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POVZETEK 

Pogoji za uspešno inkluzijo učencev s posebnimi potrebami so poleg zagotovljenih finančnih, 

organizacijskih in izobraţevalnih pogojev tudi pozitivna stališča vodstev šol, učiteljev, 

vrstnikov in staršev. V svoji raziskavi sem ţelela ugotoviti, kakšna so stališča učiteljev 1. in 2. 

triade večinske OŠ v občini Ormoţ do vključevanja gibalno oviranih učencev. Zanimalo me 

je, kako dobro poznajo posamezne strokovne pojme, kaj menijo o učinku in vplivu inkluzije 

na učence in na pouk, ali se počutijo kompetentne za poučevanje športne vzgoje gibalno 

oviranih učencev ter ali so učitelji sploh pripravljeni vključevati gibalno ovirane učence v 

pouk športne vzgoje. V vzorec sem zajela 35 učiteljev, od tega 18 učiteljev 1. triade in 17 

učiteljev 2. triade.  

Rezultati, ki temeljijo na Ajzenovi teoriji načrtovanega vedenja, so pokazali, da imajo učitelji 

pozitivno stališče do inkluzije gibalno oviranih učencev v športno vzgojo. Učitelji 1. in 2. 

triade se ne razlikujejo v stališčih o učinku inkluzije na gibalno ovirane učence in njihove 

vrstnike, prav tako se ne razlikujejo v stališču o vplivu inkluzije na pouk. Poznajo in razumejo 

pojma gibalna oviranost in inkluzija. Raziskava je potrdila tudi hipotezo, da se učitelji ne 

počutijo kompetentne za poučevanje športne vzgoje gibalno oviranih učencev, so jih pa 

pripravljeni vključiti v pouk redne športne vzgoje in za njih pripraviti individualizirani 

program dela.  

 

 

 

 

 

Ključne besede: integracija, inkluzija, stališča, gibalno ovirane osebe, učitelji 1. in 2. triade, 

športna vzgoja, prilagojena športna vzgoja. 

 

 



ABSTRACT 

First and Second Triad of Primary Schools Teachers' Attitudes in Ormoţ Municipality 

Towards Integrating Physically Impaired Pupils into General Physical Education. 

The conditions for a successful inclusion of pupils with special needs are among provided 

financial, organizational and educational conditions also positive standpoints of the school 

leadership, teachers, peers and parents. In my research I wanted to acknowledge the 

standpoints of 1
st
 and 2

nd
 triennial period teachers of the majority primary school in the 

municipality of Ormoţ towards including physically impaired pupils in sports education. I 

was interested in how well they are aware of individual specialized terms, what do they think 

about the effect and impact of the inclusion on pupils and the class, if they feel competent to 

teach sports education among physically impaired  pupils and if teachers are prepared to 

include physically impaired  pupils into sports education. The pattern contains 35 teachers, 18 

of them are 1
st
 triennial period teachers and 17 2

nd
 triennial period teachers.  

The results, which base on the Ajzen theory of planned behaviour, showed, that teachers have 

a positive standpoint towards the inclusion of physically impaired pupils in sports education. 

The standpoints of teachers of the 1
st
 and 2

nd
 triennial period towards the effect of the 

inclusion of physically obstructed pupils and their peers do not differ, they do also not differ 

regarding the impact of the inclusion on the class. They know and understand the terms 

physically obstructed and inclusion. The research also affirmed the hypothesis, that teachers 

do not feel competent to teach sports education of physically impaired pupils, but they are 

willing to include them into regular sports education classes and prepare an individualized 

work program for them. 

 

 

 

Keywords: integration, inclusion, standpoints, physically obstructed persons, 1
st
 and 2

nd
 

triennial period teachers, sports education, adapted sports education. 
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1 UVOD 
 

V Sloveniji smo s prenovljeno šolsko zakonodajo zajeli in sprejeli otroke s posebnimi 

potrebami v celotni sistem vzgoje in izobraţevanja. Osnove za vključevanje otrok s posebnimi 

potrebami v večinske oddelke so bile v Sloveniji uzakonjene leta 1996 v Zakonu o osnovni 

šoli in leta 2000 v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Vzroke za te 

spremembe pa lahko iščemo v mnogih spremembah na različnih področjih, ki jih prinaša 

današnji svet. Spremembe so značilne tako na področju tehnologije in znanja kot na področju 

vrednot, miselnosti in stališč. V tako spremenjenem svetu dobivajo tudi otroci s posebnimi 

potrebami drugačno mesto in vlogo. Vključevanje otrok s posebnimi potrebami med vrstnike 

brez posebnih potreb omogoča razvoj njihovih zmoţnosti, hkrati pa priznavanje drugačnosti 

in motenj, ki jih spremljajo vse ţivljenje. Prav tako pa daje otrokom s posebnimi potrebami, 

njihovih vrstnikom in odraslim moţnost razumevanja in spoštovanja vsakega človeka kot 

enkratnega in vrednega posameznika. Večinske šole so obenem z danimi spremembami 

postavljene pred nove in teţke izzive.  

Med otroke s posebnimi potrebami, ki se ţe vključujejo v večinski pouk, sodijo tudi gibalno 

ovirani otroci. Vključevanje teh pa lahko pri učiteljih povzroča neugodna stališča in 

predsodke, strah in negotovost, saj se ne počutijo dovolj usposobljene za delo z gibalno 

oviranimi učenci. Zato pri tem, kako uspešno bo vključevanje gibalno oviranega učenca, prav 

gotovo pomembno vlogo igrajo stališča in odnosi vsakega posameznika, ki je vključen v 

proces vzgoje in izobraţevanja.   

Inkluzija torej terja stalno spreminjanje prakse, kar zmorejo le strokovni delavci, ki imajo 

pozitivna stališča do vključevanja otrok s posebnimi potrebami in tudi potrebna znanja ter 

strategije za timsko delo in delo z otroki s posebnimi potrebami. 
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2 TEORETIČNI DEL  
 

2.1  INTEGRACIJA IN INKLUZIJA  
 

Integracija in inkluzija sta gibanji, ki se ujemata z danes aktualnim druţbeno-civilizacijskim 

gibanjem pod imenom multikulturnost in interkulturnost, ki si postavlja za cilj strpno ţivljenje 

različnih socialnih, kulturnih, verskih, političnih in drugih skupin. To pomeni, da druţba ţeli z 

normativno ureditvijo in organizacijo ţivljenja različnim kulturnim in drugim skupinam dati 

enakopravno mesto.  

V strokovni literaturi so uporabljeni različni termini, s katerimi avtorji označujejo 

vključevanje otrok s posebnimi vzgojno-izobraţevalnimi potrebami v večinske šolske 

ustanove. Številni so še v bliţnji preteklosti (pred letom 2000) navajali, da sta izraza 

integracija in inkluzija sinonima, saj gre v obeh primerih za enake ideje, ravnanja in cilje, a 

večina avtorjev danes izrazov nima več za sinonima. Poudarjajo se pomembne razlike v 

kakovosti dela in praktičnem izvajanju vključevanja otrok s posebnimi vzgojno-

izobraţevalnimi potrebami (Kavkler, 2008).  

2.1.1 INTEGRACIJA 

 

Strokovnjaki navajajo različne definicije, ki pa v osnovi podobno razlagajo pojem integracija. 

Vsaka definicija je zase povsem zadostna, vendar lahko ob definicijah različnih avtorjev 

spoznamo, da bi lahko prav vsaki še kaj dodali ali odvzeli. Ravno zato ni ene same, splošno 

uveljavljene definicije, ki bi jo uporabljali vsi strokovnjaki. 

Beseda integracija izvira iz latinščine in pomeni doseganje celovitosti v smislu obnove ali 

prenove celote. V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika (SSKJ, 2002) je pojem integracije 

pojasnjen kot »povezovanje posameznih enot, delov v večjo celoto, zdruţevanje …« 

Kavkler (2008) pravi, da integracija pogosto pomeni le namestitev otroka s posebnimi 

potrebami v večinsko ustanovo, kjer skuša šolsko in širše okolje spremeniti, prilagoditi otroka 

nekemu »povprečju«, da se lahko vključi v redni sistem vzgoje in izobraţevanja in dosega 

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

informacij, socialnemu okolju, oviram pri gibanju v okolju itd. Pravi tudi, da kdor torej ni 
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sposoben doseči predpisanih minimalnih vzgojno-izobraţevalnih doseţkov in se ni sposoben 

prilagoditi učnemu okolju, ne more doseči popolne integracije v šolsko okolje.  

Podobno pojem integracija razlaga Resman (2003), ki pravi, da je integriran tisti, ki se je 

adaptiral oziroma prilagodil normam, ki so v določenem okolju (šoli) dominantne. Od 

učencev, ki so integrirani, se pričakuje, da imajo moč in voljo in so sposobni delati tisto, kar 

se pričakuje tudi od drugih učencev oziroma otrok. Od integriranega učenca se pričakuje, da 

bo ob posebni pomoči učitelja ali drugega strokovnjaka obvladal šolski program in usvojil 

norme šolskega vedenja, da bo usvojil učni program tako kot drugi učenci in da se bo tudi 

ravnal po pravilih šole.  

Corbett (1999) poudarja, da je integriran lahko le otrok, ki se prilagodi zahtevam šolskega 

okolja in ki je pripravljen in sposoben delati tako, kot se pričakuje od vrstnikov, kar po 

njegovem opredeljuje metafora: »Vstopi, če se lahko prilagodiš«.  

2.1.2 INKLUZIJA  

 

Beseda inkluzija prav tako izvira iz latinščine in je v SSKJ (2002) pojasnjena kot: »zapreti 

vrata za nekom, ki je vstopil v hišo«. 

Kavkler (2008) pravi, da inkluzija omogoča vsakemu posamezniku, da sodeluje, kolikor 

zmore, ker doseganje povprečnih doseţkov ni temeljni pogoj za vključitev v šolsko in širše 

socialno okolje. Razlike posameznikov so temelj za socialno povezovanje in ne neki 

povprečni doseţki.  

Corbett (1999) poudarja, da je inkluzija v nasprotju z integracijo popolnejši in drugačen 

proces vključevanja, ki omogoča oblikovanje inkluzivne kulture, v kateri se podpirajo različne 

potrebe in sprejemajo posebnosti, ki jih oblikujejo spol, narodnost, jezikovna pripadnost, 

različni druţbeni statusi, stopnje izobrazbe in tudi posamezne pomanjkljivosti, teţave, motnje, 

bolezni. Corbett tudi inkluzijo opredeljuje z metaforo: »Vstopi, ker spoštujemo razlike in ker 

si lahko tak, kot si.«  

Resman (2003) pravi, da je inkluzija kultura ţivljenja v določeni skupnosti (šoli, razredu), v 

kateri je vsak dobrodošel, v kateri se podpirajo, gojijo različne potrebe. Je veliko globlji  

koncept kot integracija. Ne gre le za prilagajanje učno-vzgojnemu okolju, temveč za 
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oblikovanje kulture, v kateri se podpirajo različne potrebe, saj pomeni  ţiveti drug z drugim, 

ne pa samo obstajati drug ob drugem. 

Zgoraj sem na kratko napisala definicije integracije in inkluzije, iz katerih so razvidne glavne 

razlike med njima. Dodajam pa še Farrela (2005), ki še dodatno opredeljuje razlike med 

inkluzijo in integracijo, in sicer meni, da pri integraciji ostane šolski sistem nespremenjen, so 

pa ţe uvedeni določeni ukrepi. Učitelj namreč išče nove načine, s katerimi bi lahko k 

različnim dejavnostim vključil vse otroke. Inkluzivna praksa pa po njegovem mnenju 

spodbuja šolske strokovne delavce k razmišljanju o svojem delovanju, o pristopih poučevanja, 

o uporabi različnih oblik pomoči in o načinih odzivanja na potrebe vseh otrok.  

Ko govorimo o integraciji in inkluziji ter razlikah med njima, se mi zdi pomembno, da 

omenim še njuno medsebojno razmerje.  

Resman (2003) se v svojem članku sprašuje, ali pomeni, ko govorimo o integraciji in 

inkluziji, da gre za dva različna, alternativna pojma, ali pa sta to vendarle samo dve kakovosti 

oziroma dve stopnji v isti ravnini vzgojno-izobraţevalnih prizadevanj. Pravi, da če gre za 

alternative, potem je inkluzija zamenjava za integracijo. Integracijo zavrţemo, o njej 

govorimo kot o nečem preţivelem, zastarelem in se oprimemo ideje inkluzije. Če pa mislimo, 

da sta to dve kakovosti dela v isti ravnini vzgojno-izobraţevalnega cilja, potem integracije ne 

zavrţemo. Resman (2003) na koncu svojega članka ugotavlja, da integracija pomeni le eno od 

stopenj uresničevanja vzgojno-izobraţevalnih prizadevanj za edukacijo otrok s posebnimi 

potrebami. Na poti socialnega vključevanja učencev s posebnimi potrebami obstajajo koraki 

oziroma etape integracije, preko katerih se uresničuje ideja za inkluzijo. Inkluzija zato ni 

nadomestek za integracijo, temveč pravi, da sta to pojma, ki ju je mogoče uporabljati drugega 

ob drugem. Integracija je protiuteţ segregaciji, inkluzija pa ekskluziji. 

2.1.3 POGOJI ZA RAZVOJ INKLUZIJE V PRAKSI 

 

Kavkler (2008) v svojem članku pravi, da imajo pomemben vpliv za uspešen razvoj inkluzije 

strokovni in materialni viri, saj brez dodatnih materialnih virov (ustreznega okolja, učnih in 

tehničnih pripomočkov) in strokovne pomoči učitelju ta ne more otroku s posebnimi 

potrebami omogočiti optimalnih moţnosti za razvoj njegovih sposobnosti. Strokovni in 

materialni viri pa morajo biti optimalno izkoriščeni, zato je potrebna evalvacija učinkovitosti.  

Kot naslednji pogoj navaja kontinuum pomoči, ki se mora razprostirati od zelo malo podpore 
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do intenzivne posebne pomoči in podpore. Osredinjeni moramo biti na otroka in njegove 

posebne potrebe in izkoristiti vse priloţnosti, da sodeluje z vrstniki. Učitelj naj sodeluje s 

timom strokovnih delavcev, otroka pa naj obravnavata le učitelj in drugi strokovni delavec, 

kar omogoča individualno obravnavo in delo v skupinah, v razredu ali zunaj njega.  

Pomembno vlogo pa igrajo tudi stališča vsakega posameznika in celotne druţbe do 

vključevanja učencev s posebnimi potrebami v čim manj izključujoče šolsko in socialno 

okolje. Negativna stališča lahko močno ovirajo iskanje virov, novih znanj in strategij za delo z 

otroki s posebnimi potrebami. Kavkler (2008) dodaja, da učitelji in drugi šolski strokovni 

delavci s pozitivnimi stališči do vključevanja otrok s posebnimi potrebami najdejo toliko 

strategij in virov pomoči, da lahko v danih razmerah omogočijo optimalno vključevanje 

otroka.  

2.1.4 OVIRE ZA RAZVOJ INKLUZIJE V PRAKSI  

 

Ker je vključevanje otrok z izrazitimi posebnimi potrebami zelo občutljivo področje, s 

številnimi zagovorniki in še številnejšimi nasprotniki, mora biti dobro načrtovano in 

uresničeno z vsemi mogočimi strokovnimi in materialnimi viri. Obstajajo pa tudi številne 

ovire, ki zavirajo vključevanje otrok s posebnimi potrebami v večinske šolske ustanove.  

Najpogostejše so (Kavkler, 2008): 

 Finančne moţnosti drţave. Te v slovenskem šolskem sistemu nikakor niso tako 

majhne, saj ţe obstajajo številni strokovni in materialni viri za učence s posebnimi 

potrebami. Ti viri pa so pogosto premalo ekonomično izrabljeni (preteţno 

individualna pomoč zunaj razreda, premalo izrabljeni materialni viri itd.). 

 Slabo razvito inkluzivno gibanje v druţbi. To je ena izmed pomembnih ovir v naši 

druţbi. Kljub zagotovljenim zakonskim pravicam otrok s posebnimi potrebami 

spremembe na tem področju uvajamo zelo počasi. 

 Pretirano poudarjanje pomena izobraţevalne uspešnosti. Cilji učnostorilnostnih šol so 

usmerjeni v doseganje čim boljših učnih rezultatov. 

 Obseţen sistem specialnih ustanov, specialnih učiteljev in drugih virov. Zagotovo 

eden izmed ključnih dejavnikov, ki zavira razvoj inkluzivne prakse. Učitelji specialnih 

šol se bojijo, da bodo ostali brez sluţb ali pa bodo morali močno spremeniti svoj način 

dela. Učitelji večinskih šol pa se prav tako bojijo sprememb, saj menijo, da niso dovolj 

usposobljeni za delo z otroki s posebnimi potrebami.  
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 Pomanjkljive razmere šolanja v večinskih šolah. Povezane so s pomanjkanjem znanj 

in strategij učiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami in pomanjkanjem učnih in 

tehničnih pripomočkov za tovrstno delo. 

 Velikost razreda. V številnih drţavah je to ovira, vendar ne v večini naših osnovnih 

šol, saj je po letu 2000 povprečno okrog 20 učencev na razred.  

Kavkler (2008) v nadaljevanju v svojem članku še dodatno navaja ovire za uresničevanje 

inkluzivne vzgoje in izobraţevanja otrok s posebnimi potrebami:  

 Organizacijske ovire, ki se izraţajo v različnih načinih poučevanja otrok v razredu in 

šoli, različnih strokovnih virih in vodenju, številu učencev v razredu (ne več kot 24 

učencev in od tega ne več kot 25 odstotkov otrok s posebnimi potrebami), v 

načrtovanju časa za sestanke, sodelovanju med učitelji in drugimi strokovnimi delavci 

itd.  

 Ovire, povezane s stališči, saj se učitelji praviloma strinjajo z načeli inkluzije, ne 

čutijo pa se dovolj pripravljeni za praktično uvajanje, sodelovanje, ki terja nadzor, 

manj individualnega prostora posameznega učitelja, sprejemanje novih idej v zvezi s 

poučevanjem, učenjem in učnimi stili.  

 Ovire, povezane z znanjem in obvladovanjem strategij, ki so opazne pri učiteljih in 

tudi drugih strokovnih delavcih v šoli in zunaj nje.  

2.1.5 INTEGRACIJA IN INKLUZIJA V SLOVENIJI 

 

V začetku devetdesetih let se je v Sloveniji začela vse bolj uveljavljati zahteva po integraciji 

otrok s posebnimi potrebami v večinske osnovne šole. Treba je bilo določiti termin, ki bi 

označeval te otroke, in definirati, kdo sploh so ti otroci. V večinskih šolah pa je bilo vse več 

otrok, ki bi morali biti deleţni specialnopedagoških obravnav, vendar jim šole teh niso mogle 

zagotoviti, ker jih sploh niso identificirale ali pa vsaj ne pravočasno. Šole na zahteve po 

integraciji teh otrok niso bile pripravljene niti strokovno niti organizacijsko. Tako je mnogo 

pomoči potrebnih otrok ostalo preprosto prezrtih. Njihove teţave so učitelji zaradi 

neprepoznavanja napačno interpretirali (Vidmar, 2003). 

S sprejetjem nove šolske zakonodaje ter novega zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami so šole dobile več moţnosti za uspešno reševanje te problematike.  

Osnovnošolsko izobraţevanje ureja Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, 12/1996), ki ga v 

Republiki Sloveniji izvajajo večinske osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom 
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ter zavodi za izobraţevanje in usposabljanje otrok s teţjimi motnjami v razvoju« (Bela knjiga, 

1997). 

Šolska zakonodaja šolskim otrokom in mladostnikom s posebnimi vzgojno-izobraţevalnimi 

potrebami zagotavlja pravico do vključevanja v večinske oblike izobraţevanje. Zagotavlja jim 

tudi moţnosti za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 

veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itd. (Bela knjiga, 1997).  

1. 7. 2000 je bil sprejet in začel veljati Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(Uradni list RS, 54/2000), ki predstavlja dopolnitev zakonov in v okviru svojih določil ureja 

usmerjanje otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami ter določa 

načine in oblike vzgojno-izobraţevalnega dela.  

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000) je v 2. členu natančno opredelil 

otroke s posebnimi potrebami, in sicer: otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in 

slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno 

ovirani otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z motnjami 

vedenja in osebnosti. 

Definicijo OPP najdemo tudi v Beli knjigi (1997): »Otroci s posebnimi potrebami so vsi 

otroci, ki imajo ovire, primanjkljaje, slabosti, teţave in motnje na področju gibanja, 

zaznavanja, govora, spoznavanja, čustvovanja, vedenja in učenja.  

Zakon ureja predvsem usmerjanje v različne programe, določa postopke usmerjanja in 

postopke dela strokovnih komisij za odločbe o usmeritvi in opredeljuje moţnosti usmerjanja 

OPP v programe vzgoje in izobraţevanja. V 5. členu so določeni ti programi:  

 programi za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, 

 prilagojeni programi za predšolske otroke, 

 izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

 prilagojeni izobraţevalni programi,  

 posebni programi vzgoje in izobraţevanja,  

 vzgojni programi. 

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

primanjkljajev, ovir in motenj.  
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Zahtevo za začetek postopka usmerjanja lahko vloţijo starši oziroma zakoniti zastopniki 

otroka na predpisanem obrazcu. Uvedbo postopka lahko predlaga tudi vrtec, šola, zdravstveni, 

socialni ali drug zavod, če meni, da je usmeritev potrebna, o čemer pa morajo obvestiti starše. 

Vloga mora vsebovati zahtevo za uvedbo postopka, strokovno dokumentacijo, ki jo je mogoče 

pridobiti na podlagi ţe opravljenih obravnav otroka, in poročilo vrtca, šole ali zavoda, ki ga 

otrok obiskuje.  

O usmeritvi otroka bo odločala komisija za usmerjanje OPP pri območni enoti Zavoda RS za 

šolstvo. Komisija za usmerjanje 1. stopnje izdela strokovno mnenje na podlagi razgovora, 

neposrednega pregleda oziroma opazovanja otroka ter pedagoške, socialne, psihološke, 

medicinske dokumentacije. Prav tako pa mora pridobiti tudi mnenje vrtca, šole oziroma 

zavoda, v katerega naj bi bil otrok s posebnimi potrebami vključen, o izpolnjevanju 

kadrovskih, prostorskih, materialnih in drugih pogojev, po potrebi pa tudi mnenje drugih 

ustreznih institucij.  

