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POVZETEK
Študijski programi za usposabljanje specialnih pedagoginj in specialnih pedagogov so v
evropskih državah v zadnjih desetletjih bili deležni različno obsežnih sprememb in
prestrukturiranj v skladu z v času in kraju aktualnimi koncepti znanosti. Pri tem je bil cilj
preurejanj študijskih programov čim bolj optimalno in dotičnim konceptualnim usmeritvam
ustrezno opremiti bodoče strokovnjake in strokovnjakinje za delo na tem področju ter
prilagajanje ustrezne terminologije znanosti.
Cilji raziskave se nanašajo na prikaz predstav študentov in študentk o izbranem študijskem
področju in kasnejšem delu, in sicer z vidika posameznikov, ki so na začetku študija, tistih, ki
študij zaključujejo in posameznikov, ki se na tem področju izobražujejo v Španiji. Obenem se
med cilje tega dela umešča tudi želja bodočim študentom in študentkam specialne pedagogike
na enem mestu prikazati značilnosti študija, delovne zahteve, vloge in naloge specialnega
pedagoga in predstave že vpisanih študentk o izbranem študiju, poklicu.
Ugotovili smo, da slovenske in španske študentke področje, ki je v različnih državah različno
poimenovano, ne glede na to poimenovanje, opredeljujejo na enak način- smoter področja
vidijo v delu z in za osebe s posebnimi potrebami. Večinoma se za vpis na študij odločajo iz
podobnih razlogov, pri čemer izstopajo študentke iz Španije z motivom poglabljanja znanja,
za kar pa lahko vzroke iščemo v zgradbi študijskega programa, na katerega vpliva družbenopolitična struktura okolja, v katerem živijo. Na podoben način študentke iz Slovenije in
Španije doživljajo tudi študijski proces, s katerim so zadovoljne, kljub temu, da v študijskem
programu identificirajo podobne vsebinsko-praktične primanjkljaje.

KLJUČNE BESEDE:študij specialne in rehabilitacijske pedagogike, Slovenija, Španija,
vidiki in pogledi študentov in študentk
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ABSTRACT
Over the last few decades, Special Education study programmes have undergone various
modifications and reconstructions to keep up with the constantly changing science concepts.
The purpose of the changes was to prepare future specialists for this field of work in a way
that would coincide with conceptual orientations and to adapt terminology used.
The aim of this research is to portray the concepts about the Special Education study
programme and latter work from the perspective of the students that have just started
studying, the ones that are finishing their studies and individuals that are being educated in
this field in Spain. At the same time, we tried to gather and represent characteristics, roles and
tasks of a special education teacher in one place for the future students of this programme.
We have discovered that Slovenian and Spanish students both perceive the work with and for
individuals with special needs as the main objective of this field, regardless of the differences
made in naming the study programmes in different countries. Majority of matriculated
students stated similar reasons for choosing this field of study. The only exceptions are
students from Spain that are, according to our research, driven by desire to study this field in
depth; however that may be due to the specific social-political norms of their environment.
Our research showed that Slovenian and Spanish students have similar opinions about the
study process that they evaluate as a good one, although they have noted the same faults in
terms of content and practical training.
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1.1

TEORETIČNI UVOD
KONCEPT POMOČI V DRUŽBOSLOVJU

»Odnos do ranljivih skupin vedno pokaže na stopnjo razvoja kulture, etike in morale
posameznika kot tudi naroda in države. Ta odnos se kaže s konkretnimi dejanji« (Türk, 2009:
5).
Ko sem v povezavi z zgornjim zapisom prijatelje povprašala, kaj njim pomeni pomoč in
pomagati nekomu, so se odgovori nanašali tako na fizične (starejši osebi pomagaš nesti
nakupovalne vrečke, nekomu pomagaš prestaviti težek predmet,…) kot tudi psihološke oblike
pomoči (nekomu prisluhniti in nuditi pogovor, ko to potrebuje). Vsi odgovori so svojo skupno
mesto našli v funkciji nesebičnih dejanj prvega subjekta, preko katerih se nekomu olajša ali
omogoči dostop do želenega cilja. Podobno razlago najdemo tudi v Slovarju slovenskega
knjižnega jezika (Bajec, 1979), kjer je pomoč predstavljena kot delo ali del dela, ki ga nekdo
opravlja namesto drugega oziroma kot prizadevanje, da kdo pride iz neugodnega položaja
in/ali da se komu izboljša zdravstveno stanje.
Z vidika znanosti se s pomočjo človeku oziroma s človekom samim ukvarjajo različne, tako
naravoslovne kot tudi družboslovne vede. Za naravoslovne vede je značilno, da človeka
obravnavajo pod lupo naravnih procesov v in izven njega samega; tako se

na primer

medicina, kot tipična predstavnica naravoslovnih znanosti v splošnem osredotoča na
preprečitev in zdravljenje bolezni in povrnitev zdravja ljudem (Elektronski vir 1a). V
nasprotju z naravoslovnimi se družboslovne znanosti posameznika lotijo skozi vidik odnosov,
prostora in časa. Pri tem se kot temeljne predstavnice družboslovja postavljajo psihologija,
sociologija in pedagogika. Prva, psihologija, se ukvarja s splošnimi zakonitostmi duševnega
delovanja in spremembami v posameznikovih duševnih procesih, vedenju in osebnosti
(Babšek, 2009), medtem ko se sociologija posveča človeku kot družbenemu bitju, vpetemu v
mrežo različno pogojenih družbenih, medčloveških odnosov. Tretja, pedagogika, ki se najbolj
dotika znanstvenega področja, s katerim se bomo ukvarjali v sledečih poglavjih, pa je
opredeljena kot znanost o vzgoji, ki obsega celovito znanstveno preučevanje vzgoje kot
posebne in značilne posameznikove in družbene dejavnosti (Lešnik, 1976).
Kje pa kot znanost na kontinuum pomoči in obravnave človeka v ospredje stopi specialna in
rehabilitacijska pedagogika?
8

2

KAJ JE SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA?

Specialna in rehabilitacijska pedagogika¹ se je že od samega začetka ukvarjala s humanim in
družbeno koristnim delom. Humana je zato, ker skuša pomagati nemočnemu posamezniku,
družbena koristnost pa se kaže z usmerjenostjo v popravljanje in odstranjevanja primanjkljaja
ter v prilagajanju na obstoječe pogoje okolja, ki so narejeni za ljudi brez primanjkljajev
(Kovačević, 1988, po Vrhovski, 1994).
Uporaba besedne zveze »specialna in rehabilitacijska pedagogika« se je v preteklosti nanašala
na edukacijsko aktivnost, ki je v svojem bistvu drugačna od navadne, normalne ali splošne
vzgojno-izobraževalne dejavnosti, obenem pa je poimenovala tudi področje razvoja
organizirane skrbi za izjemne, posebne posameznike. Nenazadnje pa se je termin nagibal k
poimenovanju znanstvene discipline in prakse, ki se posveča obravnavi oseb s posebnimi
potrebami (Lopez, 1989).
Dandanes študentje specialne in rehabilitacijske pedagogike takoj na začetku svojega študija
spoznajo opredelitev tega področja kot »vede, ki se ukvarja s preučevanjem specifičnosti
razvoja otrok s posebnimi potrebami ter s problemi njihove vzgoje, izobraževanja in
rehabilitacije ter vključevanja« (Lipec Stopar, 2008). V nadaljevanju k splošni definiciji
priključijo še ključne naloge specialne in rehabilitacijske pedagogike kot znanosti, ki so
usmerjene v preučevanje biopsihosocialne strukture oseb s posebnimi potrebami, v razvijanje
sistema vzgoje, izobraževanja in rehabilitacije teh posameznikov in v preučevanje vpliva
družbenih dejavnikov na vključevanje oseb s posebnimi potrebami v ožje in širše družbeno
okolje (Lipec Stopar, 2008).
Zanimivo definicijo ponuja tudi Farrell (2010), ki pravi, da specialna in rehabilitacijska
pedagogika zadeva oskrbo in skrb za učence z različnimi nezmožnostmi preko kurikuluma in
ocenjevanja, poučevanja, organizacije razreda in šole, virov in obravnave. S takšno
opredelitvijo Farrell (2010) specialno in rehabilitacijsko pedagogiko prvenstveno umešča v
vzgojno-izobraževalni proces in nekako izključi ostala zaposlitvena področja specialnih
pedagogov.
Kot smo videli doslej, je v osrednji vlogi teoretične in praktične usmerjenosti specialne in
rehabilitacijske pedagogike obravnava oseb s posebnimi potrebami, predvsem njihova vzgoja
in izobraževanje. Ravno skozi edukacijo učencev s posebnimi potrebami pa mnogi avtorji tudi
indirektno opredeljujejo to znanstveno področje kot vzgojno-izobraževalno pozornost,
usmerjeno na otroke in mladostnike, ki se soočajo s kakršnokoli obliko fizičnih, duševnih in
9

senzornih težav ali pa se soočajo s tveganimi socialnimi razmerami, ki so pogojene s socialnoekonomskimi in kulturnimi faktorji zaradi katerih je onemogočeno sledenje rednemu vzgojnoizobraževalnemu procesu. Ta posebna pozornost se kaže v prizadevanju za maksimalni razvoj
možnosti in zmožnosti teh učencev, vključujoč spoštovanje individualnih različnosti, ki
pogojujejo njihov splošni razvoj (Gonzalez, 2002).
Kljub vsemu zgoraj zapisanemu pa nekateri avtorji trdijo, da je specialna pedagogika, kot
področje, ki je predmet mnogih diskusij, slabo opredeljena. Kritika avtorjev gre predvsem
(pre)splošni opredelitvi specialne pedagogike, »ki predstavlja specifično zasnovano
poučevanje, prilagojeno edinstvenim potrebam otrok s posebnimi potrebami« (U.S.
Department of Education, 1992, po Kavale, Forness, 1998). Kot ključni besedi v omenjeni
definiciji Kavale in Forness izpostavljata »specifično« in »edinstveno«, pojma, ki sta temelj
individualizacije, kar pa predstavlja bistvo specialne pedagogike. Definiciji očitata, da ne
utemeljuje načina, kako bo individualizacija zagotovljena, obenem pa za oris le nekaterih
težav pri čim konkretnejši opredelitvi specialne pedagogike ponujata naslednjo skico (Kavale,
Forness 1998).

SPECIALNA edukacija
specialna EDUKACIJA
Slika 1: Pomen specialne pedagogike (Kavale, Forness 1998)

Za razumevanje zgornje skice je na tem mestu nujno potrebno poudariti razlike v
poimenovanju specialne pedagogike, tako skozi prostor kot čas, vendar bo zaenkrat dovolj, če
omenimo le, da stroko, ki jo v Sloveniji poznamo kot specialno in rehabilitacijsko
pedagogiko, v anglosaškem svetu in na špansko govorečih področjih, pa tudi drugod,
imenujejo specialna edukacija (Special Education, Educacion Especial,…).
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Avtorja skice (1998) v premislek ponudita dvoje, in sicer, prvi zapis poudarja specialno v
specialni edukaciji, ki v ospredje postavlja razvoj edinstvenih in ekskluzivnih metod in tehnik,
ki v splošni edukaciji (vzgoji in izobraževanju) sicer niso bistvene oziroma načrtno rabljene;
posledično so vezane izključno na specialno edukacijo. Po drugi strani pa v ospredje stopa
edukacija v specialni vzgoji in izobraževanju, ki zagovarja obstoj metod dela splošne vzgoje
in izobraževanja, ki so bile zgolj modificirane v namene specialne pedagogike.
Kakorkoli, v obeh primerih vidimo, da gre za povezanost metod, tehnik dela in vzgojnoizobraževalnega procesa, kar predstavlja središče specialno-pedagoškega udejstvovanja, ki je
naravnano izrazito interdisciplinarno in transdisciplinarno, obenem pa omogoča pogled na
osebo s posebnimi potrebami kot na človeka s težavami v socialni integraciji in vodi k
celostni obravnavi. V teoretičnih in praktičnih konceptih in metodah dela specialne in
rehabilitacijske pedagogike gre namreč za edinstven preplet spoznanj medicine, biologije,
prava, pedagogike, psihologije in sociologije; ravno to pa je eden izmed poglavitnih razlogov
za polemike o sami opredelitvi vede (Lipec Stopar, 2008; Elektronski vir 1).
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2.1

POIMENOVANJE STROKE

Kot že omenjeno v prejšnjem poglavju, v svetu obstajajo različna poimenovanja te izrazito
mlade in še ne povsem konstituirane znanstvene discipline (Opara, 2002), katere ciljno
področje delovanja predstavlja populacija oseb s posebnimi potrebami. Obenem so različne
tudi vsebine, obseg, usmerjenost in koncepcija (Novljan, 1990).
V preteklosti in vse do danes so se pojavljala različna poimenovanja discipline, kot recimo
patološka pedagogika, pedagogika zdravljenja, specialna vzgoja, ortopedagogika, terapevtska
pedagogika, pedagoška rehabilitacija, specialna edukacija in rehabilitacija, specialna
edukacija… (Lipec Stopar, 2008, Elektronski vir 2, Elektronski vir 3). Vsa ta raznolika
poimenovanja so vsakič znova predstavljala izrazite premike v filozofiji in ideologiji oziroma
spremembe v paradigmi razumevanja področja oseb s posebnimi potrebami (Opara, 2002).
Še pred dobrimi dvajsetimi leti se je v našem prostoru (Slovenija, Hrvaška, Srbija) pa tudi
drugod po Evropi in svetu za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko uporabljal izraz
defektologija, ki je bil vsaj v bivših socialističnih republikah na območju bivše Jugoslavije
prevzet s strani ruske Sovjetske zveze (Elektronski vir 1).
V Sloveniji se je stroka v devetdesetih letih raje kot za rabo termina specialna pedagogika
odločila za termin defektologija, saj je v tedanjem času vladalo prepričanje, da je specialna
pedagogika zgolj izpeljanka pedagogike, ki kot taka ne more reševati kompleksne
problematike oseb z motnjami v razvoju, medtem ko se v poimenovanju defektologija odraža
samostojnost znanosti in poudari, da se stroka ne ukvarja zgolj s poučevanjem (Novljan
1990). Še več, z izrazom defektolog se je poimenovalo strokovnjaka z visoko izobrazbo,
medtem ko je poimenovanje specialni pedagog označevalo strokovnjake z višješolsko
izobrazbo (Kavkler, 1998). Kljub temu so v tistem obdobju že bile prisotne kritike in
polemike o ustreznosti uporabljenega termina in povodi za oblikovanje ustreznejšega
poimenovanja. Temu trendu je sledil Galeša, ki je za tedaj uveljavljeno ime stroke zapisal, da
izpostavlja nezmožnosti svoje ciljne skupine uporabnikov, ne pa njihovih močnih področij,
zmožnosti in sposobnosti, k čemur stroka pravzaprav stremi. Omenjeni avtor se prav tako ni
najbolj strinjal z rabo termina specialna pedagogika, saj naj bi ta izraz pod svoje okrilje
vključeval le otroke (gr. pais, paidos- deček + ago- voditi), zato je predlagal poimenovanje
antropagogika, ki že v izhodišču zajame celotnega človeka s posebnimi potrebami (Galeša
1995, Klavž 2012).
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V Sloveniji se je nenazadnje uveljavil izraz specialna in rehabilitacijska pedagogika, s čimer
je po besedah Tancigove (2006) to disciplinarno področje dobilo naziv, ki je skladen z
uveljavljenimi izrazi po svetu in s širjenjem področja dela izven meja vzgoje in izobraževanja
tudi na področje (pedagoške) rehabilitacije. Področje dela se vse bolj širi in zajema obravnavo
oseb s posebnimi potrebami ter njihovih družin v vseh življenjskih obdobjih ne glede na čas
nastanka motnje ter vrsto in stopnjo motnje. Ne obsega samo področja šolanja oseb s
posebnimi potrebami, temveč tudi druga življenjska področja, npr. delovno, poklicno, prosti
čas ter socialno vključevanje in sodelovanje oseb s posebnimi potrebami v širšem socialnem
okolju (Tancig, 2006).

Tudi v Španiji je prihajalo do sprememb v poimenovanju tega znanstveno-strokovnega
področja. Termin specialna edukacija je nadomestil predhodni izraz terapevtska pedagogika,
ki so ga različni avtorji interpretirali zelo raznoliko (Elektronski vir 24). Tako je na primer
Strauss (1936, v Elektronski vir 26) menil, da pojem terapevtska pedagogika opredeljuje
znanost, ki temelji na medicinskem znanju o vzrokih in zdravljenju telesnih okvar in se
ukvarja s poučevanjem otrok z motnjami in zaostanki v razvoju med otroštvom. Strauss je v
to opredelitev zajel tudi vse metode za doseganje usklajenega razvoja telesnih in duševnih
zmožnosti otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, katerih izvor je pogojen s socialnimi
okoliščinami. V nasprotju z njim pa drugi avtorji (Gomez 2007, Garcia Hoz 1973 v
Elektronski vir 26) pravijo, da funkcija terapevtske pedagogike ni zdravljenje fizičnih
primanjkljajev, pač pa posameznikov maksimalni razvoj z ozirom na njemu lastne omejitve
(Elektronski vir 26).
Kakorkoli, do spremembe v poimenovanju in začetkov rabe termina specialna edukacija je
prišlo v zadnjih letih 20. Stoletja (Elektronski vir 24). Temu so botrovali trije bistveni razlogi,
in sicer:
-

močni vplivi anglosaksonskih raziskovalcev tega področja, ki so vedno dajali večji
poudarek na poimenovanje specialna edukacija;

-

zgodovinski premiki, ki se ukvarjajo s spremembami v 70. letih prejšnjega stoletja, ko
je prišlo do razvoja sistema socialne integracije in postopnega opuščanja šolanja otrok
s posebnimi potrebami v tako imenovanih posebnih centrih in
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-

spremembe, ki jih je to področje preživelo od svojih začetkov, ko je stroko večinoma
obvladovala medicina, do danes, ko je stroka pod okriljem odgovornosti učiteljskega
poklica (Elektronski vir 25).

Če pri tem posebej poudarimo pomen točke, ki govori o zgodovinskih premikih, je nujno
poudariti pomen poročila Warnock, objavljenega leta 1987, ki je bistveno vplivalo na
spremembe v koncepciji bistva in poimenovanja stroke. Nova koncepcija je poudarjala pomen
osnovnega izobraževanja kot storitve, ki vsem državljanom omogoča, da dosežejo svoj
maksimalni potencial in s tem obveznost sistema, da zagotovi potrebne vire in podporo, ki
vsem učečim se posameznikom omogočajo dostop do osnovnih znanj in spretnosti za
življenje (Elektronski vir 24). Te smernice dobivajo vedno večji pomen, obenem pa se jim
skuša čim bolj slediti in jih uresničevati v vsakodnevni vzgojno-izobraževalni dejavnosti.

