenjen le njemu«, kar je bolj 

ugodno za učenčev socialni vidik.«   

»Tudi za ostale učence oz. vrstnike je 

to pozitivna izkušnja, da spoznajo 

specialnega pedagoga in njegovo 

za učenca s PP zelo 

pozitivno in spodbudno 

lažje in aktivneje sledi 

 

 

 

manj stisk 

 

 

bolj ugodno za učenčev 

socialni vidik 

 

 

 

Pozitivna izkušnja, 

spodbudno, usklajenost pri 

doseganju ciljev, manj 

stresno za OPP, socialna 

inkluzija 

 

Omogoča spoznavanje SP 

in njegovega dela 

 

SP lažje odkriva težave 

drugih otrok 
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delo. Specialni pedagog pa morda 

lahko v takem okolju tudi lažje opaža 

specifike ostalih učencev in nanje 

opozarja tako učitelja kot učenčeve 

starše.« 

pozitivna izkušnja 

spoznajo SP 

njegovo delo 

 

lažje opaža specifike 

opozarja učitelje in starše 

 

 

TEŽAVE PRI TIMSKEM POUČEVANJU 

 

IDSP 1 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE težave pri timskem 

poučevanju 

»Največja ovira po moji presoji je 

lahko to, če je ta način dela vsiljen, 

saj če učitelj in tisti, ki z njim dela, ni 

pripravljen tako delati lahko 

povzročimo več škode kot koristi. 

Drugih ovir ne vidim. Jaz sem se 

odločila, da grem v razred, da je tam 

učitelj tisti, ki je glavni in jaz nimam 

ovir. Ovira je lahko tudi to, če je 

razred težko vodljiv in je lahko 

dodaten učitelj moteč dejavnik. 

Ampak temu se lahko izognemo z 

upoštevanjem dogovorov in ustrezno 

metodologijo dela v razredu.« 

 

vsiljen način dela 

 

 

 

 

 

 

 

če je razred težko vodljiv 

 

dodaten učitelj moteč 

dejavnik 

 

Največje težave so: 

osebne ovire, 

neprostovoljna odločitev za 

timsko poučevanje, 

sprejemanje vloge, težavni 

razredi 

 

IDSP 2 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE težave pri timskem 

poučevanju 

»Nekateri otroci takšno delo 

zavračajo, saj pravijo da več 

odnesejo od individualne ure.« 

»Težave so pri organizaciji in ker 

učiteljem tako delo predstavlja še 

dodatno breme. Nekateri ne marajo 

da kdo posluša njihovo uro.« 

otroci zavračajo 

 

 

 

težave pri organizaciji 

 

učiteljem dodatno breme 

 

Zavračanje skupinske 

oblike dela, s strani 

učencev 

 

Organizacijske težave, 

dodatna obveznost 

 

IDSP 3 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE težave pri timskem 

poučevanju 

»Organizacije ovire kot so čas 

priprave in evalvacije, ker če učitelja 

čas priprave in evalvacije 

 

Organizacijske ovire, 

prostovoljna odločitev 
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teh dveh korakov ne naredita, timsko 

poučevanje nima smisla. Učitelj 

mora biti pripravljen timsko 

poučevati, se pravi, da mora timsko 

poučevanje biti njegova prostovoljna 

odločitev, sicer timsko poučevanje 

nima smisla. Drugih ovir pri najinih 

urah ne vidim.« 

»V najinem primeru gre za neko 

medsebojno sprejemanje, ker če tega 

ni, potem se ne da timsko poučevati. 

Tudi to je lahko ena ovira.« 

 

 

 

 

 

prostovoljna odločitev 

 

 

 

 

 

medsebojno sprejemanje 

učiteljev za timsko 

poučevanje, simpatičnost, 

ujemanje 

 

IDSP 4 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE težave pri timskem 

poučevanju 

»Ovire vidim na strani učitelja (lahko 

te sprejme ali ne), drugih ovir ne 

vidim, saj o njih ne razmišljam. V 

primerih, kadar kakšne učne snovi ne 

razumem, učitelja pred uro vprašam. 

Z neznanjem se ne ukvarjam. 

Načeloma se vključim tam kjer vem, 

da bom lahko pomagala in pri čemer 

sem dobra. Tako razmišljam jaz, vem 

pa, da tega ni sposoben narediti niti 

vsak učitelj niti vsak defektolog, npr. 

da bo med uro pred vsemi učenci 

rekel »Je to pravilno?« ali »Tega pa 

ne razumem. Kako moramo to 

narediti?«. S tem nimam težav.« 

ovire na strani učitelja Ovire učitelja 

 

 

 

 

 

 

 

IDSP 5 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE težave pri timskem 

poučevanju 

»Sodelovanje v timu je odvisno od 

komunikacije, hierarhije, skupnih 

ciljev itd. Pri delu v timu je morda 

lahko ovira osebna negativna 

naravnanost in odnos do 

posameznika oz. učitelja, ki poučuje 

učenca s PP.« 

 

 

 

 

negativna naravnanost 

odnos do posameznika   

Negativna naravnanost 

učiteljev 

 

Sprejemanje in spoštovanje 

učitelja  
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IZKUŠNJE S TIMSKIM POUČEVANJEM 

 

IDSP 1 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE izkušnje s timskim 

poučevanjem – primer 

ure 

»Z učiteljem matematike sva 

nekajkrat izvedla uro tako: ko so 

učenci učno snov utrjevali, sva si 

razred razdelila na dve skupini. Jaz 

sem vodila en del, z eno skupino 

učencev, učitelj pa drugi del, z drugo 

skupini, nato sva učence po 

določenem času zamenjala. Zanimalo 

naju je, kako se takšen način dela 

obnese. Na takšen način sem večkrat 

delala v okviru dnevov dejavnosti, 

zlasti tehničnih dnevov, ko je delo 

bolj strukturirano, večplastno (npr. 

izdelava načrta, izdelava izdelka: 

balone za napihnit, škatlo iz 

stiropora). Vendar takšen način dela 

se ne odvija tedensko, ampak na letni 

ravni priložnostno v okviru dnevov 

dejavnosti. Tudi pri kulturnih dnevih 

večkrat izkoristimo takšen način 

dela, saj izvajamo različne socialne 

igre. Takrat je moj prispevek večji.« 

 

 

 

razred razdelila na dve 

skupini 

 

 

učence po določenem času 

zamenjala 

 

 

delala v okviru dnevov 

dejavnosti 

 

 

 

 

 

priložnostno  

 

 

 

socialne igre 

moj prispevek večji 

Hkrati poučujeta učitelj in 

socialni pedagog 

 

Razlog za to obliko dela: 

radovednost, preizkušanje 

drugačnega načina dela 

 

Poteka priložnostno, 

omogoča, da učitelji 

izkoristijo svoja močna 

področja (socialne igre) 

 

IDSP 2 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE izkušnje s timskim 

poučevanjem – primer 

ure 

»Spomnim se ure, pri kateri sva z 

učiteljico matematike hkrati v 

razredu poučevali. Največ težav je z 

motivacijo učiteljev za takšno delo. 

Otroci tudi težje poslušajo oba 

učitelja hkrati. Drug učitelj tudi 

vzame pozornost ostalim učencem v 

razredu.« 

»…pri urah ena na ena so učenci bolj 

zbrani, posledično se več naučijo in 

več odnesejo od ure. Opažam tudi, da 

na individualnih urah otroci s 

posebnimi potrebami lažje in brez 

strahu sodelujejo, so bolj pogumni 

 

 

 

težave z motivacijo 

težje poslušajo 

oba učitelja hkrati 

vzame pozornost ostalim 

 

 

ena na ena 

bolj zbrani 

več naučijo, več odnesejo 

 

 

lažje in brez strahu 

sodelujejo, so bolj pogumni 

 

Več prednosti 

individualnega dela pred 

timskim poučevanjem 
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kot v razredu.«   

 

»Prednost je ta, da učenci bolj sledijo 

zapisu, zapisi so potem tudi korektni 

dvigne se jim samozavest in bolj 

sodelujejo pri pouku. Razumevanje 

snovi je boljše saj drug učitelj lahko 

otroku ponudi razlago na drugačen 

način.«  

 

bolj sledijo zapisu 

zapisi so…korektni 

dvigne…samozavest 

bolj sodelujejo 

razumevanje snovi…boljše 

 

razlago na drugačen način 

 

IDSP 3 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE izkušnje s timskim 

poučevanjem – primer 

ure 

»Ura namenjena socialnim igram. 

Razred sva si razdelili na polovico, 

po abecedi in vsaka je s svojo 

skupino delala enake igre. Na koncu 

je bila skupna igra.« 

socialnim igram 

razred sva si razdelili na 

polovico 

enake igre 

skupna igra 

Delitev oddelka na dve 

skupini 

 

izvedba socialnih iger 

 

 

IDSP 4  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE izkušnje s timskim 

poučevanjem – primer 

ure 

»Mislim, da je timsko delo v razredu 

odvisno od šole, na kateri delaš. Do 

zdaj sem bila zaposlena le na šolah, 

ki se nahajajo na periferiji, na 

obrobju. Ti učenci zelo pozitivno 

sprejemajo takšno obliko pomoči. 

Tudi otroci, ki nimajo DSP-ja, me 

pokličejo in me vprašajo, kar ne 

razumejo, nimajo zadržkov, da me ne 

bi prosili za pomoč.« 

 

odvisno od šole 

 

 

 

pozitivno sprejemajo 

otroci, ki nimajo DSP-ja me 

pokličejo in me vprašajo 

Pozitivna izkušnja 

 

Vpliv sodelovalne kulture 

na šoli  

 

Pomoč učencem, ki nimajo 

odločbe 

 

 

IDSP 5 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE izkušnje s timskim 

poučevanjem – primer 

ure 

»Z učiteljico 5. razreda sodelujem pri 

dečku, ki ima po odločbi 

diagnosticiranih več motenj 

(dolgotrajno bolan in PPPU). 

Njihove ure naravoslovja in 

 

 

 

 

 

Delitev oddelka na skupine, 

jasna delitev dela med 

izvajalcem DSP in 

učiteljem 
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družboslovja so večina naravnane na 

delo v skupini. Tako sva se odločili, 

da bo učiteljica tista, ki bo podala 

snov, skupaj bova zastavili delo v 

skupinah in pripravili material za 

delo. Osnovne podatke o snovi poda 

tako učiteljica, ki je za to 

kompetentna, nato pa lahko za 

pomoč in dodatno razlago učenci 

prosijo tudi mene. Največ sem v 

skupini, katere član je učenec s PP, 

za pomoč in razlago pa sem na voljo 

tudi ostalim. Na koncu ure svoje 

izdelke učenci predstavijo obema, 

tako meni kot spec. ped. kot 

učiteljici. Ocenjuje pa jih učiteljica.«  

 

delo v skupini 

 

skupaj bova zastavili delo v 

skupinah  

 

podatke o snovi poda 

učiteljica 

 

za pomoč in dodatno 

razlago učenci prosijo tudi 

mene 

v skupini, kjer je OPP 

 

izdelke učenci predstavijo 

obema 

ocenjuje pa jih učiteljica 
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Priloga 4a: Polstrukturirani intervjuji z učitelji 

 

INTERVJU 1 

1. OSNOVNI PODATKI: spol, starost v letih, stopnja izobrazbe, smer izobrazbe, delovno 

mesto, delovna doba v VI 

Spol: M 

Starost: 47 let 

Stopnja izobrazbe: VII. 

Smer izobrazbe: tehnika, fizika in matematika 

Delovno mesto: učitelj matematike, fizike in tehnike 

Delovna doba v VI: 21 let  

2. S katerimi OPP se v tem šolskem letu v razredu srečujete? Katerih je največ? 

Z učnimi težavami (8), gibalno oviranim (2), slepi in slabovidni (1) 

3. Katerim otrokom nudite DSP? 

Z učnimi težavami (5), gibalno oviranim (1), slepi in slabovidni (1) 

4. Kako najpogosteje izvajate DSP (individualno, skupinsko)? Zakaj? 

Individualno. Imajo poleg omenjenih težav še kopico drugih, kot so organizacija, nimajo 

ustreznih stvari, navodila je potrebno velikokrat prilagoditi na konkretni ravni (modeli iz 

papirja, skice ….) 