Na osnovi strokovnega mnenja komisije izda Zavod RS za šolstvo odločbo o usmeritvi otroka 

s posebnimi potrebami v program vzgoje in izobraţevanja ali pa se z odločbo ugotovi, da 

usmeritev ni potrebna. V odločbi so opredeljeni program vzgoje in izobraţevanja, vrtec, šola 

ali zavod, prevoz in datum vključitve, po potrebi pa še morebitna dodatna strokovna pomoč, 

prilagoditve opreme in prostora, dodelitev spremljevalca, zmanjšanje števila otrok v oddelku 

glede na predpisane normative in druge pravice. Z odločbo se določi tudi rok preverjanja 

ustreznosti usmeritve, ki ne sme biti daljši od treh let.  

Zoper odločbo o usmeritvi lahko starši v 15 dneh vloţijo pritoţbo na območni enoti Zavoda 

RS za šolstvo in takrat strokovno mnenje poda komisija 2. stopnje. Ta odločitev je 

dokončna. Če se starši ne pritoţijo na odločbo, so otroka dolţni vključiti v program in 

ustanovo, v katero je usmerjen z odločbo. Prav tako je tudi šola oz. zavod dolţna sprejeti 

otroka, če je z odločbo tako določeno. Šola oz. zavod je dolţna v tridesetih dneh po sprejemu 

otroka pripraviti individualiziran program vzgoje in izobraţevanja. Pri pripravi tega lahko 

sodelujejo tudi starši.  

Sistem izobraţevanja temelji na pomembnih splošnih načelih (Košir, 2008), in sicer na načelu 

demokratičnosti, avtonomnosti in enakih moţnostih. Načela so utemeljena v človekovih 

pravicah in pojmu pravne drţave. Za vzgojo in izobraţevanje učencev s posebnimi potrebami 
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v osnovnošolskem izobraţevanju pa so poleg zgoraj naštetih splošnih načel pomembna še 

naslednja: 

 načelo integracije kot sodobne oblike izobraţevanja otrok in mladostnikov s 

posebnimi potrebami;  

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

mladostnikov s posebnimi potrebami;  

 načelo enakih moţnosti, s hkratnim upoštevanjem drugačnosti otrok in mladostnikov 

narekuje takšno naravnanost vzgoje in izobraţevanja, ki bo otrokom in mladostnikom 

s posebnimi potrebami v vzgoji in izobraţevanju zagotavljala čim bolj preseči 

posledice motenj, primanjkljajev ali ovir; 

 načelo vključevanja staršev v proces vzgoje in izobraţevanja; 

 načelo organiziranja izobraţevanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami čim 

bliţje domu; 

 načelo individualiziranega pristopa z diferenciranimi in individualiziranimi programi, 

ki upoštevajo otrokove oziroma mladostnikove sposobnosti, pa tudi primanjkljaje in 

moţnosti za doseganje standardov znanja; 

 načelo kontinuiranosti programov, ki zagotavlja fleksibilnost in prehajanje med 

različnimi oblikami izobraţevanja; 

 načelo pravočasne usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraţevanja, ki otrokom 

omogoča čimprejšnjo pomoč; 

 načelo interdisciplinarnosti, ki zahteva, da v vzgoji in izobraţevanju otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami sodelujejo različni strokovnjaki (s področja 

šolstva, zdravstva in socialnega varstva). 

2.1.6 INTEGRACIJA IN INKLUZIJA V DRŢAVAH EVROPSKE UNIJE  

 

Na kratko bom predstavila tudi, kako so organizirani integrirano izobraţevanje, usposabljanje 

in vzgoja v drţavah Evropske unije. 

Meijer (2003) pravi, da Evropska agencija za razvoj vzgoje in izobraţevanja na področju 

posebnih potreb opredeljuje inkluzijo kot vzgojno-izobraţevalne razmere, v katerih učenci s 

posebnimi potrebami v največji meri sledijo rednemu kurikulu v rednih razredih skupaj z 

vrstniki brez posebnih potreb. Poudarja tudi rabo širšega pomena inkluzije, ne le v zvezi z 

vključevanjem otrok s posebnimi potrebami. Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do 
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kurikula, ki je usklajen z njihovimi posebnimi potrebami in ne sme biti fiksen, ampak se mora 

prilagajati in razvijati za vse otroke.  

V evropski praksi in različni strokovni literaturi je različno uveljavljena delitev skupine otrok 

s posebnimi potrebami. Pogosto so razporejeni na kontinuumu od tistih z laţjimi, zmernimi, 

teţjimi do tistih s teţkimi posebnimi potrebami.  

Problemi inkluzivnega izobraţevanja otrok s posebnimi potrebami se v različnih drţavah 

različno rešujejo. Pri pripravi razmer za uspešno inkluzivno vzgojo in izobraţevanje otrok s 

posebnimi potrebami nam lahko pomaga dobra praksa drugih drţav.  

Novak (2003) v svojem članku navaja zanimivi pravni ureditvi Avstrije in Nizozemske, kjer 

so bili za vključitev otrok s posebnimi potrebami v večinske šole v zadnjem času storjeni 

pomembni koraki.  

Avstrija je proces vključevanja otrok s posebnimi potrebami v večinsko izobraţevanje začela 

z akcijo pod geslom »Dobrodošli v šolski soseščini«. Leta 1992 si je vlada za cilj postavila 

čim večjo integracijo otrok s posebnimi potrebami v šolsko ţivljenje ter opredelila ukrepe za 

njihovo dodatno pedagoško obravnavo in za skupen pouk vseh otrok. S spremembo šolske 

zakonodaje se je leta 1996 na podlagi poskusov integracije, ki se je izvajala prejšnja leta, 

začel skupni pouk učencev s posebnimi potrebami in učencev, ki posebnih potreb nimajo tudi 

v glavni šoli (t. i. Hauptschule) ter na niţjih stopnjah splošnoizobraţevalnih višjih šol. Nova 

zakonodaja je vztrajala tudi pri tem, da imajo starši otrok s posebnimi potrebami moţnost 

izbire med izobraţevanjem v posebni šoli ali glavni šoli. Šolski svet pa po posebni pedagoški 

obravnavi staršem svetuje glede oblik pedagoške obravnave v posebnih in večinskih šolah ter 

o izbiri ustrezne šolske poti. Kljub vsem prizadevanjem se včasih zgodi, da ţelj staršev po 

integrativni obravnavi otroka v večinski šoli ni mogoče uresničiti. Takšni otroci morajo 

obiskovati šolo s prilagojenim programom, ki ustreza njihovim posebnostim in šolskim 

sposobnostim. S spremembo zakonodaje leta 1993 so bili vpeljani Centri za posebno 

pedagogiko. Njihovo nalogo opravlja šola s prilagojenim programom, katere lega, oprema, 

njeno sodelovanje z oskrbovanimi šolami, kvalifikacije njenega direktorja in učiteljev 

omogočajo izpolnitev nalog centra: koordinacijo in posebne pedagoške ukrepe, ki naj otroku s 

posebnimi potrebami po posebni pedagoški obravnavi zagotovijo, da ga bodo na večinski šoli 

poučevali, kakor je najbolj mogoče. Centri dajejo na voljo materialne in strokovne vire za 

podporo pri spodbujanju otrok s posebnimi potrebami.  
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Nizozemska je vključevanje otrok v večinsko šolanje začela pospeševati leta 1991 s politiko 

pod geslom »Gremo skupaj v šolo«. Njena prizadevanja za opustitev delitve na večinsko in 

posebno osnovno izobraţevanje so vodila k temu, da so bile leta 1998 s sprejetjem Zakona o 

osnovni šoli in Zakona o srednješolskem izobraţevanju določene kategorije posebnega 

izobraţevanja zdruţene z rednim osnovnošolskim in srednješolskim izobraţevanjem. Tako je 

od šolskega leta 1998/99 osnovnošolsko posebno izobraţevanje otrok z učnimi in vedenjskimi 

teţavami in izobraţevanje predšolskih otrok z razvojnimi teţavami zdruţeno z večinskim 

osnovnošolskim izobraţevanjem. Izobraţevanje gluhih in naglušnih otrok, otrok z resnimi 

govornimi teţavami, slepih in slabovidnih otrok, duševno prizadetih otrok, otrok s hudimi 

učnimi teţavami, huje vedenjsko motenih otrok in otrok z več pomanjkljivostmi je še naprej 

potekalo v posebnih šolah. Od leta 1998 je Zakon o strokovnih centrih začel zdruţevati 

posebne osnovne in srednje šole v t. i. regionalne strokovne centre, katerih namen je bil 

zdruţiti in ohraniti strokovno znanje posebnih šol ter učiteljem na rednih osnovnih šolah 

zagotoviti podporo strokovnjakov, ki so delali v posebnem izobraţevanju. Leta 2003 pa je 

Nizozemska namenila veliko truda za zdruţitev strokovnega znanja in uvedla t. i. osebne 

račune oziroma t. i. peripatetično supervizijo za otroke s posebnimi potrebami kot novo obliko 

strokovne pomoči za laţjo vključitev otroka v večinske oblike izobraţevanja, ki jo s svojim 

bogatim znanjem in izkušnjami zagotavljajo učitelji posebnih šol. Po novi zakonodaji o 

osebnih računih imajo starši OPP moţnost, da sami izberejo vrsto šole, ki jo bo njihov otrok 

obiskoval. Šola pa je za takega učenca dolţna narediti individualni učni načrt, ki ga ob koncu 

leta ocenijo starši in šola. Otrok, ki ima pri izobraţevanju posebne potrebe zaradi telesne ali 

duševne prizadetosti, dobi dodatna finančna sredstva za izobraţevanje. Iz njih se plačujejo 

osebje, oprema (dodatni učni pripomočki) in prilagoditve, ki jih otrok potrebuje v času 

izobraţevanja. 

V drţavah Evropske unije (EU) in pridruţenih članicah so analizirali uresničevanje inkluzivne 

politike otrok s posebnimi potrebami (Special Needs Education in Europe, 2003). Drţave se 

glede vključevanja otrok s posebnimi potrebami delijo v tri skupine:  

 drţave, ki imajo dobro razvito politiko vključevanja otrok s posebnimi potrebami 

(manj kot 1 odstotek otrok s posebnimi potrebami je vključenih v specialne ustanove); 

 drţave, ki imajo razvita oba sistema izobraţevanja in iščejo še različne vmesne oblike 

vključevanja otrok s posebnimi potrebami med specialnim in večinskim 

izobraţevanjem (2 do 4 odstotki otrok s posebnimi potrebami so vključeni v specialne 

ustanove),  
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 drţave, ki imajo stroko ločena sistema večinskega in specialnega izobraţevanja (več 

kot 4 odstotki otrok s posebnimi potrebami so v specialnih ustanovah).  

Slovenija spada med drţave, ki imajo dobro razvit sistem specialnega izobraţevanja otrok s 

posebnimi potrebami, in išče vmesne oblike njihovega izobraţevanja med specialnim in 

večinskim izobraţevalnim sistemom.  

Na podlagi analize stanja v drţavah Evropske unije so bili oblikovani dejavniki, ki najbolj 

vplivajo na razvoj inkluzije v praksi posamezne drţave (Special Needs Education in Europe, 

2003, Kavkler, 2008). Ti dejavniki so:  

1. Premik od medicinske usmeritve k bolj socialno-interaktivni usmeritvi 

Ţe od leta 1991 ni več aktualna usmeritev v »prizadetost« oziroma v »defekt«, kar poudarja 

medicinska usmeritev, ampak je v ospredju socialno-interakcijski model vključevanja. 

Uspešnost vključevanja otrok s posebnimi potrebami je odvisna od celostnega funkcioniranja 

otroka, okolja in količine pomoči, ki jo zanj organiziramo. Poznavanje medicinske diagnoze z 

navedbo motnje, bolezni je pomembno, vendar zelo malo koristi učitelju pri organizaciji 

ustreznih oblik pomoči otrok s posebnimi potrebami, saj je za organizacijo ustreznih oblik 

pomoči pomembno poznavanje otrokovih močnih področij in njegovih posebnih vzgojno-

izobraţevalnih potreb.  

2. Sprememba zakonodaje in sistema financiranja šol 

Inkluzivno usmerjena zakonodaja predstavlja temelj za razvoj inkluzivnega izobraţevanja, kar 

pa ne zadostuje za razvoj inkluzije v praksi. Pomemben dejavnik je tudi vpliv prevladujočega 

modela financiranja obravnave OPP. Inkluzija navadno ne zmanjšuje stroškov v šolanju OPP, 

saj morajo strokovnjaki in materialni viri slediti otrokom v šolo, v kateri se šolajo.  

3. Razvoj kontinuuma oblik izobraţevanja OPP 

Otrokom s posebnimi potrebami je treba organizirati kontinuum različnih pomoči. Ker imajo 

otroci posebne potrebe, ki se stopnjujejo od laţjih do teţkih, se mora tudi kontinuum pomoči 

stopnjevati od manj pomoči in prilagoditev do programov z zelo intenzivnimi oblikami 

pomoči in prilagoditvami. Programi se izvajajo na kontinuumu od večinskih šol z različno 

količino pomoči in prilagoditev do specialnih šol in zavodov.  

4. Preoblikovanje specialnih šol v »centre virov inkluzivnega izobraţevanja« 
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Ţe od leta 1980 so nekatere drţave definirale specialne šole kot vire pomoči večinskim šolam, 

ki vključujejo OPP. Del specialnih šol so spremenili v centre strokovnih in materialnih virov, 

ki so potrebni za uspešno vključevanje OPP. Spreminjanje namembnosti specialnih ustanov je 

dolgotrajen proces, vendar je pogoj za uspešno vključevanje OPP v večinske šole.  

5. Pravica staršev do izbire 

Starši ţelijo inkluzivno izobraţevanje svojih otrok in iščejo tiste ustanove, ki otrokom to 

omogočajo. V nekaterih drţavah (na primer na Nizozemskem, v Litvi, Veliki Britaniji itd.) 

imajo starši uzakonjeno pravico do izbire šole, v kateri se bo šolal njihov otrok s posebnimi 

vzgojno-izobraţevalnimi potrebami. Odločajo se za šole, ki imajo najboljše pogoje za šolanje. 

Starši otrok z izrazitimi primanjkljaji pa zahtevajo za svoje otroke specialne šole, ker imajo te 

bolj usposobljene učitelje, boljše materialne in druge pogoje za optimalni razvoj njihovih 

otrok.  

Kavkler (2008) navaja, da v Sloveniji starši še nimajo dovolj vpliva na izbiro ustanove, v 

kateri bo njihov otrok optimalno razvijal svoje zmoţnosti na področju izobraţevanja in 

socialne integracije. Za številne starše otrok z izrazitimi posebnimi potrebami je pomembneje 

učenje socialnih veščin po modelu, ki jim ga omogočajo vrstniki kot pa izobraţevalna 

uspešnost.  

Kavkler (2008) v svojem članku še pravi, da so spremembe zagotavljanja izobraţevalnih 

storitev za učence s posebnimi potrebami v izobraţevalnem sistemu na splošno pozitivne, saj 

so sistematične programske spremembe dobre za vse učence, za večino strokovnih delavcev 

in za večino staršev. Spremembe naj ne potekajo ne prehitro in ne prepočasi, ostanejo naj 

preproste, ne zapletene. Vsi, ki pa so vključeni v proces spreminjanja, naj bodo pošteni do 

svojih potreb, strahov in uspehov. Obenem pa je pomembna proţnost mnenj, previdnost pri 

tveganju in iskanje najboljšega izobraţevalnega sistema za vse učence. 

2.1.7 ARGUMENTI ZA IN PROTI INKLUZIJI  

 

Mnenja o vključevanju (procesu integracije in inkluzije) otrok s posebnimi potrebami v 

večinske programe osnovnih šol so različna, celo nasprotujoča. Obstajajo tako argumenti za 

inkluzijo kot tudi proti njej, vsi pa ob utemeljevanju navajajo različna dejstva. Iz tega lahko 

sklepamo, da ima proces vključevanja tako slabe kot tudi dobre lastnosti. 
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Argumenti za vključevanje otrok v večinsko osnovno šolo 

 

Bratoţ (2004) navaja naslednje argumente za inkluzijo:  

 Otrok se počuti manj odtujenega in drugačnega; manjša je moţnost etiketiranja. 

 Okolje večinske osnovne šole deluje bolj vzpodbudno in stimulativno na otroka s 

posebnimi potrebami, zlasti na področju govora, komunikacije in pri igri. 

 Ostali otroci imajo moţnost, da spoznajo, da otroci s posebnimi potrebami niso 

manjvredni, da so si v mnogih lastnostih podobni, izgubijo strah pred drugačnostjo ter 

razvijejo tolerantnejši odnos do njih. Tako se izboljšajo medsebojni odnosi in gradijo 

pristna prijateljstva, ki koristijo obojim.  

 V večinski osnovni šoli je več moţnosti za pridobivanje različnih in pomembnih 

socialnih izkušenj, večja je moţnost socializacije.  

 Moţnost doseganja višje stopnje šolanja je večja v večinski osnovni šoli. 

 Starši laţje sprejemajo vključitev svojega otroka v večinsko osnovno šolo. 

 Večinska osnovna šola je bliţje kraju bivanja otroka s posebnimi potrebami. 

 Z inkluzijo v večinsko osnovno šolo tudi širše okolje pripravljamo na sprejem oseb s 

posebnimi potrebami. 

 

Kavkler (2008) pravi, da otroci s posebnimi potrebami na področju izobraţevanja in 

socialnega vključevanja z ustrezno organiziranim in izvajanim vključevanjem v večinske šole 

dosegajo boljše izobraţevalne doseţke. Pravi tudi, da učenci, ki se šolajo skupaj z učenci s 

posebnimi potrebami, bolje razumejo različnost med otroki, saj se spoznajo s podobnostmi in 

razlikami med ljudmi, spoznajo močna in šibka področja posameznika, naučijo se strpnosti, 

naučijo se pomagati drug drugemu itd.  

Argumenti proti vključevanju otrok v večinsko osnovno šolo 

 

Bratoţ (2004) v svojem članku navaja tudi argumente proti inkluziji:  

 Šola s prilagojenim programom ima prilagojene prostore in opremljenost za 

usposabljanje in rehabilitacijo otrok s posebnimi potrebami. 

 Šola s prilagojenim programom ima dobro kadrovsko zasedbo, kar omogoča 

kompleksno in kontinuirano obravnavo otroka.  

 Strokovni delavci v šoli s prilagojenim programom so tudi nosilci razvoja programov, 

kar pomembno prispeva h kakovostni edukaciji.  
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 Učitelji – specialni pedagogi bolje poznajo specifične potrebe otroka s posebnimi 

potrebami kot učitelji večinske osnovne šole in so za delo z njimi bolje usposobljeni;  

 Organizacija dela je v šolah s prilagojenim programom enostavnejša: specialni 

pedagog dela z manjšo skupino otrok, ki imajo enake ali podobne teţave.  

 Učitelji v večinskih šolah imajo prevelika pričakovanja in so obremenjeni z 

uresničitvijo in osvojitvijo letnega delovnega načrta.  

 

2.2    GIBALNA OVIRANOST 
 

2.2.1 DEFINICIJA GIBALNE OVIRANOSTI 

 

Gibanje je ena od najosnovnejših človekovih danosti, potreb in pogojev. Pri človeku opaţamo 

ţe pri elementarnih, gensko prirojenih gibalnih aktivnostih čustveno komponento. Če pa v ta 

kompleks človekove gibalne dejavnosti uvrstimo še razum, bomo komajda lahko razumeli 

izredne razseţnosti človekove gibalnosti (Mori, 2002). 

Razvoj človekovega gibanja poteka preko razvoja refleksnih mehanizmov drţe, ki omogočijo 

vzravnavanje v pokončni drţi in vzdrţevanje pokončnega poloţaja. Iz prvotnih masivnih 

celostnih vzorcev se nato izdiferencirajo selektivni gibi. V razvoju gibanja prihaja do visoke 

stopnje avtomatizacije, kar pomeni, da večina našega gibanja poteka brez sodelovanja zavesti. 

Gibanje postaja pestro in variabilno.  

Nepravilni razvoj gibanja vpliva na celotni otrokov razvoj: čutni, zaznavni, intelektualni ter 

psiho-socialni razvoj. Otrok se ne more samostojno gibati po prostoru, raziskovati in 

doţivljati prepotrebnih izkušenj za njegov celostni razvoj.  

Ko govorimo o osebah z ovirami v gibanju, najprej pomislimo, da se zaradi različnih vzrokov 

in posledic teţko gibajo, v okolju naletijo na številne grajene ovire, da teţko opravljajo 

osnovne in druge ţivljenjske aktivnosti in da zato potrebujejo fizično pomoč.  

Opara (2005) pravi, da imajo gibalno ovirane osebe prirojene ali pridobljene okvare. 

Z vidika vzrokov loči:  
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a) Okvare ali poškodbe gibalnega aparata (roke in noge) so prirojene ali pridobljene, ki 

osebe omejujejo in ovirajo pri gibanju in rokovanju, na moţnosti za vzgojo in 

izobraţevanje pa imajo le posreden vpliv.  

b) Okvara centralnega ţivčevja (moţganov), ki povzroča cerebralno paralizo. To je 

stanje, za katerega so značilni slaba mišična kontrola, spastičnost in druge nevrološke 

motnje. Simptomi so lahko zelo različni, od komaj opaznih okornosti do hude 

spastičnosti, ki skrivi roke in noge, osebo pa priklene na invalidski voziček.  

c) Okvare perifernega ţivčevja, ki nastanejo zaradi okvare hrbtnega mozga pri različnih 

poškodbah. Mišice, ki so pod poškodovanim predelom, so ohromele. Ker je prekinjen 

ţivčni sistem, nastane popolna ohromelost brez motorike in brez občutenja. Ker so 

moţgani intaktni (nepoškodovani), povzroča periferna okvara bolj posredne teţave pri 

vzgoji in izobraţevanju.  