Ne glede na različno poimenovanje znanosti v Sloveniji in v Španiji je obema
poimenovanjema skupno, da sledita novi paradigmi na področju razumevanja oseb s
posebnimi potrebami ter slehernega posameznika postavljata v ospredje kot individuum z
vsemi svojimi unikatnimi značilnostmi in posebnostmi. »Posameznikove potrebe postanejo
glavni kriterij za določitev, kaj je zanj dobro oziroma kaj je zanj slabo« (Opara 2002: 26) in to
je postavljeno tudi v ospredje koncepta naše stroke.
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3

3.1

ZGODOVINA OBRAVNAVE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI IN
OBLIKOVANJE PROGRAMOV ZA USPOSABLJANJE STROKOVNEGA
KADRA ZA DELO S POPULACIJO OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI
ZGODOVINA OBRAVNAVE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI

Če želimo bolje razumeti, kako je prišlo do organiziranega usposabljanja strokovnega kadra
za delo z osebami s posebnimi potrebami, moramo nujno pogledati tudi v zgodovino same
obravnave teh oseb. Le ta je bila v različnih obdobjih zaznamovana z vrsto različnih
pristopov, od popolnega zavračanja oseb s posebnimi potrebami do teženj k popolni vključitvi
v vsakdanje družbeno politično življenje.
Prvi podatki o obravnavi oseb s posebnimi potrebami se nanašajo na odnos do njih v Šparti,
Atenah in Rimu. Špartanski in atenski vzgojni sistem je prepovedoval vzgojo in izobraževanje
oseb s posebnimi potrebami, ker so menili, da te osebe ne morejo doseči zahtev stroge vzgoje,
ki je temeljila v urjenju telesno, intelektualno in estetsko močnih posameznikov (Novljan
1997), ki bi zmogli slediti gospodarsko političnim zahtevam in usmerjati razvoj obstoječe
družbe.
Pod vplivom splošno sprejetega družbenega mnenja, so otroke s posebnimi potrebami puščali
umirati ob cestah, jih metali v reke (Novljan, 1997) ali pa jih izrabljali kot zabavljače
bogatašev (Arranda Redruello, 2006).
Kasneje, v starem veku, se pojavijo prva opozorila o specifičnosti razvoja oseb s posebnimi
potrebami, ki ni posledica zloveščih naravnih sil pač pa motenj v razvoju organizma. Vse to
ne ustavi srednjeveških cerkva, ki so močno vplivale na položaj oseb s posebnimi potrebami,
saj so nepravilnosti v razvoju želele prikazati kot »zloveščega duha«, zahteve inkvizicije v
tedanjem času pa so posledično vodile k odstranitvi vseh otrok s posebnimi potrebami iz
družbenega življenja (Novljan, 1997). Pojavila se je vrsta institucij, podobnih bolnišnicam,
hišam za revne in azilom, ki so postali zatočišče revnih ljudi. Pravkar omenjeni termin se ni
nanašal zgolj na ljudi brez za življenje potrebnih dobrin, pač pa na vse, ki so trpeli zaradi
psiholoških in fizičnih deficitov (Palacios Sanchez, 2002).
V 16. stoletju se pojavi manjša ideološka sprememba in prve iniciative o poučevanju oseb s
posebnimi potrebami. Kot primer španska literatura pogosto izpostavlja svojega
benediktinskega meniha Pedra Ponce de Leona, ki je manjšo skupino gluhih učil govora
(Arranda Redruello, 2006).
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Vse do konca 18. stoletja kljub nekaterim svetlim izjemam, ne moremo govoriti o specialni
oskrbi, namenjeni invalidom, mentalno zaostalim in hendikepiranim, ki so bili ne glede na
psihofizične značilnosti in potrebe zbrani v t.i. hišah usmiljenja (PalaciosSanchez, 2002); se
pa v tem stoletju pojavijo zametki ločevanja odstopajočih oseb, ki počasi postanejo predmet
obravnave. Slednje ponazarja dogodek, ko je Pinel leta 1793 v okviru razsvetljenske logike in
pod vplivom francoske revolucije osvobodil norce in jih ločil od zločincev (Vrhovski, 1994).
Začetke 19. stoletja v Evropi zaznamuje obdobje institucionalizacije, ki s seboj prinese prve
korake izobraževanja otrok s posebnimi potrebami (Palacios Sanchez, 2002). Za začetnika
lahko postavimo Seguina, ki je v pariški bolnišnici leta 1839 ločil otroke z motnjami v
duševnem razvoju od psihiatričnih bolnikov in zanje zahteval posebno pedagoško obravnavo
(Vrhovski, 1994). Potrebno je omeniti, da je bila pozornost v tem obdobju sicer usmerjena
zgolj k edukaciji gluhih in slepih, medtem ko so ostale skupine oseb s posebnimi potrebami
deležne precej manj tovrstne oskrbe ter obravnavane kot pacienti in večni otroci, ki so jih ne
glede na starost vključevali v preproste zavode brez izobraževalnih in rehabilitacijskih
programov (Palacios Sanchez, 2002). Vendar pa se je ravno z zgoraj opisanim v 18. stoletju
napravil prostor za disciplino, ki jo imenujemo specialna pedagogika (Vrhovski, 1994).
Na področju Španije se začetki edukacije oseb z motnjami v duševnem razvoju pojavijo v
zadnji tretjini 19. stoletja, ko so te posameznike pod oznako idioti združili v lastni šoli v
Madridu ter v razredih z gluhimi osebami v Barceloni in Zaragozi (Palacios Sanchez, 2002).
Tudi v Sloveniji se je v drugi polovici 19. stoletja skrb za vzgojo in izobraževanje posvečala
predvsem otrokom z motnjo vida in sluha, pozornosti pa so bili delno deležni tudi vzgojno
zanemarjeni otroci in otroci s težko motnjo v duševnem razvoju, za katere so skrb prevzele
zdravstvene ustanove. Za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju je bil leta 1911 na
osnovni šoli Prule v Ljubljani odprt prvi posebni oddelek izobraževanja, dve leti kasneje pa je
tak oddelek ugledal luč še v Mariboru. Za poučevanje v teh šolah so na Dunaj v tečaj za
izobraževanje učiteljev pomožnih šol odšli prvi slovenski učitelji, ki so potem v teh oddelkih
tudi poučevali (Novljan, 1997). Na Slovenskem kot prvega specialnega pedagoga, ki je
strokovno pristopil k vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami, obenem pa je
pomembno prispeval k nadaljnjemu razvoju specialne pedagogike in izobraževanju
strokovnega kadra za delo s osebami s posebnimi potrebami, omenjamo Antona Skalo.
Medtem se je tudi v Španiji od začetka 20. stoletja v nekaterih centrih za abnormalne ob delu
s temi osebami, skrb posvečala tudi profesionalnemu usposabljanju in oblikovanju učiteljev in
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drugega osebja. Leta 1915 je tako v Madridu v okviru Državne skupnosti za abnormalne
(Patronato Nacional de Anormales) odvil eden izmed prvih organiziranih tečajev za učitelje.
Udeležencem izobraževanja je bilo ponujenih kar petnajst predmetnih področij (npr.
Diagnostika, Psihopatologija, Psihologija slepih, Pravni položaj gluhonemih v različnih
državah, idr.) (Elektronski vir 27), v kasnejših letih pa se je pojavilo še nekaj organiziranih
izobraževanj.
Kot vidimo, so se vzporedno s spremembami v koncepciji obravnave in razumevanja
posebnih potreb vedno bolj pojavljale tudi težnje po organiziranem usposabljanju
strokovnjakov za delo s tovrstno populacijo. Preden se posvetimo pregledu izobraževanja
specialnih pedagoginj v Sloveniji in v Španiji, je potrebno pojasniti še današnji položaj obeh
držav v odnosu do inkluzivnih smernic, saj v skladu s tem poteka tudi izobraževanje
strokovnjakov, ki pa je bilo tekom zgodovine zaznamovano z različnimi vplivi.
Španijo danes uvrščamo med države, ki imajo dobro razvito politiko vključevanja oseb s
posebnimi potrebami oziroma popolno inkluzivno obravnavo. Slednje pomeni, da so vsi
otroci vključeni v redne oblike vzgoje in izobraževanja, pri čemer so jim na voljo zelo
različne oblike podpore, ki jih resorno ministrstvo ne določi že vnaprej, pač pa je obseg in
intenzivnost pomoči odvisna od individualnih potreb vsakega posameznega otroka. Manj kot
odstotek otrok s posebnimi potrebami je tako vključen v specialne ustanove, ki se nahajajo v
regijah, kjer je taka pomoč potrebna (Kavkler, 2008, v Vrhovnik, 2013). Slovenija pa za
razliko od Španije spada med države, ki imajo dobro razvita oba sistema z vmesnimi
oblikami. Otrokom so tako danes omogočene različne oblike podpore med sistemom rednega
in posebnega izobraževanja (Kavkler, 2008, v Vrhovnik, 2013), medtem ko so včasih bili
deležni zgolj segregirane obravnave.
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3.2

KRATEK PREGLED RAZVOJA ŠOLE ZA SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE
PEDAGOGINJE V SLOVENIJI IN V ŠPANIJI

3.2.1 Slovenija
Pogled v preteklost izobraževanja strokovnjakov za delo z osebami s posebnimi potrebami
kaže, da so prvi slovenski učitelji in učiteljice otrok s posebnimi potrebami svoje znanje o
delu s to specifično skupino učencev vse do prve svetovne vojne in še nekaj let po tem
pridobivali, poglabljali in izpopolnjevali s študijskimi obiski raznih evropskih zavodov in s
hospitiranjem na osnovnih šolah s prilagojenim programom v Avstriji, na Češkem in
Poljskem (Elektronski vir 4, Destovnik 2009). Po tovrstnih krajših izobraževalnih tečajih so
nato morali opraviti še usposobljenostne izpite, sprva v nemškem jeziku, kasneje, v Ljubljani
pa že v slovenščini (Elektronski vir 4).
V našem prostoru pa so se zametki organiziranega posebnega izobraževanja učiteljev nakazali
leta 1930, ko je bil v Beogradu zgolj za krajše obdobje organiziran enoletni tečaj za specialno
usposabljanje v posebnih zavodih zaposlenih učiteljev (Destovnik, 2009). Kmalu za tem, po
letu 1937, so se morale učiteljice in učitelji otrok s posebnimi potrebami dve leti praktično in
teoretično pripravljati po predpisanem programu, nato pa opravljati strokovni izpit višje
stopnje za delo z otroki s posebnimi potrebami, prav tako na Višji pedagoški šoli v Beogradu
(Elektronski vir 4).
Večjo prelomnico v organiziranem izobraževanju in usposabljanju strokovnjakov za delo z
otroki s posebnimi potrebami na področju Slovenije, predstavlja leto 1947, ko je bil na
temelju zagrebškega posveta slovenskih in hrvaških specialnih pedagogov o načinu in vsebini
specialno-pedagoškega izobraževanja in s soglasjem vlade Ljudske republike Slovenije, na
Višji pedagoški šoli v Ljubljani odprt oddelek za defektologijo (Destovnik, 2009). Sprva je
zaradi premajhnega števila prijavljenih študentov dve leti trajajoč študij potekal samo za
izredne študente, od leta 1953 pa do leta 1987 pa je bil izobraževalni program organiziran
tako za redne kot izredne študente (Tancig2006).
Odsek za defektologijo, ki se je leta 1962 preimenoval v Oddelek za specialne pedagoge, je
svojim študentom omogočal pridobivanje znanj in kompetenc v različno usmerjenih študijskih
skupinah; sprva zgolj v skupini za ortopedagogiko duševno prizadetih (DP), kasneje pa tudi v
skupinah za ortopedagoško vzgojo otrok z motnjami v vedenju in osebnosti (MVO) in
ortopedagoško vzgojo fizično invalidnih in bolnih otrok (FIBO) ter v skupinah za
surdopedagogiko (SURDO), logopedijo (LOGO) in tiflopedagogiko (TIFLO) (Destovnik,
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2009, Janša Zorn, Kocijan, Škoflek, 1997). Diplomanti dveletnega študija so svoje
izobraževanje lahko nadaljevali na Visoki defektološki šoli v Zagrebu (Janša Zorn, Kocijan,
Škoflek, 1997).
V zborniku ob 50-letnici Pedagoške fakultete v poglavju, namenjenemu krajši predstavitvi
Oddelka za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, tedaj imenovanem še Oddelek za
defektologijo, je zapisano, da »na oddelku usposabljajo učitelje za delo z otroki, mladostniki
in odraslimi osebami z motnjami ter za otroke z razvojnimi in učnimi težavami v osnovni šoli
(Janša Zorn, Kocijan, Škoflek,1997).
V Sloveniji je naslednja večja prelomnica v zgodovini izobraževanja specialnih pedagogov
nastopila ob koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja (natančneje v študijskem letu 1987/88),
ko je na Pedagoški akademiji s študijem pričela prva generacija študentov visokošolskih, štiri
leta trajajočih študijskih programov akademije, med drugim tudi prvi študentje
visokošolskega programa defektologije oziroma specialne in rehabilitacijske pedagogike. Ob
slednjem pa naj poudarim še, da se je oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko ob
tej spremembi ponovno preimenoval v Oddelek za defektologijo (Elektronski vir 5,
Destovnik, 2009, Tancig, 2006), sam študij specialne pedagogike pa se je iz dodiplomske
stopnje razvil tudi na podiplomsko raven in ponujal vpis tako rednim kot izrednim študentom
(Tancig, 2006).
Dodiplomski študijski program specialne pedagogike oziroma tedaj še defektologije je
zajemal dve temeljni usmeritvi, in sicer usposabljanje strokovnjakov za delo z osebami z
motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter za delo z osebami z motnjami sluha in govora
(Tancig, 2006); podiplomski študij pa je bil organiziran v okviru permanentnega
izobraževanja, specialističnega študija ter magistrskega in doktorskega študija (Novljan,
1996).
V naslednjih letih smo bili priča še nekaterim premikom v razvoju šole za specialne
pedagoge, in sicer, Pedagoška akademija se je leta 1991 preimenovala v Pedagoško fakulteto,
kar je s seboj prineslo organizirano visokošolsko univerzitetno izobraževanje (Elektronski vir
6, Destovnik, 2009); leta 2004 pa je prišlo še do ponovnega preimenovanja Oddelka za
defektologijo v Oddelek za specialno iz rehabilitacijsko pedagogiko, s čimer je stroka sledila
novim usmeritvam, pojmovanjem in razumevanju oseb s posebnimi potrebami (Destovnik,
2009). Obenem je disciplinarno področje dobilo naziv, ki je skladen z uveljavljenim v svetu in
tudi s širjenjem področja dela izven meje vzgoje in izobraževanja na področje pedagoške
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rehabilitacije (Tancig, 2006). Študijsko leto 2004/05 je bilo tako zadnje leto, v katerem so se
študentke in študentje vpisovali v program pod starim poimenovanjem stroke, in sicer na
študij defektologije, z zaključkom katerega so pridobili naziv profesorja ali profesorice
defektologije (Klavž, 2012).
Kljub vsem premikom in spremembam le teh še ni bilo konec; od leta 2004 je namreč
potekala prenova študijskega programa, ki je pozornost z vsebine programa preusmerjala v
študijske rezultate, izražene s pridobljenimi kompetencami posameznika ob zaključku študija,
kot izhodišča sprememb pa v ospredje postavila inkluzivno vzgojo in izobraževanje vseh
otrok ter inkluzivno vključevanje odraslih s posebnimi potrebami, premik od medicinske
obravnave do socialno-pedagoške usmeritve dela in s tem povezan partnerski odnos (Tancig,
2006) vseh vključenih v delo za posameznika in s posameznikom ter celostno obravnavo oseb
s posebnimi potrebami.
Kot posledica zgoraj omenjenih premikov sta v študijskem letu 2009/10 v skladu z Bolonjsko
deklaracijo zaživela kar dva prenovljena dodiplomska študijska program, ki izhajata iz
osnovnega področja specialne in rehabilitacijske pedagogike- štiri leta trajajoč dodiplomski
študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika ter prav tako štiri leta trajajoč
študijski program Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav. Že leto kasneje je
ob omenjenih dveh študijskih programih bil omogočen še vpis na štiriletni dodiplomski študij
Logopedija in surdopedagogika. Znanje omenjenih študijskih usmeritev je po prenovi
programov možno poglobiti tudi na podiplomski izobraževanju (magistrski, doktorski študij).

3.2.2 Španija
Španija se danes ponaša z več kot sedemdesetimi univerzami, med katerimi jih večina nudi
študij specialne edukacije; sicer pa se je eno prvih izobraževanj za ta strokovni profil, kot
zapisano že v prejšnjem poglavju, odvilo leta 1915 v Madridu. Vzporedno z že omenjenim
tečajem za učitelje oseb s posebnimi potrebami pod okriljem Višje šole za študij učiteljev
(Escuela de Estudios Superiores del Magisterio), se je ustanovila Pedagoška katedra za delo
z abnormalnimi. To je omogočilo dostop do bolj specializiranih znanj za poučevanje oseb s
posebnimi potrebami. Omenjen tečaj, šola in katedra so tako predstavljeni kot predhodniki
pedagoških sekcij fakultet, znotraj česar se je kasneje oblikoval program specializacije s
področja terapevtske pedagogike oziroma specialne edukacije (Elektronski vir 27).
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Sicer pa španska literatura izobraževanje in usposabljanje učiteljev za delo z otroki s
posebnimi potrebami deli v tri pomembnejše sklope oziroma obdobja, ki so zaznamovali
razvoj strokovnega kadra in se neposredno dotikajo tudi konceptualnih premikov tega
področja.
Prvo obdobje, znano pod imenom obdobje posebnih centrov, je potekalo vse do 70. let
prejšnjega stoletja, zanj pa je bila značilna segregacija in separacija izobraževalnih ustanov za
otroke s posebnimi potrebami in programov za učence brez primanjkljajev. V skladu s tem se
je učitelje izobraževalo kategorično- najprej so si pridobili splošno učiteljsko izobrazbo, nato
pa so se v okviru šest mesecev trajajočega študija tedaj terapevtske pedagogike, pridobivali
znanja za uresničevanje potreb poučevanja otrok z istim tipom posebnih potreb (prevladovalo
je mnenje, da imajo učenci z isto vrsto posebnih potreb iste značilnosti). Učitelje se je tako
usposabljalo predvsem na področju medicinsko-psiholoških znanj, ki bi jim služila pri
obravnavi deficita (Rubio Grau, 2001).
Drugo obdobje so zaznamovali novi, za tedanjo tradicionalno specialno pedagogiko
revolucionarni vzgibi za integracijo v vzgoji in izobraževanju, ki so se pojavili na začetku 70.
let prejšnjega stoletja in stremeli k cilju socialne vključitve vsakega otroka. Kljub novim
premikom na tem področju so epistemološki temelji posebnega izobraževanja in
organizacijska načela šole ostala večinoma enaka kot v prejšnjem obdobju. Dihotomija je
ostala prisotna tudi na področju izobraževanja učiteljev (splošni učitelji in posebni učitelji).
Kljub vsemu pa je ta nov izobraževalni pristop prinesel tudi pomembne posledice v
izobraževanju učiteljev, tako na področju posebnega kot tudi splošnega učenja in poučevanja.
Specifična znanja specialnih učiteljev so postala vključena v izobraževalne programe vseh
učiteljev, z namenom pripraviti jih na nove zahteve koncepta integracije. Postopoma so
spremembe postale vidne tudi na področju formacije specialnih učiteljev, saj se je njihov
izobraževalni program prelevil iz kategoričnega v večkategoričnega oziroma polivalentnega.
Temeljni cilj tako preoblikovanega programa za usposabljanje specialnih učiteljev je bil
opremiti jih s posebnimi veščinami, spretnostmi in znanji, potrebnimi za dosego integracije v
razredu in v šoli (Rubio Grau, 2001).
Zadnje, tretje obdobje sprememb v izobraževanju specialnih pedagogov v Španiji pa se
umešča v čas od leta 1985, ko se je iz Združenih držav Amerike na Pirenejski polotok
postopno začelo širiti inkluzivno gibanje, pa vse do danes. Bistvo te tendence je bila združitev
sistema posebnih in sistema večinskih šol v enoten vzgojno-izobraževalni sistem, znotraj
katerega bi bil učno-vzgojni proces prilagojen (posebnim) potrebam vsakega učečega se
posameznika. Vzporedno s temi premiki je bilo potrebno opustiti tudi klasično ločitev med
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posebnimi in splošnimi učitelji ter njihov program izobraževanja preurediti tako, da bi
specialni učitelji pridobili več znanj s področja splošnega poučevanja v večinski šoli, splošni
učitelji pa bi morali pridobiti več specifičnih specialnih znanj (Rubio Grau, 2001).
Danes se težnje po čim kvalitetnejšem usposabljanju specialnih (in splošnih) učiteljev v
Španiji uresničuje na številnih univerzah po državi v okviru drugostopenjskega, magistrskega
študijskega programa Specialne edukacije, na katerega se lahko vpišejo posamezniki, ki so
predhodno pridobili splošna znanja s področja vzgoje in izobraževanja v zaključenih
prvostopenjskih študijih. Eden takih študijskih programov se od študijskega leta 2008/09
izvaja tudi na Univerzi v Huelvi, katerega študentje so sodelovali pri empiričnem delu te
diplomske naloge.