5. Kako pogosto z učitelji timsko delate, timsko poučujete (kaj vse delate timsko)?  

Timsko delamo tedensko, kot priprava na uro ko je zraven mene specialna pedagoginja, ki se 

izključno ukvarja s tem učencem.  

6. S katerimi učitelji pogosteje timsko poučujete (razrednimi, predmetnimi)? Kateri 

razred? Kaj vpliva na izbor učiteljev za timsko delo, timsko poučevanje? 

Razen specialne pedagoginje z drugimi učitelji ne delam timsko. Delava v enem devetem in 

sedmem razredu. Menim, da je predvsem pomembna starostna usklajenost. 
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7. Kdaj in kako pogosto z učiteljem timsko poučujeta (kolikokrat na dan, število šolskih ur, 

predmeti)? 

Torej dve uri na teden pri matematiki, ki pa nista isti dan. 

8. Kako si z izvajalcem DSP porazdelita delo pri TP? 

Izvajalec spremlja in pomaga pri organizacije dela pri razlagi. Pomaga mu pri reševanju nalog 

(običajno nižjega nivoja), pri čemer na strokovni ravni vpraša mene, kot izvajalca ure. 

9. Kakšna je vaša vloga pri TP? 

Mene, kot izvajalca pouka je najpomembnejša naloga, da dam ustrezno prilagojeno delo, zlasti 

pri reševanju nalog. 

10. Kakšna je vloga izvajalca DSP pri TP? 

Izvajalec DSP temu učencu pomaga pri organizaciji dela, ga motivira, mu snovno pomaga v 

kolikor zna, torej  učenec je aktiven celo uro. 

11. Prosim opišete svoje izkušnje s timskim poučevanjem (ob katerih priložnostih, primer 

ure, doživljanje, prednosti, ovire, motivacija)? 

Menim, da je lažje delat v timskem delu v srednjih letih, ko imaš dovolj delovnih izkušenj. 

Prednosti so predvsem, pri usvajanju novih snovi, utrjevanju. Dodatni učitelj mi je dobrodošla 

pomoč, če se ujameta. Trenutno imam pozitivne izkušnje. So pa tudi slabe izkušnje zlasti, pri 

začetnikih in tam, kjer so razlike v pojmovanju posameznih stvari različne.  

12. Kako in kdaj poteka načrtovanje dela?  

Običajno se pogovoriva zjutraj ali prejšnji dan, kaj bo vloga učitelja DSP. 

13. Kako si z učiteljem porazdelita delo pri timskem poučevanju? 

Strokovno delo in vodenje dela v razredu je moje delo kot strokovnjaka. Učitelj DSP pa mi  

pomaga usklajevat delo učenca z učnimi težavami, da lahko sledi delu v razredu. 

14. Kakšna je vaša vloga pri timskem poučevanju? 

Moja vloga je vsebinska 8 snovna glede na cilje v učnem načrtu) in organizatorska. 
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15. Kako timsko delo, zlasti timsko poučevanje osebno zaznavate in doživljate? 

Glede na to, da imam veliko strokovnega znanja mi timsko poučevanje v razredu zelo koristi, 

da se lahko bolj  posvetim drugim učencem in tistim, ki usvajajo znanje na višjih 

taksonomskih stopnjah. 

16. Kako po vašem mnenju OPP doživljajo timsko poučevanje (motivacija, aktivnost 

učencev, učni napredek, prisotnost dveh učiteljev, povratne informacije …)? 

Ni nobenih razlik, kot če bi bil samo en učitelj. 

17. Kako po vašem mnenju drugi učenci v razredu doživljajo timsko poučevanje 

(motivacija, aktivnost učencev, učni napredek, prisotnost dveh učiteljev, povratne 

informacije …)? 

Za enkrat je moja izkušnja pozitivna, ker je delo strogo ločeno med mamo, kot izvajalcem 

pouka in učiteljem, ki izvaja DSP v razredu. Ni nobenih posebnosti, kot če bi bil sam v 

razredu, ker učenci morajo sprejeti takšnega učenca, kar je bistvu problema, ki ga mora rešit 

učitelj.  

18. Kako in kdaj poteka evalvacija dela? 

Po zaključku ure ali po pouku. 

19. Zakaj ste se odločili za to obliko dela? 

Zato, ker med mano in izvajalcem ni starostne razlike in sva v pogledih in odnosu do teh 

učencev na enakih stališčih. Ne  nazadnje je tudi neko zaupanje v skupno delo in je stvar tima 

in ne širše debate v zbornici ali izven. Probleme je potrebno reševat skupaj in ne s sodelavci. 

20. S kom pogosteje TP (učitelji, izvajalci DSP)? 

Najpogosteje izvajam timski pouk z učitelji DSP, vendar sem občasno tudi z učiteljem. 

21. Bi v zvezi s timskim delom in timskim poučevanjem dodali še kaj, kar ni zajeto v 

prejšnjih vprašanjih? 

Timsko delo je ugodno, če je vezano izključno na strokovno delo  in zaupanje v šoli. 
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Ni pa dobro, da bi prešlo v kašno osebno sodelovanje v privatnem življenju in prevelika 

starostna razlika ali razlika v pogledih… 

 

INTERVJU 2 

1. OSNOVNI PODATKI:  

Spol: Ž 

Starost v letih: 55 

Stopnja izobrazbe: učitelj – učiteljišče 

Smer izobrazbe: učitelj matematike in fizike 

Delovno mesto: učitelj za matematiko 

Delovna doba v VI: 33 let 

 

2. S katerimi OPP se v tem šolskem letu v razredu srečujete? Katerih je največ?       

Z otroki s PPPU, dolgotrajno bolnimi otroci, z otroki, ki imajo motnje pozornosti in 

koncentracije. Največ otrok ima težave na področju učenja. 

3. Katerim otrokom nudite DSP? 

težave na posameznih področjih učenja 

4. Kako najpogosteje izvajate DSP (individualno, skupinsko)? Zakaj? 

Specialna pedagoginja izvaja ure DSP individualno, ker je v tem primeru delo lažje, otrok bolj 

sodeluje. 

5. Kako pogosto z učitelji timsko delate, timsko poučujete (kaj vse delate timsko)?  

Timsko delo poteka sproti za tekoči teden in je odvisno od zahtevnosti učne snovi, pa tudi 

težav otrok s posebnimi potrebami. 

Timsko poučevanje pa enkrat tedensko, največkrat pri utrjevanju nove snovi.  

6. S katerimi učitelji pogosteje timsko poučujete (razrednimi, predmetnimi)? Kateri 

razred? Kaj vpliva na izbor učiteljev za timsko delo, timsko poučevanje? 



311 

 

Z učiteljicami za DSP. V osmem razredu, kjer je v enem razredu 5 otrok s posebnimi 

potrebami.  

Učitelja izberem na podlagi razumevanja z njim oz. odnosa med nama.  

7. Kdaj in kako pogosto z učiteljem timsko poučujeta (kolikokrat na dan, število  šolskih 

ur, predmeti)?  

Enkrat tedensko po eno šolsko uro pri matematiki  

8. Kako si z izvajalcem DSP porazdelita delo pri TP? Kakšna je vaša vloga pri TP? 

Kakšna je vloga izvajalca DSP pri TP? 

Glavno vlogo imam jaz, učitelj za DSP pa je pomočnik. Jaz poučujem, razlagam učno snov in 

vodim uro, učitelj za DSP pomaga slabšim učencem, ki imajo težave.  

9. Prosim opišete svoje izkušnje s timskim poučevanjem (ob katerih priložnostih, primer 

ure, doživljanje, prednosti, ovire, motivacija)? 

Imam dobre izkušnje, saj mi je učitelj za DSP v veliko pomoč in se dobro razumeva. Če je v 

razredu mi je delo lažje.  

10. Kako in kdaj poteka načrtovanje dela?  

En dan pred izvedbo ure po pouku se dogovoriva za delo v naslednjem dnevu.  

11. Kako timsko delo, zlasti timsko poučevanje osebno zaznavate in doživljate? 

Dobro, mi je v veliko pomoč in tudi otrokom, želim si še več takšnih ur.  

12. Kako po vašem mnenju OPP doživljajo timsko poučevanje (motivacija, aktivnost 

učencev, učni napredek, prisotnost dveh učiteljev, povratne informacije …)? 

Zagotovo jim je lažje, snov bolj razumejo in jo tudi »dohitevajo«.  

13. Kako po vašem mnenju drugi učenci v razredu doživljajo timsko poučevanje 

(motivacija, aktivnost učencev, učni napredek, prisotnost dveh učiteljev, povratne 

informacije …)? 

S tem ni težav, so se že kar navadili. Dogaja se, da tudi ostali učenci poprosijo učitelja za DSP 

za pomoč.  
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14. Kako in kdaj poteka evalvacija dela? 

Evalvacija poteka takoj po končani uri, ob koncu leta. Na aktivih in ob koncu leta se 

evalvacija zapiše in odda staršem in v arhiv šole.  

15. Zakaj ste se odločili za to obliko dela? 

Takšno obliko dela v tem razredu mi je predlagala učiteljica za DSP, sprva sem dvomila, 

vendar se je kasneje tako delo izkazalo za dobro.  

16. Bi v zvezi s timskim delom in timskim poučevanjem dodali še kaj, kar ni zajeto v 

prejšnjih vprašanjih? 

Upam, da bomo v prihodnje na šoli urnike lahko še bolj uskladili, da bo mogoče izvesti še več 

takšnih ur.  

 

INTERVJU 3 

1. OSNOVNI PODATKI: spol, starost v letih, stopnja izobrazbe, smer izobrazbe, delovno 

mesto, delovna doba v VI 

Spol: Ž 

Starost: 38 let 

Stopnja izobrazbe: 7. 

Smer izobrazbe: učiteljica razrednega pouka, učiteljica razrednega pouka (3. razred) 

Delovna doba v VI: več kot 10 let 

 

2. S katerimi otroci s posebnimi potrebami se v tem šolskem letu v razredu srečujete? 

Katerih je največ? 

Dva učenca s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, en učenec z govorno-jezikovnimi 

primanjkljaji ter učenec z vedenjskimi težavami in primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

3. Kako izvajalec dodatne strokovne pomoči (v nadaljevanju DSP) najpogosteje izvaja DSP 

(individualno, skupinsko)? Zakaj? 
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Običajno se DSP izvaja izven razreda, razen pri učencu z govorno-jezikovnimi primanjkljaji, saj 

smo se s starši dogovorili, da se tri ure DSP-ja izvajajo v razredu, in sicer 1 šolsko uro na teden 

defektolog, 2 šolski uri pa učitelj razrednega pouka. Ta dogovor smo sprejeli na ravni šole.  

4. Katera oblika dela z otroki s posebnimi potrebami se vam zdi bolj ustrezna (izven razreda 

ali v razredu)? Zakaj? 

Menim, da je ustreznejša oblika dela z otroki s posebnimi potrebami zunaj razreda. Običajno ti 

otroci potrebujejo veliko vodenja, individualni pristop učitelja, njegovo pozornost. Zdi se mi pa 

smiselno, da defektolog spozna otroka tudi kako deluje v razredu in je občasno prisoten pri kakšni 

uri pouka. 

5. Kako pogosto z učitelji timsko delate, timsko poučujete?  

Z defektologinjo eno uro na teden (vsak petek četrto šolsko uro, imava dogovorjeno) in dve šolski 

uri z učiteljico razrednega pouka, ki prav tako prihaja v razred. Izven razreda timsko delo poteka 

po potrebi, redno pa na timskih sestankih, pogovornih urah s starši in pri evalvaciji IP-jev V 

primeru, da defektolog ostane v razredu in pomaga pri izvedbi ure, se dogovoriva kdaj in kaj je 

potrebno predelati, na kašen način bo potekalo delo, kako si ga bova razdelili ... V tem primeru je 

načrtovanje ure temeljitejše, dogovoriva se tudi za timski sestanek. Če pa uro vodim jaz, se 

običajno pred uro pogovoriva, za to ne potrebujeva veliko časa, približno pet minut. Toliko, da 

sodelavka ve, kaj bomo v razredu počeli in da ni povsem zgubljena. 