Mori (2002) glede na stopnjo gibalne oviranosti gibalno oviranost deli v štiri skupine. 

a) Laţja motorična okvara  

Opazne so manjše teţave na področju senzorike in percepcije. Potrebujejo spremljanje higiene 

in občasno terapevtsko pomoč. Pri dnevnih aktivnostih so samostojni, zdravniško pomoč 

potrebujejo le ob akutnih obolenjih.  

b) Zmerna motorična okvara 

Motnje gibov povzročajo zmerno funkcionalno prizadetost. Pokretni so na krajše in daljše 

razdalje. Potrebujejo ortopedske pripomočke ali pa tudi ne. Viden je senzomotorni in 

perceptivni deficit zaradi pomanjkanja čutno-gibalnih izkušenj. Potrebujejo občasno 

terapevtsko obravnavo in zdravniško oskrbo.  

c) Teţja motorična okvara 

Motnje gibov povzročajo teţjo funkcionalno prizadetost. Za gibanje in druge dejavnosti so 

potrebni pripomočki. Viden je velik izpad na področju senzorike in percepcije. Potrebujejo 

redno terapevtsko in zdravniško obravnavo.  
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d) Teţka motorična okvara 

Gibanje je moţno z električnim vozičkom. V celoti so odvisni od tuje pomoči. Prisotna je 

teţka prizadetost oziroma izpad na področju senzorike in percepcije. Potrebna je redna, 

intenzivna vključitev v terapevtske programe in redno zdravstveno nego.  

Te osebe lahko imajo kombinacije več motenj in ravno zaradi te večplastnosti je treba vsako 

osebo obravnavati individualno in kompleksno.   

Lamovec (2006) navaja najpogostejše diagnoze gibalno oviranih oseb: 

a) Cerebralna paraliza, ki je nenapredujoča okvara moţganov, ki se najpogosteje kaţe kot 

motnja motorične kontrole, motnje pri koordinaciji drţe in nadzorovanju gibanja, 

povečanju nehotnih in nekoordiniranih gibov. Glede na lokacijo prizadetosti CŢS ima 

lahko različne posledice: otrok ima lahko le manjšo prizadetost in hodi; posledice se 

lahko vidijo le na eni polovici telesa, ki je prizadeta (hemipareza); lahko so bolj 

prizadete spodnje okončine, otrok pa hodi s pomočjo hodulje; teţje prizadeti otroci pa 

so na vozičkih.   

b) Ţivčno-mišična obolenja, npr. mišična distrofija. To je progresivna oslabelost mišic, ki 

vodi do postopnega upadanja mišične moči. 

c) Mielomeningokela, poznana tudi kot spina bifida. To je prirojena razvojna motnja 

hrbtenice, kjer je stopnja motnje odvisna od višine poškodbe. 

d) Okvare udov, ki so prirojene, nenapredujoče motnje v razvoju mišic in sklepnih 

ovojnic zgornjih in spodnjih ekstremitet in imajo za posledico negibljivost sklepov. 

e) Poškodbe hrbtenice in poškodbe glave, ki so najpogosteje posledice nesreč (npr. 

prometne nesreče, skoki v prenizko vodo). 

V literaturi lahko zasledimo uporabo več različnih izrazov, ki označujejo gibalno oviranost. Ti 

so: okvara (angl. impairment), prizadetost (angl. disability) in invalidnost (angl. handicap). 

Vute (1989) razlaga okvaro (angl. impairment) kot anatomsko, patološko ali psihološko 

motnjo, ki je opisana simptomatsko ali diagnostično. Pravi, da je vsaka okvara izguba 

psihološke, fiziološke ali anatomske strukture oziroma funkcije. Okvare delimo na stalne, 

začasne, prisotne od rojstva ali pridobljene naključno. Lahko prizadenejo lokomocijo, 

motorične sposobnosti, senzorni sistem in temeljijo na medicinski ali psihološki osnovi.  

Pri definiciji prizadetosti (angl. disability) Vute (1989) opozarja na vpliv okvare na 

sposobnost za aktivnosti, ki so splošno priznane za osnovne elemente vsakdanjega ţivljenja, 
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kot so hoja, oblačenje, prehranjevanje, toaleta, pogovor, opravljanje manjših del. O 

prizadetosti govorimo, kadar povzroči oviro pri mobilnosti, domačih rutinskih opravilih, 

delovnih spretnostih in pri komunikaciji.  

Nazadnje Vute (1989) omenja še termin invalidnost (angl. handicap), ki zanj pomeni moţen 

učinek okvare ali prizadetosti, ki ne vpliva samo na določene dele, temveč na celotno 

osebnost. Invalidnost pri otrocih se kaţe kot dolgotrajna ali stalna motnja, ki prizadene zdravo 

rast in razvoj. Pri odraslih pa povzroča pomanjkljivosti, omejuje ali preprečuje popolnost v 

okviru pojmovanja normalnosti, odvisno od starosti in socialnih ter kulturnih dejavnikov, 

pomembnih za posameznika.  

2.2.2 INTEGRACIJA GIBALNO OVIRANIH UČENCEV V OSNOVNO ŠOLO  

 

Vključevanje gibalno oviranih učencev v večinske osnovne šole je bilo prav tako opredeljeno 

leta 1996 v Zakonu o osnovni šoli (Uradni list RS, 12/96), podrobnejša določila in smernice 

pa z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, 54/2000). 

Gibalno ovirani otroci se v osnovne šole vključujejo v izobraţevalne programe s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter v specialno ustanovo CIRIUS (ZUIM) Kamnik 

v prilagojeni izobraţevalni program z enakovrednim standardom. Cilji vključitve so 

zmanjševanje otrokovih primanjkljajev in razvijanje močnih področij ter ţe obstoječih 

sposobnosti ter vključevanje med vrstnike, širšo druţbo in omogočanje stikov z okolico 

(Krušec, 2008).  

Mori (2002) pravi, vključevanje gibalno oviranih učencev v večinsko osnovno šolo zaradi 

stanja, v kakšnem so, nujno zahteva take oblike dela, s katerimi bi laţje pridobili sposobnost 

za vključevanje v okolje in navezali stik z vrstniki. Pravi tudi, da integracija otrok in 

mladostnikov s telesno oviranostjo v druţbi lahko pomeni priznati ţivljenje oviranih kot eno 

izmed mnogoterih oblik človekovega bivanja. To pomeni, da ga priznamo kot sočloveka, ki 

sodi v človeško skupnost tak, kakršen je, in tako kot se je sposoben v to skupnost vključiti. V 

to se vključuje vzgajanje v najširšem pomenu – prizadevanje za ţelen optimalen otrokov 

razvoj.   

Mobilna sluţba Zavoda CIRIUS (ZUIM) v Kamniku ugotavlja, da se pripravljenost na 

vključevanje gibalno oviranih otrok v večinske šole povečuje. Pri svojem delu, ki je timsko in 
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interdisciplinarno, sledijo končnemu cilju – to je optimalna integracija teh učencev v socialno 

okolje. Nekateri strokovnjaki to imenujejo normalizacija.  

Za uspešno vključitev gibalno oviranega učenca v večinsko šolo je treba upoštevati: osnovno 

diagnozo, stopnjo prizadetosti, druge motnje, starost otroka, kognitivni razvoj učenca in 

procesno sledenje njegovega razvoja, vzpodbudno socialno okolje učenca, predvsem ustrezno 

podporo druţine, dober pretok informacij-uspešno sodelovanje staršev in učiteljev (Mori, 

2002). 

V večinski program osnovne šole se vključujejo gibalno ovirani učenci, pri katerih je 

ugotovljen: normalen celoten kognitivni razvoj ter vedenjska in osebnostna zrelost v času 

usmerjanja, ustrezno predznanje in ugodna prognoza socializacije in humanizacije, na osnovi 

katere se bo učenec laţje vključil v socialno okolje (Mori, 2002). 

Gibalno ovirani učenci, ki bodo usmerjeni v večinsko osnovno šolo, se bodo vzgajali in 

izobraţevali na podlagi individualiziranega programa, ki ga bo na vsaki šoli pripravil tim 

strokovnjakov (učiteljica, vzgojiteljica, svetovalna delavka, specialni pedagog in po potrebi 

mobilni pedagog). Ta program bodo na koncu leta preverili, po potrebi dopolnili in 

spremenili.  

Mori (2002) pravi tudi, da imajo za uspešno integracijo učencev s posebnimi potrebami v 

osnovne šole ključno vlogo vodstva šol in učitelji. Vodstvo šole zato, da uredi vse potrebno s 

finančne, organizacijske in izobraţevalne plati. Učitelji in drugi strokovni delavci pa s 

pozitivni stališči lahko najdejo strategije in vire pomoči, da omogočijo uspešno vključevanje 

gibalno oviranega učenca.  

Vključevanje gibalno oviranih učencev v večinske oblike izobraţevanja je bistvenega pomena 

tudi za njihove vrstnike pri spoznavanju sveta takega, kot je v resnici. Učenci se s tem, ko 

sprejmejo medse vrstnike z različnimi sposobnostmi, razvijajo v polnejše osebnosti, počutijo 

se varne in vedo, da bodo tudi oni deleţni individualne pomoči, kadar jo bodo potrebovali 

(Vodeb, 2001). 

Uspešno vključevanje teh otrok res zahteva temeljito pripravo, del te je lahko oblikovanje 

našega vedenja do prizadetih. Pomembno pa se mi zdi, da se kot posamezniki ne ujamemo v 

posplošene in neustrezne vzorce ravnanja in odnosa do drugačnosti, temveč sprejmemo 

vključitev gibalno oviranega učenca kot poseben izziv in napredek k splošni sprejetosti 

drugačnosti. 
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2.3 ŠPORTNA VZGOJA 
 

2.3.1 DEFINICIJA ŠPORTNE VZGOJE 

  

Guttman (1976) pravi, da je šport v svojih razseţnostih tista dejavnost, ki spodbuja duha, 

samozavest, odločnost, prijateljstvo, tudi tekmovalnega duha. Je nenehen proces bogatenja 

znanja, razvijanja sposobnosti in značilnosti mladega človeka. 

Po Ulagi (1980) je telesna športna vzgoja označena kot primarno edukativna in predstavlja 

pedagoški proces razvijanja in oblikovanja celovite osebnosti z uporabo gibalnih dejavnosti. 

Bistvena sestavina te je gibalno izobraţevanje, ki je usmerjeno k pridobivanju motoričnih 

veščin, ki so potrebne za ţivljenje, delo in rekreacijo.  

V učnem načrtu športne vzgoje (Kovač in Novak, 2006), ki ga je pripravila Predmetna 

kurikularna komisija za športno vzgojo, je šolska športna vzgoja opredeljena kot nenehen 

proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in lastnosti ter pomembno sredstvo za 

oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki.  Z izbranimi cilji, vsebinami, metodami 

in oblikami dela športna vzgoja prispeva k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega 

človeka, sprostitvi in kompenzaciji negativnih učinkov večurnega sedenja. Ob sprotni skrbi za 

zdrav razvoj učenca vzgaja in uči, kako bo v vseh obdobjih ţivljenja bogatil svoj prosti čas s 

športnimi vsebinami. Z zdravim načinom ţivljenja bo tako lahko skrbel za dobro počutje, 

zdravje, vitalnost in ţivljenjski optimizem. 

2.3.1 UČNI NAČRT ZA ŠPORTNO VZGOJO 

 

Učni načrt opredeljuje predmet športne vzgoje, njen obseg in strukturo, določa splošne in 

operativne cilje, vsebine, ocenjevanje in vrednotenje, standarde znanja ter daje didaktična 

priporočila.  

Športna vzgoja naj bi bila usmerjena v zadovoljitev otrokove prvinske potrebe po gibanju in 

igri, posamezniku prilagojen razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, pridobivanje 

številnih in raznovrstnih športnih znanj ter čustveno in razumsko dojemanje športa. 

Program športne vzgoje se izvaja v vseh razredih osnovne šole. Športna vzgoja je obvezna za 

vse učence. Po šolski zakonodaji so učenci lahko oproščeni sodelovanja pri posameznih 
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oblikah športne vzgoje. Po presoji zdravnika so lahko opravičeni zaradi zdravstvenih razlogov 

delno ali popolno, za krajše ali daljše časovno obdobje. Če so učenci delno opravičeni, mora 

športni pedagog vsakemu posamezniku z zdravstvenimi indikacijami prilagoditi proces dela 

skladno z napotki zdravnika. Gibanje in šport lahko v teh primerih predstavljata pomembno 

sredstvo kineziterapije in rehabilitacije. 

Program je z vidika razvojnih značilnosti učencev vsebinsko, organizacijsko in metodično 

zaokroţen v tri šolska obdobja (prvo triletje, drugo triletje, tretje triletje). Predstavila bom 

prvo in drugo triletje, saj v teh dveh obdobjih v večini športno vzgojo poučujejo še razredni 

učitelji, ki so ciljna skupina mojega diplomskega dela. 

 Prvo triletje. Športna vzgoja je v prvem triletju na urniku 3-krat tedensko, poleg tega 

obsega še 5 športnih dni in 20 urni tečaj plavanja v drugem ali tretjem razredu. Učni 

program je zasnovan tako, da je prilagojen starosti otrok in temelji preteţno na igri. Z 

igro učenci razvijajo gibalne sposobnosti, izboljšujejo orientacijo v prostoru, 

situacijsko mišljenje in iznajdljivost ter zadovoljujejo potrebo po gibanju. To obdobje 

je pomembno tudi za socializacijo v skupini in pridobitev osnovnih higienskih navad 

(skrb za športno opremo, umivanje). 

 Drugo triletje. V drugem triletju so športni vzgoji namenjene 3 ure tedensko, 5 

športnih dni ter poletna in zimska šola v naravi.  Učenci ţe morajo osvojiti določen 

obseg temeljnih športnih znanj s področja atletike, gimnastike, plesa in športnih iger. 

Pri tem je zelo pomembno, da se pri učencih razvija tudi sprejemanje skupinskih 

navodil, zdrav odnos z vrstniki, prijetno doţivljanje športa, oblikovanje in razvoj 

stališč, navad ter medsebojno sodelovanje in sprejemanje drugačnosti. 

 

V vsakem obdobju  šola ponuja tri vrste programov: 

 program, obvezen za vse učence, 

 programe, ki jih šola mora ponuditi- vključevanje učencev je prostovoljno, 

 dodatne programe, ki jih šola lahko ponudi - vključevanje učencev je prostovoljno. 

K učnemu načrtu (Kovač in Novak, 2006) so opredeljeni tudi standardi znanja in splošni cilji 

predmeta športna vzgoja. Splošni cilji so :  

 skrb za skladen telesni in duševni razvoj; 

 skladna telesna razvitost, pravilna drţa; 
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 zdrav način ţivljenja (telesna nega, zdrava prehrana, ravnovesje med učenjem športne 

dejavnosti in  počitkom, odpornost proti boleznim ter sposobnost prenašanja naporov, 

kompenzacija negativnih učinkov sodobnega ţivljenja); 

 krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase; 

 oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (spodbujanje k medsebojnemu 

sodelovanju, zdravi tekmovalnosti, spoštovanju športnega obnašanja – fair playa, 

strpnosti in sprejemanju drugačnosti); 

 razumevanje koristnosti športa in navajanje na kakovostno preţivljanje prostega časa; 

 razvoj ustvarjalnosti; 

 razbremenitev in sprostitev; 

 pozitivno doţivljanje športa, ki bogati posameznika; 

 oblikovanje pristnega, čustvenega, spoštljivega in kulturnega odnosa do narave ter 

okolja kot posebne vrednote; 

 spoštovanje naravne in kulturne dediščine; 

 

Operativni cilji so razčlenjeni v štiri skupine, ki določajo katere gibalne sposobnosti naj si 

učenci razvijajo, katera praktična in teoretična znanja naj pridobijo ter kakšna stališča, navade 

in načine ravnanja naj si oblikujejo. Opredeljeni so za vsak razred.  

Metodične enote in naloge izbira in posreduje učitelj skladno z metodičnimi postopki, ki so  

uveljavljeni v stroki. Izbiro nalog prilagaja zmoţnostim svojih učencev. Le-te določa na 

podlagi opazovanja in načrtnega ugotavljanja ter vrednotenja njihovih razvojnih značilnosti in 

gibalne učinkovitosti. Tak način dela pa prinaša učitelju precejšnjo stopnjo avtonomije, hkrati 

pa odgovornost za lastno načrtovanje. 

2.3.2 UČNI NAČRT ZA PRILAGOJEN IZOBRAŢEVALNI PROGRAM Z 

ENAKOVREDNIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM ZA GIBALNO 

OVIRANE UČENCE ZA PREDMET ŠPORTNA VZGOJA  

 

Učni načrt za prilagojen izobraţevalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za 

gibalno ovirane učence za predmet športna vzgoja (Kovač in Novak, 2006) je izpeljan in 

pripravljen na osnovi učnega načrta športne vzgoje za večinsko devetletno osnovno šolo. 

Prilagoditve sta pripravili Lamovec in Hribar iz Zavoda za usposabljanje invalidne mladine 

Kamnik (CIRIUS). Učni načrt za prilagojen izobraţevalni program z enakovrednim 

izobrazbenim standardom za gibalno ovirane učence vsebuje naslednje splošne cilje: 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                     Krajnc, N. (2011) 

 

30 

 

 skrb za skladen telesni in duševni razvoj, 

 razbremenitev in sprostitev, 

 pozitivno doţivljanje športa, ki bogati posameznika, 

 oblikovanje pristnega, čustvenega, spoštljivega in kulturnega odnosa do narave in 

okolja kot posebne vrednote. 

Primerno izbrane vsebine, ustrezne metode in oblike dela omogočajo, da se učenci ob 

športnem udejstvovanju počutijo prijetno, se psihično sprostijo, hkrati pa osmislijo in bolje 

razumejo šport. Učenci si oblikujejo stališča in vrednostni odnos do športa kot kulturne 

sestavine človekovega ţivljenja. K celostnemu razumevanju športa in njegovih učinkov 

pripomore tudi povezovanje z vsebinami drugih predmetov (spoznavanje okolja, druţba, 

naravoslovje, biologija, kemija, fizika, geografija, zgodovina, slovenščina, matematika, 

glasbena vzgoja, etika in druţba).  

V učnem načrtu za gibalno ovirane učence so napisani tudi različni operativni cilji za vsak 

razred posebej. Vendar je pomembno, da cilje določamo za vsakega učenca posebej v skladu 

z vrsto in stopnjo prizadetosti ter izberemo tiste vsebine, ki so zanj primerne. 

Športna vzgoja ni namenjena samo usvajanju gibalnih veščin, z njo lahko zmanjšamo 

razdraţljivost, kopičenje negativne energije v učencu zaradi neuspešnosti in 

preobremenjenosti v različnih šolskih situacijah. Merilo za napredovanje pri športni vzgoji so 

doseţene minimalne ravni znanja, ki so opredeljene za učence z laţjimi in teţjimi gibalnimi 

motnjami in z individualiziranim programom. Pomembna je interdisciplinarnost, zato se v 

pouk športne vzgoje lahko vključujejo tudi drugi strokovni delavci (fizioterapevt, delovni 

terapevt). 

2.3.3 VKLJUČEVANJE GIBALNO OVIRANIH OTROK V REDNO ŠPORTNO 

VZGOJO   

 

Downs (1995) navaja zanimivo razmišljanje o uporabi različnih izrazov, ki se nanašajo na 

vključevanje prizadetih. Na angleškem govornem območju so v uporabi izrazi »inclusion« 

»integration« in »mainstreaming«. Z besedo »mainstreaming« Downs označuje vključitev 

otrok s posebnimi potrebami v program redne športne vzgoje, v katerem so vsakemu od njih 

zagotovljene take moţnosti kot »zdravim« vrstnikom, vendar v manj omejujočem okolju.  
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Vključitev v športne dejavnosti pomeni, da imajo vsi učenci moţnost sodelovanja s primerno 

pomočjo. Dobijo priloţnost, da tudi tvegajo, izbirajo, delajo napake, so samostojni in uţivajo 

tiste ugodnosti, ki jih zagotavlja redna športna vadba, bodisi v šoli bodisi zunaj nje.  

Lamovec (2006) pravi, da gibalno ovirani učenci s pomočjo športne vzgoje pridobijo delovne 

navade, vztrajnost, se navajajo na sodelovanje s sošolci, kjer le ob dobrem sodelovanju 

doseţejo ţelen uspeh, s športno vzgojo pa jim privzgajamo navade za zdravo in polno 

ţivljenje. Vse to je preveč pomembno, da določen odstotek učencev tega ne bi bil deleţen –  

zanje je morda to pomembno še toliko bolj, saj se bodo morali v ţivljenju še veliko bolj 

izkazati od svojih zdravih vrstnikov, če bodo ţeleli biti uspešni. Zato pa jih je treba vzgajati, 

ko so za to dovzetni, to pa je ravno ta čas, ko obiskujejo vrtec in šolo.  

Strokovnjaki v svetu so razvili različne pristope in metode in s tem pripomogli k uspešnemu 

vključevanju otrok s posebnimi potrebami k pouku športne vzgoje. 

 Winnick ( 2005) te metode deli na pet stopenj: 

1. stopnja: redna športna dejavnost – pomeni popolno vključevanje ljudi s posebnimi 

potrebami v redno športno dejavnost; 

2. stopnja: redna športna dejavnost s prilagoditvami – pri vključevanju v redno športno 

dejavnost je potrebna neka proţnost glede upoštevanja igralnih pravil, tako da 

omogočajo vsem udeleţencem doseči zastavljeni cilj; 

3. stopnja: vzporedna športna dejavnost – pri tem načinu vadbe so otroci s posebnimi 

potrebami vključeni v isto vrsto dejavnosti kot »zdravi« otroci, le da jo izvajajo na 

svoj prilagojeni način; 

4. stopnja: prilagojena športna dejavnost z vključevanjem neprizadetih vrstnikov – vsa 

skupina, neprizadeti vrstniki in otroci s posebnimi potrebami izvajajo igro, prilagojeno 

slednjim;  

5. stopnja: prilagojena športna dejavnost samo za ljudi s posebnimi potrebami – v 

prilagojene športne dejavnosti se vključujejo samo ljudje s posebnimi potrebami v zato 

specializiranih ustanovah.  