Skozi zgornji zgodovinski pregled razvoja izobraževalnih institucij in programov za
usposabljanje specialnih pedagoginj in pedagogov smo videli, kakšnim družbeno-političnim
vplivom je bilo področje specialne pedagogike podvrženo na različnih koncih Evrope in kako
se je tem spremembam prilagodilo. Rezultati teh prilagoditev se danes odražajo v
prenovljenih študijskih programih v Sloveniji, v Španiji, pa tudi drugod po svetu, kjer se
nenehno išče nove načine za čim boljše uresničevanje poslanstva specialne in rehabilitacijske
pedagogike.
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PROGRAM IZOBRAŽEVANJA SPECIALNIH IN REHABILITACIJSKIH
PEDAGOGINJ V OKVIRU UNIVERZE V LJUBLJANI

3.3

Poslanstvo in temeljni cilj študija specialne in rehabilitacijske pedagogike je usposobitev
študentk in študentov za kakovostno delo z osebami s posebnimi potrebami v vseh
življenjskih obdobjih, v različnih organizacijskih oblikah (individualno, skupinsko), v
različnih okoljih (predšolske ustanove, šole zavodi, svetovalna središča) in v različnih
programih, v katere so osebe s posebnimi potrebami vključene (Elektronski vir 6).
Ta temeljni cilj uspešno zasleduje Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, ki je edini v Sloveniji do leta 2008 omogočal študij
defektologije oziroma specialne in rehabilitacijske pedagogike, s prenovo študijskih
programov v skladu z Bolonjsko deklaracijo pa ponovno edini v Sloveniji omogoča tovrsten
celovit študij in izvaja tri programe za področje edukacije in rehabilitacije oseb s posebnimi
potrebami:


program Specialna in rehabilitacijska pedagogika;



program Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav;



program Logopedija in surdopedagogika (Elektronski vir 6).

V tem poglavju se bom posvetila izključno dodiplomskemu izobraževalnemu programu
Specialne in rehabilitacijske pedagogike in se bom kot študentka starega, neprenovljenega
dodiplomskega študijskega programa te usmeritve posvetila tudi strukturno-vsebinskim
značilnostim študija, ki jih je prinesla prenova programa v skladu z Bolonjsko reformo.
Za vpis v stari študijski program specialne in rehabilitacijske pedagogike so lahko kandidirali
posamezniki, ki so opravili splošno maturo ali pa pred 1.6.1997 končali katerikoli štiriletni
študijski program (Žužek, 1997, Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe v
študijskem letu 2004/05, Razpis z vpis v dodiplomske študijske programe v študijskem letu
2005/06). Sam študij Defektologije oz. Specialne in rehabilitacijske pedagogike je do
vključno študijskega leta 2008/09 predstavljal pet let trajajoč univerzitetni program. Prva štiri
leta študija so sestavljala strnjena predavanja, vaje in seminarji, ki so študente opremljali s
temeljnimi pedagoškimi, temeljnimi in posebnimi specialno-pedagoškimi in medicinskimi
vsebinami ter organizirana delovna praksa po osnovnih šolah, hospitacije in nastopi v
razredih, ki so bodočim specialnim pedagoginjam omogočali prenos in preizkušanje
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teoretičnih znanj v praktično izkušnjo. Peto leto študija je bilo namenjeno pripravi zaključne,
diplomske naloge (Rodman, 2001).
Posebnost starega študijskega programa je bila tudi v tem, da je program pravzaprav hkrati
usposabljal bodoče strokovnjake za delo na dveh področjih- osnovni program je izobraževal
študente na klasičnem specialno pedagoškem področju; na vsaka štiri leta pa so se študentje
po uspešno zaključenem skupnem prvem letniku študija lahko usmerili v izobraževanje in
usposabljanje za delo surdopedagoga in logopeda.
V spodnjih tabelah je prikazan predmetnik starega študijskega programa klasične študijske
usmeritve (DP-FIBO), po katerem so se študentje usposabljali za delo z osebami s posebnimi
potrebami vse do leta 2009.
MODUL
Temeljni pedagoški predmeti

PREDMET
Teorija vzgoje
Didaktika z izobraževalno tehnologijo
Tuji jezik (nemški jezik, angleški jezik)
Razvojna psihologija s pedagoško psihologijo
Športna vzgoja
Skupni defektološki predmeti
Biologija človeka
Osnove teorije defektologije s pedagogiko oseb z
motnjami v razvoju
Statistika
Matrična algebra in osnove računstva
Izbirni praktikumi
Glasbena vzgoja
Razvedrilne in športne igre
Tabela1: Predmetnik prvega letnika študija (Elektronski vir 7)
Kot vidimo, se v uvodnem študijskem letu študentje srečajo s precej večjo mero temeljnih
pedagoških predmetov, preko katerih spoznajo osnovna pojmovanja pedagoškega dela. V
drugem letniku študija osnovna pedagoška znanja nadomestijo osnove specialne pedagogike
in metodike dela z raznoliko skupino oseb s posebnimi potrebami, ki ob raziskovanju v
specialni in rehabilitacijski pedagogiki ter osnovah logopedije in komunikacije spadajo med
najpomembnejša znanja letnika.
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MODUL
Temeljni pedagoški predmeti
Skupni medicinski predmeti
Skupni defektološki predmeti

Izbirni praktikumi
Specialni defektološki predmeti DPFIBO

PREDMET
Športna vzgoja
Ortopedija, fiziatrija in rehabilitacija invalidov
Osnove humane genetike
Osnove teorije defektologije s pedagogiko oseb z
motnjami v razvoju
Metodologija defektološkega raziskovanja
Prilagojene športne dejavnosti
Osnove logopedije in komunikacije
Neverbalna komunikacija
Izražanje z gibom
Uvajanje v delo z SPSS
Specialna didaktika

Metodika predšolske vzgoje otrok z motnjami in
metodika dela z otroki z zmerno, težjo in najtežjo
motnjo v duševnem razvoju
Metodika slovenskega jezika
Zaposlitvene tehnike
Osnove metodike dela z otroki z motnjami vida in
sluha
Tabela2: Predmetnik drugega letnika (Elektronski vir 7)
Iz drugega letnika študija so v tretji letnik lahko napredovali le študentje, ki so uspešno
opravili vse obveznosti prvega letnika ter obveznosti pri predmetih Ortopedija, fiziatrija in
rehabilitacija invalidov, Osnove teorije defektologije s pedagogiko oseb z motnjami v razvoju
in Specialna didaktika v drugem letniku študija. Morebitne preostale obveznosti drugega
letnika so študentje lahko opravljali še v času poteka predavanj in vaj tretjega letnika (Žužek,
1997).
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MODUL
Temeljni pedagoški predmeti
Skupni medicinski predmeti
Skupni defektološki predmeti

Izbirni praktikumi
Specialni defektološki predmeti DPFIBO

PREDMET
Izbrana poglavja iz filozofije
Sociologija vzgoje
Anatomija, fiziologija, patologija CŽS
Psihiatrija s psihopatologijo
Psihologija oseb z motnjami v razvoju
Prilagojene športne dejavnosti
Psihomotorični razvoj
Individualizirano delo z metodiko vzgoje
Neverbalna komunikacija
Metodika slovenskega jezika

Metodika SND, SN, SD in praktičnih znanj
Metodika matematike
Metodika dela z otroki z razvojnimi in učnimi
težavami
Osnove metodike dela z otroki z motnjami vida in
sluha
Tabela3: Predmetnik tretjega letnika (Elektronski vir 7)
Po zaključku tretjega letnika študija študentje v četrtem, praktično gledano v zadnjem letniku,
osnovnih pedagoških vsebin več ne spoznavajo, pač pa svoje znanje poglabljajo zgolj v
okviru specialno pedagoških vsebin, kot je razvidno v naslednji tabeli.

MODUL
Skupni defektološki predmeti

PREDMET
Psihologija oseb z motnjami v razvoju
Defektološka diagnostika
Socialna politika in pravno varstvo
Individualizirano delo z metodiko vzgoje
Specialni defektološki predmeti
Metodika SND, SN, SD in praktičnih znanj
Metodika dela z otroki z razvojnimi in učnimi
težavami
Tabela4: Predmetnik četrtega letnika (Elektronski vir 7)
Glede na zaposlitvene ambicije smo študentke starega študijskega programa posamezne
posredovane predmetne vsebine različno vrednotile glede na lastno mnenje o tem, katera
znanja nam bodo kasneje, na naši poklicni poti omogočala sauvereno in uspešno delo, in
katera nam po našem mnenju potrebnega specifičnega znanja ne dajejo.
Kakorkoli, posameznik oziroma posameznica, ki je želela zaključiti opisan študijski program,
je morala uspešno opraviti vse obveznosti, predpisane z opisanim programom. V to pa sodi
tudi priprava in zagovor diplomskega dela, kateremu je namenjeno zadnje, peto leto
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študijskega programa, v katerem študentje niso imeli nobenih drugih študijskih obveznosti
(Elektronski vir 8).
Zadnja generacija študentov in študentk starega študijskega programa je bila vpisana v
študijskem letu 2008/09, že leto kasneje pa so se vpisali prvi študentje prenovljenega
dodiplomskega študija Specialne in rehabilitacijske pedagogike, ki so za vpis prav tako morali
izpolnjevati pogoj o opravljeni splošni maturi ali zaključnem izpitu pred 1.6.1995
(Elektronski vir 21). Ob tem naj omenim, da je pri prenovi študijskega programa skladno s
smernicami bolonjskega procesa bila upoštevana pomembna sprememba v pojmovanju
kurikuluma, ki je pomenila premik pozornosti od vsebine študijskih programov k študijskim
rezultatom, izraženim s kompetencami (Tancig, 2006).
V spletni predstavitvi novega, štiri leta trajajočega dodiplomskega študija Specialne in
rehabilitacijske pedagogike je navedeno, da študijski program študente opremlja z osnovnimi
specialno pedagoškimi teoretičnimi spoznanji, spretnostmi za praktično diagnostično
preverjanje in ocenjevanje posebnih potreb ter načrtovanje, izvajanje ter evalvacijo
izvedbenih programov za osebe s posebnimi potrebami in kompetencami za učinkovito
komunikacijo in timsko sodelovanje. Vse to predstavlja skupek temeljnih znanj, na podlagi
česar bo bodočim specialnim pedagogom in pedagoginjam omogočen profesionalni razvoj v
procesu vseživljenjskega učenja (Elektronski vir 9).
Kot vidimo v sledečih razpredelnicah se je tudi po prenovi študijev v programu izobraževanja
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ohranila temeljna konceptualna usmeritev, »so pa
snovalci prenovljenega študijskega programa spremembo izkoristili za aktualizacijo
poimenovanj predmetov (npr. Osnove teorije defektologije se preimenujejo v Uvod v
specialno in rehabilitacijsko pedagogiko) ter za ustreznejšo prerazporeditev učnih vsebin po
letnikih (študentke se z diagnostičnimi postopki po novem seznanijo že na začetku študija)«
(Klavž 2012: 32).
»Prenovljenemu predmetniku študija je dodanih nekaj novih vsebinskih področij, v čemer
odseva trud strokovnjakov za aktualizacijo izobraževalnih vsebin na temelju vedno novih
družbenih premikov in zadostitvi potreb vedno bolj heterogene uporabniške skupine« (Klavž
2012: 33). Podobno kot v neprenovljeni programski strukturi študija po letnikih, se tudi v novi
programski shemi v prvem letniku študente opremi s splošnimi, temeljnimi pedagoškimi
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vsebinami (Obvezni splošni predmeti), v višjih letnikih pa se pozornost usmerja predvsem in
zgolj v specialno pedagoške vsebine.
MODUL
Obvezni splošni predmeti

Obvezni strokovni
predmeti

PREDMET
Didaktika
Metode raziskovanja na področju SRP
Razvojna in pedagoška psihologija
Tuji jezik (angleški jezik, nemški jezik)
Teorija vzgoje
Uvod v SRP- teoretske in zakonske osnove

Uvod v SRP- skupine oseb s posebnimi potrebami, edukacija
Učenje in poučevanje oseb s posebnimi potrebami
Psihologija oseb s posebnimi potrebami
Osnove socialne pedagogike
Učenje in poučevanje oseb s posebnimi potrebami: glasbena
vzgoja
Učenje in poučevanje oseb s posebnimi potrebami: likovna
vzgoja
Splošni izbirni predmet
³
Tabela 5: Predmetnik prvega letnika po študijskem letu 2009/10 (Elektronski vir 9)
Ob primerjavi prvih letnikov starega in novega študijskega programa opazimo, da je vsebina
posredovanih sklopov znanj zelo podobna; sicer pa so iz predmetnika v novem programu
izpadla področja, ki se nanašajo na predmet Biologija človeka in Matrična algebra in osnove
računstva.
V primerjavi z obema prvima letnikoma študija je prenovljen drugi letnik že nekoliko bolj
svojski. Predmetnik novega programa ne vsebuje več skupnih medicinskih predmetov, se pa
zato študentje že nekoliko prej kot v starem programu srečajo s pomembnim področjem
prepoznavanja in ocenjevanja posebnih potreb. Prav tako je prenovljen drugi letnik
zaznamovan zgolj s strokovnimi predmeti, v okviru katerih študentje nadgrajujejo splošne in
strokovne vsebine, spoznane v prvem letniku.
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MODUL
Obvezni strokovni
predmeti

PREDMET
Prilagojena in pomožna informacijsko komunikacijska
tehnologija
Sodelovanje, svetovanje in timsko delo
Učenje in poučevanje otrok s posebnimi potrebami: športna
vzgoja
Učenje in poučevanje oseb s težjimi motnjami v duševnem
razvoju I
Gibalno ovirani in dolgotrajno bolni: značilnosti in ocenjevanje
Prepoznavanje in ocenjevanje posebnih potreb
Osnovne strategije dela z osebami z govorno-jezikovnimi
motnjami ter gluhimi in naglušnimi
Psihomotorični razvoj in učenje
Osnovne strategije dela s slepimi in slabovidnimi
Učenje in poučevanje oseb s težjimi motnjami v duševnem
razvoju II
Strokovni izbirni predmet ²
Tabela 6: Predmetnik drugega letnika po študijskem letu 2009/10 (Elektronski vir 9)
V tretjem letniku se študentje seznanijo predvsem s pristopi in metodami dela z učenci z
različnimi posebnimi potrebami v okviru posameznih vzgojno-izobraževalnih področij
(metodična področja slovenščine, matematike, družboslovja in naravoslovja).
MODUL
Obvezni splošni predmeti
Obvezni strokovni
predmeti

PREDMET
Filozofija edukacije
Značilnosti in ocenjevanje oseb s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja
Osebe z motnjami v duševnem razvoju: značilnosti in
ocenjevanje
Učenje in poučevanje otrok s posebnimi potrebami: slovenščina
Učenje in poučevanje otrok s posebnimi potrebami: matematika
Učenje in poučevanje gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih
oseb
Učenje in poučevanje otrok s posebnimi potrebami:
družboslovje
Učenje in poučevanje otrok s posebnimi potrebami:
naravoslovje
Zagotavljanje kakovosti življenja gibalno oviranih in
dolgotrajno bolnih oseb
Odraslost, staranje in oblike pomoči
Strokovni izbirni predmet ²
Tabela 7: Predmetnik tretjega letnika po študijskem letu 2009/10 (Elektronski vir 9)
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Zaključno študijsko leto prenovljenega dodiplomskega študija predstavlja četrti letnik študija.
MODUL
Obvezni splošni predmeti
Obvezni strokovni predmeti

PREDMET
Sociologija vzgoje
Individualiziran program
Strategije dela z učenci s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja
Strategije vključevanja in psihosocialnega
prilagajanja
Interaktivno in okoljsko pogojene učne
težave
Strategije dela z mladostniki in odraslimi s
primanjkljaji na posameznih področjih
učenja
Strokovni izbirni predmet
²
Splošni izbirni predmet
³
Tabela 8:Predmetnik četrtega letnika po študijskem letu 2009/10(Elektronski vir 9)
Za dokončanje prenovljenega študija morajo študentje opraviti vse zgoraj zavedene
obveznosti, tako iz predpisanih obveznih kot iz izbirnih vsebin. Ob tem je dopuščena
možnost, da študentje del obveznosti opravijo tudi v okviru drugih visokošolskih zavodov v
Sloveniji, pri čemer gre navadno za uveljavljanje priznavanja opravljenih obveznosti v okviru
vzporednega, zaporednega ali predčasno opuščenega študija s sorodnega področja; lahko pa
obveznosti izpolnjujejo tudi v tujini, kamor se študentje najpogosteje odpravijo pod okriljem
programov študentske mobilnosti (Erasmus, Leonardo da Vinci,..) (Elektronski vir 9).
Uspešen zaključek prenovljenega dodiplomskega študija podobno kot pri starem študijskem
programu predstavlja zagovor diplomskega dela, ki ga lahko študentje opravijo ob koncu
četrtega letnika ali pa se vpišejo v dodatno leto, predhodno znano pod nazivom absolventski
staž in diplomsko obveznost opravijo v tem dodatnem letu. Na tej točki pride do izraza
bistvena razlika med starim in prenovljenim študijskim programom specialne in
rehabilitacijske pedagogike; namreč zaključek prenovljenega dodiplomskega študija
študentom prinese 6/2 stopnjo izobrazbe, medtem ko so študentje ob zaključku starega
dodiplomskega študija ob nazivu profesorja oziroma profesorice specialne in rehabilitacijske
pedagogike pridobili sedmo stopnjo izobrazbe (Elektronski vir 10).
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PROGRAM IZOBRAŽEVANJA SPECIALNIH IN REHABILITACIJSKIH
PEDAGOGINJ NA UNIVERZI V HUELVI

3.4

Kot že rečeno, se tudi v Španiji izobraževanje specialnih pedagogov odvija v okviru
tamkajšnjih pedagoških fakultet, vendar pa je študij strukturiran nekoliko drugače kot pri nas.
Temeljna in najopaznejša razlika je ta, da v Španiji ne obstaja prvostopenjski oziroma
dodiplomski študij specialne in rehabilitacijske pedagogike, pač pa se študentje za delo
učitelja oseb s posebnimi potrebami specializirajo v okviru eno leto trajajočega
drugostopenjskega oziroma magistrskega študijskega programa, kasneje pa izobraževanje
lahko nadaljujejo tudi na doktorskem študiju.
Ker sem sama v preteklem študijskem letu v okviru študijske izmenjave imela priložnost
spoznati potek življenja, študija in dela v manjšem španskem mestu Huelva, se bom v tem
poglavju osredotočila na opis študijskega programa specialne pedagogike na tamkajšnji
univerzi.
Prenovljen magistrski študijski program specialne pedagogike je na Univerzi v Huelvi zaživel
v študijskem letu 2010/2011. Na vsako leto razpisanih štirideset prostih vpisnih mest se lahko
vpišejo študentje, ki so se predhodno izobraževali v študijskih programih predšolske vzgoje,
razrednega pouka, specialne pedagogike, pedagogike, psihopedagogike, zdravstva, socialne
pedagogike, psihologije in drugih družbenih in zdravstvenih področjih (Elektronski vir 17).
Ob prevelikem številu kandidatov za vpis se opravi selekcijski postopek, pri katerem sta
bistvena:
-

dosedanji akademski uspeh (90%)

-

znanje jezikov, karierni cilji, povezanost predhodno zaključene izobrazbe s
programom, ki predstavlja vpisno željo in strokovne delovne izkušnje (10%)
(Elektronski vir 17)

Ker omenjam, da dodiplomskega študijskega programa specialne pedagogike v Španiji ni,
kljub vsemu pa v nadaljevanju pišem, da se na magistrski študij specialne pedagogike na
Univerzi v Huelvi lahko vpišejo kandidati, ki so se predhodno izobraževali ravno na tem
področju, moram nujno zapisati, da so razpisni pogoji naravnani tako za španske kot tudi tuje
študente, kar kot posledico s seboj prinese takšno opredelitev vpisnih pogojev.
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Študijski program specialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Huelvi študentom in
študentkam, kot bomo videli kasneje, omogoča dve različni profesionalni usmeritvi, in sicer,
usmeritev v profesionalno poklicno delo in možnost usposabljanja za raziskovalno delo v
posebni vzgoji in izobraževanju.
Temeljni cilj študija je usposobitev študentov za delo na področju vzgoje in izobraževanja
oseb s posebnimi potrebami, za razumevanje širokega spektra raznolikih posebnih potreb in
posebne obravnave teh potreb ter za individualiziranje uporabljenih pristopov. Študijski
program študente opremlja z raznolikimi, za tovrstno delo nujnimi kompetencami, ki se
nanašajo na sposobnosti odkrivanja in ocenjevanja različnih posebnih potreb, na spretnosti
razvijanja strategij za delo s posameznikom, v skupini ali skupnosti oseb s posebnimi
potrebami ter na samo obravnavo in odnos do posebnih potreb (Elektronski vir 18).
Predlagam, da si sedaj ogledamo vsebinsko strukturo študijskega programa specialne
edukacije Univerze v Huelvi.
Študij traja eno akademsko leto, razdeljeno na dva semestra in štiri module oziroma študijske,
predstavljene v spodnji tabeli.