6. Ali je to vaša prva izkušnja s timskim poučevanjem? S kom pogosteje timsko poučujete? 

Kateri razred? Kaj vpliva na izbor učiteljev za timsko delo, timsko poučevanje? 

To šolsko leto prvič timsko poučujem z izvajalcem DSP, sem pa lansko leto v razredu že timsko 

delala s praktikantko, ki je bila v razredu ves čas prisotna.  

Za delo v razredu in timsko poučevanje sem se odločila na pobudo staršev in soc. pedag., ker 

učenec na individualnih urah ni bil tako zbran in motiviran za delo. Posledično se je izvajalki DSP 

zdelo bolj smiselno, da ona prihaja v razred kot pa da z učencem dela individualno, izven razreda, 

kjer ni sodeloval. Pred tem izvajalke DSP nisem poznala, zato menim, da je za takšen način dela 

potrebna tudi posebna energija. To mi je ravno danes povedala tudi socialna pedagoginja. Če se ne 

bi dobro ujeli, takšnega načina dela tudi ne bi predlagala. To je bila njena pobuda, sama sem se 

strinjala, ker se mi je zdela izvajalka DSP prijetna in sem vedela, da bova lahko skupaj uspešno 

delali. Zato se takšnega načina dela nisem bala. Če bi se bala, bi morda v tem šolskem letu 

pristala, naslednje leto bi jo pa morda zavrnila, saj kot učiteljica razrednega pouka imam to 

pravico, da nihče ne vstopa v razred.   
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7. Kdaj in kako pogosto z izvajalcem DSP timsko poučujeta (kolikokrat na dan, število 

šolskih ur, predmeti)? 

Enkrat na teden po eno šolsko uro pri slovenskem jeziku, saj izvajalka DSP nudi pomoč učencu z 

govorno-jezikovnimi primanjkljaji. Težko govorim o boljših rezultatih oz. učnem napredku tega 

učenca (v smislu, da je takšen način dela boljši kot individualno delo). 

8. Prosim opišete svoje izkušnje s timskim poučevanjem (ob katerih priložnostih, primer ure, 

doživljanje, prednosti, ovire, motivacija)? 

Moje izkušnje s timskim poučevanjem so pozitivne (glej 14. vprašanje).  

Primer ure: Všeč mi je bila ura, ko si je socialna pedagoginja zamislila socialne igre, poudarek je 

bil na komunikaciji: spoznavanje sošolcev, kdo sedi na moji desni, igra, pri kateri je moral učenec 

povedati besedo, naslednji pa jo je ponovil in dodal svojo (pomnjenje), zaigrali sva nepravilen 

pogovor (učenci so iskali napake, težko bi prosila učence naj zaigrajo nepravilen pogovor). Razred 

sva razdelili na polovico in enake socialne igre izvajali v manjših skupinah. 

Prednosti: izvajalka DSP me kdaj kaj opomni, ko razlagam sproti nastaja tabelska slika, včasih 

pove tudi kakšen svoj pogled na stvari, ki ga jaz nisem opazila – kot učiteljica nek cilj dosežem na 

drugačen način kot bi ga ona, kar učencem predstavlja izziv. Tak način dela omogoča, da spoznam 

in prevzamem njene strategije poučevanja. Tako se tudi jaz od nje kaj naučim in obratno (glej tudi 

14. vprašanje).  

Ovire: Največja ovira je to, da ni dovolj časa za načrtovanje (kaj bova počeli). Vzrok za to je v 

organizaciji dela, saj sva zaposleni na dveh različnih šolah. Socialna pedagoginja poučuje tudi na 

OŠPP in ni ves čas prisotna, včasih pride zadnji trenutek oz. se ji zelo mudi na drugo šolo, vsaka 

od naju ima svoje obveznosti.  

9. Kako in kdaj poteka načrtovanje dela?  

Načrtovanje običajno poteka v času glavnega odmora ali proste ure, tudi pred ali po pouku, 

skratka vedno si vzameva čas za načrtovanje. Koliko časa za načrtovanje porabiva je pa odvisno 

od dela (za kaj se gre). Včasih se je zelo težko uskladiti, ker izvajalka DSP prihaja iz OŠPP.  

10. Kako si z izvajalcem DSP porazdelita delo pri timskem poučevanju? 

Izvajalka DSP prevzame socialne igre, sicer le-teh ne izvajava redno. Do sedaj sva jih imeli le 

enkrat, načrtujeva jih tudi v tem tednu. Poleg tega včasih prevzame tudi uvodno motivacijo ali 
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zaključek učne ure, tudi kadar si zamisli kakšno igro, jo ona izvede. Obravnavo tekoče snovi pa 

jaz – učiteljica.   

11. Kakšna je vloga izvajalca DSP pri timskem poučevanju (mnenje učitelja)? 

Kadar uro vodim jaz se mi zdi prav, da se ona meni podreja – sicer ni mišljeno v slabšalnem 

smislu, da bi morala biti tiho in poslušati, ampak v smislu jaz imam cilje, ki jih moram doseči, ona 

mi pa pri tem pomaga. Kadar pa je situacija obratna, se pravi, da socialna pedagoginja vodi uro 

(socialne igre, motivacijo), sem jaz v podrejenem položaju – jaz poslušam, ona daje meni navodila 

in pove, kaj pričakuje od mene, torej se jaz prilagajam njej. Skratka eden učitelj vodi uro, drugi je 

neke vrste pomočnik – lahko sem to jaz, lahko je to ona, običajno izvajalka DSP meni pomaga in 

jaz vodim uro. Nimam težav z izmenjavo vlog. 

12. Kako timsko delo, zlasti timsko poučevanje osebno zaznavate in doživljate? 

Moje izkušnje s timskim poučevanjem so pozitivne. (glej tudi 8. vprašanje) 

13. Kako po vašem mnenju OPP doživljajo timsko poučevanje (motivacija, aktivnost 

učencev, učni napredek, prisotnost dveh učiteljev, povratne informacije …)? 

Motivacija učenca z govorno-jezikovnimi primanjkljaji je boljša, je tudi bolj aktiven. Težko je 

govoriti o njegovem učnem napredku. 

14. Kako po vašem mnenju drugi učenci v razredu doživljajo timsko poučevanje (motivacija, 

aktivnost učencev, učni napredek, prisotnost dveh učiteljev, povratne informacije …)? 

Mislim, da pristnost izvajalke DSP dobro vpliva na razred kot skupino. 

Izvajalka DSP močno vpliva na ostale učence v razredu, saj je razred, ki ga poučujem glasen, 

potrebuje precej vodenja. Če sta dva učitelja v razredu je lažje vzdrževati disciplino, večji je 

nadzor nad delom učencev in vpogled v delo pri samostojnem delu. Učenci prej dobijo povratno 

informacijo (kaj je prav oz. narobe, kaj je še potrebno popraviti), prej se jim lahko priskoči na 

pomoč. Meni se tole zdi odlično. Mislim, da bi učitelji do 3. razreda potrebovali kar nekaj ur 

takšne pomoči, ne bi bilo slabo. Prav tako je kvaliteta pouka boljša, kadar sta prisotna dva učitelja, 

ker se dopolnjujeta, tudi način dela je drugačen. En sam učitelj, ki se ukvarja s posredovanjem 

znanja in disciplino, kakšno stvar tudi spregleda.  

15. Kako (formular oz. obrazec ali ustno) in kdaj poteka evalvacija dela? 

Skupaj presodiva ali je evalvacija potrebna. Poteka po pouku, ustno in na kratko.  
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16. Bi v zvezi s timskim delom in timskim poučevanjem dodali še kaj, kar ni zajeto v 

prejšnjih vprašanjih? 

Menim, da bi na ta vprašanja lažje odgovarjal nekdo, ki ima za seboj več izkušenj s timskim 

poučevanjem, saj lahko primerja kako poteka delo, kadar se z nekom ujameš oz. kadar se ne ujameš. 

Od pozitivne izkušnje je odvisno tudi nadaljnje delo. Takšno obliko dela jemljem kot dobrodošlo, 

čeprav sem se je, iskreno povedano, bala predvsem zato, ker izvajalke DSP nisem poznala. Prvič ko 

sva imeli skupno uro sem vedela, da je »to to« in da ne bo problemov.  

 

 

INTERVJU 4 

1. OSNOVNI PODATKI: spol, starost v letih, stopnja izobrazbe, smer izobrazbe, delovno 

mesto, delovna doba v VI 

Spol: ženski 

Starost: 38 

Stopnja izobrazbe: 7. 

Smer izobrazbe:  prof. ang. in pedag.  

Delovno mesto: učiteljica angleščine 

Delovna doba v VI: 15 let 

 

2. S katerimi otroki s posebnimi potrebami se v tem šolskem letu v razredu srečujete? 

Katerih je največ? 

Otrok s posebnimi potrebami je kar precej. Največ je otrok s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, precej otrok ima vedenjske motnje, tudi hiperaktivnih, ki imajo motnje 

pozornosti. 

3. Kako izvajalec dodatne strokovne pomoči (v nadaljevanju DSP) najpogosteje izvaja DSP 

(individualno, skupinsko)? Se vam zdi prevladujoča oblika dela ustrezna? 

Največkrat individualno, saj je navadno tako zapisano v odločbi učencev. V dogovoru s specialno 

pedagoginjo pa občasno tudi v razredu. Mislim, da je individualno delo resnično koristno za 

učence, ki imajo velike težave, primanjkljaje in lažje izvedljivo na razredni stopnji. Precej 

učencev, zlasti v tretji triadi, pa potrebuje učno pomoč, za katero je po mojem mnenju najbolj 

usposobljen učitelje posameznega predmeta. V tem primeru vidim več ovir, saj učenec ne sliši 

razlage učitelja, dobro je, če ima enake zapiske v zvezku kot ostali učenci v razredu. 



317 

 

4. Kako pogosto z učitelji timsko delate, timsko poučujete?  

Timsko delo se nanaša na pripravo, izvedbo in evalvacijo IP-jev. Redno si izmenjujemo 

informacije o napredovanju učencev, težavah, posebnostih. Včasih tudi pokažem sodelavki kakšen 

uporabni didaktični pripomoček ali učni material, spletno stran. Zelo vesela sem, kadar dobim tudi 

kakšen nasvet za uporabno literaturo. Lahko rečem, da timsko sodelujemo redno –tedensko.« 

5. S kom pogosteje timsko poučujete? Kateri razred? Kaj vpliva na izbor učiteljev za timsko 

delo, timsko poučevanje?  

Timskega poučevanje se ne poslužujem prav pogosto, najbrž zato, ker je zanj potrebnega precej 

usklajevanja urnikov. Pogosto sem v veliki časovni stiski, saj poučujem na treh različnih 

lokacijah, tako kot večina učiteljev, zaposlenih na naši šoli. Menim, da je to zelo zanimiva oblika 

dela, zato jo poskušam vsaj občasno uporabljati v razredu, saj se timsko poučevanje fino povezuje 

z geografijo, zgodovino, naravoslovjem. Pogosteje se dogaja, da v razredu delam skupaj s 

specialno pedagoginjo, ki pomaga predvsem učencem z odločbo, pa tudi ostalim, ki potrebujejo 

pomoč.   

Dejavnikov, ki vplivajo na timsko delo in timsko poučevanje je več. Če si lahko sama izberem 

učitelja si izberem nekoga, ki mu zaupam, ga dobro poznam – s katerim se lahko med odmorom 

iskreno pogovarjam, vprašam za nasvet, skratka se nanj lahko zanesem. Vedno pa to ni izvedljivo, 

zato se poskušam prilagoditi trenutni situaciji, sicer se mi ne zdi profesionalno. 

6. Kdaj in kako pogosto z izvajalcem DSP timsko poučujeta (kolikokrat na dan, število 

šolskih ur, predmeti)? 

V tem šolskem letu s specialno pedagoginjo timsko poučujeva v 4. in 6. razredu po eno šolsko 

uro na mesec pri angleščini. 