Vute (2003) pravi, da moramo biti pri obravnavi oseb s posebnimi potrebami posebno 

pazljivi. Dobro se moramo seznaniti z nekaterimi značilnostmi posamezne osebe, preden 

začnemo načrtovati in izvajati športne dejavnosti. Te posebnosti se nanašajo na vprašanja, s 

kakšno vrsto motnje v razvoju oziroma prizadetostjo delamo: telesno, duševno, zaznavno itd., 
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na katere sekundarne značilnosti moramo biti pozorni, ali je motnja v razvoju oziroma 

prizadetost progresivna ali neprogresivna, kateri telesni del je prizadet in koliko ga je sploh 

mogoče krepiti oziroma če je vadba omejena, ali vključitev v katero od športnih dejavnosti 

poslabšuje stanje vadečega. Če na zastavljena vprašanja poznamo odgovore, laţje izberemo 

pravilne metode dela, pripravimo ustrezne prilagoditve posameznih dejavnosti in zagotovimo 

varno vadbo. Dodaja, da je pomembno predvsem to, da si prizadevamo za to, da bi 

posameznik s posebnimi potrebami uţival v izbrani športni dejavnosti in imel moţnost 

napredovati ter dosegati uspehe.  

Lamovec (2006) v svojem članku opisuje anketo, ki jo je izvedla med učitelji, ki so imeli v 

svojih šolah gibalno ovirane otroke. Učitelje je spraševala, ali imajo otroke pri športni vzgoji 

vključene, kako organizirajo delo z njimi ter ali imajo dovolj znanja za delo s takimi učenci. 

Prišla je do naslednjih ugotovitev: opravičevanje zaradi takšnih ali drugačnih razlogov s 

starostjo narašča – v niţjih razredih so bili vključeni skoraj vsi otroci, v višjih razredih pa 

nekoliko manj. Z anketo je pa ugotovila tudi, da so učitelji mnenja, da za delo z učenci s 

posebnimi potrebami, natančneje z gibalno oviranimi učenci, nimajo ustreznih znanj, si pa 

ţelijo taka znanja pridobiti.  

2.3.4 PRILAGOJENA ŠPORTNA VZGOJA  

 

Prilagojena športna dejavnost (angl. Adapted Physical Activity) je povezana z medicino, 

fizioterapijo, rehabilitacijo, korektivno in kurativno zdravstveno dejavnostjo. Vute (1999) 

pravi, da sta šport za prizadete in invalidski šport izraza, ki označujeta podobne dejavnosti. 

Njihovo razumevanje in odnos do ljudi s posebnimi potrebami se počasi, vendar zanesljivo 

premika od socialnega dojemanja prizadetosti in omejitev, povezanih z njo, k dejavnemu 

iskanju in uporabi posameznikovih dejanskih sposobnosti. Poudarja pomen človekovega 

duševnega in telesnega zdravja, telesne pripravljenosti oziroma kondicije in dobrega počutja.  

Prilagojena športna dejavnost je gibanje, ki ga Vute (1999) opredeljuje kot interdisciplinarno 

področje, vključuje pa vzgojo in izobraţevanje, rehabilitacijo in znanost o športu 

(kineziologijo), zato da bi dejavno vključevali ne samo prizadete, temveč vse, ki potrebujejo 

različne pedagoške, terapevtske ali tehnične prilagoditve. Pozornost takšnega prizadevanja je 

usmerjena v športne dejavnosti ljudi z različnimi omejitvami, ki zahtevajo posebno 

obravnavo. Filozofija prilagojene športne dejavnosti temelji na prepričanju, da se vsi ljudje 

lahko naučijo športnih dejavnosti in tako bogatijo svoje ţivljenje. 
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Potreba po prilagajanju športnih dejavnosti je odvisna predvsem od vrste in stopnje 

prizadetosti, pomembno pa je omogočiti posamezniku, da uţiva v športnih dejavnostih in ima 

moţnost doseči uspeh. Prilagajamo lahko pravila, opremo, igralne okoliščine, pripomočke itd. 

Ob vsem tem pa je pomembno, da vedno zagotavljamo varnost vadbe. Vaditelj športne 

dejavnosti potrebuje zanesljive informacije o svojih učencih, zato je priporočljivo, da se 

posvetuje z zdravnikom, fizioterapevtom, delovnim terapevtom, psihologom, socialnim 

delavcem, z drugimi učitelji in s starši (Vute, 1999). 

Povezovanje strokovnjakov različnih strok je zelo pomembno. Nujno pa se mi zdi 

vzpostavljanje partnerskega odnosa s starši, saj so prav oni tisti, ki z otrokom preţivijo največ 

časa in najbolj poznajo svojega otroka, njegova močna in šibka področja.  

Menim, da ravno to timsko delo različnih strokovnjakov, partnerski odnos s starši ter 

primerno prilagojene športne dejavnosti dajejo gibalno oviranim učencem zadovoljstvo in 

veselje, prav tako pa večjo samostojnost v ţivljenju.  

2.3.5 IZOBRAŢEVANJE KADROV NA PODROČJU PRILAGOJENE ŠPORTNE 

VZGOJE V EVROPSKIH DRŢAVAH IN V SLOVENIJI 

 

Delo z osebami s posebnimi potrebami zahteva strokoven kader. Tega se zavedajo marsikje v 

svetu, kjer je kakovostnejši pristop z dograjevanjem in dopolnjevanjem študijskih programov 

na omenjenem področju zaznati v začetku devetdesetih let. 

Filipčič (2003) v svojem članku predstavlja izobraţevanje kadrov na področju prilagojene 

športne dejavnosti v treh drţavah, in sicer v Belgiji, Češki in Sloveniji.  

2.3.1.1 Belgija 

 

V Belgiji se vsebine prilagojene športne aktivnosti pojavljajo na treh ravneh, in sicer v 

zadnjem letniku srednje šole, na ravni višješolskega študija in na ravni visokošolskega študija. 

Predmet prilagojena športna dejavnost se na ravni visokošolskega študija vključuje v redni 

program študija fizioterapije in program Fakultete za šport, nadaljuje pa se tudi v obliki 

podiplomskega študija. V Belgiji je šest univerz, ki se med sabo po vsebini prilagojene 

športne dejavnosti precej razlikujejo. Filipčič (2003) v svojem članku opisuje programe vseh 

šestih, v diplomski nalogi bom izpostavila dve, in sicer Univerzo v Leuvnu in Univerzo v 

Bruslju. 
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Na Univerzi v Leuvnu se vsebine prilagojene športne aktivnosti vključujejo v izbirni program 

izobraţevanja na Fakulteti za športno vzgojo, in sicer v 1. in 2. letniku. Tematika je podana 

teoretično in praktično. V nadaljevanju lahko študenti prisostvujejo podiplomskemu 

magistrskemu študiju prilagojene športne aktivnosti AMDAPA. Podiplomski študij je 

organiziran tako, da v prvem delu študenti vsebine poslušajo na Fakulteti za športno vzgojo, v 

drugem delu pa izvedejo raziskovalno nalogo na številnih univerzah po Evropi.  

Na Univerzi v Bruslju se vsebine prilagojene športne vzgoje prav tako vključujejo v izbirni 

program izobraţevanja na Fakulteti za športno vzgojo v 1. in 2. letniku. Tematika je prav tako 

podana teoretično in praktično. Poleg tega študija obstaja še dodaten študij posebne športne 

vzgoje, ki mu lahko prisostvujejo vsi študenti in ne samo študenti Fakultete za šport ali 

fizioterapije. Študij traja tri leta – eno leto splošnih tem in dve leti specializacije s področja 

prilagojene športne vzgoje.  

Poleg študija na univerzah pa se vsebine prilagojene športne vzgoje pojavljajo tudi na drugih 

ustanovah in inštitucijah. Belgija ima zelo razvejano mednarodno sodelovanje, v okviru 

katerega poteka intenzivna izmenjava študentov in strokovnjakov s področja prilagojene 

športne aktivnosti. Drţava pa ponuja tudi različne izobraţevalne programe, ki omogočajo 

ljudem, ki se ne izobraţujejo na univerzah, da pridobijo zadostno znanje, s katerim lahko 

sodelujejo na področju rekreacije in tekmovalnega športa invalidnih (Filipčič, 2003). 

2.3.1.2 Češka  

 

Tudi na Češkem imajo šest univerz, kjer področju, kot je prilagojena športna aktivnost, 

namenjajo vedno več pozornosti. Napredek je zaznati od leta 1991, ko so na Univerzi v 

Olomucu odprli samostojno smer študija, ki se imenuje prilagojena športna vzgoja. Cilj 

izobraţevanja je zagotoviti široko teoretično in praktično znanje, s katerim bodo bodoči kadri 

lahko kakovostno delali na področju športa za osebe s posebnimi potrebami. Od leta 1998 se 

študij nadaljuje tudi na podiplomski ravni, ki traja tri leta (Filipčič, 2003). 

Poleg meduniverzitetnega sodelovanja je na Češkem zaznati zelo intenzivno in ustvarjalno 

sodelovanje v številnih mednarodnih izobraţevanjih kadrov za prilagojene športne aktivnosti. 

Češka igra zelo pomembno vlogo v mednarodnem projektu CEEPUS, v okviru katerega vsako 

leto organizirajo večdnevno delavnico, kateri sledi izmenjava študentov in učiteljev na 

univerzah na Slovaškem, Poljskem, Hrvaškem, v Bolgariji, na Češkem in v Sloveniji. Filipčič 
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(2003) dodaja še, da Češka igra eno najpomembnejših vlog na področju izobraţevanja kadrov 

s področja prilagojene športne dejavnosti.  

2.3.1.3 Slovenija  

 

V Sloveniji so trenutno tri univerze: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza 

na Primorskem. Filipčič (2003) v svojem članku pravi, da je stanje na področju izobraţevanja 

kadra za poučevanje prilagojene športne dejavnosti v Sloveniji zelo skromno. Podrobneje 

bom opisala, kako področje prilagojene športne dejavnosti pokriva Univerza v Ljubljani.  

Univerza v Ljubljani temu področju največ pozornosti posveča na Pedagoški fakulteti, 

predvsem na oddelku Specialne in rehabilitacijske pedagogike, kjer študirajo bodoči specialni 

pedagogi. V starem študijskem programu so študentje v prvem letniku lahko obiskovali 

izbirni predmet razvedrilne športne igre, v drugem in tretjem letniku pa predmet prilagojena 

gibalna aktivnost, kjer so si študentje znanje nabirali teoretično in praktično. Na vajah so v 

praksi preizkusili vaje, prilagojene za gibalno ovirane, se naučili, kako postopati pri delu z 

osebo na vozičku, kako vaje prilagoditi, kako uporabljati različne pripomočke ipd. Kar nekaj 

znanja  o gibalni oviranosti pa so si študentje lahko pridobili pri predmetih osnove teorije 

defektologije s pedagogiko oseb z motnjami ter ortopedija, fiziatrija in rehabilitacija 

invalidov.  

Študentje na oddelku za razredni pouk se veliko manj srečujejo z znanjem s področja 

posebnih potreb, gibalne oviranosti in prilagojene športne dejavnosti. Pri predmetu teorija 

športa z didaktiko športne vzgoje 1 in 2 je na voljo 165 ur, od tega je didaktiki športne vzgoje 

namenjenih 105 ur. Štemberger (2007) pravi, da mora biti zaradi majhnega števila ur, 

namenjenih didaktiki športne vzgoje, sistem izobraţevanja bodočih razrednih učiteljev čim 

učinkovitejši, kar velja tudi za praktično usposabljanje na področju poučevanja športne vzgoje 

v prvem in drugem triletju. Poudarek je predvsem na športni vzgoji otrok brez posebnih 

potreb in tako študentje ne pridobijo zadostnih kompetenc za delo z gibalno oviranimi učenci 

pri športni vzgoji. Štemberger (2007) dodaja še, da izvajanje športnovzgojnega procesa 

študentov lahko povzroča obilico neprijetnih občutkov, zraven pa je prisoten še strah pred 

lastnim neznanjem in nesposobnostjo vodenja športnovzgojnega procesa. Znanje s področja 

posebnih potreb lahko študentje nekoliko nadoknadijo pri predmetu pedagogika otrok z 

motnjami v razvoju, kjer nekoliko več izvejo o gibalni oviranosti, pripomočkih in različnih 

oblikah pomoči.  
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Z letom 2009 se je na Pedagoški fakulteti začel izvajati prenovljen študijski program, ki na 

oddelku Specialne in rehabilitacijske pedagogike namenja več pozornosti prilagojeni športni 

dejavnosti kot stari program. Študentje se z znanjem o gibalno oviranih osebah srečajo pri 

naslednjih predmetih: učenje in poučevanje otrok s PP: športna vzgoja, učenje in poučevanje 

GO in DB oseb, gibalno ovirani in dolgotrajno bolni: značilnosti in ocenjevanje ter 

zagotavljanje kakovosti ţivljenja GO in DB oseb. 

V času šolanja lahko znanje s področja prilagojene športne dejavnosti pridobijo tudi pri 

izbirnih predmetih, in sicer pri predmetu gibalne igre za otroke in mladostnike s PP, kjer 

študentje spoznajo pomen iger za otroke in mladostnike s PP, ter načrtovanje, organizacijo in 

vodenje gibalnih iger v različnih okoljih, in pri predmetu plavalno opismenjevanje oseb s PP, 

kjer študentje pridobijo znanje o bio-psiho-socialnem pomenu plavanja oseb s posebnimi 

potrebami, spoznajo Halliwickovo metodo učenja plavanja – osnovni program, varnost v 

vodi, reševanje  iz vode  ter organizacijske posebnosti pri vadbi oseb s posebnimi potrebami. 

Na oddelku razrednega pouka se študentje kljub prenovi programov še vedno veliko manj 

srečujejo z znanjem s področja posebnih potreb, gibalne oviranosti in prilagojene športne 

dejavnosti. Nekaj znanja o osebah s posebnimi potrebami pridobijo pri predmetu inkluzivna 

vzgoja in izobraţevanje. Predmet usposablja študente za boljše razumevanje in prepoznavanje 

različnih skupin otrok s posebnimi potrebami. Študentje usvajajo strategije razvijanja znanja, 

sposobnosti in spretnosti, potrebnih za učinkovito učenje in socialno vključevanje otrok s 

posebnimi potrebami v okolje, ter pri tem spoznajo svojo in vlogo drugih strokovnjakov. 

Fakulteta za šport izvaja različne študijske programe na treh stopnjah. 1. stopnja je 

univerzitetni dodiplomski študijski program Športna vzgoja, Kineziolgija, Športno treniranje 

in Športna rekreacija. 2. stopnja je univerzitetni magistrski študijski program Športna vzgoja, 

Šport in zdravje, Športno treniranje in Management v športu. 3. stopnja pa je doktorski 

študijski program Kineziologija. Ob pregledu študijskih programov nisem zasledila enotnega 

predmeta, pri katerem bi študentje fakultete za šport pridobili kompetence s področja športnih 

aktivnosti gibalno oviranih oseb. Pri predmetu didaktika športne vzgoje se študentje sicer 

srečajo s prepoznavanjem različnih potreb ter načrtovanjem in izpeljavo različnih športnih 

dejavnosti, prilagojenih populaciji s posebnimi potrebami, vendar to vse na osnovni ravni, kar 

pa se mi zdi izrazito premalo.  

Markun Puhan (2005) opozarja na teţave, s katerimi se srečujejo športni pedagogi pri delu z 

gibalno oviranimi učenci: strokovna neusposobljenost oz. slaba strokovna usposobljenost za 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                     Krajnc, N. (2011) 

 

37 

 

praktično delo z gibalno oviranimi ter strah pred nesprejemanjem drugačnosti gibalno 

oviranih, kar je prav gotovo posledica skromnega nabora znanja, ki ga ponuja fakulteta.  

Ker sem v empiričnem delu raziskovala stališča in odnose, v nadaljevanju  predstavljam 

osnovne in najpomembnejše definicije stališč in odnosov, ki mi bodo v pomoč pri 

razumevanju rezultatov. Vključila pa sem tudi definicije kompetenc, saj sem v raziskavi 

preverjala tudi, kako usposobljeni oziroma kompetentni se za poučevanje športne vzgoje 

gibalno oviranega učenca počutijo učitelji 1. in 2. triade.  

 

2.4 STALIŠČA  IN  ODNOSI  

2.4.1 NASTANEK IN OBLIKOVANJE STALIŠČ 

 

Do pomembnih dogodkov, pojavov, predmetov in oseb navadno nimamo nevtralnega odnosa; 

ocenjujemo jih, vrednotimo, zavzamemo se zanje ali pa jih odklanjamo. Ljudje se razlikujemo 

(ali pa tudi ne) po svojem odnosu do bliţnjih oseb, do zgodovinskih osebnosti, do političnih 

prepričanj pa tudi do predmetov, ţivali ... (Musek,1993).  

Na podlagi različnih dejavnikov: okolja (starši, ostali druţinski člani, učitelji, vrstniki, 

prijatelji, sodelavci), lastnih izkušenj in razmišljanj, mnoţičnih medijev ter do neke mere ţe 

uveljavljenih druţbenih norm oblikujemo lastna, takšna ali drugačna stališča, in tako gradimo 

edinstveno osebnost.  

Stališča so povezana s človekovimi potrebami, znanjem, neznanjem, izkušnjami, čustvi, 

vrednotami in vedenjem. Določajo torej, čemu ljudje posvečamo svojo pozornost, kaj 

sprejemamo, česa ne sprejemamo, kaj radi delamo in česa ne, označujejo zadovoljstvo, 

nezadovoljstvo, občutek več- ali manjvrednosti.  Odnos oz. stališče je treba nenehno 

ustvarjati, pri tem reševati konflikte, iskati izhode in nove moţnosti, ga negovati in vanj 

vloţiti veliko energije, intelektualnih naporov in čustev.  
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2.4.2 DEFINICIJE STALIŠČ 

 

Skozi zgodovino so se definicije stališč spreminjale in dopolnjevale. Psihologa Pečjak in 

Musek (2001) opredeljujeta stališča kot trajno miselno, vrednostno, čustveno in akcijsko 

naravnanost v odnosu do različnih objektov, predmetov, oseb, dogodkov in pojavov.  

Stališča so kompleksne tvorbe, ki vsebujejo spoznavne, čustvene in vedenjske komponente 

(Musek in Pečjak, 2001). 

1. Spoznavna ali kognitivna komponenta vključuje znanje in sodbe o predmetu stališča, 

vse podatke in razloge za njegovo sprejetje in odklanjanje.  

2. Čustvena ali emotivna komponenta vsebuje čustva, ki jih vzbuja predmet stališč. 

Večino čustev lahko razdelimo na pozitivna ali prijetna in negativna ali neprijetna, ki 

potem določajo smer stališča.  

3. Vedenjska ali konativna komponenta pomeni pripravljenost za delovanje. Od nje je 

odvisno, ali je oseba z nekim stališčem tudi pripravljena na zagovor le-tega.  

Tri komponente stališč večinoma delujejo usklajeno, včasih pa se lahko vedenje razlikuje od 

besednih izjav (Musek in Pečjak, 2001). 

Stališče je vsekakor kompleksen pojem, zato nastanejo velike zadrege, ko skušamo pojem 

enoznačno definirati. Ule (2004) je v obstoječi literaturi našel preko petsto različnih različic 

definicij pojma stališče. Vsem opredelitvam so skupne naslednje ocene:  

 stališč ne moremo neposredno opazovati. So duševne stvarnosti, o katerih lahko 

sklepamo le neposredno na podlagi zunanjega delovanja ljudi;  

 imamo stališča za vzročne dejavnike vedenja in delovanja;  

 stališča se ne ukinejo s tem, ko se manifestirajo v določeni obliki vedenja. To pomeni, 

da si jih zamišljamo kot nekakšne latentne zmoţnosti ali trajne duševne dispozicije za 

določeno vedenje ljudi.  

Rosenberg in Hovland (v Ule, 2004) dajeta naslednjo definicijo stališč:  

»Stališča so preddispozicije ljudi za pozitiven ali negativen odgovor na določeno dogajanje 

ali situacijo v socialnem svetu.« 
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2.4.3 FUNKCIJE STALIŠČ 

 

Po Musek in Pečjak (2001) lahko številne vzroke in razloge za nastanek stališč strnemo v štiri 

poglavitne skupine in jim tako določimo štiri glavne funkcije.  

a) Vrednostno-ekspresivna funkcija. Ljudje imajo potrebo po izraţanju tistih stališč, ki 

jim omogočajo posredovanje njihovih vrednot o svetu in sebi. To jim daje občutek 

samouresničevanja in avtonomnosti.  

b) Prilagoditvena funkcija. Stališča omogočajo ljudem soglasje z drugimi ljudmi in s 

tem doseganje ţelenih ciljev.  

c) Spoznavna funkcija. Stališča vplivajo na spoznavne procese, saj lahko kaotične 

občutke, zaznave, predstave in pojme uredimo v skupine in razrede, jih med seboj 

poveţemo v poimenske nize ter s tem zmanjšamo njihovo zapletenost.   

d) Obrambna funkcija. Nekatera stališča nam sluţijo za obrambo sebe pred trdimi 

realnostmi ţivljenja in negativnimi spoznanji o nas samih. Sluţijo kot obrambni 

mehanizmi, kadar se počutimo ogroţene in bi radi ohranili ugodno podobo o sebi.  

2.4.4 UGOTAVLJANJE IN MERJENJE STALIŠČ  

 

Ko ugotavljamo in merimo stališča, se seznanimo s stališči posameznikov, posameznih skupin 

ali druţbe.  

Strokovnjaki so se dalj časa ubadali z vprašanjem, kako bi čim bolj zanesljivo in objektivno 

ugotavljali vsebino stališč ter jim določali njihovo jakost oz. intenzivnost. V psihologiji so 

zato za merjenje stališč razvili posebne metode, imenovane lestvice stališč. Z njimi 

ugotavljamo in primerjamo stališča posameznikov ali skupin glede najrazličnejših stvari.  

Lestvice stališč so pogosto sestavljene iz večjega števila posameznih ocenjevalnih lestvic, ki 

se nanašajo na področje, do katerega zavzemamo stališče. Na lestvici označimo stopnjo 

strinjanja.  

Primer lestvice trditev: 

Močno se strinjam (5), se strinjam (4), ne morem se odločiti (3), ne strinjam se (2), močno se 

ne strinjam (1)  
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Obstaja več različnih pristopov merjenja stališč. Znani so kot: Likertova, Thurstonova, 

Guttmanova in kombinirana metoda.  