Prvi modul

Študijski predmeti
Metodologija v specialno-edukacijskem
raziskovanju

Specialna
edukacija
in
raziskovanje
v
socialno- Zgodovina specialne edukacije in inkluzije
edukacijskem kontekstu
Socialno-edukacijski kontekst raznolikosti:
(obema usmeritvama skupni organizacija, podporna omrežja, usmerjanje in
izbirni modul)
mentorstvo.
Vzgojno-izobraževalne možnosti in viri za
obravnavo raznolikih posebnih potreb v
socialnem
in
vzgojno
izobraževalnem
kontekstu
Struktura znanstvenega dela
Tabela 9: Prvi modul magistrskega študijskega programa (Elektronski vir 19)
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Prvi modul študente opremlja z osnovnimi znanji s področja specialne pedagogike, ki je
predstavljeno kot znanost, profesija in raziskovalna dejavnost. Enota je za študente obeh
usmeritev skupna, prepuščena pa jim je izbira, katere predmete bodo opravljali. Študentom, ki
se odločijo za usmeritev v raziskovalno delo, je priporočeno, da si v tej enoti izberejo
predmetno področje Metodologija v specialno-edukacijskem raziskovanju in predmet
Struktura znanstvenega dela.
Osnovna znanja študentje nato izpopolnjujejo v naslednji enoti, v kateri se seznanijo z
značilnostmi posamezne skupine posebnih potreb in se opremijo z znanjem, ki jim pomaga pri
ustreznem odzivanju na te potrebe.
Drugi modul

Študijski predmeti
Vizualni primanjkljaji

Specialna edukacija: senzorna, Avditivni primanjkljaji in govorne težave
motorična
in
kognitivna
Motorični primanjkljaji
raznolikost in primanjkljaji
(skupen in obvezen modul)

Učenci z motnjami avtističnega spektra
Duševne motnje
Kognitivna raznolikost: učenci z motnjo
pozornosti/hiperaktivnostjo in nadarjeni učenci

Tabela 10: Drugi modul magistrskega študijskega programa (Elektronski vir 19)
Predmetna področja v drugi študijski enoti se osredotočajo na vzgojno-izobraževalne vidike
raznolikih posebnih potreb. Študentje se seznanijo z vzgojno-izobraževalnimi pristopi pri delu
s slepimi in slabovidnimi, gluhimi in naglušnimi in pri delu z osebami z motnjami v
duševnem razvoju, z motorični primanjkljaji in z osebami z govornimi motnjami. Spoznajo
tudi različne pristope pri delu z osebami z motnjami avtističnega spektra ter z značilnostmi
motnje pozornosti, hiperaktivnosti in z delom z nadarjenimi.
Drugi modul je skupen in obvezen za obe usmeritvi študijskega programa; prav tako pa tudi
naslednji, tretji modul, ki študente opremlja z znanji za prepoznavanje in ustrezno obravnavo
oseb s posebnimi potrebami, za njihovo vključitev in izvajanje potrebnih prilagoditev ter za
oblikovanje ustreznih programov intervencije in spodbujanja inkluzije v vzgojnoizobraževalni praksi in družbenem okolju.
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Tretji modul

Študijski predmeti
Socialno edukacijsko ocenjevanje in evalvacija
različnih posebnih potreb

Vzgojno-izobraževalni odzivi na
raznolike posebne potrebe
Odzivi in obravnava raznolikih posebnih
potreb na različnih stopnjah šolanja, vzgoje in
(skupen in obvezen modul)
izobraževanja
IKT v inkluzivni šoli

Vzgojno-izobraževalni odzivi in pozornost do
socialno in kulturno pogojenih posebnih
potreb
Tabela 11: Tretji modul magistrskega študijskega programa (Elektronski vir 19)
Z zadnjim, četrtim modulom se študijski program zaključi. V okviru tega modula študentje in
študentke pridobljena teoretična znanja in spretnosti prenesejo in preizkušajo v praktičnem
delu. Modul se imenuje Zaključno magistrsko delo in se deli na dve usmeritvi- na Poklicno
profesionalno usmeritev in usmeritev Raziskovalec. Tisti, ki se odločijo za poklicno
usmeritev, morajo v okviru tega modula opraviti praktično delo in oddati poročilo o
opravljenem praktičnem delu. Drugi, ki se odločijo za raziskovalno smer, se morajo podučiti
o raziskovalnih strategijah in pripraviti raziskovalni seminar (Elektronski vir 19, Elektronski
vir 20).

Četrti modul

Študijska smer

Zaključno magistrsko
delo

Poklicna
Praktikum
profesionalizacija
Poročilo o praksi
Raziskovalec

Študijski predmeti

Raziskovalne metode in tehnike
Raziskovalni seminar

Tabela 12: Četrti modul magistrskega študijskega programa (Elektronski vir 19)
Študentje, ki se odločijo za modul Poklicna profesionalizacija morajo za uspešen študijski
zaključek in pridobitev naziva magister specialne edukacije pripraviti zaključno poročilo o
svojem praktičnem delu; študentje modula Raziskovalec pa s študijem zaključijo, ko
pripravijo zaključno raziskovalno magistrsko nalogo.
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4

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI SPECIALNIH PEDAGOGINJ

Z ozirom na dejstvo, da izobraževanje specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj pri nas in v
Španiji, pa tudi drugod po svetu poteka v okviru pedagoških fakultet, ki skrbijo za nove in
nove generacije učiteljev različnih strokovnih področij in z upoštevanjem strokovnega naziva,
ki ga študentje tega programa ob zaključku študija pridobijo, lahko takoj brezkompromisno
rečemo, da se specialni pedagogi zaposlujejo v institucijah, ki so prvenstveno usmerjene k
vzgoji in izobraževanju. V mislih imamo predvsem osnovne in (v manjši meri) srednje šole,
vzgojne zavode, pa tudi svetovalne centre, ki so tesno povezani z vzgojno-izobraževalnim
delom. Našemu sklepu pritrdi vpogled v sezname prostih del, objavljenih s strani ustanov za
posredovanje zaposlitve tako v Sloveniji kot v Španiji, dodatno potrditev pa dobimo še ob
preletu naslovov strokovnih člankov in ostale slovenske in tuje literature.
Specialne pedagoge najdemo tudi v institucijah, katerih primarna funkcija nista vzgoja in
izobraževanje (npr. zdravstvo, sociala), kljub temu pa jih znotraj teh institucij doživimo na
delovnih mestih, ki so povezani s pedagoškim delom. Tako se ta profesionalni profil zaposluje
tudi na področju zdravstva in socialne, natančneje v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, v
rehabilitacijskih inštitutih, v domovih za starostnike, v centrih za socialno delo pa tudi v
povsem neodvisnih organizacijah (Elektronski vir 22).
Če pogledamo nekaj primerov zaposlovanja izven vzgojno-izobraževalnih institucij, kjer je še
vedno ohranjena vzgojno-izobraževalna funkcija specialnih pedagogov, lahko zapišemo, da
strokovnjaki s tega področja, ki so zaposleni v centrih za socialno delo, skozi sodelovanje s
starši in s šolskimi svetovalnimi službami, pomagajo pri odpravljanju in blaženju učnih težav
in razvoju pozitivne samopodobe otroka, obenem pa skušajo vplivati še na zagotovitev
ustreznih razmer družinske in šolske socializacije otroka (Elektronski vir 14). Podobno vlogo
imajo specialni pedagogi tudi v zdravstvu, kjer delajo bodisi v okviru bolnišničnih šol kot
učitelji ali pa v ambulantah in zdravstvenih domovih, kjer opravljajo postopke diagnostičnega
procesa (ocenjevanje izraženosti posameznikovih težav) in predlagajo nadaljnje postopke dela
(Elektronski vir 15). Njihovo delo se na tej točki pogosto dotika že dela delovnega terapevta.
Uvoda v poglavje ne moremo zaključiti brez navedbe, da specialne pedagoginje »pomembno
mesto zavzemajo tudi v krogu raziskovalne dejavnosti, s čimer pripomorejo k napredku svoje
stroke« (Klavž 2012: 19).
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4.1

VLOGE IN NALOGE SPECIALNIH IN REHABILITACIJSKIH PEDAGOGINJ
(SLOVENIJA, ŠPANIJA)

Etični kodeks specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije posameznike s tega
delovnega področja opredeljuje kot strokovnjake, ki proučujejo, razvijajo in izvajajo
edukacijo ter reedukacijsko, kompenzacijsko in rehabilitacijsko delo z otroki s posebnimi
potrebami ter odraščajočimi in odraslimi s primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami v vseh
življenjskih obdobjih (Elektronski vir 16).
Kot vidimo, tudi zgornja opredelitev mesto specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj umešča
v šolski prostor, zato se bomo v tem poglavju dotaknili vlog in nalog, ki jih imajo
strokovnjakinje v okviru teh institucij.
V literaturi obstajajo različne opredelitve vlog, mi pa bomo najprej pogledali Galeševo
(1995), ki z namenom razčlenitve vprašanja »Kaj lahko individualiziramo?«, mesto specialnih
in rehabilitacijskih pedagoginj prikaže z oporo na učna okolja, v katerih se te strokovnjakinje
pojavljajo. Iz Galeševe členitve tako lahko povzamemo naslednje vloge:
-

specialna pedagoginja svetovalka

-

potujoča oziroma mobilna specialna pedagoginja

-

stalna specialna pedagoginja na šoli

-

specialna pedagoginja kot učiteljica v oddelkih posebnega ali prilagojenega
vzgojno-izobraževalnega programa in

-

specialna pedagoginja kot vzgojiteljica v domovih ob osnovnih šolah s
prilagojenim programom

Dopolnitev te splošne delitve lahko dopolnimo z nalogami, ki jih specialne pedagoginje v
okviru zgornjih opredelitev opravljajo. Tako lahko zgornji zapis razširimo še z vlogo
specialne pedagoginje kot povezovalke in koordinatorice (Kavkler, 1998), saj na vsakem
posameznem delovnem odnosu in v vsakem učnem okolju vedno znova poveže različne
aktivne udeležence delovnega odnosa (učenci, starši, učitelji, člani šolske svetovalne službe
in morebitni drugi) ter koordinira in usklajuje delo soudeleženih v takem odnosu.
V povezavi z zgoraj zapisanim se pomembna vloga specialnih pedagogov kaže tudi v
zagovorništvu. Specialni pedagog- zagovornik pri delu z ranljivimi člani družbe predstavlja
glas posameznika z manj priložnostmi ter vzor temu posamezniku za razvoj spretnosti
samozagovorništva.
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Če se še nekoliko naslonimo na Galeševo opredelitev, je ob vlogi specialnih pedagoginj kot
svetovalk nujno potrebno poudariti, da velik delež svetovalnih dejavnosti specialne
pedagoginje znotraj vzgojno-izobraževalnega prostora opravijo vsakodnevno, nenačrtno in
spontano v kontinuiranih interakcijah z učitelji, starši ter otroki (Klavž, 2012), obenem pa
svetovalno dejavnost izvajajo tudi organizirano in načrtno v okviru šolske svetovalne službe,
pod okriljem katere »si glede na Programske smernice svetovalne službe znotraj osnovnih
področij dela in temeljnih nalog v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo sama izbere
prioritetne naloge in skladno s tem oblikuje svoj letni delovni načrt. Pri tem njeno delo obsega
tako delo z učenci in učitelji, kot tudi s starši, z vodstvom in z zunanjimi ustanovami« (Klavž,
2012: 19, Čačinovič Vogrinčič, Nagode, Tancig, Zorc-Maver, Bregar-Golobič, 2008).
Svetovanja, ki jih specialna pedagoginja nudi omenjenim posameznikom pa se v splošnem
nanašajo na učenje, učne metode, tehnike (Žerdin, 1995), (samo)organizacijo in urjenje
spretnosti in veščin, potrebnih za uspešnejše spopadanje s težavami in ovirami.
Čeprav funkcijo specialne pedagoginje- svetovalke opravljata tudi mobilna in na šoli stalna
specialna pedagoginja, pa je njuna bistvena vloga predvsem v konkretnemu poučevanju in
opolnomočenju otrok.
Predlagam, da si sedaj ogledamo še Pierangelovo (1994) členitev, ki specialnega in
rehabilitacijskega pedagoga prav tako vidi kot posebnega učitelja z raznolikimi vlogami. V
avtorjevi (1994) opredelitvi vlog se specialni pedagog tako pojavi kot:
- učitelj v oddelkih posebnega programa vzgoje in izobraževanja ter v oddelkih prilagojenega
programa vzgoje in izobraževanja
- izvajalec diagnostike in ocenjevalec otrokovih posebnih potreb
- član komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
- član multidisciplinarnih timov, ki se ukvarjajo s poučevanjem učencev v različnih oddelkih,
- učitelj svetovalec, ki je neposredno vključen v proces poučevanja v rednih oddelkih
večinske osnovne šole
- mobilni učitelj oziroma mobilni specialni pedagog, ki na različnih šolah učencem s
posebnimi učnimi težavami nudi dodatno strokovno pomoč in
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- zasebni praktik, ki se ukvarja predvsem z ocenjevanjem otrokovih posebnih potreb in z
iskanjem učinkovitih strategij dela, kot otrokova dodatna pomoč v popoldanskem času po
pouku.

V številnih, če ne celo v vseh navedenih in opisanih vlogah se najdejo in prepoznajo tako
slovenske kot tudi španske specialne pedagoginje, skozi navedene različne vloge pa odsevajo
tudi njihove edinstvene delovne naloge in zadolžitve, ki se nanašajo tako na ambulantno delo
(predvsem izvajanje diagnostičnih postopkov, korekcije učnih in drugih težav, svetovanje), na
izobraževalno delo (lastno izobraževanje skozi sodelovanje na seminarjih in strokovnih
srečanjih, sodelovanje pri izobraževanju staršev, mentorsko delo za druge strokovne profile,
ki so zaposleni v vzgojno-izobraževalnih institucijah), na skupnostno in preventivno delo
(npr. vključitev prostovoljcev v pomoč otroku, publicistična dejavnost, analiza obstoječega
stanja in nenehna skrb za sistemske izboljšave,…) in nenazadnje tudi na raziskovalno delo
(Žerdin, 1995).
Omenjenim sklopom nalog je na tem mestu potrebno dodati še dve bistveni, in sicer
dejavnosti pomoči (posredne in neposredne) ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije (Kavkler,
Tancig, 2000), ki kot osrednji del nalog specialnih pedagoginj ob raziskovalni dejavnosti
predstavljata osnovo za rast in izboljšave stroke.
Podobno opredelitev nalog specialnih pedagoginj ponuja tudi Končarjeva (1997), ki z oporo
na delo mobilne specialno-pedagoške službe na osnovni šoli le te deli na:
-

neposredno delo z otroki s težavami v razvoju in pri učenju

-

sodelovanje z učitelji in drugimi strokovnimi delavci na osnovni šoli

-

sodelovanje s starši

-

sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in strokovnimi ustanovami ter institucijami

-

sodelovanje pri vseh aktivnostih na matični šoli (s prilagojenim programom)

-

vodenje dokumentacije

-

lastno usposabljanje in izobraževanje

Vidimo, da ima delo specialnih pedagoginj posebne razsežnosti, saj ob mnoštvu vlog in nalog,
ki jih strokovnjakinje tega področja vsakodnevno zavzemajo in opravljajo, obenem
predstavlja še pomembno stično točko, most med šolo, otrokom s posebnimi potrebami in
starši (Elektronski vir 23). Iz slednjega izpeljemo, da je delo specialnih pedagoginj vedno
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znova pogojeno tudi z lastnostmi in značilnostmi oseb, ki jih obravnavajo in s katerimi
sodelujejo z namenom spodbujanja enakovredne udeležbe in sodelovanja v družbenem
življenju (Elektronski vir 22).

Preden zaključimo razpravo o vlogah in nalogah specialnih pedagoginj, predlagam da si
ogledamo zgolj še povzetek vseh doslej zapisanih in opredeljenih temeljnih nalog specialnih
pedagoginj, ki jih je Kolbejeva (1996) konkretno razdelala in enostavno shematsko
predstavila na primeru zadolžitev mobilne specialno-pedagoške službe na kontinuumu
pomoči.