7. Prosim opišete svoje izkušnje s timskim poučevanjem (ob katerih priložnostih, primer ure, 

doživljanje, prednosti, ovire, motivacija)? 

Skupaj navadno poučujeva kadar menim, da je za učenca bolje, da ostane v razredu, o tem 

pravočasno obvestim specialno pedagoginjo. Takšen način dela je nekoliko bolj zahteven, 

vendar popestri pouk, me razbremeni in kadar ura uspe imam občutek, da dobro delam. Na 

primer pri poučevanju going to future sva odigrali dialog, specialna pedagoginja je pripravila 

tudi namizno igro, ki je bila multisenzorno naravnana. Učenci so se učili in obenem tudi 

sprostili 
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8. Kako in kdaj poteka načrtovanje dela?  

Načrtovanje ure navadno poteka med odmori tako, da specialno pedagoginjo seznanim z učno 

snovjo, ji povem stran v učbeniku in delovnem zvezku. Tako ima čas, da si stvari pogleda. 

Naslednji korak je da dorečeva podrobnosti ure (cilje, delitev dela, naloge – kaj bo katera 

pripravila). Nato ji po elektronski pošti posredujem svojo pripravo, ki jo specialna pedagoginja 

dopolni s svojega specialno-pedagoškega področja, doda prilagoditve za učenca s posebnimi 

potrebami, pri tem poskrbi tudi za to, da doda nekaj takšnega, kar bo uporabno za vse učence 

9. Kako si z izvajalcem DSP porazdelita delo pri timskem poučevanju? 

Kot učiteljica angleščine prevzamem obravnavo učne snovi, razlago. Pripravim potreben 

material, tudi didaktične pripomočke, specialno pedagoginjo pa prosim za pomoč pri 

prilagoditvi materiala v skladu s prilagoditvami, zapisanimi v IPju, prepustim ji tudi uvodno 

motivacijo, samoevalvacijo učencev v smislu kaj so se naučili in kaj morajo še izboljšati, pa 

tudi kako se lotiti neke naloge, utrjevanje znanja, navadno z učenci, ki imajo odločbo in slabše 

ocene. Imam to srečo, da je naša specialna pedagoginja tudi prof. angleščine, zato ji zaupam in 

se odlično ujameva. 

10. Kako timsko delo, zlasti timsko poučevanje osebno zaznavate in   doživljate? 

Timsko poučevanje doživljam kot priložnost za drugačen način dela, pri katerem sodelavce 

bolje spoznam in vidim v drugačni luči Od specialne pedagoginje prevzamem nekatere načine 

dela z otroki, strategije dela 

11. Kako po vašem mnenju OPP doživljajo timsko poučevanje (motivacija, aktivnost 

učencev, učni napredek, prisotnost dveh učiteljev, povratne informacije …)? 

Mislim, da so ga vsi učenci sprejeli, ga imajo radi. Včasih me sprašujejo, kdaj bo naslednja 

takšna ura. 

12. Kako (formular oz. obrazec ali ustno) in kdaj poteka evalvacija dela? 

Po uri kot pogovor o zadovoljstvu izvedene ure, doseženih ciljih, kaj je bilo v redu in kaj bova 

naslednjič naredili drugače.« 

13. Katere se prednosti timskega poučevanja? 

Timsko poučevanje ima veliko prednosti za učence, saj popestri pouk, bolj so motivirani za 

delo, hitreje dobijo povratno informacijo, kadar česa ne razumejo.  
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14. Katere so ovire timskega dela, timskega poučevanja? 

Pogosto sem v veliki časovni stiski, saj poučujem na treh različnih lokacijah, tako kot večina 

učiteljev, zaposlenih na naši šoli 

15. Bi v zvezi s timskim delom in timskim poučevanjem dodali še kaj, kar ni zajeto v 

prejšnjih vprašanjih? 

Vesela sem, da imam pozitivne izkušnje s timskim delom, timskim poučevanjem in upam, da 

bo tudi v prihodnje tako. 

16. Zakaj ste se odločili za to obliko dela? 

Predlagala mi ga je mobilna specialna pedagoginja. 

17. Kako si z učiteljem porazdelita delo pri timskem poučevanju? 

Odvisno, navadno glavni del prevzamem jaz, saj vem kaj so cilji ure in kaj bodo morali učenci ob 

koncu ure vedeti. Vadenje prepustim specialni pedagoginji, včasih si delo z učenci porazdeliva v 

dve skupini (boljši in slabši) in delava v skupinah, nato jih menjava.  

18. Kakšna je vaša vloga pri timskem poučevanju? 

Podajanje znanja. 

19. Kako timsko delo, zlasti timsko poučevanje osebno zaznavate in doživljate? 

Glej 11. vprašanje. 

20. Kako po vašem mnenju OPP doživljajo timsko poučevanje (motivacija, aktivnost 

učencev, učni napredek, prisotnost dveh učiteljev, povratne informacije …)? 

Ker je to oblika dela, ki jo vsaj jaz uporabljam občasno, so povratne informacije učencev 

večinoma pozitivne. Dinamika v razredu je drugačna, vendar pa opažam, da je dobro, če se 

uporablja večkrat, ker tudi oni potrebujejo čas, da se navadijo na specialno pedagoginjo in jo 

sprejmejo za enakovredno učiteljico. 

21. Kako po vašem mnenju drugi učenci v razredu doživljajo timsko poučevanje (motivacija, 

aktivnost učencev, učni napredek, prisotnost dveh učiteljev, povratne informacije …)? 
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Motivacija učencev je načeloma v obeh primerih boljša, kot sicer. Obstajajo pa tudi učenci, ki se 

ob tem načinu dela ne počutijo dobro, ker so bolj pod nadzorom, več morajo narediti. To so 

navadno učenci, ki so radi pasivni. O učnem napredku težko govorim, saj delo ne poteka 

konstantno in ga je težko izmeriti. Prisotnost dveh učiteljev je zagotovo prednost ravno zaradi 

tega, ker ko imajo učenci kakšno vprašanje, hitreje dobijo povratno informacijo. 

22. Kako in kdaj poteka evalvacija dela? 

Navadno le ustno in po opravljeni uri. Verjetno bi bila bolj sistematična organizacija, v obliki 

formularja bolj pregledna in bi omogočala več napredka, ampak za to žal ni časa in ob vseh ostalih 

obveznostih iskreno povedano niti volje. Če tega ne naredim po uri, pozabim, občutki so drugačni, 

pa tudi prednost dam drugim obveznostim, tiste, ki so res nujne. 

23. Zakaj ste se odločili za to obliko dela? 

Ker mi jo je predlagala specialna pedagoginja. 

24. S kom pogosteje TP (učitelji, izvajalci DSP)? 

S specialno pedagoginjo. 

Bi v zvezi s timskim delom in timskim poučevanjem dodali še kaj, kar ni zajeto v prejšnjih 

vprašanjih? 

/ 

INTERVJU 5 

1. OSNOVNI PODATKI: spol, starost v letih, stopnja izobrazbe, smer izobrazbe, delovno 

mesto, delovna doba v VI 

Spol: Ž 

Starost: 31 let 

Stopnja izobrazbe: 7. 

Smer izobrazbe: učiteljica slovenščine  

Delovna doba v VI: 5 let 

 

2. S katerimi otroki s posebnimi potrebami se v tem šolskem letu v razredu srečujete? 

Katerih je največ? 
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Največ je otrok z motnjami vedenja, eden ima odločbo za ADHD sindrom in eden učenec je 

gibalno oviran. 

3. Kako izvajalec dodatne strokovne pomoči (v nadaljevanju DSP) najpogosteje izvaja DSP 

(individualno, skupinsko)? Se vam zdi prevladujoča oblika dela ustrezna? 

Običajno se DSP izvaja individualno, izven razreda, včasih pa se mi defektolog pridruži tudi v 

razredu.   

Pri izvajanju učne pomoči, ki jo tudi sama izvajam, individualno in izven razreda, se mi dogaja, da 

z učencem delam v času, ko ima na urniku nek drug predmet. Tisto kar jaz z njim naredim za 

slovenščino, mu potem učna snov manjka pri drugem predmetu (tistem, od katerega sem ga vzela 

iz razreda). Opisan način dela se mi ne zdi smiseln. Podobno je tudi z urami DSP. Nekateri otroci 

samo čakajo, da dobijo pomoč (»vse se jim postreže na pladnju«). Podobno opažajo tudi drugi 

učitelji, na drugih šolah, s katerimi se pogovarjam. Opažam, da so tudi takšni otroci, ki doma ne 

delajo popolnoma nič, ker imajo DSP. Te ure prevečkrat izkoriščajo za namene opravljanja 

domačih nalog. To sicer ne velja za vse učence, saj nekateri res potrebujejo pomoč, velika večina 

otrok pa je takšnih, ki te pomoči ne potrebujejo, kar še posebej pride do izraza na višji stopnji, kjer 

učim (od 6. do 9. razreda). Na višji stopnji bi lahko govorili o učni pomoči in neke vrste 

inštrukcijah, socialnega učenja ni več toliko, prav tako bi ti učenci naj organizacijo dela in 

strategije učenja že usvojili. To se mi zdi velik problem. 

4. Kako pogosto z učitelji timsko delate, timsko poučujete?  

Lansko šolsko leto sva z defektologinjo zelo pogosto timsko delali, tudi v razredu. V letošnjem 

šolskem letu pa sva zelo težko uskladili urnik, zato imava 2 uri na teden v razredu. 

Izven pouka timsko delava tudi na razrednih urah, ki so zelo zanimive, saj ima defektologinja 

veliko idej. Uvedli smo »pojšterčke«. Lansko leto, ko sem prevzela razredništvo v tem razredu 

smo ugotovili, da komunikacije med fanti in dekleti ni bilo popolnoma nič. Naš cilj je bil doseči 

to, da se učenci med seboj začnejo pogovarjati. Ker poučujem tudi tehniko, smo si pri urah tehnike 

in tehnologije iz gobe in prevleke izdelali blazine. Te blazine nam služijo za komunikacijo: 

sedimo v krogu in se pogovarjamo o določeni temi, vsak učenec ima možnost, da pove svoje 

mnenje. Na tak način so se učenci dejansko začeli med seboj pogovarjati, predvsem pa poslušat 

drug drugega. To obliko dela na razrednih urah uporabljamo še zdaj, saj je učencem zelo všeč. 

Včasih timsko delava tudi pri pripravi dnevov dejavnosti, odvisno od teme.  

5. Kdaj in kako pogosto z izvajalcem DSP timsko poučujeta (kolikokrat na dan, število 

šolskih ur, predmeti)? 
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2 šolski uri na teden pri pouku slovenščine v 8. razredu. 

6. Prosim opišete svoje izkušnje s timskim poučevanjem (ob katerih priložnostih, primer ure, 

doživljanje, prednosti, ovire, motivacija)? 

S timskim poučevanjem nimam drugih izkušenj razen z defektologinjo. Zelo mi je škoda, da je ta 

oblika dela na naši šoli nerazvita. Noben učitelj na naši šoli ne izvaja medpredmetnega 

povezovanja, čeprav se o njegovih prednostih veliko pogovarjamo. To ostaja le pri besedah. 

Najbrž je temu tako zato, ker smo si ljudje različni, nekateri smo bolj fleksibilni, drugi manj. Jaz 

bi lahko povezala govorni nastop opis države z geografijo – to se mi zdi »ful dobro«, ampak ti si 

moraš učitelja pridobiti, kar je težko, ker smo si mi med seboj tako zelo različni. Najbrž se takšen 

učitelj ne bo spremenil dokler mu nekdo (največkrat nadrejena oseba) ne bo rekel, da mora to 

narediti. S tem bi drug drugemu pomagali.  