Likertova lestvica je posredna lestvica za merjenje stališč oziroma izjav, s katero vprašani 

izrazi stopnjo strinjanja ali nestrinjanja v zvezi z obravnavano zadevo. Likertovo lestvico 

sestavlja mnoţica trditev, ki merijo isti konstrukt. Pri vsaki trditvi mora vprašani navesti, do 

kakšne mere se z njo strinja ali ne. Vrednosti, ki so definirane na ordinalni lestvici, so točno 

določene in definirane na lihem številu stopenj. V empiričnem delu diplomske naloge sem 

uporabila 7-stopenjsko Likertovo lestvico.  

Vsi pristopi merjenja stališč pa imajo nekaj skupnega (Rus, 1997):  

 najprej imajo natančno in jasno definiran objekt stališč; 

 za vsako lestvico je značilen način, s katerim se izraţa odnos do objekta stališč. To je 

lahko stopnja strinjanja z vsebino trditve in ocenjevanje njene vsebine z različnimi 

ocenjevalnimi lestvicami;  

 trditve morajo biti jezikovno oblikovane tako, da so prilagojene izobrazbenim in 

kulturnim značilnostim ciljnih skupin preizkuševalcev.  

2.4.5 SPREMINJANJE STALIŠČ  

 

Stališča so razmeroma trajna in dosledna, vendar se pod vplivom določenih pogojev in 

okoliščin tudi spreminjajo. Stališča večkrat spremenimo pod vplivom izkušenj, posebej če gre 

za čustveno pomembne ali celo presenetljive izkušnje. Če se bo spremenila čustvena podlaga 

našega stališča, se bo najverjetneje spremenilo tudi stališče. Vsak posamezniki ima svoja 

stališča in nekatera so povezana med seboj. Ljudje teţimo k temu, da bi takšna stališča 

uravnovesili ali uskladili med seboj; nekateri menijo, da je to zaradi tega, ker na splošno teţko 

prenašamo stanje tako imenovane kognitivne disonance (stališčna neskladnost) in ga skušamo 

čim prej odpraviti. Stališča se spreminjajo tudi zaradi potrebe po njihovem usklajevanju 

(Musek, 1993). 

Stališča so torej relativno stabilni kompleksi kognitivnih, emotivnih, motivacijskih in 

vedenjskih dispozicij (Ule, 2004). 

Spreminjanje stališč je odvisno od karakteristik samih stališč, predvsem od: ekstremosti 

stališč, kompleksnosti stališč in usklajenosti stališč. Stališča se lahko spreminjajo (Ule, 2004): 
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 v intenzivnosti, od skrajnih (ekstremnih) k manj ekstremnim in obratno; 

 v smeri, od pozitivnih v negativna ali obratno.  

Na oblikovanje in spreminjanje stališč pa vendarle najpogosteje vplivajo naslednji dejavniki 

(Ule, 2004): 

 skupinska pripadnost, predvsem primarne in referenčne skupine (druţina, prijatelji...); 

 informacije in znanje, predvsem izobraţevalne institucije, mediji; 

 osebnostne značilnosti, predvsem izkušnje, samopodoba, potrebe in ţelje. 

Spreminjanje stališč je pomembno, ker pogosto prav s spremembo stališč spremenimo tudi 

svoje obnašanje. Tako lahko na podlagi izkušenj spremenimo svoj odnos in s tem tudi 

obnašanje do npr. pripadnikov neke etnične, verske ali druge skupine (Musek in Pečjak, 

2001). 

2.4.6 TEORIJA NAČRTOVANEGA VEDENJA 

 

Teorija načrtovanega vedenja je bila osnovana na teoriji vedenja utemeljenega z razlogom z 

dodano zaznavno vedenjsko kontrolo kot nov element. Komponente teorije načrtovanega 

vedenja so namere izvršitve določenega vedenja, ki je središče teorije. Nanje vplivajo 

posameznikova stališča do določenega vedenja, njegove subjektivne norme in posameznikova 

vedenjska samokontrola (Kudlaček, 2001). 

Ajzen (1991) definira namen oziroma namero v teoriji vedenja, utemeljenega z razlogom, kot 

kognitivno predstavo posameznikove pripravljenosti izvajanja določenega vedenja. V svoji 

teoriji razlaga, da vedenjska prepričanja/stališča povezujejo vedenjske interese posameznika s 

pričakovanim izidom. To predstavlja subjektivno verjetnost, da določeno vedenje vodi do 

določenega izida. Na odnos oz. stališča do vedenja vpliva posameznikov sistem prepričanj, ki 

je sestavljen iz ocene oz. vrednotenja izida (v nadaljevanju O kot ocena izida) in moči 

stališča, da bo do določenega izida prišlo (v nadaljevanju V kot verjetnost izida). Produkt 

obeh komponent sistema prepričanj/stališča tvori posameznikov odnos/stališče do določenega 

vedenja (v nadaljevanju O x V kot produkt ocene in verjetnosti izida) (Sherrill, 1998). 

Subjektivne norme so osredotočene na normativen sistem prepričanj/sistem normativnih 

stališč, ki je sestavljen iz zaznav, kako drugi mislijo, da bi morali nekaj storiti, in iz motiva 

izpolnitve njihovih prepričanj. Zaznavna vedenjska kontrola ali posameznikova vedenjska 

samokontrola pomeni, kako lahko ali teţko bo posameznik izvajal zaţeleno vedenje. 
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Osredotočena je na posameznikovo (samo)kontrolo vedenjskega sistema in je sestavljena iz 

moči posameznikovega prepričanja in vplivnosti le-tega na njegovo vedenje (Sherrill, 1998). 

 

2.5 KOMPETENCE 

2.5.1. DEFINICIJE KOMPETENC  

 

Youngs (2000) definira kompetentnost kot eno izmed šestih področij samopodobe. Pravi, da 

obstaja šest področij samopodobe (fizična varnost, čustvena varnost, identiteta, pripadnost, 

kompetentnost in poslanstvo), ki krepijo ali slabijo našo celotno samopodobo, ki raste ali se 

slabi, odvisno od naših pozitivnih ali negativnih izkušenj. Kompetentnost razlaga kot občutek 

usposobljenosti, občutek, da smo sposobni in odgovorni do drugih in do sebe. Pravi, da če se 

zavedamo svojih močnih področij, nimamo občutka, da smo »ţrtve«, pripravljeni smo sprejeti 

tudi področja, kjer smo manj kompetentni. Ker čutimo, da smo sposobni in kompetentni, 

vztrajamo in ne obupamo celo takrat, ko naletimo na teţave, ki se nam včasih zdijo 

nepremagljive. Ker dajemo pobude in ţanjemo rezultate, nas uspehi spodbujajo, da preizkušamo 

vedno nove stvari. Za svoja dejanja prevzemamo odgovornost.  

 

Tancig (2006) pojmuje kompetence kot sestavljene zmoţnosti, ki vključujejo diskurzivno in 

praktično znanje ter predstavljajo dinamično kombinacijo znanja, razumevanja, spretnosti, 

sposobnosti in vrednot. So sposobnosti oziroma zmoţnosti, ki se nanašajo na: vedeti in 

razumeti; vedeti, kako delovati; vedeti, kako biti.  

 

 Kompetence loči na dve vrsti: 

 geriatrične – splošne in prenosljive, lahko so pridobljene in uporabljene v širokem 

razponu kontekstov; pojmujejo se tudi kot metakompetence; 

 predmetno-specifične, ki so vezane na specifično disciplinarno področje ali področje 

študija. 

 

Tancig (2006) pravi, da se kompetence pridobijo v dinamičnem učnem procesu, ki vključuje 

udeleţbo v različnih enotah študijskega programa. Za oblikovanje študijskih programov pa sta  

ključnega pomena ravno identifikacija ustreznih kompetenc in določitev njihove ravni.  
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Pridobivanje kompetenc je usposabljanje posameznikov za mobilizacijo, uporabo in integracijo 

pridobljenega znanja v kompleksnih, različnih in nepredvidljivih situacijah, je usposabljanje za 

sposobnost učinkovitega delovanja v številnih situacijah, ki sicer temelji na pridobljenem 

znanju, vendar ni omejeno samo s tem znanjem. 

To pojmovanje je dovolj široko za opisovanje zahtev, ki jih pred učitelja postavlja sodobna šola 

in ki zajema tudi nujnost nenehnega profesionalnega razvoja, saj znanje, pridobljeno v procesu 

usposabljanja, več ne zadošča. Strokovni delavci so zelo različno usposobljeni, zato je treba 

organizirati tudi različne oblike izpopolnjevanja. Ko vodstvo šole organizira izobraţevanje 

učiteljev, mora naprej skupaj z njimi oblikovati seznam potreb in na podlagi teh oblikovati načrt 

usposabljanja strokovnih delavcev. 

Kavkler (2008) v svojem članku predstavlja seznam različnih stopenj usposobljenosti 

učiteljev za razvoj inkluzivne prakse, ki zahteva organizacijo različnih oblik usposabljanja za 

učitelje in tudi druge strokovne delavce na šoli. Seznam vključuje sedem stopenj 

usposobljenosti: 

0. stopnja je ozaveščanje, ki nam pove, da učitelj nima znanj s področja posebnih 

potreb in ne pozna besede inkluzija. Takega učitelja je treba najprej ozavestiti, zato 

zanj organiziramo kratka informativna predavanja, ogled videoposnetkov, ga 

motiviramo za prebiranje člankov iz strokovnih časopisov, knjig itd.  

1. stopnja je informativna raven, ko ima učitelj ţe nekaj splošnih informacij o 

inkluziji, ve, da se nekaj dogaja na področju vključevanja otrok s posebnimi 

potrebami, a ne verjame, da lahko sam dobi v razred otroka s posebnimi potrebami. Za 

učitelje, ki so na tej stopnji, organiziramo celodnevne delavnice o inkluziji, 

predstavimo jim primere vključevanja otrok s posebnimi potrebami, predstavimo 

izkušnje praktikov itd.  

2. stopnja vključuje ţe bolj oseben stik s področjem vključevanja otrok s posebnimi 

potrebami. Učitelj spremlja dogajanje na področju vključevanja otrok s posebnimi 

potrebami v medijih. Začenja intenzivneje premišljevati, kaj bi bilo, če bi imel tudi 

sam v razredu otroka s posebnimi potrebami. Učiteljem, ki so na tej stopnji, 

organiziramo skupinske diskusije o specifični temi s področja posebnih potreb, 

udeleţbo na konferencah, obisk inkluzivnega razreda itd.  

3. stopnja pomeni iskanje rešitve. Učitelj je dobil v razred otroka s posebnimi 

potrebami in razmišlja, kaj mora zdaj narediti. Začne študirati literaturo z nasveti za 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                     Krajnc, N. (2011) 

 

44 

 

praktično delo z otrokom s posebnimi potrebami v razredu, poišče strategije reševanja 

problemov pri svetovalnem delavcu, ogleda si videoposnetke praktičnega dela v 

razredu, obišče razred z vključenim otrokom s posebnimi potrebami itd.  

4. stopnja je povezana s posledicami vključevanja otroka, z njegovimi 

izobraţevalnimi in socialnimi doseţki itd. Ta učitelj intenzivno premišljuje o 

rezultatih, ki jih bo z otrokom dosegel, o svojih strahovih, napredku, evalvaciji, 

uspešnosti, zato preučuje raziskovalne izsledke s področja vključevanja otrok s 

posebnimi potrebami, izmenjuje znanja in izkušnje s kolegi, obiskuje delavnice, ki so 

namenjene razvoju veščin, obiskuje študijske skupine itd.  

5. stopnja predstavlja sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci v timu, zato da bi 

vnesel spremembe v proces poučevanja. Ta strokovni delavec se zaveda, da mu kolegi, 

predvsem tisti, ki imajo izkušnje na področju inkluzije, lahko pomagajo. Učitelj se 

udeleţuje rednih srečanj strokovnega tima, poišče pomoč specialnih pedagogov za 

prilagajanje gradiv, pripomočkov, kurikula itd.  

6. stopnja zahteva okrepitev. Učitelj se bolj zanima za inkluzijo, pokaţe se izboljšanje 

in inovativnost pri delu z otrokom s posebnimi potrebami, zato ţe dosega določen 

uspeh in na podlagi izkušenj vedno uspešneje vključuje otroka. Svoje izkušnje ţeli 

izmenjati z drugimi, zato se udeleţuje konferenc, sodeluje na seminarjih, kjer 

predstavi svoje izkušnje, piše članke itd. 

 

2.6 VLOGA UČITELJA PRI  ŠPORTNI VZGOJI 
 

Različni avtorji pogosto razmišljajo o » novih vlogah« današnjega učitelja. V resnici ne gre za 

povsem nove vloge, spreminjajo se predvsem poudarki. Spremembe v druţbi povzročajo, da 

morajo učitelji sprejeti neke nove vloge, nekatere prejšnje pa spremeniti ali opustiti.  

Pučko in Rugelj (2006) v svojem članku med novimi vlogami poudarjata predvsem odprtost 

za spreminjanje, učitelj namreč izgublja nekatere tradicionalne vloge (npr. skoraj edini vir 

informacij), jih prilagaja novim okoliščinam (mentorska vloga, organizacija učnih situacij, 

intenzivnejše vključevanje učencev, prilagajanje njihovim posebnim potrebam ...). 

Štemberger (2007) pravi, da je vodenje športnovzgojnega procesa specifično in se razlikuje od 

vodenja preostalega dela pedagoškega procesa, ki ga izvaja razredni učitelj. Pri športni vzgoji 

so otroci nenehno v gibanju, zato poteka veliko bolj dinamično. Moţnost poškodb je zato 
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večja, hitreje se spreminjajo učne in vzgojne situacije. Učitelj mora zato poznati drugačne 

načine dela, ki mu omogočajo nadzor nad vsemi učenci, hkratno aktivnost, zagotavljati 

varnost in diferenciacijo pouka glede na sposobnosti, znanje in značilnosti učencev. 

Če je bil v preteklosti učitelj predvsem posredovalec znanja v najširšem pomenu besede in je 

bil lahko osredotočen predvsem na kurikul in njegovo izvajanje, mora biti učitelj danes tudi 

natančen pedagoški »diagnostik«, ustvarjalen in fleksibilen organizator raznolikih učnih 

priloţnosti in reflektivni praktik, ki zna konstruktivno pristopati k izzivom vsakdanjega dela. 

Poleg tega mora znati vzdrţevati soustvarjalen odnos z učenci, starši in drugimi strokovnimi 

delavci, oblikovati individualni delovni načrt pomoči (opredeliti učenčeve teţave in močna 

področja, načrtovati cilje pomoči, prilagojeno poučevanje ipd.) ter učinkovito poznati in 

izvajati vse zakonske predpise in administrativne zahteve poučevanja in nudenja pomoči 

učencem s posebnimi potrebami. Učitelj mora biti tudi motiviran in pripravljen skrbeti za 

stalno strokovno izpopolnjevanje na področju seznanjanja z različnimi vrstami posebnih 

potreb, sodobnimi pristopi k poučevanju, učinkovitimi oblikami pomoči in na področju veščin 

timskega dela in vzpostavljanja soustvarjalnega odnosa z vsemi udeleţenci vzgojno-

izobraţevalnega procesa (Pulec Lah, 2009). 

Vodeb (2001) pravi, da postopek vključevanja gibalno oviranega učenca v večinsko osnovno 

šolo in s tem tudi v redno športno vzgojo zahteva od učitelja učenje in trdo delo. Izziva 

vsakogar, ki se ukvarja z izobraţevanjem, da s spremembo običajnega postopka in s 

sprejetjem gibalno oviranega otroka v razred spremeni tudi svoje mnenje o mestu gibalno 

oviranih otrok. Učitelj sodeluje in učinkovito deli naloge,  tako da gibalno ovirani učenec ne 

bo izključen in ne izoliran. Učitelj pritegne vse učence k delu z uporabo različnih metod, ki 

tudi učencu s posebnimi potrebami omogočajo, da postane aktiven. 

Mušič (1993) pravi, da je naloga učitelja pri športni vzgoji organizirati dejavnost tako, da se 

posameznik v skupino lahko vključi in se njej tudi uveljavi. Pri tem mora upoštevati procese 

skupinske dinamike – medsebojne odnose v skupini in odnose skupine in posameznikov do 

njega kot vodja učnega procesa. Učitelj mora biti dober opazovalec in biti sposoben reagirati 

na trenutne situacije in jih ustrezno prilagajati.  

Vute (1999) pravi, da je pomembno, da učitelji in vzgojitelji ohranijo toliko zaupanja v svoje 

sposobnosti, da delo z gibalno ovirani učenci poteka sproščeno in prijetno. Brez poznavanja 

načinov vodenja prilagojenih športnih dejavnosti pa je prav gotovo teţko pričakovati, da bo 

vključevanje teh otrok v pouk športne vzgoje uspešno in varno. Neznanje na tem področju 
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ima lahko še posebej pri športni vzgoji hude posledice. Zato uspešno vključevanje gibalno 

oviranih otrok od učitelja zahteva temeljito pripravo, del tega pa je lahko tudi oblikovanje 

našega vedenja in stališč do športa gibalno oviranih.  

Pomembno vlogo ob učitelju pa ima tudi asistent oziroma spremljevalec, ki gibalno 

oviranemu učencu fizično pomaga pri prihodu v šolo, prehodu iz razreda v razred, pri izvedbi 

športnih, kulturnih in naravoslovnih dejavnostih ipd. Pomembno pa je, da asistent ves čas 

sodeluje in se povezuje s pedagoškimi in svetovalnimi delavci šole ter starši (Vodeb, 2001).  

Razredni učitelji postajajo torej vse pomembnejši dejavnik gibalnega opismenjevanja otrok. 

Ta njihova vloga se postopoma samo še povečuje. Z vključevanjem gibalno oviranih učencev 

so učitelji večkrat postavljeni pred določene izzive, ki lahko presegajo osnovne kompetence, 

ki so jih pridobili s svojim dodiplomskim izobraţevanjem in usposabljanjem. Ob soočenju z 

novimi zahtevami in odgovornostmi za učinkovito vključevanje in poučevanje učencev s 

posebnimi potrebami učitelji pogosto izraţajo skrb in dvom o ustrezni usposobljenosti za delo 

z učenci z izrazitejšimi posebnimi vzgojno-izobraţevalnimi potrebami.  

Vse raziskave, ki so bile narejene na področju stališč študentov in učiteljev do vključevanja 

učencev s posebnimi potrebami v redne oblike izobraţevanje kaţejo skrbi in dvome učiteljev o 

njihovi usposobljenosti  oziroma kompetentnosti za delo z učenci s posebnimi potrebami.  

 

Menim, da bi morali v bodoče preko študijskih programov nameniti več pozornosti 

pridobivanju tistih kompetenc, ki bi bodoče učitelje usposobile za novosti, ki jih v šole prinaša 

vključevanje otrok s posebnimi potrebami, interdisciplinarnosti, ki pomeni sodelovanje z 

drugimi učitelji in strokovnjaki, ter komuniciranju, kamor sodi tudi sodelovanje z starši.  

Pučko in Rugelj (2006) menita, da če bomo pri učiteljih hoteli doseči pogosto omenjano 

preusmeritev od »posredovalcev znanja« k »specialistom za učenje«, bo treba posvetiti več 

pozornosti usposobljenosti diplomantov za razvijanje optimalnih učnih strategij pri učencih.  

2.6.1 UČITELJ IN NJEGOV ODNOS DO ŠPORTNE VZGOJE 

 

Rozman (2002) v svoji diplomski nalogi pravi, da ima učitelj velik vpliv na učenca in na 

oblikovanje njegovega odnosa do športa in športne vzgoje. Kakšen vpliv bo imel učitelj na 

učenca in na oblikovanje odnosa, je odvisno od strokovne usposobljenosti učitelja, njegovega 
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lastnega odnosa do športa in športne vzgoje, okolja, v katerem ţivi, ter od materialnih 

pogojev.  

Pravi tudi, da za mora uspešno izvajanje športne vzgoje učitelj izpolnjevati tri pogoje: 

 biti mora sposoben poučevati športno vzgojo, 

 biti mora strokovno usposobljen in podkovan z ustreznim znanjem za poučevanje 

športne vzgoje, 

 imeti mora motivacijo za poučevanje.  

To slednje je zelo pomembno, saj brez motivacije in pozitivnega odnosa do športne vzgoje 

učitelj teţko izvaja športno vzgojo. Dodaja še, da bo učitelj, ki je strokovno usposobljen, nima 

pa pozitivnega odnosa do športa in športne vzgoje, teţko vplival in oblikoval pozitiven odnos 

do športa pri svojih učencih. V njegovem vedenju, posredovanju učne snovi in delu se odraţa 

njegov odnos do tega predmeta. Skozi njegov odnos pa se oblikuje odnos učencev, ki jih 

poučuje. Bistvo njegovega poslanstva je v posredovanju nadvse pomembnih gibalnih vrednot, 

tako da bodo učenci tudi kasneje ohranili pozitiven odnos do gibanja in zdravega športnega 

udejstvovanja (Rozman, 2002) 

V nadaljevanju bom predstavila, kakšen odnos oziroma stališča pa imajo študentje in učitelji 

do vključevanja gibalno oviranih učencev v športno vzgojo.  

2.6.2 STALIŠČA ŠTUDENTOV IN UČITELJEV DO VKLJUČEVANJA GIBALNO 

OVIRANIH UČENCEV V ŠPORTNO VZGOJO  

 

V literaturi sem lahko večkrat zasledila, da so ključnega pomena za inkluzijo učencev s 

posebnimi potrebami ravno stališča vodstva šole, učiteljev, vrstnikov in staršev. Kavkler 

(2008) stališča posameznika izpostavlja kot enega najbolj pomembnih pogojev uspešne 

inkluzije, saj pravi, da lahko vodstvo šole in učitelji s pozitivni stališči do vključevanja v 

danih razmerah omogočijo optimalno vključevanje otroka.  

Senegačnik (2006) je v diplomski nalogi zapisala, da je uspešnost vključevanja odvisna od 

stališč, odnosov, strokovne pripravljenosti, timskega dela, materialne podpore in politike vseh 

sodelujočih v pedagoškem procesu. Pravi tudi, da lahko pozitivna naravnanost učitelja 

oziroma športnega pedagoga in drugih pedagogov prinese osnovo za uspešno inkluzivno 

izobraţevanje gibalno oviranega otroka. S pomočjo standardiziranega vprašalnika je zgoraj 

našteto raziskovala med študenti 4. letnika specialne in rehabilitacijske pedagogike (v 
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nadaljevanju SRP) in študenti 4. letnika Fakultete za šport (v nadaljevanju FŠ). Rezultati so 

pokazali, da imajo študentje SRP pozitivnejše stališče o vplivu inkluzije na pouk in da so bolj 

pripravljeni vključevati gibalno ovirane učence v športno vzgojo kot študenti FŠ. V 

poznavanju pojma inkluzija in gibalno ovirani učenec se študenti SRP in FŠ ne razlikujejo. 