Mobilna specialnopedagoška služba
DETEKCIJA oz. EVIDENTIRANJE OTROK S TEŽAVAMI V RAZVOJU IN
UČENJU
ODBIRA
SEZNANITEV IN PRIVOLITEV STARŠEV
DELO MOBILNE SPECIALNOPEDAGOŠKE SLUŽBE Z IN ZA OTROKA

NEPOSREDNO
DELO Z
OTROKOM
-analiza stanja
-individualiziran
program
-oblike dela
-neposredna pomoč
-spremljanje

SODELOVANJE Z
UČITELJEM

SODELOVANJE S
STARŠI

-informiranje
-načrtovanje
-vzajemno
delovanje
-svetovanje
-evalvacija

-individ. pogovori
-skupni sestanki
-informiranje
-svetovanje
-evalvacija

SODELOVANJE S
STROKOVNIMI
DELAVCI
-šolski svetovalni
delavci, vodstvo
-z drugimi
strokovnimi delavci
in institucijami
-timsko delo

DRUGO

-dokumentacija
-didaktični material
-izpopolnjevanje

Tabela 13: Mobilna specialnopedagoška služba (Kolbe, 1996: 151)
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4.2

KOMPETENCE SPECIALNIH IN REHABILITACIJSKIH PEDAGOGINJ

Glavni smoter študijskih programov za specialne in rehabilitacijske pedagoginje je
usposabljanje in usposobitev strokovnjakinj, ki bodo posedovale znanje za ravnanje v
vsakokratni edinstveni situaciji in v procesu pomoči ne bodo ostale brez besed, ampak bodo
zmožne to znanje »aktivirati, uporabiti in povezati« (Perrenound, 1997, v Lipec Stopar, 2007:
14) ter tako pripomoči k najboljšim možnim rešitvam za vse soudeležene. Pri tem je
pomembno, da znanje strokovnjakinj ni več pojmovano kot permanentno, nespremenljivo, pač
pa je identificirano »kot spreminjajoče se znanje, ki je osebno, izkustveno in odvisno od
konteksta« (Tancig, 2006: 13).
Tancigova (2006) je pred leti v raziskovalne namene razvrstila bistvene kompetence v
specialni in rehabilitacijski pedagogiki na posebne kompetence v vzgoji in izobraževanju in
na predmetno specifične kompetence za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, oboje pa so
pri delu strokovnjakinj enakovredno pomembne. Celotna opredelitev kompetenc je dostopna v
prilogi, tukaj pa si bomo ogledali le nekaj temeljnih kompetenc, vendar moramo pri tem
poudariti, da so kompetence v nenehnem prepletu z vlogami in nalogami specialnih
pedagoginj, predstavljenimi v prejšnjem poglavju in skupaj z njimi tvorijo edinstveno celoto
mnoštva zahtev, ki se morajo odražati v strokovni drži slehernega strokovnjaka. V tem
poglavju se zato posvečamo le še nekaterim, skozi naloge doslej neizraženim kompetencam.
Vsaka specialna pedagoginja mora biti najprej dobro podkovana v poznavanju teoretičnih
osnov področja specialne in rehabilitacijske pedagogike, kar lahko nato prenaša v
vsakodnevne praktične izkušnje, obenem pa s skrbjo za svoje praktično in teoretično znanje
prevzema tudi odgovornost za lasten poklicni razvoj in kontinuirano učenje z evalvacijo in
refleksijo lastnega dela v okviru izkustvenega učenja, supervizije, intervizije in drugih oblik
učenja (Tancig, 2006).
Za specialno-pedagoško delo je bistvenega pomena tudi usposobljenost ugotavljanja posebnih
potreb posameznika z uporabo ustreznih diagnostičnih postopkov, metod in tehnik ter
načrtovanja individualiziranih programov pomoči v sodelovanju z družino, skupino,
skupnostjo in/ali interdisciplinarnim timom. Pri slednjem pride do izraza tudi sposobnost
kakovostnega informiranja, svetovanja, nudenja čustvene opore, povezovanja virov pomoči in
zmožnost reševanja morebitnih konfliktov tako na odnosni kot tudi na strokovni ravni
(Tancig, 2006).
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Nenazadnje temeljno kompetenco specialnih pedagoginj predstavlja tudi delovanje na
sistemski ravni, v okviru katere morajo poznati socialne sisteme, nevladne organizacije,
področje prostovoljstva, pa tudi zakonodaje. Delovati morajo v skladu s poklicno etiko,
prepoznavati moralno-etične dileme in nanje odgovarjati na način, ki ščiti osnovne pravice,
integriteto in dostojanstvo posameznika ter prispevati k nadaljnjemu razvijanju in ohranjanju
inkluzivne kulture, politike in prakse (Tancig, 2006).
Vsem nalogam in potrebnim kompetencam specialne pedagoginje težko sledijo na nivoju
odličnosti; tako so nekatere zapisane kompetence dandanes v večji meri zaželene kot
dosežene, tako s strani teoretikov kot praktikov. Kljub vsemu pa je naloga slehernega
specialnega pedagoga in specialne pedagoginje, da z vso strokovno skrbnostjo neprestano
reflektira svoje delo, se izpopolnjuje s samoizobraževanjem, sodeluje z drugimi strokovnjaki
in se vključuje v druge formalne in neformalne oblike izobraževanja (Elektronski vir 16), v
okviru katerih lahko uri, utrjuje in izboljšuje svoj osebni in strokovni jaz.
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5

PROBLEM

Dandanes se ogromno študij ukvarja s problematiko obravnave otrok s posebnimi potrebami,
z razvojem inovativnih strategij in metod dela, z vplivi posameznih dejavnosti in aktivnosti na
razvoj otrok s posebnimi potrebami; skratka s problematiko, ki se v prvi vrsti tiče
uporabnikov specialno-pedagoških dejavnosti in storitev. Obenem se stroka nenehno trudi
izboljševati tudi programe usposabljanja bodočih strokovnjakinj in strokovnjakov, kljub temu,
da se v laični javnosti in med samimi študenti dotičnih študijev o tem pogosto ni veliko
govorilo. »Razprave o izobraževanju in izpopolnjevanju naj bi bile bolj žive v obdobjih krize
šolskih in izobraževalnih sistemov in v obdobjih uresničevanja reformnih načrtov; posledično
pa je to področje, ki bi moralo biti deležno stalne pozornosti, izpostavljeno nihanjem in
kampanjskim, ne vedno dovolj premišljenim ukrepom (Marentič-Požarnik, 1987: 5)«. Tako je
leta 1987 v povezavi s tedaj obstoječim izobraževanjem učiteljev Barica Marentič-Požarnik
zapisala, da je področje osnovnega in dopolnilnega izobraževanja učiteljev deležno mnogo
premajhne, premalo sistematične in trajne družbene in strokovne skrbi. Vse odtlej pa so se v
tem okviru raznolikih, na novo uveljavljenih konceptualnih vidikov, pogosteje pojavljale tudi
težnje, konference in razprave na temo prilagajanja in aktualiziranja izobraževalnih
programov za učitelje; posledično tudi programa za usposabljanje specialnih pedagoginj.
Govora o študijskih spremembah in možnih izboljšavah smo sicer v zadnjih nekaj letih
pogosteje deležni tudi laiki, pozornost pa se je večinoma usmerjalo na strukturne spremembe,
povezane z bolonjsko prenovo vseh študijskih programov, ki je obenem omogočila tudi
izpeljavo manjših vsebinskih preobratov. Najkasneje s študijskim letom 2009/10 je tako na
visokošolskih zavodih po Sloveniji, pa tudi drugod v Evropi dokončno zaživel sistem
prenovljenih študijskih programov; prav s tem študijskim letom pa so zaživeli tudi prenovljeni
programi za izobraževanje pedagoškega kadra.
Sama s prenovljenim študijem nimam osebne izkušnje, saj sem v izobraževalni proces za
specialno pedagogiko vstopila leto poprej, kot študentka zadnje generacije, vpisane v stare
dodiplomske študijske programe. Ko tako pogledam nazaj, se spomnim, kako smo študentke
večkrat presenečeno ugotavljale, kako različne poglede in pričakovanja smo imele v povezavi
s študijskim programom. Že sami razlogi za vpis na točno ta študij so se od študentke do
študentke močno razlikovali, različne pa so bile tudi naše želje in pričakovanja do študijskih
vsebin, nenazadnje smo imele posameznice razdelane tudi zamisli o našem bodočem delu in
samem zaposlitvenem položaju- večinoma smo pričakovale, da bomo delale tako z otroki kot
z odraslimi v okviru katerega izmed socialnovarstvenih zavodov, redkokatera pa je med svojo
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zaposlitveno željo umeščala delo v šolstvu. Vemo pa, da je večinski delež specialnih
pedagoginj, tako pri nas, kot tudi v drugih evropskih državah zaposlen ravno na področju
vzgoje in izobraževanja.
Lahko rečem, da se kar pogosto dogaja, da so pričakovanja bodočih študentov do nekega
programa povsem drugačna od tistega, kar na koncu pravzaprav (pri)dobi. Na tem temelju je
zastavljen tudi namen pričujoče raziskave, v kateri me je zanimalo, kakšni so pogledi
slovenskih in evropskih, natančneje španskih študentov in študentk programa specialne
pedagogike na študij in pridobivanje strokovnih kompetenc, s katerimi se v programu
opremljajo. Konkretneje gledano, zanimalo me je kateri vzroki so študentke in študente vodili
k vpisu na študij specialne pedagogike, kaj so pričakovali in kaj so pravzaprav pridobili. V
zvezi s pridobljenimi in nepridobljenimi znanji sem želela izvedeti še, ali imajo posamezniki
in posameznice konkretne predloge glede možnih sprememb ali izboljšav obstoječih, novih
študijskih programov; vse to pa povezati s tem, kaj po njihovem mnenju odlikuje dobre
specialne pedagoge in pedagoginje.

Moja osnovna raziskovalna vprašanja so:
-

Kateri razlogi in vzroki botrujejo odločitvi za vpis na študij specialne pedagogike
oziroma specialne edukacije?

-

Kakšno je izkazano zadovoljstvo študentk in študentov specialne pedagogike oziroma
specialne edukacije s pridobitvami (v smislu znanj in kompetenc), vezanimi
neposredno na študijski proces?

-

V čem študentke in študentje vidijo morebitne pomanjkljivosti študijskega programa
in kakšne spremembe sami predlagajo za namen popestritve in obogatitve študijskih
vsebin oziroma strukturiranosti.

-

Katere lastnosti in kompetence študentje in študentke identificirajo kot odlike dobrih
specialnih pedagogov in pedagoginj?

-

Na katerih področjih jim uspešno zaključen študij omogoča zaposlitev in kakšne so
njihove lastne zaposlitvene želje?

Cilji raziskave se nanašajo na prikaz predstav študentov in študentk o izbranem študijskem
področju in kasnejšem delu, in sicer z vidika posameznikov, ki so na začetku študija, tistih, ki
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študij zaključujejo in posameznikov, ki se na tem področju izobražujejo v drugi evropski
državi. Obenem se med cilje tega dela umešča tudi želja bodočim študentom in študentkam
specialne pedagogike na enem mestu prikazati značilnosti študija, delovne zahteve, vloge in
naloge specialnega pedagoga in predstave že vpisanih študentk o izbranem študiju, poklicu.
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6
6.1

METODOLOGIJA
VRSTA RAZISKAVE

Raziskava je deskriptivna in komparativna, analiza podatkov pa kvalitativna.

6.2

MERSKI INSTRUMENT IN VIRI PODATKOV

Za pridobitev raziskovalnih podatkov s strani slovenskih študentk sem uporabila delno
strukturiran oziroma odprti intervju, ki mi je v največji možni meri omogočal odkrivati in
preprečevati morebitne nesporazume glede pomena dobljenih sporočil. Podatke s strani
španskih študentk sem pridobila s pomočjo strukturiranega pisnega intervjuja.

6.3

POPULACIJA IN VZORČENJE

Populacijo predstavljajo študentke prvih letnikov prve in druge bolonjske stopnje študijskega
programa Specialna in rehabilitacijska pedagogika, ki so bile v študijskem letu 2013/14 prvič
vpisane v prvi letnik omenjenih študijskih programov Pedagoške fakultete na Univerzi v
Ljubljani.
Populacijo predstavljajo tudi študentke prvega letnika druge bolonjske stopnje, ki so bile v
študijskem letu 2012/13 prvič vpisane v študijski program Specialne edukacija (Master de
EducacionEspecial) Univerze v Huelvi.
Vzorec predstavljajo štiri študentke prvih letnikov prve bolonjske stopnje in pet študentk
prvega letnika druge bolonjske stopnje programa Specialna in rehabilitacijska pedagogika
(Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani). V vzorec so vključene še štiri španske študentke
in en študent prvega letnika druge bolonjske stopnje programa Specialna edukacija (Univerza
v Huelvi).
Vzorec je neslučajnostni priložnosten in zajema študentke in študente prvih letnikov določene
študijske smeri, ki so se na ustno in pisno povabilo k raziskavi odzvali s pozitivnim
odgovorom.
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6.4

ZBIRANJE PODATKOV

Zbiranje podatkov je potekalo v času od 24. marca 2014 do 20. aprila 2014.
Podatke sem zbrala s pomočjo ustnih intervjujev, ki sem jih opravila s štirimi študentkami
prvega letnika prvostopenjskega in s petimi študentkami drugostopenjskega študija Specialne
in rehabilitacijske pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani ter s pomočjo pisnih
intervjujev, ki sem jih opravila s petimi študenti (štiri študentke in en študent)
drugostopenjskega študija Specialne edukacije Univerze v Huelvi.
Prvi stik sem s študentkami prvih letnikov prve stopnje navezala v času rednih predavanj na
fakulteti, medtem ko sem tako slovenske kot španske študentke drugostopenjskega študija k
sodelovanju povabila preko elektronske pošte. Uvodoma sem jih seznanila s temo, namenom
in obsegom raziskave, na podlagi česar so se posameznice in posamezniki lahko svobodno
odločili za pristop k intervjuju.
Pred začetkom izvajanja vsakega ustnega intervjuja oziroma pred pridobitvijo posameznega
pisnega intervjuja sem vsaki študentki zagotovila anonimnost.
Ustni intervjuji so trajali različno dolgo, v povprečju dvajset minut. Najkrajši intervju je trajal
enajst minut, najdaljši pa pol ure. Vse ustne intervjuje sem posnela s pomočjo diktafona za
namen kasnejše analize.
Pisne intervjuje s strani španskih študentk sem pridobila v istem dnevu, kot so jim bili
posredovani.

6.5

OBDELAVA PODATKOV

Podatke sem kvalitativno analizirala. Vse pogovore, izvedene v okviru delno strukturiranega
intervjuja, sem zvočno snemala, nato pa sem jih dobesedno zapisala. Pridobila sem štirinajst
intervjujev, ki sem jih razdelila v tri sklope: slovenske študentke prvega letnika prve
bolonjske stopnje študija, slovenske študentke prvega letnika druge bolonjske stopnje študija
in španske študentke prvega letnika drugostopenjskega študija Specialne edukacije. Ob tem
sem intervjuje, izvedene s španskimi študentkami, prevedla iz španščine v slovenščino.
V analizi zapisov (pridobljenih na temelju delno strukturiranih intervjujev) sem uporabila
elemente kvalitativne analize besednega gradiva, ki jih navaja Blaž Mesec (1998): kodiranje
izjav, njihovo kategoriziranje oz. klasifikacija, poimenovanje kategorij in interpretacija
gradiva.
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Pridobljene podatke vseh treh sklopov (slovenske študentke prvega letnika prve bolonjske
stopnje študija, slovenske študentke prvega letnika druge bolonjske stopnje študija in španske
študentke prvega letnika drugostopenjskega študija Specialne pedagogike) sem med seboj
primerjala glede na osnovna vprašanja in tako ob splošnih ugotovitvah pridobila vpogled v
primerjavo med odgovori slovenskih in španskih študentk ter odgovori študentk na začetku in
ob koncu študijskega programa.
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7
7.1

REZULTATI
DEFINICIJA SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE IN
SPECIALNE EDUKACIJE

Slovenske študentke prvostopenjskega študija specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
opredeljujejo kot področje, ki se osredotoča na delo z osebami s posebnimi potrebami. Temu
dodajajo, da tovrstno delo v osnovi zajema poučevanje oseb s posebnimi potrebami ter pomoč
in podporo posameznikom pri vključevanju v družbo.
Skoraj identično opredelitev specialne pedagogike podajo tudi študentke drugostopenjskega
študija z ljubljanske fakultete, ki definiciji mlajših študentk dodajo še postavko skrbi za
izenačevanje možnosti za vse ljudi.
Študentke iz Španije pa specialno in rehabilitacijsko pedagogiko doživljajo kot vejo
pedagogike oziroma izobraževalnega sistema, ki preko rabe različnih strategij, tehnik in
ukrepov skrbi za optimalni razvoj spretnosti in zmožnosti učencev s posebnimi potrebami. Pri
tem izpostavljajo element rehabilitacije, ki ga opredeljujejo kot termin, ki se nanaša na
izvedbo prilagoditev, strategij in ukrepov, preko katerih se omenjeni optimalni razvoj
posameznika lahko doseže.
Termin specialna edukacija slovenske študentke s prvostopenjskega programa vidijo kot
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, pri tem pa izpostavijo polemiko okoli
izraza edukacija.
Starejše slovenske študentke specialno edukacijo vidijo kot njim manj znano besedno zvezo
in ponudijo vsaka svojo interpretacijo. Po besedah nekaterih gre za širok pojem na področju
vzgoje in izobraževanja, ki zajema oba vidika (tako vzgojo kot izobraževanje), druge pa
pojem definirajo kot specializirano izobraževanje (bodočega) strokovnjaka in kot poučevanje
ter izključno usmerjenost na izobraževalni vidik (in manj na vzgojni vidik).
Študentke iz Huelve svojo stroko vidijo kot široko področje, usmerjeno na delo z učenci z
zelo različnimi težavami in posebnimi potrebami, pri čemer se zagotavljajo različni načini
obravnav in prilagoditev, ki posamezniku nudijo oporo pri razvijanju lastnih spretnosti in
sposobnosti.
Pri opredelitvi podobnosti in razlik študentke prve stopnje izrazijo negotovost. Podobnosti
vidijo v tem, da gre v obeh primerih za delo z osebami s posebnimi potrebami ter za
usmerjenost na obe področji, tako vzgojo kot na izobraževanje. Razliko konkretneje opredeli
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ena študentka, ki specialno in rehabilitacijski pedagogiko vidi kot širše področje, ki se bolj
ukvarja s teoretskimi vidiki, medtem ko specialno edukacijo enači z bolj praktičnim delom
(uporaba strategij, pristopov v praksi). Ena izmed študentk med razlikami izpostavi še vidik
rehabilitacije pri terminu specialna in rehabilitacijska pedagogika.
Slovenske magistrske študentke menijo, da je interpretacija podobnosti in razlik med
področjema odvisna od vsakega posameznika. Nekatere tako razliko med poimenovanjema
oziroma med področjema vidijo v tem, da gre pri specialni in rehabilitacijski pedagogiki za
poučevanje drugih, pri specialni edukaciji pa za izobraževanje samega sebe in obratno- druge
specialno edukacijo enačijo z lastnim izobraževanjem, specialno in rehabilitacijsko
pedagogiko pa z učenjem in poučevanjem drugih (t.j. učencev s posebnimi potrebami). Ena
izmed starejših študentk razliko zaznava v tem, da se specialna pedagogika ukvarja z otroki,
specialna edukacija pa zajema cel starostni kontinuum.
Španske študentke med podobnostmi zaznavajo, da se obe področji ukvarjata s pomočjo
učencem s posebnimi potrebami; končni cilj dela je v njihovih očeh ne glede na poimenovanje
stroke enak.
Navajajo, da se razlika kaže z vidika terminologije, pri čemer imajo v mislih izraz
rehabilitacija. Specialno edukacijo tako doživljajo kot širši pojem od rehabilitacije, medtem
ko specialno pedagogiko vidijo kot vedo o posebnem izobraževanju, ki ji je dodan element
rehabilitacije, ki pa se nanaša na neposredno izvajanje postopkov in prilagoditev ter izvedbo
nekih aktivnosti v pomoč posamezniku.

7.2

RAZLOGI ZA VPIS NA ŠTUDIJ

Študentke prvostopenjskega študija je k vpisu na študij specialne pedagogike spodbudila želja
po delu z ljudmi ter predhodne izkušnje, stiki z osebami s posebnimi potrebami
(prostovoljstvo, osebna poznanstva). Po ena študentka je motivacijo za vpis našla v
družinskem članu ali sorojencu s posebnimi potrebami ter v široki paleti zaposlitvenih
možnosti za ta profesionalni profil.
Magistrske študentke so k vpisu najbolj nagovorile predhodne izkušnje z delom in stiki z
osebami s posebnimi potrebami, želja po delu z ljudmi in možnost pridobitve zaposlitve. Ena
študentka kot razlog omenja tudi družinskega člana s posebnimi potrebami, dve pa dodajata,
da se jima je to področje zdelo zanimivo.

49

Študentkam iz Španije sta največji motiv za vpis predstavljali želja po poglobitvi znanja,
pridobljenega na prvostopenjskih študijskih smereh (predšolska vzgoja, razredni pouk,
športna vzgoja, psihopedagogika) in želja po delu z ljudmi. Velik vpliv na odločitev k vpisu
na magistrski študij specialne edukacije pa so imele tudi predhodne izkušnje in stiki z
osebami s posebnimi potrebami.