Primer ure: Defektolog je v razredu običajno zaradi enega učenca, da ga ne vzame iz razreda. S 

tem ko ostane v razredu mi zelo veliko pomaga tako, da pristopi do učenca, mu pogleda ali je 

prepisal s table, če sledi razlagi in če zna rešiti naloge. To meni pomeni zelo veliko, ker moja 

pozornost ni usmerjena zgolj na enega, dva ali tri učence, saj vem, da mi bo pri tem pomagala 

sodelavka. Poleg tega je učenec prisoten v razredu in sliši razlago. Ravno zaradi tega se mi ta 

oblika dela na višji stopnji zdi bolj ustrezna. Opažam razliko v primerjavi z lanskim letom, ko je 

bila defektologinja pogosteje prisotna pri mojih urah, te ure mi »manjkajo«. Razen tega mi 

defektologinja da tudi kakšno idejo kako bi lahko kakšno stvar še izboljšala. Namreč učitelji si 

oblikujemo nek svoj način dela, si vanj »vkalupljen« in ne razmišljaš širše. Če pa je v razredu 

prisoten nekdo, ki tvoje delo spremlja, ti lahko pove, kako bi pa isto stvar lahko naredil še 

drugače. Iz njenih povratnih informacij se tudi jaz lahko zelo veliko naučim.     

Ovire: organizacijske (usklajevanje urnika), tudi kadar človeka, ki vstopa v razred ne poznaš, še 

zlasti kadar ima človek sam s tem težave (človeka ne sprejmeš, pomanjkanje fleksibilnosti) – še 

zlasti za starejše učitelje.  

7. Kako in kdaj poteka načrtovanje dela?  

Načrtovanje običajno poteka en dan prej (če imava čas), drugače pa tudi med odmori in pred 

poukom.  

8. Kako si z izvajalcem DSP porazdelita delo pri timskem poučevanju? 

Defektologinja mi zelo pomaga predvsem pri delu z učenci, ki imajo odločbo. Med njimi kroži. 

Midve nimava točno porazdeljenega dela v smislu ti boš naredila točno to in jaz to, ura spontano 
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steče. Jaz imam pripravo, vem kaj moram narediti v sklopu ure, ampak moja pričakovanja do 

defektologinje niso takšna, da mora ona učence obravnavano snov naučiti, to je moja naloga. Ona 

jim pri tem pomaga z vodenjem, dodatno razlago, … 

9. Kakšna je vloga izvajalca DSP in vaša vloga pri timskem poučevanju (mnenje učitelja)? 

Ne morem govoriti o tem, katera je v nadrejenem in katera v podrejenem položaju. V razredu sva 

obe enakovredni, ampak imava vsaka svoje delo. Moja naloga je, da učenca naučim učno snov, 

defektologinja mu pa pri tem pomaga. Pri tem nobena od naju ne prevzame »glavne« vloge, se pa 

zavedava, da učenci morajo snov znati. Menim, da sva enakovredni. 

10. Kako timsko delo, zlasti timsko poučevanje osebno zaznavate in doživljate? 

Ko z defektologinjo nisva bili več delali skupaj v razredu, sem sama pristopila do nje in ji 

povedala, da jo v razredu potrebujem. »Fajn mi je.« 

11. Kako po vašem mnenju OPP doživljajo timsko poučevanje (motivacija, aktivnost 

učencev, učni napredek, prisotnost dveh učiteljev, povratne informacije …)? 

Učencem s posebnimi potrebami je takšen način dela všeč. Motivacija je zagotovo boljša, saj ti 

učenci pogosto »odtavajo« in ne sledijo. Če imajo defektologinjo ob sebi je drugače. Posledično je 

večja tudi aktivnost učencev. O učnem napredku je težko govoriti, ker ti učenci nimajo razvitih 

delovnih in učnih navad, čeprav njihove sposobnosti niso tako nizke, da ne bo zmogli. Če bi imeli 

delovne in učne navade bi morda lahko govorili tudi o učnem napredku. Povratne informacije 

dajeva obe – jaz tiste, ki se navezujejo na snov, defektologinja pa tiste, ki se navezujejo na 

organizacijo dela in delovne ter učne navade. 

12. Kako (formular oz. obrazec ali ustno) in kdaj poteka evalvacija dela? 

Evalvacija dela poteka ustno, po uri. Evalvirava sam potek ure (realizacijo ciljev je težko preveriti, 

ker se morajo učenci snov še naučiti). 

13. Bi v zvezi s timskim delom in timskim poučevanjem dodali še kaj, kar ni zajeto v 

prejšnjih vprašanjih? 

Timsko poučevanje se mi zdi »fajna stvar« in nam sam sistem takšen kot je »greni življenje«, 

otežuje delo. S timskim poučevanjem si lahko med seboj pomagamo. Malo moramo biti 

fleksibilni, je pa res zelo pomembno, da se z učiteljem karakterno ujameš, sicer dodaten učitelj 
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učitelju v razredu predstavlja še dodatno obremenitev. Moraš se zavedati, da učitelj s katerim 

poučuješ ni v razredu z namenom, da bi te ocenjeval ampak zaradi nečesa drugega.  

14. Zakaj ste se odločili za to obliko dela? 

Ker mi ga je defektologinja sama predlagala. 
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Priloga 4b: Kodirani intervjuji z učitelji 

 

OBLIKE IN RAZLOGI IZVAJANJA DSP 

 

UPP 1 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE oblika razlog 

»Naša specialna pedagoginja 

izvaja največ ur individualno. Tudi 

sam nudim individualno učno 

pomoč nekaterim učencem. 

Mislim, da je individualna pomoč 

ustreznejša, ker imajo otroci s 

posebnimi potrebami poleg 

omenjenih težav še kopico drugih, 

kot so organizacija, nimajo 

ustreznih stvari, navodila je 

velikokrat potrebno prilagoditi na 

konkretni ravni (modeli iz papirja, 

skice…)« 

 

 

individualna 

 

individualna 

pomoč 

ustreznejša 

 

 

 

 

 

- težave otrok  

  s PP 

- veliko   

  drugih težav 

 

Večinoma individualna 

obravnava 

 

Pomoč pri učinkoviti 

organizaciji in 

načrtovanju učenja 

 

 

UPP 2 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE oblika razlog 

»Specialna pedagoginja izvaja 

ure DSP individualno, ker je v 

tem primeru delo lažje, otrok 

bolj sodeluje.« 

 

individualno 

 

- delo lažje 

- otrok bolj  

  sodeluje 

Individualna obravnava 

Večja aktivnost OPP 

 

URP 3 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE oblika razlog 

»Običajno se DSP izvaja izven 

razreda, razen pri učencu z 

govorno-jezikovnimi 

primanjkljaji, saj smo se s starši 

dogovorili, da se tri ure DSP-ja 

izvajajo v razredu, in sicer 1 

šolsko uro na teden defektolog, 2 

šolski uri pa učitelj razrednega 

pouka. Ta dogovor smo sprejeli 

na ravni šole.« 

»Menim, da je ustreznejša oblika 

dela z otroki s posebnimi 

potrebami zunaj razreda. 

Običajno ti otroci potrebujejo 

 

izven razreda 

 

 

 

v razredu 

 

 

 

 

 

 

 

 

zunaj razreda 

 

 

 

 

 

smo se s starši 

dogovorili 

 

 

 

 

 

 

 

- veliko 

Običajno individualna 

obravnava, izven razreda, 

ker se učitelj prilagodi 

potrebam otroka 

 

Dogovor o izvajanju 

DSP:  

- s starši 

- na ravni šole 

 

Občasno delo v razredu 

koristno   
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veliko vodenja, individualni 

pristop učitelja, njegovo 

pozornost. Zdi se mi pa 

smiselno, da defektolog spozna 

otroka tudi kako deluje v razredu 

in je občasno prisoten pri kakšni 

uri pouka.« 

 

 

 

 

 

 

v razredu 

vodenja 

- individualni 

pristop učitelja 

- njegovo 

pozornost 

 

spozna otroka 

kako deluje v 

razredu  

 

 

UPP 4 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE oblika razlog 

»Običajno se DSP izvaja 

individualno, izven razreda, včasih 

pa se mi defektolog pridruži tudi v 

razredu. Tako se delo lahko 

prilagodi otrokovim zmožnostim in 

sposobnostim.«   

 

-individualno,  

-izven razreda 

-včasih v 

razredu  

 

 

- prilagoditev 

dela 

Večinoma individualna 

obravnava, izven 

razreda 

 

Občasno v oddelku 

 

UPP 5 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE oblika razlog 

»Največkrat individualno, saj je 

navadno tako zapisano v 

odločbi učencev. V dogovoru s 

specialno pedagoginjo pa 

občasno tudi v razredu.« 

individualno 

 

 

v razredu 

zapisano v 

odločbi uč. 

 

v dogovoru s 

specialno 

pedagoginjo 

Večinoma individualna 

obravnava, po dogovoru 

tudi v oddelku 

 

 

POGOSTOST TIMSKEGA DELA 

 

UPP 1  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE pogostost timskega dela 

»Timsko delamo tedensko, kot 

priprava na uro ko je zraven mene 

specialna pedagoginja, ki se 

izključno ukvarja s tem učencem.« 

tedensko Redno timsko delo 
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UPP 2  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE pogostost timskega dela 

»Timsko delo poteka sproti za tekoči 

teden in je odvisna od zahtevnosti 

učne snovi in težav otrok s 

posebnimi potrebami.« 

sproti 

odvisna od: 

- učne snovi 

- težav otrok s posebnimi 

potrebami 

Odvisno od: 

- zahtevnosti učne snovi 

- primanjkljajev, motenj oz. 

ovir otrok s posebnimi 

potrebami 

 

URP 3  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE pogostost timskega dela 

»Izven razreda timsko delo poteka po 

potrebi, redno pa na timskih 

sestankih, pogovornih urah s starši in 

pri evalvaciji IP-jev« 

 

po potrebi 

Po potrebi: 

- timski sestanki 

- pogovorne ure za starše 

- evalvacija IP-jev 

 

UPP 4  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE pogostost timskega dela 

»Izven razreda timsko delo poteka po 

potrebi in je odvisno od učne snovi.« 

»Včasih timsko delava tudi pri 

pripravi dnevov dejavnosti, odvisno 

od teme.« 

 

po potrebi 

 

 

včasih…pri pripravi dnevov 

dejavnosti 

Po potrebi: 

- timsko načrtovanje učne 

ure 

- dnevi dejavnosti 

 

UPP 5  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE pogostost timskega dela 

»Timsko delo se nanaša pripravo, 

izvedbo in evalvacijo IP-jev. Redno 

si izmenjujemo informacije o 

napredovanju učencev, težavah, 

posebnostih. Včasih tudi pokažem 

sodelavki kakšen uporabni didaktični 

pripomoček ali učni material, spletno 

stran. Zelo vesela sem, kadar dobim 

tudi kakšen nasvet za uporabno 

literaturo. Lahko rečem, da timsko 

sodelujemo redno –tedensko.« 

 

 

redno si izmenjujemo 

informacije 

 

včasih…kakšen uporabni 

didaktični pripomoček ali 

učni material 

 

 

 

redno-tedensko 

Tedensko, redno: 

- izmenjava informacij 

 

Včasih: 

- izmenjava učnih 

pripomočkov in materiala 

- nasveti 

 

Priprava, izvedba in 

evalvacija IP-jev 
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TIMSKO POUČEVANJE MED UČITELJI IN IZVAJALCI DODATNE STROKOVNE 

POMOČI 

 

UPP 1 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE učitelji 

»Trenutno pogosteje s specialno 

pedagoginjo, občasno pa tudi z 

drugimi učitelji delam timsko.« 

pogosteje s specialno 

pedagoginjo 

občasno pa tudi z drugimi  

Pogosteje s specialno 

pedagoginjo 

 

Občasno z učitelji 

 

UPP 2  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE učitelji 

»Z učiteljicami za DSP.«  za DSP Z izvajalcem DSP 

 

URP 3  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE učitelji 

»To šolsko leto prvič timsko 

poučujem z izvajalcem DSP, sem pa 

lansko leto v razredu že timsko 

delala s praktikantko, ki je bila v 

razredu ves čas prisotna.« 

prvič … z izvajalcem DSP 

 

s praktikantko 

Z izvajalcem DSP 

 