Razlikujejo se v občutju kompetence, kjer se študenti SRP počutijo bolj kompetentne za 

poučevanje športne vzgoje gibalno oviranih učencev kot študenti FŠ. Študenti SRP imajo več 

osebnih izkušenj z gibalno oviranimi učenci kot študenti FŠ, vendar te niso pozitivnejše. 

Študenti FŠ in SRP se ne razlikujejo v stališčih učinkov inkluzije na gibalno ovirane učence in 

njihove vrstnike.  

Podobno raziskavo je naredila Rovšček (2007) med študenti Pedagoške fakultete v Ljubljani s 

pomočjo enakega vprašalnika kot Senegačnik (2006). V raziskavo je vključila študente 4. 

letnika SRP in študente razrednega pouka (v nadaljevanju RP). Prišla je do naslednjih 

ugotovitev: študenti RP  in študenti SRP imajo pozitivna stališča do inkluzije gibalno oviranih 

učencev v športno vzgojo. Študenti RP imajo pozitivnejša stališča o učinku inkluzije na 

gibalno ovirane učence in njihove vrstnike kot študenti SRP, medtem ko se v stališčih o 

vplivu inkluzije na pouk ne razlikujejo. Študenti SRP bolje poznajo in razumejo pojma 

gibalna oviranost in inkluzija. Prav tako imajo študenti SRP z gibalno oviranimi osebami več 

osebnih izkušenj, vendar ne pozitivnejših kot študenti RP. Študenti SRP se čutijo bolj 

kompetentne za poučevanje športne vzgoje in so bolj pripravljeni vključevati gibalno ovirane 

učence v redno športno vzgojo kot študenti RP. 

Senegačnik (2006) in Rovšček (2007) sta torej raziskovali stališča študentov do vključevanja 

gibalno oviranih učencev v športno vzgojo. Kakšna pa so stališča učiteljev, ki ţe poučujejo?  

Sraka (1999) je naredila raziskavo o tem, kakšna so stališča do integracije in do dela z učenci 

s posebnimi potrebami pri učiteljih. V raziskavo je vključila 33 učiteljev, od tega 17 učiteljev 

predmetnega pouka in 16 učiteljev razrednega pouka. Na šoli, kjer je izvajala raziskavo, je 

vključenih šest otrok s posebnimi potrebami, vsi so gibalno ovirani, njihova stopnja oviranosti 

pa je različna. Z vprašalnikom je skušala ugotoviti, kaj učitelji menijo o integraciji otrok s 

posebnimi potrebami na splošno in kakšno stališče imajo konkretno do svojega poučevanja v 

integriranem razredu. Prišla je do ugotovitev, da se večina učiteljev strinja z integracijo otrok 

s posebnimi potrebami v redne osnovne šole. Večina se jih je strinjala, da je za izvajanje 

integracije na šoli treba zagotoviti določene objektivne moţnosti, kot so ustrezen prostor, 

manjše število učencev v razredu, odpravljene arhitektonske ovire ipd. Zanimivo je dejstvo, 
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da je večina učiteljev mnenja, da bi med vsemi učenci s posebnimi potrebami najlaţje 

poučevali gibalno oviranega učenca, saj so mnenja, da so njihove intelektualne sposobnosti 

normalno razvite, obenem pa opozarjajo na premajhno strokovno usposobljenost za to delo in 

menijo, da gibalno ovirani učenci potrebujejo specializirane strokovnjake, saj ti učenci 

zahtevajo pri pouku poseben, individualizirani pristop. 

Mušič (1993) je v svoji diplomski nalogi raziskovala stališča učiteljev do športa gibalno 

oviranih na področju Bele krajine. V anketo je vključila 50 učiteljev sedmih osnovnih šol, od 

tega so polovico anket reševali učitelji razrednega pouka, polovico pa učitelji predmetnega 

pouka. Prišla je do naslednjih ugotovitev: učitelji razrednega in predmetnega pouka imajo 

pozitivna stališča do tekmovalnega športa gibalno oviranih in do športne rekreacije gibalno 

oviranih. Prav tako imajo pozitivna stališča do športne vzgoje gibalno oviranih. Menijo celo, 

da je športna vzgoja gibalno oviranih nujno potrebna, saj šport prispeva k razvijanju njihovih 

sposobnosti, k boljšemu razpoloţenju in samozavesti, sproščanju psihičnih naporov ter 

boljšemu zdravju. Nekateri so tudi mnenja, da bi v času šolanja gibalno ovirani učenci športno 

vzgojo potrebovali vsak dan in ne samo dve uri na teden. 

Inkluzija torej terja stalno spreminjanje prakse, kar zmorejo le strokovni delavci, ki imajo 

pozitivna stališča do vključevanja otrok s posebnimi potrebami in tudi potrebna znanja in 

strategije za timsko delo in delo z otrokom s posebnimi potrebami.  

V nadaljevanju bom predstavila empirični del diplomskega dela, ki temelji na teoretičnih 

predpostavkah in definicijah, predstavljenih v prvem delu. Opisala bom raziskavo, s katero 

sem ţelela odkriti stališča učiteljev 1. in 2. triade večinske OŠ v občini Ormoţ do 

vključevanja gibalno oviranih učencev v športno vzgojo. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 CILJI RAZISKAVE 
 

Skladno s problemom raziskave sem si postavila naslednje cilje:  

o STALIŠČA:  

1. ugotoviti, kakšna so stališča učiteljev 1. in 2. triade do inkluzije gibalno oviranih 

učencev v športno vzgojo;  

2. ugotoviti razlike in podobnosti med stališči učiteljev 1. in učiteljev 2. triade o učinku 

inkluzije na gibalno ovirane učence in njihove vrstnike; 

3. ugotoviti razlike in podobnosti med stališči učiteljev 1. in učiteljev 2. triade o vplivu 

inkluzije na pouk. 

o POZNAVANJE POJMOV:  

4. ugotoviti, kakšno je  poznavanje pojmov gibalna oviranost in inkluzija med  učitelji 1. 

in 2. triade; 

o KOMPETENTNOST: 

5. ugotoviti, ali se učitelji 1. in 2. triade počutijo kompetentne za poučevanje športne 

vzgoje gibalno oviranih otrok;  

o PRIPRAVLJENOST NA VKLJUČEVANJE:  

6. ugotoviti stopnjo pripravljenosti učiteljev 1. in 2. triade na vključevanje gibalno 

oviranih v športno vzgojo; 

7. ugotoviti, ali obstajajo kakšne razlike med učitelji 1. in 2. triade glede na stopnjo 

pripravljenosti vključevanja gibalno oviranih učencev v športno vzgojo. 

 

3.2 HIPOTEZE 
 

Glede na postavljene cilje sem opredelila naslednje hipoteze:  

o STALIŠČA:  

1. Učitelji 1. in 2. triade imajo do inkluzije gibalno oviranih učencev v športno vzgojo 

pozitivna stališča.  
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2. Učitelji 1. in 2. triade se ne razlikujejo v stališču o učinkih inkluzije na gibalno ovirane 

učence in njihove vrstnike. 

3. Učitelji 1. in 2. triade se razlikujejo v stališču o vplivu inkluzije na pouk. 

o POZNAVANJE POJMOV:  

4. Učitelji 1. in 2 triade poznajo in razumejo proces inkluzije ter izraz gibalno ovirani 

učenec.  

o KOMPETENTNOST: 

5. Učitelji 1. in 2. triade se ne počutijo dovolj kompetentne za poučevanje športne vzgoje 

gibalno oviranih otrok  

o PRIPRAVLJENOST NA VKLJUČEVANJE:  

6. Učitelji 1. in 2. triade so pripravljeni vključevati gibalno ovirane učence v športno 

vzgojo.  

7. Učitelji 1. triade so bolj pripravljeni vključevati gibalno ovirane učence v športno 

vzgojo kot učitelji 2. triade. 

 

3.3 METODOLOGIJA  

3.3.1 OPIS VZORCA 

 

V vzorec sem zajela 35 učiteljev 1. in 2. triade, in sicer 

 18 učiteljev 1. triade, od tega je bilo 18 oseb ţenskega spola,  

 17 učiteljev 2. triade, od tega je bilo 14 oseb  ţenskega spola in 3 osebe moškega 

spola.  

 

Graf 1: Struktura vzorca učiteljev 1. triade glede na spol  
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Iz grafa 1 je razvidno, da 1. triado v občini Ormoţ v celoti poučujejo učiteljice.  

 

Graf 2: Struktura vzorca učiteljev 2. triade glede na spol 

Graf 2 tudi kaţe izrazito prevlado ţenskega spola med učitelji 2. triade.  

 

Graf 3: Struktura vzorca učiteljev v posamezni triadi (1. triada in 2. triada) 

Odstotka učiteljev 1. in 2. triade sta skoraj izenačena.  V vzorec je bilo zajetih 18 učiteljev 1. 

triade in 17 učiteljev 2. triade.  
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Graf 4: Pridobljene kompetence med študijem s področja športne vzgoje gibalno oviranih 

učencev 

Graf 4 kaţe, da so učitelji 1. in 2. triade med študijem pridobili malo kompetenc s področja 

športa gibalno oviranih učencev. Kar 88,9 % učiteljev 1. triade in 94,1 % učiteljev 2. triade 

med študijem ni obiskovalo nobenega predmeta, ki bi se nanašal na športno vzgojo gibalno 

oviranih oseb. Le majhen odstotek, in sicer 11,1 % učiteljev 1. triade in 5,9 % učiteljev 2. 

Triade je med študijem obiskovalo predmet, ki se je nanašal tudi na šport gibalno oviranih 

oseb.  

 

Graf 5: Pridobljene kompetence učiteljev 1. in 2. triade izven dodiplomskega študija 

Graf 5 prikazuje pridobljene kompetence učiteljev 1. in 2. triade izven dodiplomskega študija.  

61,1 % učiteljev 1. triade in 52,9 % 2. triade se je odločilo pridobiti kompetence za 

poučevanje športne vzgoje gibalno oviranih oseb izven dodiplomskega študija. Je pa kar visok 

odstotek učiteljev, 38,9 % učiteljev 1. triade in 47,1 % 2. triade, ki pa se za to obliko 

pridobivanja kompetenc niso odločili. Sklepam, da so se učitelji za dodatno izobraţevanje 

odločili, ko so v svoj razred dobili gibalno oviranega učenca in so bili postavljeni pred nov 

izziv in preizkušnjo.  

Z vključevanjem gibalno oviranih učencev so učitelji večkrat postavljeni pred določene 

izzive, ki lahko presegajo osnovne kompetence, ki so jih pridobili s svojim dodiplomskim 

izobraţevanjem in usposabljanjem. V nadaljevanju diplomskega dela sem predstavila tudi, 

kako kompetentne se za poučevanje športne vzgoje gibalno oviranih učencev počutijo učitelji 

1. in 2. triade.  
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3.3.2 MERSKI INSTRUMENT 

 

Uporabljen je bil standardizirani vprašalnik (prirejen vprašalnik ATIPDEP), ki so ga leta 2002 

razvili Kudlaček, Valkova, Sherril, Mayars in French. ATIPDEP je kratica za Attitude 

Toward Teaching Individuals with Physical Disabitities in Physical Education, kar v 

slovenskem jeziku pomeni odnos do poučevanja gibalno oviranih oseb v športni vzgoji. 

Vprašalnik je bil preveden iz češkega jezika v angleški in slovenski jezik.  

Vprašalnik je bil prirejen v namen raziskave in vsebuje natančna navodila za izpolnjevanje 

vprašalnika. Sestavljen je iz dveh vprašanj o razumevanju definicij gibalne oviranosti in 

inkluzije, iz treh trditev o namerah in enajstih trditev o verjetnosti izida (vedenja) in oceni 

izida (vedenja). Produkt obeh tvori indeks vedenjskega prepričanja oziroma indeks stališča do 

določenega vedenja (indeks posameznikovega sistema prepričanj).  Vprašalnik je vseboval 

tudi 7 vprašanj o demografskih podatkih.  Za vsako trditev o nameri in prepričanju je bila 

uporabljena 7-stopenjska Likertova ocenjevalna lestvica. Rezultati vedenjskih prepričanj so 

bili spremenjeni iz enosmernih (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) v dvosmerne (-1, -2, -3, 0, 1, 2, 3) rezultate.  

Za izračun indeksa vedenjskega prepričanja (indeksa stališča do določenega vedenja) so bili 

med seboj pomnoţeni rezultati verjetnosti izida/vedenja in ocene izida/vedenja. Indeksi 

kaţejo stališča učiteljev do določenega obnašanja, pojma ali pojava.  

3.3.3 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

 

Vprašalnike sem osebno razdelila po osnovnih šolah v občini Ormoţ in se z ravnatelji 

oziroma svetovalnimi delavkami šol dogovorila, kdaj jih lahko pridem iskat. Navodila za 

izvajanje so bila ţe napisana, a sem jih razloţila še ustno. Učitelji so vprašalnike vzeli resno 

in mi vsi odgovorili na vsa vprašanja. Na vseh šolah so mi radi priskočili na pomoč. 

3.3.4 SPREMENLJIVKE 

 

NEODVISNE SPREMENLJIVKE: spol, starost, razred, ki ga poučujejo. 

ODVISNE SPREMENLJIVKE: stališča učiteljev 1. triade do vključevanja gibalno oviranih 

učencev v športno vzgojo in stališča učiteljev 2. triade do vključevanja gibalno oviranih 

učencev v športno vzgojo. 
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3.3.5 POSTOPKI OBDELAVE 

 

Podatke sem obdelala s programoma SPSS Statistics 17.0 in Microsoft Excel Starter 2010. 

Uporabila sem naslednje statistične parametre: absolutna frekvenca (f), relativna frekvenca 

(%), aritmetična sredina (M), standardna deviacija (SD), Levenejev test homogenosti (F) in t-

test (neodvisni vzorci) (t). 

Rezultate sem prikazala v tabelah in grafih.  Pri statistično pomembnem sklepanju sem 

uporabila tveganje 0,05 (5 %).  

 

3.4 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

3.4.1 STALIŠČA UČITELJEV 1. IN 2. TRIADE 

 

H1: Učitelji 1. in 2. triade imajo do inkluzije gibalno oviranih učencev v športno vzgojo 

pozitivna stališča.  

Tabela 1: Parametri opisne statistike (aritmetična sredina, standardni odklon) za stališča 

učiteljev 1. in 2. triade o učinkih inkluzije na gibalno ovirane učence in njihove 

vrstnike 

Trditev Triada N (število enot 

vzorca) 
M (aritmetična 

sredina) 

SD (standardna 

deviacija) 

1v 

 

1o 

 

1ind st 

1. triada 18 

17 

6,06 

6,12 

1,162 

1,166 2. triada 

1. triada 18 

17 

6,11 

6,24 

0,900 

1,147 2. triada 

1. triada 18 

17 

37,72 

38,88 

11,224 

11,747 2. triada 

3v 

 

3o 

 

3ind st 

1. triada 18 

17 

6,44 

5,94 

0,784 

1,435 2. triada 

1. triada 18 

17 

6,89 

6,76 

0,323 

0,752 2. triada 

1. triada 18 44,56 6,679 
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 2. triada 17 40,59 11,614 

5v 

 

5o 

 

5ind st 

 

1. triada 18 

17 

5,94 

6,41 

1,392 

0,0795 2. triada 

1. triada 18 

17 

6,39 

6,41 

1,092 

0,870 2. triada 

1. triada 18 

17 

38,89 

41,47 

12,499 

8,854 2. triada 

6v 

 

6o 

 

6ind st 

 

1. triada 18 

17 

5,50 

5,59 

2,007 

0,939 2. triada 

1. triada 18 

17 

6,00 

6,47 

1,5340 

0,943 2. triada 

1. triada 18 

17 

35,00 

36,76 

17,557 

9,666 2. triada 

8v 

 

8o 

 

8ind st 

 

1. triada 18 

17 

6,17 

6,24 

1,098 

0,562 2. triada 

1. triada 18 

17 

6,44 

6,41 

0,616 

0,712 2. triada 

1. triada 18 

17 

40,17 

40,12 

9,787 

6,790 2. triada 

9v 

 

9o 

 

9ind st 

 

1. triada 18 

17 

6,28 

6,24 

1,127 

1,200 2. triada 

1. triada 18 

17 

6,33 

6,59 

0,970 

0,795 2. triada 

1. triada 18 

17 

40,67 

41,47 

11,652 

10,339 2. triada 

 

Hipotezo 1 sem potrdila.  Učitelji so se pri vsaki trditvi lahko opredelili na stopenjski lestvici 

z oceno od 1 do 7. Iz aritmetičnih sredin pri posameznih trditvah je razvidno, da so stališča 

učiteljev 1. in 2. triade do inkluzije gibalno oviranih učencev pozitivna. Menijo, da bodo od 

inkluzije gibalno oviranih učencev v redno športno vzgojo veliko pridobili tako gibalno 

ovirani učenci kot njihovi zdravi vrstniki – naučili se bodo interakcije, medsebojne pomoči, 

sodelovanja in tolerance. Strinjajo se tudi s trditvijo, da bo inkluzija imela pozitiven vpliv na 

razvoj osebnosti gibalno oviranih učencev in da bo zelo verjetno inkluzija gibalno oviranih 
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učencev povzročila njihovo boljše poznavanje. Do podobnih rezutatov je prišla tudi Mušič 

(1993), ki je med učitelji razrednega pouka ugotavljala stališča do športne vzgoje gibalno 

oviranih in ugotovila, da imajo učitelji pozitivna stališča in so mnenja, da je športna vzgoja 

gibalno oviranih nujno potrebna, saj šport prispeva k razvijanju njihovih sposobnosti, k 

boljšemu razpoloţenju in samozavesti, sproščanju psihičnih naporov ter boljšemu zdravju.  

Rovšček (2006), ki pa je podobno problematiko raziskovala med študenti, je ugotovila, da 

imajo študenti razrednega pouka tudi zelo pozitivna stališča do učinka in vpliva inkluzije 

gibalno oviranih učencev v športno vzgojo na gibalno ovirane učence, njihove vrstnike in na 

pouk.  

3.4.2 RAZLIKE IN PODOBNOSTI STALIŠČ UČITELJEV 1. IN 2. TRIADE 

 

H2: Učitelji 1. in 2. triade se ne razlikujejo v stališču o učinkih inkluzije na gibalno 

ovirane učence in njihove vrstnike. 

Tabela 2: Test homogenosti varianc in t-test za stališča o učinkih inkluzije učiteljev 1. in 2. 

triade 

Trditev Levenejev test t-test 

F (vrednost 

Levenejevega 

testa) 

P (tveganje) T (vrednost t-

testa) 

2P 

1v 

1o 

1ind st 

0,001 

1,652 

0,075 

0,973 

0,208 

0,786 

–0,158 

–0,357 

–0,299 

0,876 

0,723 

0,767 

3v 

3o 

3ind st 

2,103 

1,898 

2,924 

0,156 

0,178 

0,097 

1,298 

0,641 

1,248 

0,203 

0,526 

0,221 

5v 

5o 

5ind st 

3,904 

0,353 

3,427 

0,057 

0,556 

0,073 

–1,210 

–0,068 

–0,701 

0,235 

0,946 

0,488 

6v 

6o 

6ind st 

8,153 

3,644 

13,067 

0,007 

0,065 

0,001 

–0,165 

–1,085 

–0,365 

0,870 

0,286 

0,717 
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8v 

8o 

8ind st 

4,411 

0,542 

2,953 

0,043 

0,467 

0,095 

–0,231 

0,145 

0,017 

0,819 

0,885 

0,986 

9v 

9o 

9ind st 

0,005 

1,868 

1,214 

0,945 

0,181 

0,279 

0,108 

–0,847 

–0,215 

0,915 

0,403 

0,831 

 

V tabeli 2 so napisane oznake v, o in ind st ob različnih trditvah. Povzeto po Ajzenovi teoriji 

pomeni v verjetnost, da bo do nekega izida prišlo, o oceno izida, ki jo posameznik poda glede 

na verjetnost izida. Ind st pomeni indeks stališča, ki ga ima posameznik glede nekega 

vedenja, ki ga dobimo iz produkta verjetnosti izida in ocene izida (v x o = ind st). 

Hipotezo 2 sem potrdila. Pri vseh šestih trditvah razlike med aritmetičnimi sredinami obeh 

skupin niso statistično pomembne, saj je pri vseh trditvah P > 0,05. To sem pričakovala in si 

tako tudi zastavila hipotezo, in sicer da se učitelji 1. in 2. triade ne razlikujejo v stališču o 

učinkih inkluzije na gibalno ovirane učence in njihove vrstnike, kar potrjuje tudi t-test, s 

katerim sem preverjala, če slučajno obstajajo kakšne razlike. Razlike se niso pokazale niti pri 

eni trditvi.  

Rezultati kaţejo na to, da sicer za malenkost večji odstotek učiteljev 1. triade verjame, da bo 

vključevanje gibalno oviranih učencev v redno športno vzgojo njihove vrstnike spodbudilo k 

učenju medsebojne pomoči in sodelovanja, vendar je to tako malenkostno, da ne morem trditi, 

da se učitelji na splošno razlikujejo v stališčih o učinku inkluzije na gibalno ovirane učence in 

njihove vrstnike. Situacija je obratna pri trditvah, kjer nekoliko večji odstotek učiteljev 2. 

triade ocenjuje, da bo vključevanje gibalno oviranih učencev povzročilo učenje večje 

interakcije, tolerance in boljše poznavanje gibalno oviranih oseb. Prav tako so učitelji 2. triade 

za malenkost bolj  naklonjeni trditvi, da bo imela inkluzija pozitiven vpliv na razvoj osebnosti 

gibalno oviranih učencev.  