ŠTUDIJSKA PRIČAKOVANJA, PRIDOBITVE IN PREDLOGI

7.3

Študentke dodiplomskega študija specialne pedagogike izpostavljajo pričakovanja glede
pridobivanja teoretičnih znanj v nadaljevanju študijskega procesa, in sicer si predvsem želijo
pridobiti poglobljeno znanje s področja strokovnih predmetov specialne pedagogike (in ne
toliko splošnih znanj, vsebin) in znanje iz tem, specifičnih za to področje. Obenem izražajo
velika pričakovanja glede praktičnega dela, ki ga v prvem letniku študija niso imele.
Pričakujejo, da jim bo študijska praksa dala osnovno podlago za delo in omogočila
preizkušanje in prenos teoretičnih znanj v konkretnih situacijah. Več praktičnih primerov in
znanj si študentke želijo preizkušati tudi v učilnici tekom predavanj in seminarskih vaj.
Z vidika pridobljenega dekleta povedo, da so doslej pridobila le splošna teoretična znanja s
področja didaktike in osnov poučevanja ter znanja o značilnostih posameznih skupin posebnih
potreb. Praktičnih izkušenj še niso pridobile.
Študentke navajajo, da so s študijem doslej zadovoljne, ob tem pa izpostavljajo tudi nekaj
želja in predlogov:
-

Sprotno posodabljanje študijskih vsebin in aktualiziranje literature, na kateri temeljijo
predavanja in vaje.

-

Več praktično zastavljenih izpitov, pri katerih bi bilo potrebno prikazati razumevanje
pridobljenega znanja in ne le zgolj reproducirati prebranih in naučenih informacij.

-

Večjo usklajenost med nosilci posameznih predmetnih področij z namenom, da bi se
preprečilo večkratno ponavljanje enakih seminarskih tem.

-

Spodbujanje študentk in študentov prvih letnikov, da si samostojno poiščejo možnosti
prenašanja teoretičnih znanj v praktične izkušnje preko vključitve v prostovoljno delo.

Večina študentk podiplomskega progama Specialne in rehabilitacijske pedagogike ob začetku
(prvostopenjskega) študija v splošnem ni imela posebnih pričakovanj oziroma o tem niso
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razmišljale; tiste, ki so pričakovanja imele, jih sedaj opisujejo kot preveč idealistična in
naivna. Želje so študentke izrazile predvsem z vidika prakse, ki so je pričakovale veliko; z
vidika teoretičnih znanj pa navajajo, da so pričakovale veliko informacij in vsebin o
značilnostih posameznih posebnih potreb, znanja o načinih in metodah dela ter manj splošnih
predmetov. Pričakovale so predvsem še vsebine oziroma kar celovito predmetno področje o
delu s starši in več poudarka na področju zgodnje obravnave. Ob tem navajajo, da so veliko
znanj z nekaterih omenjenih področij dobile, a bi si jih želele več (predvsem bi želele več
znanj s področja zakonodaje, diagnostike in zgodnje obravnave). Pridobile so znanja o
strategijah in metodah dela z osebami s posebnimi potrebami ter znanja o značilnostih
posameznih skupin oseb s posebnimi potrebami.
Študentke so navedle tudi primanjkljaje, ki jih sedaj ob koncu študija občutijo; pri tem
navajajo, da so med študijem pogrešale več povezave med teorijo in prakso, več same prakse
in možnost konkretnega preizkušanja diagnostičnih testov. Z vidika teoretičnih znanj si želijo,
da bi sem med študijem posamezne vsebine manjkrat ponavljale ter da bi pridobile bolj
poglobljeno znanje o nekaterih posebnih potrebah, o samem razvoju in genetskih značilnostih.
Menijo, da bi moralo biti veliko več poudarka na delu s starši, na diagnostičnih postopkih in
zgodnji obravnavi; predvsem pa pogrešajo znanja s področja zakonodaje, ki jih niso pridobile.
Podiplomske študentke ob svojih opažanjih izpostavljajo tudi veliko konkretnih predlogov za
popestritev študijskega programa, in sicer:
-

Vključitev staršev otrok s posebnimi potrebami k sodelovanju pri predavanjih, vajah.

-

Zamenjava seminarskih nalog z organizacijo in izvedbo projekta.

-

Sprotno preverjanje znanja oziroma ocenjevanje sprotnega dela (portfolio, poročila).

-

Spodbujanje problemskega mišljenja.

-

Spodbujanje prostovoljnega dela.

-

Večje upoštevanje želja in predlogov študentov.

Študentke so s študijem sicer povprečno zadovoljne, a ob vseh svojih navedbah izrazijo tudi
zavedanje, da so tudi profesorji velikokrat ujeti v učne programe in načrte ter poudarijo
pomen študentove samoiniciative pri pridobivanju teoretičnih in praktičnih znanj.
Študentke španskega študijskega programa svojih pričakovanj glede študija niso navedle.
Izpostavile pa so pridobitve, med katerimi je največkrat izpostavljeno obsežno teoretično
znanje, ki pa je predvsem zelo splošno (nanaša se na značilnosti posameznih skupin oseb s
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posebnimi potrebami ter na strategije in metode intervencije). Pridobile so tudi nekaj
praktičnih znanj; ta znanja pa so omejena predvsem na rabo različnih materialov in strategij
za delo z učenci z različnimi posebnimi potrebami. Le ena študentka omenja, da je tekom
študija pridobila predvsem praktična znanja, medtem ko večina intervjuvank v študijskem
programu pogreša več možnosti za praktično udejstvovanje; ob tem ena celo izpostavlja, da
prakse sploh ni imela, saj je bila vključena v študijsko smer Raziskovalec. Ena izmed
intervjuvank temu dodaja še, da bi želela v času študija pridobiti še nekoliko več poglobljenih
znanj o posameznih področjih posebnih potreb, vse pa poudarjajo velik pomen sprotnega,
kontinuiranega izobraževanja na tem področju tudi med poklicnim udejstvovanjem.
Španske študentke so s študijem zadovoljne in ga z ozirom na čas trajanja celotnega študija
ocenjujejo kot kvalitetnega. Posledično ne izpostavljajo konkretnih predlogov za potencialne
spremembe ali izboljšave programa.

7.4

ZNAČILNOSTI DOBREGA SPECIALNEGA PEDAGOGA

Slovenske študentke s prvostopenjskega programa dobrega specialnega pedagoga vidijo kot
posameznika, ki je dobro teoretično podkovan in dobro pozna predvsem značilnosti
posameznih skupin posebnih potreb, zakonitosti psihofizičnih procesov in razvoja ter
metodiko in tehnike dela. Obenem mora imeti osebnostne lastnosti kot so potrpežljivost,
optimizem in razumevanje; odlikujejo pa ga še nekatere temeljne kompetence, in sicer
sposobnost empatije, vztrajnost, prilagodljivost ter spretnosti učinkovite komunikacije.
Tudi študentke magistrskega programa Pedagoške fakultete izpostavljajo pomen dobre
teoretske usposobljenosti specialnih pedagogov, predvsem na področju poznavanja značilnosti
posameznih posebnih potreb, razvojnih značilnosti, diagnostičnih procesov, metod in strategij
dela, temu pa dodajajo še poznavanje šolskih predmetnih področij (matematika, slovenski
jezik, itd.). Ena izmed študentk dodaja, da je pomembno imeti tudi znanja o superviziji,
večina pa jih navaja še pomen sprotnega izobraževanja ob delu.
Tudi starejše študentke izpostavljajo potrpežljivost kot temeljno osebnostno lastnost dobrih
specialnih pedagogov, dodajajo pa še socialni čut. Ob vsem tem izpostavljajo široko paleto
kompetenc, in sicer iznajdljivost in ustvarjalnost, prilagodljivost, strokovnost in odgovornost,
spretnosti timskega dela in sodelovanja, učinkovito delo s starši, doslednost in organiziranost,
sposobnost empatije, spretnosti učinkovite komunikacije, vztrajnost in druge (kritičnost,
funkcionalna pismenost, sposobnost evalviranja).
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Po mnenju španskih študentk mora specialni pedagog biti najprej dobro teoretično
usposobljen na tem področju; poznati mora predvsem strategije, postopke in možnosti
obravnave, značilnosti posameznih posebnih potreb ter specifik razvoja; dobro mora poznati
tudi značilnosti otrok s katerimi dela. Ob tem dajejo velik poudarek še na kontinuirano
poglabljanje znanja in vključevanje v dodatna izobraževanja.
Dobrega specialnega pedagoga po mnenju španskih študentk odlikujejo še osebnostne
lastnosti kot so potrpežljivost, razumevanje in spoštljivost ter vrsta kompetenc. Med
pomembnejše kompetence strokovnjaka z omenjenega področja prištevajo vztrajnost,
spretnosti učinkovite komunikacije, sposobnost empatije, spretnosti timskega dela in
sodelovanja ter splošno strokovnost in suverenost.

7.5

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI

Študentke dodiplomskega študija sebe v največji meri vidijo zaposlene na področju vzgoje in
izobraževanja- bodisi v večinskih šolah ali pa v šolah s posebnim in prilagojenim programom
izobraževanja. Ena izmed študentk, ki se vidi v šolstvu, omenja tudi možnost, da bi delala kot
predavateljica ali profesorica na fakulteti. Nekatere študentke si želijo tudi dela na področju
socialnega varstva (varstveno delovni centri, zavodi) ter v raziskovalni dejavnosti. Vsem tem
študentkam je skupno, da bi si želele delati z otroki, čeprav bi bile pripravljene delati tudi z
odraslimi.
Omenjene študentke tudi sicer delovno mesto specialnega pedagoga vidijo prvenstveno na
področju vzgoje in izobraževanja (večinske šole, šole s prilagojenim in posebnim programom,
bolnišnične šole); kot možnost zaposlitve pa navajajo še področje socialnega varstva (domovi
za stare, društva, varstveno delovni centri) in zdravstva (zdravstveni domovi, bolnišnice,
rehabilitacijski centri). Dodajajo še, da se specialni pedagog lahko zaposli v podjetjih ali pa se
samozaposli; ena izmed študentk omenja tudi pomen specialnih pedagogov v vodstvu države,
natančneje pri snovanju zakonodaje.
Tudi študentke magistrskega študija se večinoma vidijo zaposlene na vzgojno-izobraževalnem
področju, dve izmed študentk pa nimata preferenc glede zaposlitve (zadovoljni bi bili na
kateremkoli delovnem mestu). Nekatere študentke si želijo prve delovne izkušnje pridobivati
v sferi socialnega varstva (zavodi).
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Glede na populacijo oseb s posebnimi potrebami si študentke večinoma želijo delo z osebami
z motnjo v duševnem razvoju, nekatere pa tudi z osebami z avtizmom, z gibalno oviranimi ter
gluhimi in naglušnimi.
Siceršnja delovna mesta specialnih pedagogov so po mnenju drugostopenjskih študentk
večinoma na področju vzgoje in izobraževanja ter socialnega varstva. Zaposlitev je po
njihovih besedah možna tudi na področju zdravstva, raziskovalne dejavnosti ter drugih
področjih (komisija za usmerjanje oseb s posebnimi potrebami, knjižne založbe, muzeji). Ob
tem študentke izpostavljajo pomembnost tega, da bi se specialne pedagoge začelo zaposlovati
tudi v porodnišnicah, kjer bi delovali v pomoč in podporo materam, ki bi rodile otroka s
posebnimi potrebami.
Tudi španske študentke si želijo dela na področju vzgoje in izobraževanja; ena izmed
intervjuvank pa na tem področju že dela. Glede dela s posamezno skupino oseb s posebnimi
potrebami študentke iz Španije nimajo preferenc, če pa že, pa bi rade delale z nadarjenimi
otroki, z otroki z avtizmom ali s posamezniki s cerebralno paralizo. Ena izmed intervjuvanih
študentk si želi delati na področju zgodnje obravnave.
Med možna delovna mesta specialnih pedagogov tudi študentke iz Španije uvrščajo sfero
vzgoje in izobraževanja (javne in zasebne šole, področje usposabljanja učiteljev,
izobraževalni centri), zdravstvo (bolnišnice, rehabilitacijski in terapevtski centri, psihiatrični
oddelki), socialno varstvo (varstveno delovni centri, domovi za stare, centri za delo z
družinami z visokim socialnim tveganjem), podjetništvo in zasebno prakso, raziskovalne
centre; omenijo pa tudi možnost dela v muzejih in v zaporih.
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8

RAZPRAVA

Uvodoma bi rada opozorila na pričakovano, pa vendar zanimivo dejstvo, ki se je pokazalo
med samim izvajanjem intervjujev za namen te raziskave; namreč, kar trinajst od štirinajstih
sodelujočih intervjuvancev so predstavljale ženske. Tudi sicer je podobna zastopanost po
spolu značilna med študenti in študentkami pedagoških znanosti na pedagoških fakultetah po
Sloveniji, pa tudi drugod po svetu, kjer se usposabljajo bodoči učitelji in učiteljice, med katere
prištevamo tudi specialne pedagoge in pedagoginje. Vse to kaže današnjo realno sliko- večina
zaposlenega kadra v vzgojno-izobraževalnih ustanovah predstavljajo ženske.
Posledično sem in bom tekom diplomske naloge za označitev obeh spolov na različnih mestih
uporabljala različno obliko- ponekod se bom sklicevala na učiteljice, specialne pedagoginje,
spet drugje pa na specialne pedagoge. V obeh primerih imam v mislih vse tiste, ki se ob
doseženi ustrezni izobrazbi v tem poklicu tudi aktivno udejstvujejo.
Primata v tovrstnih poklicih in programih izobraževanja pa ženske niso imele vedno. Tako so
bili na primer prvi učitelji moški, ženske pa so na področje formalnega vzgojnoizobraževalnega dela vstopile na pobudo menihov, ki so menili, da je bolj primerno, če
deklice poučuje učiteljica- ženska (Leskošek, 2002, v Klavž, 2012). Prve učiteljice pa so bile
pravzaprav redovnice, nekoliko kasneje pa tudi dekleta iz premožnejših družin, ki so si lahko
privoščile udeležbo v programih usposabljanja za učitelje, saj so njihove družine brez težav
lahko shajale tudi brez denarnega prispevka, ki bi ga te hčere prispevale v skupno
gospodinjstvo, če bi namesto študija delale (Milharčič-Hladnik, 1995, v Ličen, 2002).
Po številnih družbeno političnih premikih so v prvem desetletju 20. Stoletja učiteljice
številčno gledano že presegle število moških učiteljev, kar je vodilo k postopni feminizaciji
poklica; dejstvo, da lahko ženska uči množico otrok pa se je utemeljevalo s trditvami, da je
poučevaje naravno žensko delo, saj se tako njena gospodinjska vloga iz zasebne sfere prenaša
v javno (Milharčič-Hladnik, 1995, v Ličen 2002).
Ni odveč, če tukaj izpostavim dejstvo, da so se značilnosti spolne delitve dela v posameznih
zgodovinskih obdobjih zelo razlikovale glede na razredno, regionalno, religiozno in etnično
pripadnost, v večini primerov pa je ženska dobila statusno nižja in slabše plačana dela.
Ženskam je bila v vseh civilizacijskih obdobjih priznana predvsem njena vloga v
biopsihosocialni reprodukciji, medtem ko je bila njena vloga na področju formalnega,
plačanega dela podcenjena, omejevana in včasih celo povsem spregledana (Černigoj Sadar,
Verša, 2002, v Klavž, 2012). Tudi danes je s feminizacijo še vedno neposredno povezana
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izguba uglednosti poklica ter posledično nižje plačilo za enako opravljeno delo, kot če bi ga
opravljal moški.
Dober prikaz tovrstne slojevitosti je prikazala Ličnova (2002) na lestvici pedagoških poklicev;
namreč, nižje kot se po lestvici spustimo, slabše je delo plačano. Najnižjih plač so tako
deležne pedagoginje na področju predšolske vzgoje, nekoliko višje plače prejemajo
osnovnošolske in srednješolske učiteljice, najbolje pa so plačani zaposleni na vrhu
izobraževalne piramide, torej predavatelji v višjem in visokem šolstvu. Prav tam pa je delež
zaposlenih žensk najmanjši. To še dodatno potrjuje študija Černigoj Sadarjeve in Verše
(2002), ki izpostavljata, da imajo v Sloveniji danes ženske v povprečju boljšo izobrazbo od
moških, kljub temu pa jih je le manjšina zaposlenih na vodstvenih delovnih mestih. Slednje je
vidno v prikazu Kraljeve in Renerjeve (2010), ki navajata, da je bilo v letu 2004 v osnovnih
šolah 44% ravnateljic, na srednjih šolah 42,2%, na fakultetah pa manj kot 10% dekanic. Če
pogledamo še statistične podatke o razmerju diplomantov terciarnega izobraževanja po spolu
(SURS, Statistični letopisi, 2009 v Kralj, Rener, 2010), vidimo, da izrazito feminizirana
poklicna področja predstavljajo humanistika, družboslovje, zdravstvo, sociala in nenazadnje
tudi in predvsem izobraževanje učiteljev, kjer je zastopanost žensk kar 85,7 odstotna. Ob tem
so, še enkrat, za enako delo prisotne tudi razlike med plačami moških in plačami žensk,
navkljub dejstvu, da je enakost žensk in moških »eno izmed temeljnih načel človekovih
pravic in nesporno eno demokratičnih vodil moderne družbe (Kralj, Rener 2010: 4)«; so pa te
razlike pri nas manjše v primerjavi z dosegljivimi podatki drugih držav, članic Evropske
unije.

Usmerimo se k samemu področju, s katerim se v tem diplomskem delu ukvarjamo, in sicer k
specialni pedagogiki, ki je tekom zgodovinskega razvoja spreminjala in razvijala svojo
doktrino. Oblikovala se je humana družbena potreba, da bi na temelju enakih možnosti za vse
člane družbene skupnosti nudili tudi osebam s posebnimi potrebami kompleksno obravnavo, z
njo pa enakovredne možnosti za polno, aktivno, človeka vredno življenje. Sama družbena
praksa je sčasoma verificirala področje specialne pedagogike, tako v svetu kot pri nas, in
kljub temu, da v svetu obstajajo različni termini za poimenovanje naše znanosti in stroke in so
obenem različne tudi vsebine in obseg ter sama usmerjenost strokovnega delovanja, ni več
potrebe, da bi znanost, ki se ukvarja z osebami s posebnimi potrebami znova definirali
(Novljan, 1990). Je pa na tem področju zato toliko bolj aktualen problem terminologije, saj je
specialna pedagogika kot matična, samostojna stroka še zelo mlada, ponekod nezadostno
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konstituirana in posledično v svoji terminologiji tudi še ne povsem dodelana, kar pa je
bistvenega pomena, saj je terminološki vidik eden ključnih konstitutivnih elementov vsake
znanosti (Opara, 2002).
Z namenom, da bi identificirala podobnosti in v nekoliko večji meri še morebitne razlike med
vsebinskim obsegom pojmovanja obeh terminov, s katerima je stroka poimenovana v
Sloveniji in v Španiji, sem