UPP 4  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE učitelji 

»S timskim poučevanjem nimam 

drugih izkušenj razen z 

defektologinjo. Zelo mi je škoda, da 

je ta oblika dela na naši šoli 

nerazvita. Noben učitelj na naši šoli 

ne izvaja medpredmetnega 

povezovanja, čeprav se o njegovih 

prednostih veliko pogovarjamo. To 

ostaja le pri besedah. Najbrž je temu 

tako zato, ker smo si ljudje različni, 

nekateri smo bolj fleksibilni, drugi 

manj. Jaz bi lahko povezala govorni 

nastop opis države z geografijo – to 

se mi zdi »ful dobro« … S tem bi 

drug drugemu pomagali.« 

  

z defektologinjo 

 

 

 

ne izvaja medpredmetnega 

povezovanja 

 

 

Timsko poučevanje z 

izvajalcem DSP 

 

Izražena želja po 

pogostejšem timskem delu 

oz. timskem poučevanju 
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UPP 5  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE učitelji 

»Pogosteje se dogaja, da v razredu 

delam skupaj s specialno 

pedagoginjo, ki pomaga predvsem 

učencem z odločbo, pa tudi ostalim, 

ki potrebujejo pomoč.« 

 

s specialno pedagoginjo 

Z izvajalcem DSP 

 

 

ČAS TIMSKEGA NAČRTOVANJA  

 

UPP 1  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE čas timskega načrtovanja 

»Običajno se pogovoriva zjutraj ali 

prejšnji dan, kaj bo vloga učitelja 

DSP.« 

zjutraj ali 

prejšnji dan 

Timsko načrtovanje poteka 

pred poukom ali en dan prej 

 

UPP 2  

DEL BESEDILA KODE ZAKLJUČEK 

čas timskega načrtovanja 

»En dan pred izvedbo ure po pouku 

se dogovoriva za delo v naslednjem 

dnevu.« 

en dan pred izvedbo 

po pouku 

Poteka en dan prej, po 

pouku 

 

URP 3  

DEL BESEDILA KODE ZAKLJUČEK 

čas timskega načrtovanja 

»V primeru, da defektolog ostane v 

razredu in pomaga pri izvedbi ure, se 

dogovoriva kdaj in kaj je potrebno 

predelati, na kašen način bo potekalo 

delo, kako si ga bova razdelili ... V 

tem primeru je načrtovanje ure 

temeljitejše, dogovoriva se tudi za 

timski sestanek. Če pa uro vodim jaz, 

se običajno pred uro pogovoriva, za 

to ne potrebujeva veliko časa, 

približno pet minut. Toliko, da 

sodelavka ve, kaj bomo v razredu 

počeli in da ni povsem zgubljena.« 

»Načrtovanje običajno poteka v času 

glavnega odmora ali proste ure, tudi 

pred ali po pouku, skratka vedno si 

vzameva čas za načrtovanje. Koliko 

defektolog ostane v razredu 

… načrtovanje ure 

temeljitejše 

 

 

 

 

timski sestanek 

uro vodim jaz … običajno 

pred uro 

 

približno pet minut 

 

 

 

 

 

v času glavnega odmora 

Čas timskega načrtovanja 

odvisen od tega kdo izvaja 

učni proces: 

1. oba: delitev dela 

podrobnejše načrtovanje 

timski sestanek 

2. učiteljica: pred učno uro, 

seznanitev izvajalca DSP z 

delom 

 

Redno timsko načrtovanje  

 

 

 

 

 

 



330 

 

časa za načrtovanje porabiva je pa 

odvisno od dela (za kaj se gre). 

Včasih se je zelo težko uskladiti, ker 

izvajalka DSP prihaja iz OŠPP.« 

proste ure 

pred ali po pouku 

vedno si vzameva čas za 

načrtovanje 

 

odvisno od dela 

 

UPP 4  

DEL BESEDILA KODE ZAKLJUČEK 

čas timskega načrtovanja 

»Načrtovanje običajno poteka en dan 

prej (če imava čas), drugače pa tudi 

med odmori in pred poukom.« 

en dan prej 

 

med odmori 

pred poukom 

Nekaj časa posvečenega 

timskemu načrtovanju 

 

UPP 5  

DEL BESEDILA KODE ZAKLJUČEK 

čas timskega načrtovanja 

»Načrtovanje ure navadno poteka 

med odmori tako, da specialno 

pedagoginjo seznanim z učno snovjo, 

ji povem stran v učbeniku in 

delovnem zvezku. Tako ima čas, da 

si stvari pogleda. Naslednji korak je 

da dorečeva podrobnosti ure (cilje, 

delitev dela, naloge – kaj bo katera 

pripravila). Nato ji po elektronski 

pošti posredujem svojo pripravo, ki 

jo specialna pedagoginja dopolni s 

svojega specialno-pedagoškega 

področja, doda prilagoditve za 

učenca s posebnimi potrebami, pri 

tem poskrbi tudi za to, da doda nekaj 

takšnega, kar bo uporabno za vse 

učence.« 

 

med odmori 

 

 

 

 

 

 

 

po elektronski pošti 

 

Običajno med odmori, 

najprej individualno 

načrtovanje, nato 

timsko načrtovanje. 

Timsko načrtovanje poteka 

po elektronski pošti 
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PORAZDELITEV DELA PRI TIMSKEM POUČEVANJU 

 

UPP 1  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE porazdelitev dela pri 

timskem poučevanju 

»Izvajalec DSP spremlja in pomaga 

učencu s PP pri organizaciji dela, ga 

motivira, mu snovno pomaga v 

kolikor zna, torej učenec je aktiven 

celo uro. Učencu s posebnimi 

potrebami pomaga pri reševanju 

nalog, običajno nižjega nivoja, pri 

čemer na strokovni ravni vpraša 

mene, kot izvajalca ure.« 

»Moja naloga, kot izvajalca pouka je, 

da pouk organiziram in izpeljem 

tako, da sledim ciljem, zapisanim v 

učnem načrtu, pa tudi, da dam 

ustrezno prilagojeno delo, zlasti pri 

reševanju nalog.« 

»Strokovno delo in vodenje dela v 

razredu je moje delo, ker sem na 

področju matematike strokovnjak. 

Učitelj DSP pa mi pomaga 

usklajevati delo učenca z učnimi 

težavami, da lahko sledi delu v 

razredu.« 

pomaga učencu s PP 

organizaciji dela 

ga motivira 

mu snovno pomaga 

 

 

pri reševanju nalog 

 

 

 

 

 

pouk organiziram 

sledim ciljem 

 

ustrezno prilagojeno delo 

 

 

strokovno delo 

vodenje dela 

 

pomaga usklajevati delo 

učenca z učnimi težavami 

Specialni pedagog: 

- motivacija za delo 

- organizacija dela  

- pomoč pri razumevanju 

snovi in reševanju nalog 

 

 

- prilagajanje učitelju 

 

 

 

Učitelj: 

- organizacija dela  

- podajanje učne snovi (cilji 

v učnem načrtu) 

- prilagajanje dela 

 

 

Podajanje snovi 

 

 

Pomoč OPP, da lahko sledi 

tempu dela 

 

UPP 2  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE porazdelitev dela pri 

timskem poučevanju 

»Jaz poučujem, razlagam učno snov 

in vodim uro, učitelj za DSP pomaga 

slabšim učencem in učencem, ki 

imajo težave.« 

poučujem, razlagam 

vodim uro 

pomaga slabšim učencem 

ki imajo težave 

Učitelj:  

- vodenje ure 

- razlaga 

 

Izvajalec DSP: 

- pomoč učencem 

 

URP 3  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE porazdelitev dela pri 

timskem poučevanju 

»Izvajalka DSP prevzame socialne 

igre, sicer le-teh ne izvajava redno. 

Poleg tega včasih prevzame tudi 

uvodno motivacijo ali zaključek učne 

socialne igre 

 

 

uvodno motivacijo 

Izvajalec DSP: 

- socialne igre 

- uvodna motivacija 

- zaključek učne ure 
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ure, tudi kadar si zamisli kakšno igro, 

jo ona izvede. Obravnavo tekoče 

snovi pa jaz – učiteljica.« 

zaključek učne ure 

igro 

obravnavo učne snovi 

 

- učne igre 

 

 

Učitelj: 

- poučevanje nove učne 

snovi 

 

UPP 4  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE porazdelitev dela pri 

timskem poučevanju 

»Defektologinja mi zelo pomaga 

predvsem pri delu z učenci, ki imajo 

odločbo. Med njimi kroži. Midve 

nimava točno porazdeljenega dela v 

smislu ti boš naredila točno to in jaz 

to, ura spontano steče. Jaz imam 

pripravo, vem, kaj moram narediti v 

sklopu ure, ampak moja pričakovanja 

do defektologinje niso takšna, da 

mora ona učence obravnavano snov 

naučiti, to je moja naloga. Ona jim 

pri tem pomaga z vodenjem, dodatno 

razlago, …« 

»Povratne informacije dajeva obe – 

jaz tiste, ki se navezujejo na snov, 

defektologinja pa tiste, ki se 

navezujejo na organizacijo dela in 

delovne ter učne navade.« 

-pomaga pri delu z učenci, 

ki imajo odločbo 

-kroži 

-nimava točno 

porazdeljenega dela 

 

 

vem, kaj moram narediti 

 

 

 

obravnavano snov naučiti 

 

pomaga z vodenjem, 

dodatno razlago 

 

povratne informacije  

 

na snov 

na organizacijo dela 

delovne ter učne navade 

Naloge učitelja: poučevanje 

nove učne snovi 

 

Naloge izvajalca DSP: 

interpretacija, dodatna 

razlaga učne snovi, vodenje 

 

Povratne informacije: 

- učiteljica v zvezi z učno 

snovjo 

- defektologinja v zvezi z 

učenjem učenja 

 

UPP 5  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE porazdelitev dela pri 

timskem poučevanju 

»Kot učiteljica angleščine 

prevzamem obravnavo učne snovi, 

razlago. Pripravim potreben material, 

tudi didaktične pripomočke, 

specialno pedagoginjo pa prosim za 

pomoč pri prilagoditvi materiala v 

skladu s prilagoditvami, zapisanimi v 

IPju, prepustim ji tudi uvodno 

motivacijo, samoevalvacijo učencev 

v smislu kaj so se naučili in kaj 

morajo še izboljšati, pa tudi kako se 

lotiti neke naloge, utrjevanje znanja, 

navadno z učenci, ki imajo odločbo 

in slabše ocene. Imam to srečo, da je 

naša specialna pedagoginja tudi prof. 

 

obravnavo učne snovi, 

razlago 

 

 

pomoč pri prilagoditvi 

materiala 

 

uvodno motivacijo 

samoevalvacijo učencev 

 

 

 

 

 

Učitelj: 

- razlaga nove učne snovi 

- priprava materiala 

- priprava didaktičnih 

pripomočkov 

 

Izvajalec DSP: 

- prilagoditev učnega 

materiala 

- uvodna motivacija 

- samoevalvacija učencev 

- sistematično delo po 

korakih 

- delo z učenci, ki imajo 

odločbo in učne težave 
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angleščine, zato ji zaupam in se 

odlično ujameva.« 

 

 

 

 

 

 

 

DOŽIVLJANJE TIMSKEGA DELA IN TIMSKEGA POUČEVANJA  

 

UPP 1 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE doživljanje 

»Glede na to, da imam veliko 

strokovnega znanja, mi timsko 

poučevanje v razredu zelo koristi, 

saj se lahko bolj posvetim drugim 

učencem in tistim, ki usvajajo 

znanje na višjih taksonomskih 

stopnjah.« 

 

 

koristi 

bolj posvetim drugim učencem 

 

Timsko poučevanje v 

razredu prednost, saj 

omogoča 

več možnosti za 

diferenciacijo 

 

UPP 2 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE doživljanje 

»Dobro, mi je v veliko pomoč in 

tudi otrokom, želim si še več 

takšnih ur.« 

dobro 

v veliko pomoč 

Naklonjenost, 

razbremenitev, 

izražena želja po 

pogostejšem timskem 

delu v razredu  

 

URP 3 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE doživljanje 

»Moje izkušnje s timskim 

poučevanjem so pozitivne.« 

 

pozitivne  

Naklonjenost 

timskemu poučevanju 

 

UPP 4 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE doživljanje 

»Ko z defektologinjo nisva bili 

več delali skupaj v razredu, sem 

sama pristopila do nje in ji 

povedala, da jo v razredu 

potrebujem. »Fajn mi je.« 

 