Torej so se pri ocenjevanju učinka inkluzije pokazale statistično nepomembne razlike,  saj se 

tako učitelji 1. kot učitelji 2. triade zelo dobro zavedajo pozitivnega pomena inkluzije. In 

ravno ta pozitivni pristop je zelo pomemben, saj kot sem ţe zapisala v teoretičnem delu, so 

učitelji tisti, ki s pozitivnimi stališči lahko najdejo strategije in vire pomoči, da omogočijo 

uspešno vključevanje gibalno oviranega učenca, obenem pa še učijo njegove zdrave vrstnike 

pomembnih vrednot, ki jim bodo v ţivljenju še zelo prav prišle.  
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Parametri opisne statistike (aritmetična sredina, standardni odklon) za stališča učiteljev 1. in 

2. triade o učinkih inkluzije na gibalno ovirane učence in njihove vrstnike so v prilogi B1. 

H3: Učitelji 1. in 2. triade se razlikujejo v stališču o vplivu inkluzije na pouk. 

Tabela 3: Test homogenosti varianc in t-test za stališča o vplivu inkluzije na pouk učiteljev 1. 

in 2. triade 

Trditev Levenejev test t-test 

F (vrednost 

Levenejevega 

testa) 

P (tveganje) t (vrednost t-

testa) 

2P 

2v 

2o 

2ind st 

5,673 

3,783 

0,494 

0,023 

0,060 

0,487 

–1,041 

1,888 

0,509 

0,305 

0,068 

0,614 

4v 

4o 

4ind st 

0,310 

0,350 

0,136 

0,582 

0,558 

0,714 

–0,006 

0,269 

0,132 

0,995 

0,789 

0,896 

7v 

7o 

7ind st 

12,254 

0,270 

8,256 

0,001 

0,607 

0,007 

–2,976 

1,157 

–0,907 

0,005 

0.256 

0,371 

10v 

10o 

10ind st 

0,961 

0,475 

0,740 

0,334 

0,495 

0,396 

–2,513 

0,578 

–2,116 

0,017 

0,567 

0,042 

 

Hipoteze 3 nisem mogla potrditi.  Statistično pomembne razlike so se pokazale le dvakrat  

pri ocenjevanju verjetnosti vedenja in enkrat v stališču do vedenja. Pri ostalih ocenah ni bilo 

statistično pomembnih razlik. Znotraj 5 % tveganja sem torej lahko analizirala le dve 

vprašanji od štirih. Pri ostalih dveh vprašanjih je bilo tveganje večje. Zato na osnovi analize 

dveh vprašanj hipoteze ne morem potrditi.  

Med učitelji 1. in 2. triade so statistično pomembne razlike le pri dveh ocenah verjetnosti 

vedenja (7v in 10v) ter enkrat v stališču do vedenja (10 ind st).  Učitelji 1. triade menijo, da 

bodo gibalno ovirani učenci nekoliko upočasnili podajanje navodil in napredek pri redni 

športni vzgoji. Učitelji 2. triade so pri tej trditvi nekoliko bolj optimistični. Podobno se kaţe 
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tudi pri trditvi 10v, kjer se učitelji 1. triade malo bolj nagibajo k trditvi, da bo vključevanje 

gibalno oviranih učencev v športno vzgojo nekoliko zmanjšalo kakovost pouka.  

Sklepam, da je to zato, ker se učitelji zavedajo, da je treba proces športne vadbe natančno 

načrtovati in upoštevati posameznikove posebnosti, ki načrtovanje podaljšajo, učitelji 1. triade 

pa imajo v razredu mlajše učence in so zato malo negotovi glede podajanja navodil in samega 

napredka. Kljub temu pa učitelji vplivov inkluzije gibalno oviranih učencev v splošnem ne 

ocenjujejo negativno in do tega nimajo negativnih stališč.  

Podobne hipoteze, kot sta hipoteza 2 in hipoteza 3, sta v svojih diplomskih delih raziskovali 

Senegačnik (2006) in Rovšček (2007), le da sta primerjali študente različnih fakultet oziroma 

smeri. Senegačnik je primerjala študente pedagoške fakultete, oddelek SRP ter študente 

fakultete za šport. Rovšček pa je med študenti pedagoške fakultete primerjala oddelek SRP in 

oddelek RP. Med njimi sta ugotovili statistično pomembne razlike o stališčih glede učinka in 

vpliva inkluzije na učence in pouk, to pa zaradi tega, ker študentje obiskujejo različne 

programe in si pridobijo tudi različno znanje in kompetence. V svoji raziskavi teh razlik 

nisem uspela dokazati, saj so bili učitelji 1. In 2. triade deleţni enakega programa 

izobraţevanja. Dokazala sem le to, da imajo učitelji pozitivna stališča do inkluzije gibalno 

oviranega učenca, ne pa razlik med njimi. 

Parametri opisne statistike (aritmetična sredina, standardni odklon) za stališča učiteljev 1. in 

2. triade o vplivu inkluzije na pouk so v prilogi B2. 

3.4.3 POZNAVANJE POJMOV GIBALNA OVIRANOST IN INKLUZIJA MED 

UČITELJI 1. IN 2. TRIADE 

 

H4: Učitelji 1. in 2. triade poznajo in razumejo proces inkluzije ter izraz gibalno ovirani 

učenec. 

Hipotezo 4 sem potrdila. Učitelji 1. in učitelji 2. triade poznajo in razumejo proces inkluzije 

ter izraz gibalna oviranost.  
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Graf 6: Razumevanje pojma gibalna oviranost med učitelji 1. in 2. triade 

Iz grafa 6 je razvidno, da učitelji 1. triade in učitelji 2. triade razumejo pojem gibalna 

oviranost. Definicijo popolnoma razume kar 88,8 % učiteljev 1. triade in 82,4 % učiteljev 2. 

triade. 5,6 % učiteljev 1. triade in 17,6 % učiteljev 2. triade se je opredelilo z oceno 6, kar 

kaţe na skoraj popolno razumevanje definicije. Med učitelji 1. triade je 5,6 % učiteljev, ki so 

svoje razumevanje definicije opredelili kot nekaj vmes, kar pomeni, da jo razumejo le do neke 

mere. Med učitelji 1. in 2. triade pa ni učitelja, ki definicije vsekakor ne bi razumel. 

 

Graf 7: Razumevanje pojma inkluzija med učitelji 1. in 2. triade 

Iz grafa 7 je razvidno, da učitelji 1. in 2. triade v večini poznajo in razumejo proces inkluzije, 

saj kar 66,6 % učiteljev 1. triade in 58,8 % 2. triade trdi, da definicijo inkluzije vsekakor 

poznajo. 11,1 % učiteljev 1. triade in 29,4 % učiteljev 2. triade se je opredelilo z oceno 6, kar 

kaţe na skoraj popolno razumevanje definicije. Med učitelji 1. triade je 5,6 % učiteljev in med 
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učitelji 2. triade 5,9 % učiteljev, ki so se odločili za oceno pod 4, kar kaţe na nekoliko slabše 

poznavanje pojma inkluzija. Med učitelji 1. in 2. triade pa ni niti enega učitelja, ki definicije 

vsekakor ne bi popolnoma razumel.  

Do podobnih rezultatov je prišla tudi Rovšček (2006), ki je v diplomskem delu raziskovala, 

kakšno je poznavanje pojmov gibalna oviranost in inkluzija med študenti RP in SRP. 

Ugotovila je, da študentje skoraj popolnoma razumejo obe definiciji in se med sabo v 

poznavanju omenjenih pojmov ne razlikujejo.  

Iz zgornjih ugotovitev lahko zaključim, da učitelji vsekakor poznajo in razumejo definicije 

inkluzije in gibalne oviranosti, vendar se mi zdi pomembno omeniti, da samo poznavanje 

pojma še ne pomeni strinjanja z njim, pozitivnega stališča in občutka kompetentnosti za delo z 

učenci z gibalno oviranostjo.  

Parametri opisne statistike (aritmetična sredina, standardni odklon) za razumevanje in 

poznavanje pojma gibalna oviranost in inkluzija učiteljev 1. in 2. triade so v prilogi B3. 

3.4.4 OBČUTEK KOMPETENTNOSTI UČITELJEV 1. IN 2. TRIADE ZA 

POUČEVANJE ŠPORTNE VZGOJE GIBALNO OVIRANIH UČENCEV 

 

H5: Učitelji 1. in 2. triade se ne počutijo dovolj kompetentne za poučevanje športne 

vzgoje gibalno oviranih otrok. 

Tabela 4: Struktura obeh vzorcev glede na občutek kompetentnosti poučevanja športne vzgoje 

gibalno oviranih učencev  

 

 

Kako kompetentnega 

se počutite danes za 

poučevanje redne 

športne vzgoje 

gibalno oviranih 

učencev? 

 

 1. triada 2. triada Skupaj 

 

nekompetenten 

 

 

44,4 % 

 

58,8 % 

 

51,4 % 

 

nekoliko kompetenten 

 

 

50,0 % 

 

35,3 % 

 

42,9 % 
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zelo kompetenten 

 

 

5,6 % 

 

 

5,9 % 

 

5,7 % 

 

Tabela 5: Struktura obeh vzorcev glede na nivo znanja, informacij in izkušenj, potrebnih za 

poučevanje športne vzgoje gibalno oviranih učencev  

 

Se vam zdi, da imate 

dovolj znanj, informacij in 

izkušenj za poučevanje 

redne športne vzgoje 

gibalno oviranih učencev? 

 1. triada 2. triada Skupaj 

 

DA 

 

16,7 % 

 

5,9 % 

 

11,4 % 

 

NE  

 

 

83,3 % 

 

94,1 % 

 

88,6 % 

 

 

Hipotezo 5 sem potrdila. Raziskava je pokazala, da se učitelji 1. in učitelji 2. triade počutijo 

nekompetentne za poučevanje športne vzgoje, prav tako je velik odstotek učiteljev, ki se 

počutijo nekoliko kompetentne in zelo majhen odstotek učiteljev, ki se počutijo kompetentne 

za poučevanje športne vzgoje gibalno oviranih učencev. Prav tako učitelji v veliki večini, kar 

88,6 %, menijo, da nimajo dovolj znanj, informacij in izkušenj za poučevanje športne vzgoje 

gibalno oviranih učencev.  

Če svoje ugotovitve naveţem na raziskave, ki sem jih omenila v teoretičnem delu, lahko 

vidimo, da so do podobnih rezultatov prišli ţe večkrat. Sraka (1999) pravi, da učitelji 

opozarjajo na premajhno strokovno usposobljenost za to delo in menijo, da gibalno ovirani 

učenci potrebujejo specializirane strokovnjake, saj ti učenci zahtevajo pri pouku poseben, 

individualizirani pristop. Tudi Lamovec (2006) je z anketo ugotovila, da so učitelji mnenja, da 

za delo z učenci s posebnimi potrebami, natančneje z gibalno oviranimi učenci nimajo 

ustreznih znanj, si pa ţelijo taka znanja pridobiti.  

Učitelji 1. in 2. triade  tekom študija pridobijo skromen nabor teoretičnega znanja s področja 

posebnih potreb, o osebah z gibalno oviranostjo, o delu z njimi, o prilagojeni športni 

dejavnosti ter o praktičnih znanjih v različnih situacijah, saj je poudarek  predvsem na športni 

vzgoji otrok brez posebnih potreb, in tako študentje ne pridobijo zadostnih kompetenc za delo 
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z gibalno oviranimi učenci pri športni vzgoji. In to potem potrjuje tudi trditev, ki jo v svojem 

članku navaja Štemberger (2007), ki pravi, da lahko izvajanje športnovzgojnega procesa 

študentov povzroča obilico neprijetnih občutkov, zraven pa je še prisoten strah pred lastnim 

neznanjem in nesposobnostjo vodenja športnovzgojnega procesa, še posebej če je v razred 

vključen gibalno ovirani učenec, za katerega, kot učitelji tudi sami trdijo, učitelji nimajo 

pridobljenih ustreznih kompetenc.  

3.4.5 PRIPRAVLJENOST UČITELJEV 1. IN 2. TRIADE ZA VKLJUČEVANJE 

GIBALNO OVIRANIH UČENCEV V ŠPORTNO VZGOJO 

 

H6: Učitelji 1. in 2. triade so pripravljeni vključevati gibalno ovirane učence v športno  

vzgojo.  

Tabela 6: Parametri opisne statistike (aritmetična sredina, standardni odklon) za pripravljenost 

vključevanja gibalno oviranih učencev v redno športno vzgojo učiteljev 1. in 2. 

triade 

 Triada N M SD 

NAMEN 1 1. triada 18 

17 

5,61 

5,35 

1,420 

1,412 2. triada 

NAMEN 2 1. triada 18 

17 

6,22 

6,00 

1,114 

1,061 2. triada 

NAMEN 3 1. triada 18 

17 

6,61 

6,24 

0,850 

0,831 2. triada 

 

Hipotezo 6 sem potrdila. Učitelji so se pri vsaki trditvi lahko opredelili na stopenjski lestvici 

z oceno od 1 do 7. Iz aritmetičnih sredin pri posameznih trditvah je razvidno, da so učitelji 1. 

in 2. triade pripravljeni vključevati gibalno ovirane učence v športno vzgojo. Najbolj so bili 

učitelji naklonjeni trditvi oziroma namenu 3, ki pravi, da si bodo v primeru vključitve gibalno 

oviranega učenca izdelali individualizirani program za gibalno oviranega učenca, da bi si s 

tem olajšali proces inkluzije gibalno oviranega učenca pri pouku športne vzgoje. Aritmetični 
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sredini namena 1 in namena 2 ne zaostaja veliko in kaţeta, da se z omenjenima trditvama 

učitelji 1. in 2. triade skoraj popolnoma strinjajo in imajo namen ter so pripravljeni vključiti 

gibalno ovirane učence v pouk športne vzgoje, če bi bili prisotni.  Do podobnih rezultatov je 

prišla tudi Rovšček (2007), ki je pripravljenost na vključevanje preverjala med študenti in 

ugotovila, da so študenti RP pripravljeni vključevati gibalno ovirane učence v pouk ter za njih 

izdelati individualizirani program dela, čeprav nekoliko manj kot študenti SRP. 

H7: Učitelji 1. triade so bolj pripravljeni vključevati gibalno ovirane učence v športno 

vzgojo kot učitelji 2. triade. 

Tabela 7: Test homogenosti varianc in t-test za pripravljenost vključevanja gibalno oviranih  

 Levenejev test t-test 

F P t 2P 

NAMEN 1 0,306 0,584 0,539 0,593 

NAMEN 2 0,412 0,525 0,604 0,550 

NAMEN 3 0,479 0,494 1,321 0,195 

 

Hipoteze 7 nisem mogla potrditi. Predvidevala sem, da so učitelji 1. triade bolj pripravljeni 

vključevati gibalno ovirane učence v športno vzgojo kot učitelji 2. triade na podlagi 

ugotovitev, ki jih Lamovec (2006) navaja v svojem članku. Pravi, da nevključevanje otrok v 

športno vzgojo s starostjo narašča – ugotavlja namreč, da so bili v niţjih razredih vključeni v 

športno vzgojo skoraj vsi otroci, v višjih nekoliko manj. Zato me je zanimalo, če se slučajno 

učitelji razlikujejo v pripravljenosti na vključevanje učencev v športno vzgojo.  S t-testom 

sem preverjala, ali sploh obstajajo kakšne razlike med učitelji 1. in 2. triade. Test je pokazal, 

da pri vseh treh trditvah razlike niso statistično pomembne, saj je pri vseh trditvah P > 0,05. 

Morda razlike med učitelji 1. in 2. triade res obstajajo, vendar na svojem vzorcu teh razlik 

nisem uspela dokazati.  

Pokazalo se je torej, da so učitelji pripravljeni vključiti gibalno ovirane učence v športno 

vzgojo, kar je zelo pozitivno, saj sta ţe pripravljenost in pozitiven pristop lahko izredno 

pomembna osnovna koraka za uspešno inkluzijo gibalno oviranega učenca. Vute (1999) 

namreč ugotavlja, da uspešno vključevanje gibalno oviranih otrok od učitelja zahteva 
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temeljito pripravo, del tega pa je lahko tudi oblikovanje našega vedenja in stališč do športa 

gibalno oviranih.  

Parametri opisne statistike (aritmetična sredina, standardni odklon) za pripravljenost 

vključevanja gibalno oviranih učencev v redno športno vzgojo učiteljev 1. in 2. triade so v 

prilogi B4. 
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4 SKLEP 
 

Raziskava je pokazala, da imajo tako učitelji 1. triade kot učitelji 2. triade pozitivna stališča 

do inkluzije gibalno oviranih otrok v športno vzgojo. S tem sem potrdila 1. hipotezo.  

Učitelji 1. in 2. triade se ne razlikujejo v stališčih o učinku inkluzije na gibalno ovirane 

učence in njihove vrstnike, s čimer sem potrdila hipotezo 2.  Tako sem tudi predvidevala in 

rezultati niso pokazali statistično pomembnih razlik. Učitelji 1. triade se sicer za malenkost 

bolj nagibajo k trditvam, da bo inkluzija gibalno oviranih učencev v športno vzgojo ostale 

učence spodbudila k učenju medsebojne pomoči in sodelovanja, obratna pa je situacija, kjer se 

učitelji 2. triade malenkost bolj strinjajo s trditvami, da bo inkluzija gibalno oviranih učencev 

povzročila učenje večje interakcije, tolerance in boljše poznavanje gibalno oviranih oseb.  

Učitelji 1. in 2. triade se prav tako ne razlikujejo v stališču o vplivu inkluzije na pouk. Zaradi 

tega nisem mogla potrditi hipoteze 3, saj sem predvidevala, da se učitelji v stališčih o vplivu 

inkluzije razlikujejo. Učitelji 1. triade so sicer nekoliko skeptični glede oteţenega podajanja 

navodil in upočasnjenega napredka ter padanja kakovosti pouka, vendar imajo oboji skupaj 

pozitivno stališče o vplivu inkluzije na pouk in se med skupinama ne kaţejo statistično 

pomembne razlike.  

Učitelji 1. in 2. triade poznajo in razumejo pojem gibalna oviranost in inkluzija, zato sem 

lahko hipotezo 4 potrdila. Učitelji v večini oba pojma poznajo, so z njimi seznanjeni in ju 

razumejo.  

Tudi hipotezo 5 sem potrdila, saj se učitelji 1. in 2. triade ne počutijo dovolj kompetentne za 

poučevanje športne vzgoje gibalno oviranih otrok. Učitelji se v veliki večini počutijo 

nekompetentne za poučevanje športne vzgoje gibalno oviranih otrok oziroma nekoliko 

kompetentne. Zelo majhen je odstotek učiteljev, ki se počutijo zelo kompetentne za 

poučevanje športne vzgoje gibalno oviranih otrok. Učitelji so mnenja, da nimajo dovolj znanj, 

informacij in izkušenj za poučevanje športne vzgoje gibalno oviranih učencev in da je v veliki 

meri pomembno, koliko so samoiniciativni, da se lahko spopadejo z danim izzivom.  

Analiza hipoteze 6 je pokazala, da so učitelji 1. in 2. triade pripravljeni vključevati gibalno 

ovirane učence v športno vzgojo. Učitelji se skoraj popolnoma strinjajo in imajo namen 

vključiti gibalno oviranega učenca v športno vzgojo, če bi bil prisoten, prav tako so 
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pripravljeni zanj izdelati individualizirani program dela, saj so mnenja, da bi si s tem olajšali 

proces inkluzije gibalno oviranega učenca. 

Nisem pa mogla potrditi hipoteze 7, v kateri sem predvidevala, da obstajajo razlike v 

pripravljenosti vključevanja gibalno oviranega učenca med učitelji 1. in 2. triade, oziroma 

natančneje, predvidevala sem, da so učitelji 1. triade bolj pripravljeni vključevati gibalno 

ovirane učence v športno vzgojo kot učitelji 2. triade. Hipotezo sem si zastavila na podlagi 

ugotovitev, ki jih v svojem članku navaja Lamovec (2006), ki pravi, da so bili v niţjih 

razredih vključeni v športno vzgojo skoraj vsi otroci, v višjih nekoliko manj. Raziskava ni 

pokazala statistično pomembnih razlik, zato sem omenjeno hipotezo ovrgla.  

Empirični del mi je odgovoril na večino vprašanj oziroma je izpolnil cilje, ki sem si jih 

zastavila. Učitelji imajo pozitivno stališče do inkluzije gibalno oviranih učencev, poznajo in 

razumejo pojma gibalna oviranost in inkluzija ter so pripravljeni vključevati učence z gibalno 

oviranostjo v pouk športne vzgoje, če bi bili prisotni v njihovem razredu. To je zelo pozitivno, 

saj je pozitivna naravnanost in pripravljenost na delo z učenci s posebnimi potrebami 

ključnega pomena za uspešno inkluzijo učenca. Učitelji so tudi mnenja, da bi z inkluzijo 

gibalno oviranega učenca veliko pridobili tudi njegovi vrstniki in okolica, saj bi le-to prineslo 

boljše poznavanje gibalno oviranih oseb, učenje tolerantnosti, sodelovanja in medsebojne 

pomoči. V raziskavi nisem uspela dokazati nobenih razlik med učitelji 1. in 2. triade in iz tega 

sklepam, da na stališče o učinku in vplivu inkluzije ter na pripravljenost na vključevanje  

vpliva predvsem učitelj kot posameznik, njegova osebnost, samoiniciativnost ter vedoţeljnost 

in ne triletje oziroma razred, ki ga poučuje. Zaskrbljujoče dejstvo, ki pa se je z raziskavo 

potrdilo, pa je prav gotovo to, da se učitelji v veliki meri počutijo nekompetentne za 

poučevanje pouka športne vzgoje, v katerega bi bil vključen učenec, ki je gibalno oviran. So 

mnenja, da imajo preskromen nabor znanja, informacij in izkušenj za to delo. Mogoče je ob 

tej priloţnosti to lahko vzpodbuda Oddelku za razredni pouk na Pedagoški fakulteti, da v 

izobraţevanje vključi čim več znanja in informacij o posebnih potrebah, prilagoditvah in 

oblikah pomoči, saj je v današnjem času inkluzija v takem porastu, da bodo učitelji vedno 

postavljeni pred nove neznane izzive.  
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PRILOGE  
 

Priloga A1: Vprašalnik 

ŠPORTNA VZGOJA V NOVEM TISOČLETJU 

Učitelji v 1. in 2. triadi večinske osnovne šole v večini poučujete tudi športno vzgojo. Zaradi tega se 

lahko zgodi, da ste ali boste mnogokrat na preizkušnji. Mogoče bo pri pouku športne vzgoje tudi 

učenec s posebnimi potrebami, med njimi tudi gibalno ovirani učenec. Sedaj je priloţnost, da začnete 

razmišljati,  kako bi pristopili k problemu, če imate ali boste imeli v razredu gibalno oviranega učenca, 

kako bi ga v največji moţni meri vključili v pouk in mu pomagali, da postane del razreda.  