v svoji raziskavi slovenske in španske študentke specialne

pedagogike spraševala po definiciji stroke.
Vse slovenske študentke (tako s prvostopenjskega kot z drugostopenjskega študija) so termin
specialna in rehabilitacijska pedagogika opredelile nedvoumno, kot področje, ki se
osredotoča na delo z osebami s posebnimi potrebami, na njihovo vzgojo in izobraževanje ter
skrb in podporo pri njihovi polnovredni vključitvi v družbo. Zelo podobno so samo bistvo
stroke opredelile tudi študentke iz Španije; specialno pedagogiko namreč tudi one doživljajo
kot delo z osebami s posebnimi potrebami. Vendar pa v svoji opredelitvi omenijo, da gre
pravzaprav za vejo pedagogike oziroma samega vzgojno-izobraževalnega sistema, s čimer pri
bralcu lahko izzovejo vtis, da ne priznavajo samostojnosti te stroke. Slednje je razumljivo ob
zavesti, da se v zahodni Evropi specialna pedagogika ni razvijala kot relativno samostojna
znanost oziroma disciplina. Termin specialna vzgoja in izobraževanje (special education) je
namreč zajemal področje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, kjer se je
srečevalo več že uveljavljenih znanosti, ki so proučevale splošna vprašanja razvoja človeka
ter vzgojo in izobraževanje. To področje je marsikje torej integrirano v druge nosilne znanosti
(Opara, 2002), in podobno je z ozirom na opredelitve španskih študentk tudi v Španiji.
V slovenskem poimenovanju stroke so študentke iz Španije izpostavile še element
rehabilitacije, ki je najbolj botroval temu, da so bili njihovi pogledi na opredelitev celotnega
področja glede na specifično terminologijo nekoliko drugačni. Rehabilitacijo so enačile s
konkretno izvedbo prilagoditev, strategij, skratka dejavnosti, preko katerih se lahko doseže
želeni rezultat našega dela, to je optimalni razvoj posameznika, kar pa je povsem enakovredna
razlaga uradni opredelitvi tega področja kot »procesa bio-psihosocialnega prilagajanja telesno
ali duševno prizadete osebe, za ponovno vključevanje v družbeno življenje in delo«
(Elektronski vir 28). Ob tem pa je tudi končni cilj rehabilitacije, bodisi medicinske, socialne
ali poklicne, »razvoj preostalega potenciala organizma do take mere, ki zagotavlja
najoptimalnejšo vključitev poškodovanega ali bolnega v delovno okolje« (Elektronski vir 28).
Rehabilitacijo so kot del specialne pedagogike v neki drugi raziskavi izpostavile tudi
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slovenske specialne pedagoginje, ki že nekaj let delajo na tem področju ter navedle, da se v tej
točki naša stroka že zelo približa področju dela delovnih terapevtov (Klavž, 2012).
Do večjih zadreg pridemo, če pogledamo opredelitve termina specialna edukacija, ki pa se za
poimenovanje znanosti uporablja v Španiji. Španske študentke ta termin veliko bolj suvereno
opredelijo, in sicer kot široko področje dela z učenci, ki se soočajo z različnimi težavami in
posebnimi potrebami, in nudenju pomoči pri razvijanju posameznikovih lastnih spretnosti in
sposobnosti. Takšna opredelitev je pravzaprav povsem enaka njihovi opredelitvi specialne in
rehabilitacijske pedagogike, pri čemer so se ustavile zgolj ob pojmu rehabilitacije.
Slovenske študentke prvostopenjskega študija, ki so tekom letošnjega šolskega leta v okviru
predavanj pri predmetu Teorija vzgoje spregovorile tudi o terminoloških značilnostih
znanosti, so pojem specialna edukacija opredelile podobno kot španske študentke, in sicer kot
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. S to opredelitvijo niso zajele celotnega
starostnega kontinuuma potencialnih uporabnikov, so pa kasneje dejale, da jih v nasprotju z
izrazom specialna pedagogika, poimenovanje specialna edukacija bolj usmerja k premisleku o
vključenosti celotne populacije z vidika starostnega razpona.
Manj suvereno se opredeljevanja tega termina lotijo starejše slovenske študentke, ki jih
nekoliko zmoti predvsem izraz edukacija. Interpretacija slednjega je po njihovem mnenju
odvisna od vsakega posameznika, sproži pa lahko precejšnjo dilemo okrog svojega pomena.
Tako so študentke nihale med opredelitvijo, da gre po eni strani za pojem na področju vzgoje
in izobraževanja oseb s posebnimi potrebami ter med pojmovanjem, da gre lahko tudi za
strokovnjakovo specialno samoizobraževanje.
Pojmovanje izraza edukacija sta v slovenskem prostoru skušali razložiti Peček Čukova in
Lesarjeva (2008), ki pravita, da je pri nas kot nadomestek izraza vzgoja in izobraževanje v
rabo prišel v devetdesetih letih prejšnjega stoletja predvsem zaradi kritike ideološkosti vzgoje.
Kritika, ki jo pri tem izpostavita, pojasnjuje, da nadomeščanje izrazov vzgoja in izobraževanje
z edukacijo zamegljuje procese, ki naj bi jih opisovali, poleg tega pa zamegljuje tudi dejstvo,
da ima tako kot pojma vzgoja in izobraževanje tudi pojem edukacija svojo kulturno in
zgodovinsko vrednost. Obenem, dodajata, je izraz pri različnih avtorjih pojmovan različno,
kar so izpostavile tudi intervjuvane študentke. Tako nekateri avtorji edukacijo uporabljajo za
poimenovanje znanosti, ki proučuje pedagoške zakonitosti, drugi pa za poimenovanje
procesov oziroma vzgoje in izobraževanja, pri čemer se lahko zgodi, da z izrazom edukacija
avtor apelira zgolj na enega izmed obeh procesov (bodisi na vzgojnega bodisi na
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izobraževalnega). Slednje pomeni, da je vedno znova potrebno razbrati iz samega konteksta,
katero izmed pojmovanj je mišljeno, včasih pa tudi sami avtorji različnih prispevkov bralca
usmerijo k mišljenemu pomenu izraza (Peček Čuk, Lesar, 2008).
Kakorkoli, avtorji angleško govorečega sveta opozarjajo, da je termin edukacija uporabljen
predvsem v kontekstu namernega in načrtnega učno-ciljnega procesa in se osredotoča bolj na
javno (šolanje) kot na zasebno sfero (Peček Čuk, Lesar, 2008). Takšno usmeritev pojma
edukacija je moč razbrati tudi iz odgovorov slovenskih in španskih študentk, saj so se njihove
opredelitve termina nanašale na proces poučevanja oziroma vzgojno-izobraževalnega dela z
otroki s posebnimi potrebami, pri čemer je bistveno izražen izobraževalni vidik, manj pa
vzgojni. Namreč, v obeh državah, tako v Sloveniji s poimenovanjem stroke kot specialne in
rehabilitacijske pedagogike kot tudi v Španiji s poimenovanjem specialna edukacja, se v
ospredje praktičnega vidika stroke postavlja posebne učiteljice in posebne učitelje, ki se
posvečajo učenju in poučevanju otrok s posebnimi potrebami na njim prijazen, prilagojen
način. Samo izobraževanje je tako v svojem širšem pogledu bistvo večine institucij, kjer se
specialne pedagoginje in pedagogi zaposlujejo; pri tem gre tako pri nas kot v Španiji, ne glede
na različno poimenovanje te discipline, pravzaprav za povsem enako ciljno usmeritev dela.
Povedano drugače, bistvena razlika med specialno in rehabilitacijsko pedagogiko in specialno
edukacijo se pravzaprav skriva v sami etimologiji, medtem ko so konkretne vsebine in
praktične naloge, ki jih stroka pod različnim poimenovanjem uresničuje, enake. Zgoraj
zapisano jasno odseva v opredelitvi področja, ki jo je zapisala Vrhovski (2006) in pravi, da
specialna in rehabilitacijska pedagogika predstavlja interdisciplinarno področje, ki se deli na
specifična/specialna področja in znotraj teh na področje vzgoje in izobraževanja ter na
področje rehabilitacije, hkrati pa upošteva kontinuum oseb s posebnimi potrebami v
posameznih življenjskih obdobjih.

V nadaljevanju razprave bi se najprej rada posvetila vzrokom in motivom, ki so intervjuvane
študentke in študenta spodbudile k vpisu na študij specialne pedagogike oziroma specialne
edukacije. Pri tem naj omenim, da velik del »klasične teorije poklicne orientacije kot tudi
sodobnejših raziskovanj pojasnjuje posameznikove odločitve predvsem z osebnostnimi
karakteristikami, sposobnostmi in nagnjenji« (Kogovšek, Pavlin, 2007: 673). Sama sem v
času svojega študija, ko sem bila obenem v stiku še s svetovalno dejavnostjo študentom, v
konkretnem vsakdanu opazila še en izrazit in pomemben motiv. Povpraševanje po tem študiju
je samo v obdobju nekaj let zelo naraslo in v obdobju med letoma 2010 in 2012 se je name
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kot izvajalko svetovanj za študente glede študijske problematike obrnilo veliko študentk (v
vseh primerih je šlo za predstavnice ženskega spola), ki so izkazovale veliko zanimanje za
vpis, mnoge pa tudi za zamenjavo svoje študijske smeri s študijem specialne in
rehabilitacijske pedagogike. Ob pregledu vrste vprašanj na spletnem forumu in skozi osebne
razgovore in svetovanja o možnostih za vpis na ta študij, se je v večini primerov pokazalo, da
je ob želji po delu z ljudmi v ozadju še temeljni motiv po čimprejšnji pridobitvi zaposlitve.
Slednje je povsem razumljivo, saj se je v času zasičenosti in prezasedenosti delovnih mest v
sferi pedagoških poklicev pred leti s spremembo zakonodaje na področju dela z osebami s
posebnimi potrebami, specialnim pedagoginjam ponudila široka paleta delovnih mest na
področju šolstva, medtem ko je tega iskanega kadra primanjkovalo. Povsem drugačna slika je
bila vidna v vrsti drugih pedagoških poklicev, kjer je bilo službo težko pridobiti, to težavo pa
je poglobila še družbeno-politična situacija, ki vlada zadnjih nekaj let.
Možnost zaposlitve je tako le eden izmed kompleksnih »dejavnikov poklicnega odločanja v
sodobni družbi, ki jo lahko imenujemo tudi družba tveganja« (Beck, 2000, v Kogovšek,
Pavlin, 2007: 674) in ki izrazito spremljajo spremenjene razmere, v katerih mladi dandanes
odraščajo (Kogovšek, Pavlin, 2007).
Različni teoretski pristopi se pojasnjevanja odločitve za posamezen izobraževalni program
lotevajo z različnih vidikov. Thurow (1975, v Kogovšek, Pavlin, 2007) tako kot temeljni
princip pri izbiri kariere izpostavlja prav ekonomske motive, kot sta že omenjena možnost
zaposlitve in višina dohodka. Holland (1973, 1999 v Kogovšek, Pavlin, 2007) temeljno vodilo
pri iskanju izobraževalnega programa vidi predvsem v osebnih predispozicijah in interesih,
medtem ko Velden in Wolbers (2004, v Kogovšek, Pavlin, 2007) ob ekonomskih dejavnikih
in osebnih karakteristikah poudarjata še vidik izobrazbenih dosežkov. Temu Grubb (2002)
dodaja še naključne dogodke, med katere uvršča preference mlade osebe in njene družine,
nabor možnih alternativ, oceno možnosti uspeh, navzočnost dogodkov v času odločanja, pa
tudi neizraženo povpraševanje o poklicnem odločanju. Ostali dejavniki, ki ob tem še
omogočajo in hkrati otežujejo poklicno odločanje, pa se nanašajo še na dosegljivost
relevantnih informacij, vpliv staršev, sorodnikov in drugih članov soseske ter težave s
formiranjem identitete, še posebej v obdobju adolescence (Kogovšek, Pavlin, 2007).
Z ozirom na dejstvo, da specialno pedagogiko lahko uvrstimo med pomagajoče poklice, sem
od intervjuvanih študentk v prvi vrsti kot najpogostejši odgovor za odločitev za ta študij,
pričakovala željo po pomoči in delu z ljudmi. Vse slovenske študentke, tako prvostopenjske
kot tudi drugostopenjske, so s svojim odgovorom to pričakovanje potrdile, obenem pa so med
motive za vpis na študij dodale še predhodne izkušnje z osebami s posebnimi potrebami. V
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manjši meri jih je k vpisu spodbudila tudi izkušnja z družinskim članom ali sorojencem s
posebnimi potrebami ter dostopnost zaposlitve. Medtem so španske študentke s svojim
najpogostejšim odgovorom presenetile, saj so se, kot so izpostavile, na magistrski študij
specialne edukacije vpisale zaradi želje po poglobitvi znanja, ki so ga pridobile na
predhodnem prvostopenjskem študiju drugih pedagoških usmeritev (študij razrednega pouka,
predšolske vzgoje, psihopedagogike in športa). Šele željam po poglobljenem znanju je sledil
odgovor, da je vpisu botrovala želja po delu z ljudmi in nenazadnje še predhodne izkušnje in
stiki intervjuvanih posameznic z osebami s posebnimi potrebami.
Če se sedaj še enkrat vrnemo k zaposlitvenim možnostim, o katerih smo na kratko kot o
motivu za vpis že govorili in se tukaj ozremo po konkretnih zaposlitvenih željah študentk
specialne pedagogike in specialne edukacije, lahko zapišemo, da si vse intervjuvanke želijo
prvo zaposlitev najti na področju vzgoje in izobraževanja, ki sicer tudi predstavlja osrednje
delovno področje specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj tako v Sloveniji kot v Španiji. Ob
tem lahko navedemo, da je vzgojno-izobraževalno področje v Španiji še nekoliko bolj
bistveno področje dela za specialne pedagoginje, saj gre za državo, ki udejanja cilje popolne
inkluzije. Drugo najpogosteje omenjeno sfero, v kateri bi intervjuvanke želele pridobivati
prve delovne izkušnje, predstavlja področje socialnega varstva; natančneje, študentke so se v
okviru tega področja odločale za delo v različnih zavodih.
V okviru šolstva pa je le ena (slovenska) študentka izrazila željo po akademskih vodah, torej,
da bi se nekoč sama preizkusila kot profesorica na fakulteti in tako sodelovala v sistemsko
organiziranem procesu prenosa teoretično-praktičnih znanj na nove bodoče strokovnjake in
strokovnjakinje tega področja. Posledično je torej le ena izmed štirinajstih intervjuvank
izrazila željo po napredku proti vrhu piramide pedagoških poklicev, kjer, kot opisano na
začetku razprave, dominirajo moški.
Manjšina slovenskih študentk, tako mlajših kot starejših, je med poklicne želje v nadaljevanju
uvrstila še zaposlitev na področju raziskovalne dejavnosti; glede dela z dotično populacijo
oseb s posebnimi potrebami pa španske in mlajše slovenske študentke niso izrazile preferenc,
čeprav si bolj kot z odraslimi vse želijo delati prav z otroki. Pri tem španske študentke dodajo,
da bi v primeru, če bi jim izbira bila povsem prepuščena, za delo izbrale populacijo nadarjenih
otrok, otrok z avtizmom ter delo z osebami s cerebralno paralizo. Medtem so starejše
slovenske študentke svoje želje glede dela s posamezno populacijo oseb največkrat navezale
na delo z otroki z motnjo v duševnem razvoju, z otroki z avtizmom, z gibalno oviranimi
otroki, pa tudi s populacijo gluhih in naglušnih.
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Med sicer možna delovna mesta specialnih pedagoginj so tako španske kot tudi vse slovenske
študentke prvenstveno uvrstile vzgojno-izobraževalne institucije, temu pa so v večji meri
dodale še zdravstvene institucije, kjer se specialne pedagoginje lahko zaposlijo bodisi v
okviru bolnišnične šole, zdravstvenih domov ali pa v rehabilitacijskih centrih ter socialno
varstvene ustanove, kot so domovi za stare ter varstveno delovni centri. Kot možno delovno
mesto specialnih pedagoginj so študentke slovenskega in španskega študijskega programa
izpostavile še delo na področju raziskovalne dejavnosti, samostojno podjetništvo ali pa
zaposlovanje v vseh podjetjih, kjer je prisotno delo z ljudmi. Ena izmed slovenskih
prvostopenjskih študentk je ob tem odločno izpostavila še pomembnost vključevanja
specialnih pedagoginj v samo zakonodajno vejo države, k čemur bi v nadaljevanju stroka
pravzaprav morala stremeti še v večji meri. Namreč, prepogosto se zgodi, da zakone za
področje dela z osebami s posebnimi potrebami snujejo posamezniki, ki nimajo nobenega
vpogleda v realno stvarnost, medtem ko bi marsikatera strokovnjakinja z bogatimi praktičnimi
izkušnjami s področja specialne pedagogike pripomogla k oblikovanju praktično uporabne in
osmišljene zakonodaje.
Temu naj dodam še preostale navedbe študentk o možnih delovnih mestih specialnih
pedagoginj, in sicer se po njihovem mnenju lahko strokovnjakinje zaposlijo še na področju
komisij za usmerjanje oseb s posebnimi potrebami, knjižnih založb in muzejev. Zadnja dva
predloga se uvrščata med novejše možne zaposlitve, kar kaže na vedno večjo potrebo po
specialno pedagoških vidikih ravnanja v širši javnosti. Zaposlitev v knjižnih založbah pride
najbolj do izraza zaradi oblikovanja ustreznih knjižnih podlag, prilagojenim bralcem z
disleksijo, pa tudi za drugo populacijo oseb s posebnimi potrebami. Glede samega dela v
muzejih pa lahko zapišemo, da medtem ko so v marsikateri evropski državi specialni
pedagogi v muzejih že uveljavljeni kot stalnica, segajo začetki prizadevanj za dostopnost
muzejev in galerij osebam s posebnimi potrebami pri nas zgolj dve desetletji nazaj. Šele leta
2007 seje na tem področju pri nas z nastankom iniciativne skupine za pripravo projekta
izobraževanja muzealcev o dostopnosti v muzejih in galerijah (Rovšnik, 2011), začelo
spodbujati še vključevanje specialnih pedagogov v muzejsko dejavnost. Iniciativna skupina je
zastavila projekt, katerega cilji so stremeli k uveljavljanju kulturnih pravic, ki so del
človekovih pravic v muzejih in galerijah za osebe s posebnimi potrebami, izboljšanju
dostopnosti tovrstnih ustanov in njihovih javnih programov za osebe s posebnimi potrebami,
vključevanju teh oseb skupaj z ostalimi v delovne procese ustanov, na področje izobraževanja
in zaposlovanja in k skrbi za kulturno ozračje in odnose, ki naj bi odstranjevali različne oblike
stigmatizacije. Obenem se je z namenom dosege zastavljenih ciljev pričelo tudi z načrtnim
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izvajanjem izobraževalnih delavnic muzejskega osebja za delo z osebami s posebnimi
potrebami, obenem pa je Mestni muzej Ljubljana vzpostavil sodelovanje z Oddelkom za
specialno in rehabilitacijsko pedagogiko Pedagoške fakultete v Ljubljani ter študentke
specialne pedagogike povabil k sodelovanju pri pripravi delavnic za otroke s posebnimi
potrebami (Rovšek, 2011).
Kljub vsem navedenim možnim delovnim mestom, kjer se specialne pedagoginje lahko
zaposlijo izven šolstva, pa kot rečeno, v prvi vrsti ostajajo učiteljice; kot svojo poglavitno
dejavnost namreč opredeljujejo pedagoško delo, pri čemer se opredeljujejo kot učiteljice oseb
s posebnimi potrebami, ki dajejo velik poudarek tudi vzgojni dejavnosti (Klavž, 2012).
Za tovrstno delo so tekom študija razvijale svoje osebnostne lastnosti, pridobivale ustrezna
znanja in se opremila s širokim obsegom kompetenc.