 

pristopila do nje 

 

»fajn mi je« 

Timsko poučevanje 

pobuda učitelja 

 

Dobro počutje 
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UPP 5 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE doživljanje 

»Timsko poučevanje doživljam 

kot priložnost za drugačen način 

dela, pri katerem sodelavce bolje 

spoznam in vidim v drugačni 

luči. Od specialne pedagoginje 

prevzamem nekatere načine dela 

z otroki, strategije dela.« 

 

priložnost za drugačen način dela 

 

 

 

prevzamem nekatere … strategije 

dela 

Preizkušanje novosti 

 

Medsebojno 

povezovanje, 

zbliževanje, 

spoznavanje  

 

Nove ideje za delo 

 

 

MOTIVACIJA ZA TIMSKO POUČEVANJE 

 

 

UPP 1 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE motivacija za timsko poučevanje 

»Za to obliko dela sem se odločil, 

ker med mano in izvajalko DSP ni 

starostne razlike in sva v pogledih 

in odnosu do teh učencev na 

enakih stališčih. Nenazadnje je tudi 

neko zaupanje v skupno delo in je 

stvar tima in ne širše debate v 

zbornici ali izven. Probleme je 

potrebno reševati skupaj in ne s 

sodelavci.« 

 

 

ni starostne razlike 

v pogledih 

odnosu do teh učencev na enakih 

stališčih 

zaupanje v skupno delo 

 

 

 

Dejavniki, ki vplivajo 

na timsko poučevanje: 

- enaka starost 

- podobni pogledi na 

OPP 

- zaupanje 

- sposobnost timskega 

reševanja težav 

 

UPP 2 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE motivacija za timsko poučevanje 

»Takšno obliko dela v tem razredu 

mi je predlagala učiteljica za DSP, 

sprva sem dvomila, vendar se je 

kasneje izkazalo za dobro.« 

 

predlagala učiteljica za DSP 

Dejavniki, ki vplivajo 

na timsko poučevanje: 

- pobuda sodelavke 

(izvajalke DSP) 

 

URP 3 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE motivacija za timsko poučevanje 

»Za delo v razredu in timsko 

poučevanje sem se odločila na 

pobudo staršev in socialne 

pedagoginje, ker učenec na 

individualnih urah ni bil tako zbran 

in motiviran za delo. Posledično se 

je izvajalki DSP zdelo bolj 

 

 

na pobudo staršev in socialne 

pedagoginje 

 

 

 

Dejavniki, ki vplivajo 

na timsko poučevanje: 

- pobuda sodelavke  

- pobuda staršev 

 

Ta oblika primernejša 

za OPP, ki so na 
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smiselno, da ona prihaja v razred 

kot pa da z učencem dela 

individualno, izven razreda, kjer ni 

sodeloval. Pred tem izvajalke DSP 

nisem poznala, zato menim, da je 

za takšen način dela potrebna tudi 

posebna energija.« 

 

 

 

 

 

 

 

potrebna posebna energija 

individualnih urah  

manj aktivni, 

posledično tudi  

manj uspešni 

 

 

UPP 4 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE motivacija za timsko poučevanje 

»Ker mi ga je defektologinja sama 

predlagala.« 

defektologinja sama predlagala 

 

Dejavniki, ki vplivajo 

na timsko poučevanje: 

- pobuda sodelavke 

(izvajalca DSP) 

 

 

UPP 5 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE motivacija za timsko poučevanje 

»Predlagala mi ga je mobilna 

specialna pedagoginja.« 

mobilna specialna pedagoginja Pobuda sodelavke 

 

 

 

PREDNOSTI TIMSKEGA DELA IN TIMSKEGA POUČEVANJA 

 

UPP 1 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE prednosti pri timskem 

poučevanju 

»Prednosti so predvsem, pri 

usvajanju novih snovi, utrjevanju. 

Dodatni učitelj mi je dobrodošla 

pomoč, če se ujameta. Trenutno 

imama pozitivne izkušnje.« 

-prednosti pri usvajanju 

novih snovi, utrjevanju 

- dobrodošla pomoč 

Prednosti za učence: 

- pomoč  

 

UPP 2 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE prednosti timskega 

poučevanja 

»Zagotovo jim je lažje, snov bolj 

razumejo in jo tudi »dohitevajo«. 

»Dogaja se, da tudi ostali učenci v 

razredu poprosijo učitelja za DSP za 

pomoč.« 

-jim je lažje 

-snov bolj razumejo 

 

-za pomoč poprosijo 

učitelja  

Prednosti za učence: 

- lažje razumevanje učne 

snovi 

- lažje sledenje tempu učne 

ure 

 

Prosijo za pomoč učitelja 

DSP 
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URP 3 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE prednosti timskega 

poučevanja 

»Izvajalka DSP me kdaj kaj opomni, 

ko razlagam sproti nastaja tabelska 

slika, včasih pove tudi kakšen svoj 

pogled na stvari, ki ga jaz nisem 

opazila – kot učiteljica nek cilj 

dosežem na drugačen način kot bi ga 

ona, kar učencem predstavlja izziv. 

Tak način dela omogoča, da spoznam 

in prevzamem njene strategije 

poučevanja. Tako se tudi jaz od nje 

kaj naučim in obratno.« 

»Mislim, da bi učitelji do 3. razreda 

potrebovali kar nekaj ur takšne 

pomoči, ne bi bilo slabo. Prav tako je 

kvaliteta pouka boljša, kadar sta 

prisotna dva učitelja, ker se 

dopolnjujeta, tudi način dela je 

drugačen. En sam učitelj, ki se 

ukvarja s posredovanjem znanja in 

disciplino, kakšno stvar tudi 

spregleda.« 

»Motivacija učenca z govorno-

jezikovnimi primanjkljaji je boljša, je 

tudi bolj aktiven.« 

 

»Mislim, da pristnost izvajalke DSP 

dobro vpliva na razred kot skupino.« 

»Izvajalka DSP močno vpliva na 

ostale učence v razredu, saj je razred, 

ki ga poučujem glasen, potrebuje 

precej vodenja. Če sta dva učitelja v 

razredu je lažje vzdrževati disciplino, 

večji je nadzor nad delom učencev in 

vpogled v delo pri samostojnem delu. 

Učenci prej dobijo povratno 

informacijo (kaj je prav oz. narobe, 

kaj je še potrebno popraviti), prej se 

jim lahko priskoči na pomoč. Meni 

se tole zdi odlično.« 

 

opomni, ko razlagam 

 

svoj pogled na stvari 

 

 

 

 

spoznam in prevzamem 

njene strategije poučevanja 

naučim 

 

 

 

 

kvaliteta pouka boljša 

 

se dopolnjujeta 

način dela je drugačen 

 

 

 

 

 

 

motivacija … boljša 

bolj aktiven 

 

 

 

 

 

 

dobro vpliva na razred 

 

 

vpliva na ostale učence v 

razred 

 

 

lažje vzdrževati disciplino 

večji je nadzor nad delom 

vpogled v delo 

prej dobijo povratno 

informacijo 

 

prej … priskoči na pomoč 

Prednosti za učitelje: 

- medsebojno 

dopolnjevanje 

- obogatitev z novimi 

pristopi in idejami 

- pomoč pri ohranjanju 

discipline 

- večji nadzor nad delom 

učencev 

 

Prednosti za učence: 

- boljša kvaliteta pouka 

- različni stili poučevanja 

- razlaga+tabelska slika 

hkrati 

- boljša motivacija 

- večja aktivnost OPP 

- pozitiven vpliv na oddelek 

- hitrejše povratne 

informacije učencem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-boljša disciplina 

-več nadzora  

- povratna informacija 

učencem 
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UPP 4 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE prednosti timskega 

poučevanja 

»Razen tega mi defektologinja da 

tudi kakšno idejo kako bi lahko 

kakšno stvar še izboljšala. Namreč 

učitelji si oblikujemo nek svoj način 

dela, si vanj »vkalupljen« in ne 

razmišljaš širše. Če pa je v razredu 

prisoten nekdo, ki tvoje delo 

spremlja, ti lahko pove, kako bi pa 

isto stvar lahko naredil še drugače. Iz 

njenih povratnih informacij se tudi 

jaz lahko zelo veliko naučim.«     

»Učencem s posebnimi potrebami je 

takšen način dela všeč. Motivacija je 

zagotovo boljša, saj ti učenci pogosto 

»odtavajo« in ne sledijo. Če imajo 

defektologinjo ob sebi je drugače. 

Posledično je večja tudi aktivnost 

učencev. Če bi imeli delovne in učne 

navade bi morda lahko govorili tudi 

o učnem napredku.« 

 

idejo 

 

 

 

 

 

delo spremlja 

pove, kako bi isto stvar 

lahko naredil še drugače 

 

zelo veliko naučim 

 

OPP je takšen način dela 

všeč 

motivacija…boljša 

 

 

 

večja tudi aktivnost 

učencev 

Prednosti za učitelje: 

- izmenjava idej  

- različnost pogledov na 

temo 

- opazovanje in evalviranje 

opravljenega dela 

 

Prednosti za učence: 

- spodbuden učinek na 

učence 

- boljša koncentracija in 

pozornost 

- večja aktivnost učencev 

 

 

 

UPP 5 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE prednosti timskega 

poučevanja 

»Timsko poučevanje ima veliko 

prednosti za učence, saj popestri 

pouk, bolj so motivirani za delo, 

hitreje dobijo povratno informacijo, 

kadar česa ne razumejo.«   

 

popestri pouk 

bolj so motivirani za delo 

hitreje…povratno 

informacijo 

 

Prednosti za učence: 

- popestritev pouka 

- boljša motivacija 

- hitrejša povratna 

informacija 
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TEŽAVE PRI TIMSKEM POUČEVANJU 

 

UPP 1 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE težave pri timskem 

poučevanju 

»Trenutno imam pozitivne izkušnje. 

So pa tudi slabe izkušnje zlasti, pri 

začetnikih in tam, kjer so razlike v 

pojmovanju posameznih stvari 

različne.«  

»Timsko delo je ugodno, če je 

vezano izključno na strokovno delo  

in zaupanje v šoli. Ni pa dobro, da bi 

prešlo v kašno osebno sodelovanje v 

privatnem življenju in prevelika 

starostna razlika ali razlika v 

pogledih…« 

 

 

pri začetnikih 

razlike v pojmovanju 

 

 

 

 

 

 

osebno sodelovanje v 

privatnem življenju 

prevelika starostna razlika 

razlika v pogledih 

Medgeneracijske ovire: 

- starostne razlike 

 

Pedagoški credo: 

- razlike v prepričanjih in 

stališčih v zvezi s 

poučevanjem 

UPP 2 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE težave pri timskem 

poučevanju 

»Upam, da bomo v prihodnje na šoli 

urnike lahko še bolj uskladili.« 

 

urnike lahko še bolj 

uskladili 

Organizacijske težave: 

- urniki 

 

URP 3 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE težave pri timskem 

poučevanju 

»Največja ovira je to, da ni dovolj 

časa za načrtovanje (kaj bova počeli). 

Vzrok za to je v organizaciji dela, saj 

sva zaposleni na dveh različnih 

šolah. Socialna pedagoginja poučuje 

tudi na OŠPP in ni ves čas prisotna, 

včasih pride zadnji trenutek oz. se ji 

zelo mudi na drugo šolo, vsaka od 

naju ima svoje obveznosti.« 

ni dovolj časa za 

načrtovanje 

 

organizaciji dela 

zaposleni na dveh različnih 

šolah 

 

zadnji trenutek 

zelo mudi na drugo šolo 

Organizacijske težave:    - 

čas načrtovanja 

- delo na različnih lokacijah 

 

UPP 4 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE težave pri timskem 

poučevanju 

»Lansko šolsko leto sva z 

defektologinjo zelo pogosto timsko 

delali ... V letošnjem šolskem letu pa 

 

 

 

Organizacijske ovire: 

- urnik 
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sva zelo težko uskladili urnik…« 

»Pri izvajanju učne pomoči, ki jo 

tudi sama izvajam, individualno in 

izven razreda, se mi dogaja, da z 

učencem delam v času, ko ima na 

urniku nek drug predmet. Tisto kar 

jaz z njim naredim za slovenščino, 

mu potem učna snov manjka pri 

drugem predmetu (tistem, od 

katerega sem ga vzela iz razreda). 