Sem Nataša Krajnc absolventka Pedagoške fakultete Ljubljana – smer specialna in rehabilitacijska 

pedagogika in za pripravo diplomske naloge potrebujem Vašo pomoč. Naslov diplomske naloge je 

Stališča učiteljev 1. in 2. triade večinske OŠ v občini Ormoţ do vključevanja gibalno oviranih učencev 

v športno vzgojo. Vprašalnik je strogo zaupen in je namenjen izključno izdelavi diplomske naloge.  

 

 

SPLOŠNA NAVODILA ZA REŠEVANJE VPRAŠALNIKA 

Vsa vprašanja na  tem vprašalniku uporabljajo 7-stopenjsko ocenjevalno lestvico.  Vedno označite tisto številko, 

ki najbolje opiše Vašo izbiro, prepričanje oz. cilj.   

Na primer, če v celoti in povsem razumete ta navodila, postavite znak X na POPOLNOMA RAZUMEM, kot je 

prikazano spodaj.  

RAZUMEM NAVODILA 

                     NE RAZUMEM ___:___:___:___:___:___:_X_:POPOLNOMA RAZUMEM 

                                                                                                        1          2          3          4          5         6         7  

Če v celoti in povsem ne razumete navodil, postavite znak X za skrajno levo mesto, ki označuje mesto NE 

RAZUMEM. 

RAZUMEM NAVODILA 

                     NE RAZUMEM _ X _:___:___:___:___:___:___:POPOLNOMA RAZUMEM 

                                                                                                           1          2          3         4          5         6          7  

Če niste popolnoma odločeni, označite eno izmed petih sredinskih mest.  Pri označevanju bodite pazljivi: 

1) Svoje označbe zapišite točno na prazen prostor, ne vmes. 

2) Odgovorite na vsa vprašanja. Prosim, ne izpuščajte vprašanj. 

3) Pri vsakem vprašanju označite le EN odgovor.   
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I. Spodaj je definicija učencev, ki bi lahko bili v razredu skupaj z normalno gibalno razvitimi učenci. 

Učenci z gibalno oviranostjo so učenci (6–18 let), ki imajo različna obolenja, ki so lahko prirojena ali 

pridobljena (cerebralna paraliza, amputacije, spinabifida, mišična distrofija). Učenci lahko hodijo brez 

pripomočkov ali potrebujejo mehanične in električne vozičke, hodulje ali druge pripomočke. Ti učenci 

potrebujejo individualno pomoč ali pomoč asistenta.  

RAZUMEM DANO DEFINICIJO IN SI LAHKO PREDSTAVLJAM TAKE UČENCE. 

VSEKAKOR NE  ___:___:___:___:___:___:___:VSEKAKOR DA 
1         2          3          4        5          6         7 

II. V nadaljevanju boste prebrali nekaj definicij o inkluziji. 

Inkluzija je vključevanje različnih učencev k pouku športne vzgoje v praksi. Inkluzija je filozofija, kjer naj se 

učenci izobraţujejo skupaj in ne ločeno, da bi ugodili posebnim potrebam. Inkluzija pomeni nujno potrebno 

prilagajanje učitelja redne športne vzgoje na področju didaktike, pedagogike in kurikuluma s predpostavko, da 

bodo vsi njegovi učenci dosegli cilje športne vzgoje, se počutili varne, srečne, zadovoljne in uspešne v športno 

vzgojnem programu.  

RAZUMEM DEFINICIJO PROCESA INKLUZIJE  IN SI  JO LAHKO PREDSTAVLJAM. 

VSEKAKOR NE  ___:___:___:___:___:___:___:VSEKAKOR DA 
    1         2        3          4          5         6           7 

III. VPRAŠANJA O VAŠIH PREPRIČANJIH IN CILJIH 

Vključevanje oseb s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraţevalno in širše socialno okolje je predmet vse večje 

druţbene, strokovne in znanstvene pozornosti, učenci s posebnimi potrebami pa so postali izziv za celotni sistem 

vzgoje in izobraţevanja. Nekateri verjamejo v uspešnost inkluzije, drugi spet ne.  

Odgovorite na vsako vprašanje po svojih današnjih prepričanjih in ciljih.  

1. Nameravam vključiti gibalno ovirane učence, če bodo prisotni pri mojem pouku športne vzgoje.  

popolnoma se ne strinjam ___:___:___:___:___:___:___: popolnoma se strinjam 
                                                                    1        2          3        4        5         6        7 

2. Poskusil/a bom vključiti gibalno ovirane učence, če bodo prisotni pri mojem pouku športne vzgoje.  

popolnoma se ne strinjam ___:___:___:___:___:___:___: popolnoma se strinjam 
                                                                    1        2         3        4        5         6         7 

3. Naredil/a bom individualizirani program za gibalno ovirane učence, da bi olajšal/a proces inkluzije 

gibalno oviranih učencev pri mojem pouku športne vzgoje. 

popolnoma se ne strinjam ___:___:___:___:___:___:___: popolnoma se strinjam 
                                                                      1          2         3        4          5         6        7 

IV. Sledeče trditve so povezane z doseţki inkluzije gibalno oviranih učencev. Prosim Vas, da glede na Vaše 

prepričanje ocenite verjetnost doseţkov.  

1. Vključevanje gibalno oviranih učencev v redno športno vzgojo bo njihovim vrstnikom pomagalo naučiti se 

interakcije z gibalno oviranimi osebami. 

zelo neverjetno ___:___:___:___:___:___:___: zelo verjetno 
                                                                                                 1        2         3        4          5         6        7 

Da se učenci brez gibalne oviranosti učijo interakcije z gibalno oviranimi učenci, je:  

zelo slabo___:___:___:___:___:___:___: zelo dobro 
                                                                                              1        2         3       4        5         6       7 

2. Vključevanje gibalno oviranih učencev v redno športno vzgojo bo oteţilo poučevanje športne vzgoje. 

zelo neverjetno ___:___:___:___:___:___:___: zelo verjetno 
                                                                                                 1        2         3        4          5         6        7 
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Da je poučevanje športne vzgoje zame teţje, je: 

zelo slabo___:___:___:___:___:___:___: zelo dobro 
                                                                                              1        2         3       4        5         6       7 

3. Vključevanje gibalno oviranih učencev v redno športno vzgojo bo njihove vrstnike spodbudilo k učenju 

medsebojne pomoči. 

zelo neverjetno ___:___:___:___:___:___:___: zelo verjetno 
                                                                                                 1        2         3        4          5         6        7 

Da se učenci učijo medsebojne pomoči, je:  

zelo slabo___:___:___:___:___:___:___: zelo dobro 
                                                                                              1        2         3       4        5         6       7 

4. Vključevanje gibalno oviranih učencev v redno športno vzgojo bo oteţilo planiranje in pripravo na pouk. 

zelo neverjetno ___:___:___:___:___:___:___: zelo verjetno 
                                                                                                 1        2         3        4          5         6        7 

Da bo planiranje in priprava na pouk mnogo teţja, je : 

zelo slabo___:___:___:___:___:___:___: zelo dobro 
                                                                                              1        2         3       4        5         6       7 

5. Vključevanje gibalno oviranih učencev v redno športno vzgojo bo povzročilo učenje večje tolerance. 

zelo neverjetno ___:___:___:___:___:___:___: zelo verjetno 
                                                                                                 1        2         3        4          5         6        7 

Učenje učencev večje tolerance, je: 

zelo slabo___:___:___:___:___:___:___: zelo dobro 
                                                                                              1        2         3       4        5         6       7 

6. Inkluzija bo imela pozitivni vpliv na razvoj osebnosti gibalno oviranih učencev (na samozavest, občutek 

pripadnosti). 

zelo neverjetno ___:___:___:___:___:___:___: zelo verjetno 
                                                                                                 1        2         3        4          5         6        7 

Pozitivni vpliv inkluzije na osebnostni razvoj gibalno oviranih, je: 

zelo slabo___:___:___:___:___:___:___: zelo dobro 
                                                                                              1        2         3       4        5         6       7 

7. Gibalno ovirani učenci bodo upočasnili podajanje navodil in napredek pri redni športni vzgoji. 

zelo neverjetno ___:___:___:___:___:___:___: zelo verjetno 
                                                                                                 1        2         3        4          5         6        7 

Da bosta podajanje navodil in napredek upočasnjena, je:  

zelo slabo___:___:___:___:___:___:___: zelo dobro 
                                                                                              1        2         3       4        5         6       7 

8. Inkluzija bo povzročila boljše poznavanje gibalno oviranih oseb. 

zelo neverjetno ___:___:___:___:___:___:___: zelo verjetno 
                                                                                                 1        2         3        4          5         6        7 
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Boljše poznavanje gibalno oviranih oseb, je:  

zelo slabo___:___:___:___:___:___:___: zelo dobro 
                                                                                              1        2         3       4        5         6       7 

9. Vključevanje gibalno oviranih učencev v redno športno vzgojo bo vrstnike naučilo sodelovanja.  

zelo neverjetno ___:___:___:___:___:___:___: zelo verjetno 
                                                                                                 1        2         3        4          5         6        7 

Učenje sodelovanja med gibalno oviranimi učenci in njihovimi vrstniki, je:  

zelo slabo___:___:___:___:___:___:___: zelo dobro 
                                                                                              1        2         3       4        5         6       7 

10. Vključevanje gibalno oviranih učencev v redno športno vzgojo bo zmanjšalo kvaliteto pouka športne vzgoje. 

zelo neverjetno ___:___:___:___:___:___:___: zelo verjetno 
                                                                                                 1        2         3        4          5         6        7 

Da bo kakovost pouka športne vzgoje zmanjšana, je:  

zelo slabo___:___:___:___:___:___:___: zelo dobro 
                                                                                            1         2        3        4         5          6        7 

11. Vključevanje gibalno oviranih učencev v redno športno vzgojo bi bilo zame:  

zelo teţko ___:___:___:___:___:___:___: zelo lahko  
                                                                                             1        2         3        4         5         6         7 

 
V. Prosim, odgovorite še na nekaj  vprašanj.    

1. SPOL: (obkroţi)          Ţenski        Moški 

2. Starost:_________ 

3. Kateri razred poučujete?    1.r.    2.r.   3.r.    4.r.    5.r.    6.r. 

4. Ali ste med študijem obiskovali katerega od predmetov, ki se je nanašal na športno vzgojo za gibalno 

ovirane osebe? (obkroţite en odgovor) 

a) Da                              b) Ne 

5. Ali ste izven univerzitetnega programa dobili kakšne informacije za športno vzgojo gibalno oviranih 

oseb? (obkroţite en odgovor) 

b) Da                              b) Ne 

6. Kako usposobljenega se počutite danes,  za poučevanje redne športne vzgoje gibalno oviranih učencev? 

(obkroţite en odgovor) 

a) Neusposobljen                            b)  Nekoliko usposobljen                     c) Zelo usposobljen  

7. Se vam zdi, da imate dovolj znanj, informacij in izkušenj za poučevanje redne športne vzgoje gibalno 

oviranih učencev? (obkroţite en odgovor) 

a) Da                              b) Ne 

 

Prosim, preverite, ali ste odgovorili na vsa vprašanja. 

Najlepša hvala za sodelovanje! 
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Nadaljnje priloge (B1, B2, B3 in B4) vsebujejo rezultate statistične obdelave vprašalnika.  

 

Priloga B1:  Parametri opisne statistike za stališča učiteljev 1. in 2. triade o učinkih inkluzije 

na gibalno ovirane učence in njihove vrstnike 

Trditev Triada N (število enot 

vzorca) 

M (aritmetična 

sredina) 

SD (standardna 

deviacija) 

1v 

 

1o 

 

1ind st 

1. triada 18 

17 

6,06 

6,12 

1,162 

1,166 2. triada 

1. triada 18 

17 

6,11 

6,24 

0,900 

1,147 2. triada 

1. triada 18 

17 

37,72 

38,88 

11,224 

11,747 2. triada 

3v 

 

3o 

 

3ind st 

 

1. triada 18 

17 

6,44 

5,94 

0,784 

1,435 2. triada 

1. triada 18 

17 

6,89 

6,76 

0,323 

0,752 2. triada 

1. triada 18 

17 

44,56 

40,59 

6,679 

11,614 2. triada 

5v 

 

5o 

 

5ind st 

 

1. triada 18 

17 

5,94 

6,41 

1,392 

0,0795 2. triada 

1. triada 18 

17 

6,39 

6,41 

1,092 

0,870 2. triada 

1. triada 18 

17 

38,89 

41,47 

12,499 

8,854 2. triada 

6v 

 

6o 

 

6ind st 

 

1. triada 18 

17 

5,50 

5,59 

2,007 

0,939 2. triada 

1. triada 18 

17 

6,00 

6,47 

1,5340 

0,943 2. triada 

1. triada 18 

17 

35,00 

36,76 

17,557 

9,666 2. triada 

8v 

 

1. triada 18 

17 

6,17 

6,24 

1,098 

0,562 2. triada 
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8o 

 

8ind st 

 

1. triada 18 

17 

6,44 

6,41 

0,616 

0,712 2. triada 

1. triada 18 

17 

40,17 

40,12 

9,787 

6,790 2. triada 

9v 

 

9o 

 

9ind st 

 

1. triada 18 

17 

6,28 

6,24 

1,127 

1,200 2. triada 

1. triada 18 

17 

6,33 

6,59 

0,970 

0,795 2. triada 

1. triada 18 

17 

40,67 

41,47 

11,652 

10,339 2. triada 

 

1v – Vključevanje gibalno oviranih učencev v redno športno vzgojo bo njihovim vrstnikom pomagalo naučiti se 

interakcije z gibalno oviranimi osebami ( 7-stopenjska lestvica: zelo neverjetno – zelo verjetno). 

1o – Da se učenci brez gibalne oviranosti učijo interakcije z gibalno oviranimi učenci, je: zelo slabo – zelo dobro 

(7-stopenjska lestvica). 

1 ind st – Indeks vedenjskega prepričanja učiteljev oziroma indeks stališč učiteljev 1. in 2. triade do učenja 

interakcije gibalno neoviranih učencev zaradi inkluzije gibalno oviranih učencev v športno vzgojo.  

3v – Vključevanje gibalno oviranih učencev v redno športno vzgojo bo njihove vrstnike spodbudilo k učenju 

medsebojne pomoči ( 7-stopenjska lestvica: zelo neverjetno – zelo verjetno). 

3o – Da se učenci učijo medsebojne pomoči, je: zelo slabo – zelo dobro (7-stopenjska lestvica). 

3 ind st – Indeks vedenjskega prepričanja učiteljev oziroma indeks stališč učiteljev 1. in 2. triade do učenja 

medsebojne pomoči pri športni vzgoji med učenci z gibalno oviranostjo in njihovimi vrstniki. 

5v – Vključevanje gibalno oviranih učencev v redno športno vzgojo bo spodbudilo učenje večje tolerance (7-

stopenjska lestvica: zelo neverjetno – zelo verjetno). 

5o – Učenje učencev večje tolerance, je: zelo slabo – zelo dobro (7-stopenjska lestvica). 

5 ind st – Indeks vedenjskega prepričanja učiteljev oziroma indeks stališč učiteljev 1. in 2. triade do učenja 

učencev večje tolerance. 

6v – Inkluzija bo imela pozitivni vpliv na razvoj osebnosti gibalno oviranih učencev (na samozavest, občutek 

pripadnosti), ( 7-stopenjska lestvica: zelo neverjetno – zelo verjetno). 

6o – Pozitivni vpliv inkluzije na osebnostni razvoj gibalno oviranih, je: zelo slab – zelo dober (7-stopenjska 

lestvica). 

6 ind st – Indeks vedenjskega prepričanja učiteljev oziroma indeks stališč učiteljev 1. in 2. triade do pozitivnega 

vpliva inkluzije na osebnostni razvoj gibalno oviranih učencev. 
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8v – Inkluzija bo povzročila boljše poznavanje gibalno oviranih oseb (7-stopenjska lestvica: zelo neverjetno – 

zelo verjetno) 

8o – Boljše poznavanje gibalno oviranih oseb, je: zelo slabo – zelo dobro (7-stopenjska lestvica). 

8 ind st – Indeks vedenjskega prepričanja učiteljev oziroma indeks stališč učiteljev 1. in 2. triade do boljšega 

poznavanja gibalno oviranih oseb. 

9v – Vključevanje gibalno oviranih učencev v redno športno vzgojo bo vrstnike naučilo sodelovanja (7-

stopenjska lestvica: zelo neverjetn – zelo verjetno) 

9o – Učenje sodelovanja med gibalno oviranimi učenci in njihovimi vrstniki, je: zelo slabo – zelo dobro (7-

stopenjska lestvica). 

9 ind st – Indeks vedenjskega prepričanja učiteljev oziroma indeks stališč učiteljev 1. in 2. triade do učenja 

sodelovanja med gibalno oviranimi učenci in njihovimi vrstniki. 

Priloga B2: Parametri opisne statistike za stališča učiteljev 1. in 2. triade o vplivu inkluzije na 

pouk 

Trditev Triada N (število enot 

vzorca) 

M (aritmetična 

sredina) 

SD (standardna 

deviacija) 

2v 

 

2o 

 

2ind st 

1. triada 18 

17 

5,00 

5,59 

1,879 

1,417 2. triada 

1. triada 18 

17 

4,00 

3,35 

0,907 

1,115 2. triada 

1. triada 18 

17 

19,72 

18,35 

8,115 

7,778 2. triada 

4v 

 

4o 

 

4ind st 

 

1. triada 18 

17 

5,06 

5,06 

1,662 

1,435 2. triada 

1. triada 18 

17 

3,56 

3,47 

0,984 

0,874 2. triada 

1. triada 18 

17 

17,78 

17,47 

7,042 

6,709 2. triada 

7v 

 

7o 

 

1. triada 18 

17 

3,78 

5,47 

2,045 

1,179 2. triada 

1. triada 18 

17 

3,61 

3,18 

1,195 

1,015 2. triada 
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7ind st 

 

1. triada 18 

17 

14,11 

16,53 

9,791 

5,125 2. triada 

10v 

 

10o 

 

10ind st 

 

1. triada 18 

17 

2,67 

4,35 

2,142 

1,801 2. triada 

1. triada 18 

17 

2,78 

2,53 

1,353 

1,179 2. triada 

1. triada 18 

17 

6,89 

11,41 

6,038 

6,605 2. triada 

 

2v – Vključevanje gibalno oviranih učencev v redno športno vzgojo bo oteţilo poučevanje športne vzgoje. ( 7-

stopenjska lestvica: zelo neverjetno – zelo verjetno) 

2o – Da je poučevanje športne vzgoje zame teţje, je: zelo slabo – zelo dobro (7-stopenjska lestvica). 

2 ind st – Indeks vedenjskega prepričanja učiteljev oziroma indeks stališč učiteljev 1. in 2. triade glede teţjega 

poučevanja športne vzgoje zaradi inkluzije gibalno oviranih učencev.  

4v – Vključevanje gibalno oviranih učencev v redno športno vzgojo bo oteţilo planiranje in pripravo na pouk (7-

stopenjska lestvica: zelo neverjetno – zelo verjetno). 

4o – Da bo planiranje in priprava na pouk mnogo teţja, je: zelo slabo – zelo dobro (7-stopenjska lestvica). 

4 ind st – Indeks vedenjskega prepričanja učiteljev oziroma indeks stališč učiteljev 1. in 2. triade glede teţjega 

planiranja in priprave pouka zaradi inkluzije gibalno oviranih učencev. 

7v – Gibalno ovirani učenci bodo upočasnili podajanje navodil in napredek pri redni športni vzgoji (7-stopenjska 

lestvica: zelo neverjetno – zelo verjetno). 

7o – Da bosta podajanje navodil in napredek upočasnjena, je: zelo slabo – zelo dobro (7-stopenjska lestvica). 

7 ind st – Indeks vedenjskega prepričanja učiteljev oziroma indeks stališč učiteljev 1. in 2. triade glede 

upočasnjenega podajanja navodil  in napredka zaradi inkluzije gibalno oviranih učencev.  

10v – Vključevanje gibalno oviranih učencev v redno športno vzgojo bo zmanjšalo kakovost pouka športne 

vzgoje (7-stopenjska lestvica: zelo neverjetno – zelo verjetno). 

10o – Da bo kakovost pouka športne vzgoje zmanjšana, je: zelo slabo – zelo dobro (7-stopenjska lestvica). 

10 ind st – Indeks vedenjskega prepričanja učiteljev oziroma indeks stališč učiteljev 1. in 2. triade glede 

zmanjšane kakovosti pouka zaradi inkluzije gibalno oviranih učencev.  
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Priloga B3: Parametri opisne statistike za razumevanje in poznavanje pojma gibalna 

oviranost in inkluzija učiteljev 1. in 2. triade  

 TRIADA N M SD 

GIBALNA 

OVIRANOST 

1.triada 18 

17 

6,78 

6,82 

0,732 

0,095 2.triada 

INKLUZIJA  1.triada 18 

17 

6,22 

6,29 

1,309 

1,263 2.triada 

 

Priloga B4: Parametri opisne statistike za pripravljenost vključevanja gibalno oviranih 

učencev v redno športno vzgojo učiteljev 1. in 2. triade  

 triada N M SD 

NAMEN 1 1. triada 18 

17 

5,61 

5,35 

1,420 

1,412 2. triada 

NAMEN 2 1. triada 18 

17 

6,22 

6,00 

1,114 

1,061 2. triada 

NAMEN 3 1. triada 18 

17 

6,61 

6,24 

0,850 

0,831 2. triada 

 

NAMEN 1 – Nameravam vključiti gibalno ovirane učence, če bodo prisotni pri mojem pouku športne vzgoje.  

NAMEN 2 – Poskusil/-a bom vključiti gibalno ovirane učence, če bodo prisotni pri mojem pouku športne 

vzgoje.  

NAMEN 3 – Naredil/-a bom individualizirani program za gibalno ovirane učence, da bi olajšal/-a proces 

inkluzije gibalno oviranih učencev pri mojem pouku športne vzgoje. 
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