Opisan način dela se mi ne zdi 

smiseln. Podobno je tudi z urami 

DSP. Nekateri otroci samo čakajo, da 

dobijo pomoč (»vse se jim postreže 

na pladnju«). Podobno opažajo tudi 

drugi učitelji, na drugih šolah, s 

katerimi se pogovarjam. Opažam, da 

so tudi takšni otroci, ki doma ne 

delajo popolnoma nič, ker imajo 

DSP. Te ure prevečkrat izkoriščajo 

za namene opravljanja domačih 

nalog. To sicer ne velja za vse 

učence, saj nekateri res potrebujejo 

pomoč, velika večina otrok pa je 

takšnih, ki te pomoči ne potrebujejo, 

kar še posebej pride do izraza na višji 

stopnji, kjer učim (od 6. do 9. 

razreda). Na višji stopnji bi lahko 

govorili o učni pomoči in neke vrste 

inštrukcijah, socialnega učenja ni več 

toliko, prav tako bi ti učenci naj 

organizacijo dela in strategije učenja 

že usvojili. To se mi zdi velik 

problem.« 

zelo težko uskladili urnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nesmiseln način dela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izkoriščajo za namene 

opravljanja domačih nalog 

 

 

 

 

 

učna pomoč in neke vrste 

inštrukcije  

 

 

 

izražena dilema o izvajanju 

individualne učne pomoči 

izven razreda 

 

odsotnost učenca od ure 

 

manjkajoča učna snov 

 

 

 

 

 

soočanje drugih učiteljev s 

podobnimi težavami 

 

 

 

 

opravljanje domačih nalog 

na urah DSP 

 

 

izražen dvom o tem, ali 

določeni učenci potrebujejo 

DSP, zlasti pri predmetnem 

pouku 

 

 

na predmetni stopnji 

potrebna učna pomoč in ne 

DSP 

 

 

UPP 5 

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE težave pri timskem 

poučevanju 

»Pogosto sem v veliki časovni stiski, 

saj poučujem na treh različnih 

lokacijah, tako kot večina učiteljev, 

zaposlenih na naši šoli.« 

časovni stiski Organizacijske ovire: 

- čas 
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IZKUŠNJE S TIMSKIM POUČEVANJEM 

 

UPP 1  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE izkušnje s timskim 

poučevanjem – primer 

ure 

»Zaenkrat je moja izkušnja 

pozitivna, ker je delo strogo ločeno 

med mano kot izvajalcem pouka in 

učiteljem, ki izvaja DSP v razredu.« 

»Menim, da je timsko delo lažje, ko 

si v srednjih letih, ko imaš dovolj 

delovnih izkušenj. Prednosti so 

predvsem pri usvajanju nove učne 

snovi in utrjevanju. Dodatni učitelj 

mi je dobrodošla pomoč, če se z njim 

ujamem. Trenutno imam pozitivne 

izkušnje, spominjam se tudi slabih 

izkušenj, zlasti pri začetnikih in tam, 

kjer so razlike v pojmovanju 

posameznih stvari različne.« 

pozitivna 

 

 

 

 

 

timsko delo lažje 

ko imaš dovolj delovnih 

izkušenj 

 

pri usvajanju nove učne 

snovi in utrjevanju 

 

če se z njim  ujamem 

 

spominjam se tudi slabih 

izkušenj 

zlasti pri začetnikih 

Pozitivno zaznavanje 

timskega poučevanja. 

Pomembne so: 

- jasna delitev dela  

- delovne izkušnje 

- ujemanje učiteljev 

- enaki pogledi na 

poučevanje 

 

 

UPP 2  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE izkušnje s timskim 

poučevanjem – primer 

ure 

»Imam dobre izkušnje, saj mi je 

učitelj za DSP v veliko pomoč in se 

dobro razumeva. Če je v razredu, mi 

je lažje.« 

dobre izkušnje 

v veliko pomoč 

 

mi je lažje 

Pozitivne izkušnje,  

razbremenitev in 

porazdelitev dela 

 

URP 3  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE izkušnje s timskim 

poučevanjem – primer 

ure 

»Moje izkušnje s timskim 

poučevanjem so pozitivne.« 

»Všeč mi je bila ura, ko si je socialna 

pedagoginja zamislila socialne igre, 

poudarek je bil na komunikaciji: 

spoznavanje sošolcev, kdo sedi na 

pozitivne 

 

 

 

 

socialne igre 

 

Pozitivne izkušnje 

 

Igre za razvoj socialnih 

odnosov in vedenja, 

igra vlog 

delo v manjših skupinah 
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moji desni, igra, pri kateri je moral 

učenec povedati besedo, naslednji pa 

jo je ponovil in dodal svojo 

(pomnjenje), zaigrali sva nepravilen 

pogovor (učenci so iskali napake, 

težko bi prosila učence naj zaigrajo 

nepravilen pogovor). Razred sva 

razdelili na polovico in enake 

socialne igre izvajali v manjših 

skupinah.« 

 

 

 

 

 

nepravilen pogovor 

 

 

razred sva razdelili na 

polovico 

 

 

UPP 4  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE izkušnje s timskim 

poučevanjem – primer 

ure 

»Defektolog je v razredu običajno 

zaradi enega učenca, da ga ne vzame 

iz razreda. S tem ko ostane v razredu 

mi zelo veliko pomaga tako, da 

pristopi do učenca, mu pogleda ali je 

prepisal s table, če sledi razlagi in če 

zna rešiti naloge. To meni pomeni 

zelo veliko, ker moja pozornost ni 

usmerjena zgolj na enega, dva ali tri 

učence, saj vem, da mi bo pri tem 

pomagala sodelavka. Poleg tega je 

učenec prisoten v razredu in sliši 

razlago. Ravno zaradi tega se mi ta 

oblika dela na višji stopnji zdi bolj 

ustrezna. Opažam razliko v 

primerjavi z lanskim letom, ko je bila 

defektologinja pogosteje prisotna pri 

mojih urah, te ure mi »manjkajo«.« 

 

 

 

 

pristopi do učenca 

pogleda ali je prepisal 

sledi razlagi 

zna rešiti nalogo 

to meni pomeni zelo veliko 

 

 

učenec prisoten v razredu 

sliši razlago 

 

 

 

 

 

te ure mi »manjkajo« 

Pomoč izvajalca DSP OPP 

(nadzor in spremljanje dela) 

Prednost dela v razredu za 

učence: slišijo razlago 

 

Izražanje hvaležnosti za 

pomoč, deležno v razredu 

 

Potreba po pogostejši 

pomoči izvajalca DSP v 

razredu  

 

 

UPP 5  

DEL BESEDILA KODE SKLEPNE 

UGOTOVITVE izkušnje s timskim 

poučevanjem – primer 

ure 

»Skupaj navadno poučujeva kadar 

menim, da je za učenca bolje, da 

ostane v razredu, o tem pravočasno 

obvestim specialno pedagoginjo. 

Takšen način dela je nekoliko bolj 

zahteven, vendar popestri pouk, me 

razbremeni in kadar ura uspe imam 

občutek, da dobro delam. Na primer 

pri poučevanju going to future sva 

 

za učenca bolje, da ostane v 

razredu 

 

 

nekoliko bolj zahteven 

popestri pouk,  

me razbremeni 

občutek, da delam dobro 

Timsko poučevanje je 

zahtevnejši način dela 

 

Prednosti: 

- popestritev pouka 

- razbremenitev učitelja 

- povečanje samozavesti 

 

Dejavnosti: 
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odigrali dialog, specialna 

pedagoginja je pripravila tudi 

namizno igro, ki je bila 

multisenzorno naravnana. Učenci so 

se učili in obenem tudi sprostili.« 

 

sva odigrali dialog 

 

namizno igro 

multisenzorno 

 

- igra vlog 

- multisenzorno učenje 

skozi igro 
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Priloga 5: Grafi 

 

Graf 3: Pogostost posameznih oblik timskega dela izvajalcev DSP in učiteljev 
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1. diagnosticiranje OPP in

izmenjava informacij

  2. izmenjava idej za delo z

OPP

  3. izmenjava  izdelkov

(priprave, učna  gradiva)

  4. svetovanje  učitelju

5. priprava individualiziranih 

programov

  6. evalvacija individualiziranih

programov
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Graf 4: Aktivnosti izvajalcev DSP in učiteljev pri timskem poučevanju (1. del) 
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1. izvedba uvodne motivacije

2. izvedba didaktičnih /

sprostitvenih iger

3. razlaga učne snovi

4. popravljanje napak 

5. povratna informacija

učencem
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Graf 5: Aktivnosti izvajalcev DSP in učiteljev pri timskem poučevanju (2. del) 
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6. priprava učnih

pripomočkov in materiala

7. prilagoditev učnih

pripomoč. in materiala

8. poučevanje različnih

strategij učenja

9. poučevanje strategij za

utrjevanje znanja

10. priprava preizkusov za

POZ

11. reševanje disciplinskih

problemov
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Graf 7: Doživljanje timskega dela 
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1. Sam si izberem učitelja, s katerim

želim timsko poučevati.

2. Izberem učitelja, s katerim imava

skupne poglede o poučevanju.

3. Izberem učitelja, s katerim imava

skupne cilje.

4. Pri timskem poučevanju je

odgovornost za doseganje ciljev

enakomerno porazdeljena med

izvajalce DSP in učitelje.

5. Za timsko poučevanje sem dovolj

usposobljen.

6. Timsko poučevanje mi pomeni

osebni izziv.

7. Timsko poučevanje mi pomeni

strokovni izziv.

8. Timsko poučevanje mi pomeni

dodatno obveznost.

9. Timsko poučevanje mi pomeni nujni

del poklicne vloge vsakega učitelja.
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Graf 8: Prednosti timskega dela za strokovne delavce 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

IDSP U IDSP U IDSP U

popolnoma se

strinjam

delno se strinjam se ne strinjam

stopnja strinjanja

de
lež

 v 
od

sto
tki

h

1. Kolegi v timu so zgled in vir

novih idej in pristopov.

2. Timsko poučevanje zmanjšuje

stres.

3. Timsko poučevanje mi

omogoča, da izkoristim svoj

»močna področja«.

4. Timski uspehi povečajo

samozavest posameznika.

5. Prisotnost dveh učiteljev

zmanjšuje verjetnost problemov

v odnosu učitelj-učenec.

6. Timsko načrtovanje je

postalo redna oblika mojega

pedagoškega dela.

7. Timsko poučevanje je postalo

redna oblika mojega

pedagoškega dela.

8. Timska evalvacija je postala

redna oblika mojega

pedagoškega dela.
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Graf 9: Prednosti timskega poučevanja za učence 
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1. OPP so pri timskem poučevanju bolj

motivirani za delo kot pri urah

individualnega poučevanja

2. Tudi drugi učenci v razredu so pri

timskem poučevanju bolj motivirani za

delo.

3. Timsko poučevanje omogoča večjo

aktivnost OPP.

4. Timsko poučevanje omogoča večjo

aktivnost drugih učencev v razredu.

5. Timsko poučevanje prispeva k

učnemu napredku OPP.

6. Timsko poučevanje prispeva k

učnemu napredku tudi drugih učencev v

razredu.

7. Prisotnost dveh učiteljev v razredu je

za OPP moteča.

8. Prisotnost dveh učiteljev v razredu je

tudi za druge otroke v razredu moteča.

9. OPP pogosteje prosijo za pomoč

izvajalca DSP kot učitelja.

10. Drugi učenci v razredu pogosteje

prosijo za pomoč učitelja kot izvajalca

DSP.

11. Timsko poučevanje omogoča več

individualiziranega in diferenciranega dela

z učenci.

12. Pri timskem poučevanju so povratne

informacije učencem hitrejše, večsmerne

in temeljitejše.

13. Od tima učiteljev učenci dobijo

različen in bolj celosten pogled na temo.

 