»Učiteljski poklic je imel in ima v veliki meri še danes značaj »prvega ženskega poklica,
materinstva (Kralj, Rener, 2010: 10).« In ker so specialne pedagoginje v prvi vrsti pravzaprav
učiteljice in šele nato svetovalke, raziskovalke, samostojne podjetnice, ipd., se tudi od njih kot
nekaj samoumevnega zahteva polno angažiranost za družbeno materinstvo, ki jim nalaga
dodatno odgovornost in dodatno, predvsem emocionalno delo (Kralj, Rener, 2010). Ob tem se
tudi značajske poteze, ki so v preteklosti bile zaželene že pri liku moškega učitelja, ne
razlikujejo od potez, ki so bile kasneje, pa tudi danes, pripisane učiteljicam kot njihova
posebnost: predanost delu, požrtvovalnost, samoodrekanje, spodobno življenje, potrpljenje,
milina, razumevanje, taktnost, ljubeznivost in druge; ob tem pa naj poudarim, da se danes,
morda zaradi prezaposlenosti staršev še bolj poudarjajo »materinski« atributi poučevanja,
kajti mnogi otroci, tako v rednih kot prilagojenih in posebnih programih vzgoje in
izobraževanja ter v obšolskih dejavnostih preživijo več časa kot doma. Posledično pa starši
del svojega »starševanja« hote ali nehote preložijo na učitelje in učiteljice (Kralj, Rener,
2010).
Že v Učiteljskem tovaršu iz leta 1864 je med nekaterimi najpomembnejšimi lastnostmi dobrih
učiteljev izpostavljenih osem lastnosti, in sicer veselje in ljubezen do svojega poklica,
potrpežljivost, vestnost, zadovoljnost, pridnost, veselost ter modrost in strah božji. Zadnja
lastnost se pravzaprav nanaša na učiteljevo moralno držo, s čimer predstavlja dober zgled
svojim učencem. Obenem učitelji z osebnim zgledom, stališči do učenja in do razvoja
profesionalne poti, neposredno in nezavedno vplivajo na svoje učence in gojence ter na
oblikovanje njihove identitete (Javrh, 2009).
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»Kdor hoče dobro odgojevati, mora tudi sam od sebe marsikaj tirjati. /…/ Prva in naj
lepša lastnost učiteljeva je strah božji. /…/ Učitelj, ki hoče mladino prav odgojevati,
mora naj pred sam napolnjen biti z dobrim duhom. Poln pobožnega in pravičnega duha
naj učitelj vedno hodi s svojimi učenci, če hoče, da bode imel dobre učence(Učiteljski
tovarš, 1864: 49-50).«
Zgornji zapis pravzaprav lahko posplošimo na vse, ki se z vzgojo ukvarjajo tako ali
drugače, profesionalno ali zgolj zasebno, torej na učiteljice in učitelje (kamor sodijo tudi
specialne pedagoginje), na vzgojiteljice, starše, babice in dedke ter na vse, ki so z otroki v
stiku; namreč vemo, da primarna in sekundarna socializacija potekata s posnemanjem in
imitacijo doživetega.

Predlagam, da sedaj pogledamo še opis modrosti, kot lastnosti dobrih učiteljic in učiteljev
v omenjenem listu, saj se v njem nakazujejo zametki sistemske teorije, po kateri bi naj
strokovnjaki in strokovnjakinje v slehernem izvirnem delovnem projektu pomoči dandanes
postopali.
»Druga lipa lastnost verlega učitelja je modrost. Modri učitelj si nikoli ne prisvojuje večje
vrednosti, kakor jo zasluži; on ni nikoli ošaben, prevzeten in napuhnjen; vedno je prijazen,
postrežljiv, priljuden in krotak (Učiteljski tovarš, 1864: 49).«
Kot vidimo, naj bi bilo za dobrega učitelja že v devetnajstem stoletju značilno, da mora
odstopiti s položaja tistega, ki poseduje vso znanje in rešitve. Obenem pa lahko učiteljevo
modrost navežemo tudi na dobro teoretično usposobljenost za delo z vsemi učenci; slednje
so tako španske kot tudi slovenske prvostopenjske in drugostopenjske študentke specialne
in rehabilitacijske pedagogike opredelile kot eno bistvenih značilnosti dobrih specialnih
pedagoginj.
Vse intervjuvane študentke menijo, da mora sleherna specialna pedagoginja dobro poznati
značilnosti oseb s posebnimi potrebami ter razvojne zakonitosti, seznanjene morajo biti
tudi z vsemi diagnostičnimi postopki, možnimi metodami, strategijami in tehnikami dela,
obenem pa, kot izpostavljajo predvsem drugostopenjske slovenske študentke in študentke
iz Španije, morajo biti pripravljene tudi na vseživljenjsko učenje in sprotno obnavljanje
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znanja. Na tem mestu lahko za ilustracijo dodam še izsledke svoje raziskave izpred dveh
let, v kateri sem specialne pedagoginje z nekajletnimi delovnimi izkušnjami povpraševala
tudi po temeljnih znanjih, ki jim pri delu pridejo najbolj prav; in sicer so tedaj omenjene
strokovnjakinje kot svoja močna področja v znanju izpostavile predvsem poznavanje
različnih metodik dela (metodika matematike, slovenščine, spoznavanje okolja in
spoznavanje družbe, didaktika), obvladovanje psiholoških znanj in znanjih o vzgojnih
pristopih. Kot temeljno podlago za svoje delo pa so opredelile še naravoslovna znanja
(genetika, nevrologija, anatomija), ki jim ponudijo vpogled v procese v človeškem telesu,
na podlagi tega pa izgradijo razumevanje bioloških osnov in delovanja posameznika s
posebnimi potrebami, kar jim zagotovo pomaga pri načrtovanju dela (Klavž, 2012).
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strokovnjakinje s področja dela z osebami s posebnimi potrebami posedovati kar nekaj
osebnostnih lastnosti, ki so prav tako omenjene že v Učiteljskem tovaršu (1864); med njimi
je bistvena značilnost potrpežljivost, ki so jo slovenske in španske študentke najpogosteje
omenjale kot značilnost specialnih pedagoginj. Tej lastnosti pa so dodale še razumevanje,
optimizem oziroma pozitivno naravnanost, spoštljivost in socialni čut.
Ob teoretičnih znanjih in osebnostnih lastnostih so intervjuvane študentke izpostavile še
vrsto kompetenc, ki odlikujejo tako dobre specialne pedagoginje kot tudi preostale uspešne
strokovnjake s področja dela z in za ljudi. Pri tem so bile slovenske študentke prvega
letnika prve stopnje, ki so pravzaprav šele dodobra pričele s študijem, nekoliko bolj skope,
kot njihove starejše slovenske in španske stanovske kolegice. Začetnice so tako med
temeljne kompetence uvrstile sposobnosti empatičnega delovanja, vztrajnost (ki jo
pravzaprav lahko uvrstimo tudi med osebnostne lastnosti), prilagodljivost strokovne
delavke in spretnosti učinkovite komunikacije, ki segajo vse od aktivnega poslušanja
uporabnikov pa do ustreznega odzivanja v interdisciplinarnem timu strokovnjakov.
Španske študentke tem navedbam dodajajo še spretnosti učinkovitega medosebnega
sodelovanja in timskega dela ter suverenost in splošno strokovno naravnanost. V govoru o
kompetencah pa so bile najzgovornejše starejše slovenske študentke, ki so zgoraj
zapisanemu pristavile še iznajdljivost in ustvarjalnost, osebno odgovornost za delovni
proces ter v povezavi s tem nujno potrebno organiziranost in doslednost; izpostavile so še
pomen učinkovitega dela s starši ter v manjši meri še nekaj, za specialne pedagoginje
nujno potrebnih kompetenc, kot so spretnosti evalviranja ter s tem povezana
(samo)kritičnost in funkcionalna pismenost.
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S kompetencami bodočih specialnih pedagoginj, torej študentk programa specialne in
rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani se je ukvarjala tudi
Tancigova (2006), ki je med visokošolskimi učitelji in strokovnjaki iz prakse s tega
področja raziskovala pomembnost predmetno specifičnih kompetenc s področja specialne
in rehabilitacijske pedagogike.
Visokošolski učitelji so med visoko zaželene in tudi visoko dosežene kompetence
specialnih pedagoginj opredelili poznavanje vsebine in metodike področja, poznavanje
teoretičnih osnov specialne pedagogike in njihovo uporabo v praksi ter razumevanje in
rabo kurikularnih teorij ter splošnega didaktičnega znanja na predmetnem področju.
Medtem so strokovnjaki iz prakse postavki o poznavanju metodike področja z vidika
visoko zaželenih in doseženih kompetenc dodali še uporabo specialno pedagoških znanj za
delo z otroki s posebnimi potrebami, interdisciplinarno povezovanje vsebin in sposobnost
pedagoškega vodenja razreda in/ali skupine.
Vidimo, da se v samem bistvu izražene zaželene in hkrati dosežene navedene kompetence
bistveno ne razlikujejo od značilnosti, ki po mnenju intervjuvanih študentk pripomorejo k
uspešnemu delu specialnih pedagoginj.
V raziskavi je Tancigova (2006) raziskovala tudi, katere kompetence so v študijskem
programu bodočih specialnih pedagoginj pomembne, vendar nizko dosežene in prišla do
ugotovitve, da je med najpomembnejšimi nizko doseženimi kompetencami po mnenju
akademikov, zmožnost ugotavljanja posebnih potreb posameznika z uporabo ustreznih
(diagnostičnih) postopkov, metod, tehnik ter načrtovanja individualiziranih programov
oziroma intervencij v procesu rehabilitacije. Tej nizko doseženi kompetenci sledijo še
nezmožnost prevzeti odgovornost za lasten poklicni razvoj, organiziranje aktivnega in
samostojnega učenja oziroma usposabljanja učencev za učinkovito učenje ter kompetence
povezane s svetovalnim delom in razvijanjem inkluzivne kulture. Strokovnjaki s
praktičnimi izkušnjami pa so temu dodali še kompetence sodelovanja s starši, spretnosti
evalvacije in refleksije lastnega dela (izkustveno učenje, supervizija, intervijiza). Prav
glede samega sodelovanja s starši so intervjuvane slovenske študentke izpostavile zanimiv
predlog po vključitvi staršev v študijski program specialnih pedagogov; skratka, menijo, da
bi jim vključitev staršev v proces predavanj omogočil vpogled v konkretna doživljanja in
spopadanje staršev ob razvoju, rasti in šolanju otroka s posebnimi potrebami. Posledično bi
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takšna osebna izkušnja zaznamovala tudi nivo kompetentnosti s področja razumevanja in
nudenja potrebne podpore staršem.
Zgoraj izpostavljeni izsledki raziskave o želenih in doseženih kompetencah se nanašajo na
študijski program specialnih pedagoginj pred prenovo študijev, zato predlagam, da sedaj v
povezavi s tem pogledamo še študijske pridobitve in primanjkljaje intervjuvanih študentk,
ki so se izobraževale v prenovljenih, bolonjskih študijskih programih.
Tako imajo prvostopenjske študentke s Pedagoške fakultete močna pričakovanja glede
pridobivanja za stroko specifičnih teoretičnih znanj tekom nadaljevanja študija, kar se
povezuje tudi z navedbami o lastnostih, ki oblikujejo dobro strokovnjakinjo za delo z osebami
s posebnimi potrebami;medtem pa so tekom prvega letnika študija pridobile predvsem splošna
pedagoška znanja. Ker se v prvem letu študija s prenosom teoretičnih znanj v prakso še niso
soočile, si za čas študija želijo pridobiti tudi veliko tovrstnih izkušenj, vendar ne zgolj v
okviru organiziranega praktičnega dela, pač pa tudi pri predavanjih in seminarskih vajah. Ob
tem naj izpostavim, da se pedagoška praksa v svoji funkciji in vlogi tekom študija spreminja
in sprva študentom omogoča prepoznavanje in preverjanje osnovnih teoretičnih spoznanj v
praksi; kasneje, ko se študentje začno že bolj aktivno preizkušati v vlogi svojega bodočega
poklica s konkretnimi poskusi poučevanja otrok s posebnimi potrebami, pa gre že za učenje
praktičnih veščin v smislu razvijanja poučevalnih kompetenc. Nenazadnje, ko študentje že
usvojijo osnovne veščine svojega bodočega poklica, pride v ospredje še učenje z izkušnjo in
refleksijo o svojih ravnanjih ter o ravnanjih drugih (Lipec Stopar 2007). Taka raven učenja se
navadno odvija v zadnjem segmentu študija, ko mora študent prikazati vso svoje teoretsko
osmišljeno in v prakso preneseno znanje.
Ravno praktičnih izkušenj pa so drugostopenjske slovenske študentke pričakovale veliko
ter jih po lastnih besedah nekaj tudi pridobile, vendar sedaj, ob koncu študija menijo, da bi
bilo tovrstnega učenja lahko več. Njihova konkretno izražena želja pa se nanaša na
možnost praktičnega preizkušanja diagnostičnih postopkov v okviru predavanj in vaj, česar
niso bile deležne, saj se je po njihovih besedah, o raznih diagnostičnih postopkih govorilo
brez organizirane možnosti preizkušanja teh materij. Ravno postopki ocenjevanja posebnih
potreb pa se, kot smo videli, uvrščajo med pogosto želene in nizko udejanjene kompetence
strokovnjakinj.
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Z vidika samih teoretičnih znanj so starejše slovenske študentke pričakovale vsebine s
področja značilnosti posameznih skupin oseb s posebnimi potrebami, kar predstavlja
temeljno znanje stroke; pričakovale so tudi seznanitev z metodami in tehnikami dela z
dotično populacijo ter manj vsebin splošne pedagogike. Zapisane pričakovane vsebine so
jim tekom študija tudi bile posredovane; si pa dekleta želijo, da bi bila predavanja in vaje
organizirana na tak način, da se posamezne seminarske teme pri različnih predmetih ne bi
ponavljale, večji poudarek pa bi na tem mestu rade namenile pridobivanju znanj o delu s
starši, na že omenjenih diagnostičnih postopkih in vsebinah s področja zgodnje obravnave.
Izrazile so tudi, da ob pregledu študijskih vsebin ugotavljajo, da bi bilo dobrodošlo tudi še
nekoliko poglobljeno znanje o razvojnih in genetskih značilnostih, predvsem pa dajejo
poudarek pomembnosti znanj s področja zakonodaje, ki jih prva generacija študentk
prenovljenega programa zaradi objektivnih razlogov, kljub temu, da so zakonodajne
vsebine predvidene s predmetnikom, ni pridobila.
Tako v neprenovljenem (na podlagi raziskave Tancigove, 2006) kot v prenovljenem
študijskem programu specialne pedagogike v Sloveniji vidimo, da je močno izražena želja
intervjuvank predvsem po pridobitvi več znanj in kompetenc s področja dela s starši,
zgodnje obravnave in postopkov ocenjevanja posebnih potreb. Če se tukaj navežem še na
svojo diplomsko raziskavo iz leta 2012, kjer sem med drugim specialne pedagoginje z
nekajletnimi delovnimi izkušnjami povpraševala po znanjih s fakultete, ki jih pri sedanjem
delu uporabljajo, pa lahko med pomanjkljivosti študijskega učnega načrta uvrstimo še
vsebine s področja specialne andragogike, torej znanja o delu z odraslimi osebami s
posebnimi potrebami; znanja o delu z nadarjenimi otroki in poznavanje vsebin s področja
čustvenih in vedenjskih težav otrok, ki je sicer bolj v domeni socialne pedagogike (Klavž,
2012), vendar pa se specialne pedagoginje vsakodnevno soočajo z osebami s tovrstnimi
težavami in je zato razumevanje čustveno-vedenjske dinamike nujno potrebno.
Zanimiva pri navajanju pridobitev in pomanjkljivosti študijskega programa je navedba o
zavedanju, da se nekaterih delov izobraževalnega programa ne da tako enostavno
spremeniti in da so pravzaprav tudi predavatelji in predavateljice le zgolj ujeti v učne
načrte in predmetnike, ki jih morajo udejanjiti. Obenem izpostavijo še pomembnost
študentovega lastnega iskanja znanja in virov tudi izven študijskega programa, saj le tako
lahko pridobi zase tista znanja in kompetence, za katere sam meni, da so za njegovo
bodoče delo bistvenega pomena oziroma bi si jih želel pridobiti, pa s samim študijem niso
predvidena v pričakovanem obsegu.
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Nenazadnje, prvostopenjske študentke iz Slovenije izražajo zadovoljstvo z dosedanjim
potekom študija, starejše kolegice pa ob zaključku študija izkazujejo povprečno
zadovoljstvo; oboje ob tem izpostavljajo kar nekaj kakovostnih predlogov in možnosti za
obogatitev študijskih predavanj in vaj.
Ob že omenjenem predlogu po aktivni vključitvi staršev otrok s posebnimi potrebami v
sam študijski proces, se za napredek stroke eden pomembnejših predlogov študentk nanaša
na sprotno posodabljanje študijskih vsebin in s tem povezanim aktualiziranjem literature,
ki se uporabljajo za izvedbo predavanj, vaj in izpitov. Študentke so namreč izpostavile, da
na nekaterih specialno pedagoških področjih opažajo, da se na izpite pripravljajo iz
literature, ki sega več kot tri desetletja nazaj, same pa ob sodelovanju na konferencah in
seminarjih opažajo, da se na našem področju govori tudi o različnih novostih in svežih
pristopih, kar pa pogrešajo v okviru fakultetnega izobraževanja. Z aktualizacijo vsebin je
povezan tudi predlog o intenzivnejšem povezovanju in usklajevanju med profesorji in
profesoricami različnih predmetnih področij z namenom, da bi se preprečilo podvajanje in
večkratno ponavljanje istih seminarskih tematik; obenem pa bi lahko namesto seminarskih
nalog in skupinskih predstavitev sčasoma vpeljali tudi projektno delo, pri katerem bi
študentke aktivno sodelovale v vseh fazah dela- tako pri zamisli, načrtovanju, izvedbi in
končni evalvaciji opravljenega akcijskega projekta.
Intervjuvane študentke so zgornjim predlogom dodale še željo po obsežnejšem
spodbujanju problemskega mišljenja in dela v okviru študijskih obveznostih, slednje pa bi
pogosteje lahko odsevalo tudi skozi bolj praktično zastavljene izpite, v katerih bi bilo
potrebno prikazati razumevanje in uporabnost naučenih vsebin, manj poudarka pa bi bilo
na sami reprodukciji naučenega. Na tem mestu so izpostavile še obilico sprotnega dela, ki
jo je s seboj prinesla prenova študija ter s tem povezan predlog, da bi to sprotno delo, kot
so poročila in seminarske naloge, glede na vloženo delo predstavljalo prispevek h končni
oceni pri posameznem študijskem predmetu.
V povezavi z že zapisano postavko študentk, da bi si tekom študija želele več praktičnega
dela, ne preseneča predlog, da bi se študentke prvega letnika, namesto vpeljave organizirane
prakse bolj spodbujalo k iskanju lastnega prostovoljnega dela; s tem se posameznice in
posameznike namreč spodbudi tudi k lastni skrbi za svoj strokovni razvoj in napredek.
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Vsi ti predlogi bi zelo verjetno učinkovito prispevali k večji kompetentnosti bodočih
specialnih pedagoginj, pri čemer naj dodam, da se kompetentnost nanaša na »sposobnost
učinkovitega delovanja v številnih situacijah, ki sicer temelji na pridobljenem znanju, vendar
ni omejeno s tem znanjem (Perrenouda, 2002, v Valenčič Zuljan, 2012: 66). Pridobivanje
kompetenc je tako pravzaprav usposabljanje posameznikov za mobilizacijo, uporabo in
integracijo pridobljenega znanja v kompleksnih, različnih in nepredvidljivih situacijah;
obenem pa nam kompetence povedo, kaj posameznik v resnici obvlada v teoriji in kaj je
oziroma bo sposoben narediti v praksi (Razdevšek Pučko, 2004, v Valenčič Zuljan, 2012) in
niso odvisne zgolj od specifičnih ožjih vsebin, temveč se vedno razvijajo kot
medpredmetnirezultat (Valenčič Zuljan, 2012). In kot temu dodaja Zgaga (2005, v Valenčič
Zuljan, 2012) je zato »v začetni, dodiplomski pedagoški študij treba vključiti čim več
fleksibilnosti: namesto (pre)zgodnje specializacije na (pre)velikem številu področij je nujno
osvajanje temeljnih in vseh tistih drugih kompetenc, ki bodo omogočile in podpirale
posameznikovo strokovno izgrajevanje v perspektivi vseživljenjskega učenja in stalnega
strokovnega izpopolnjevanja«; slednje pa je moč uresničiti tudi z upoštevanjem predlogov
študentk in študentov ter jim tako omogočiti pridobiti tudi pozitivno izkušnjo lastnega
prispevka pri tako pomembnem projektu kot je vnašanje dobrih, uresničljivih, zaželenih in
predvsem možnih sprememb v študijski program.

Če se sedaj vrnemo k identifikaciji pridobitev in primanjkljajev z vidika znanj in kompetenc,
pridobljenih s študijem specialne pedagogike in se na tem mestu posvetimo še pogledom
španskih študentk, vidimo, da med študijske pridobitve tudi one uvrščajo obsežno teoretsko
zaledje, ki pa ga ocenjujejo predvsem kot bolj splošno; namreč konstituirano naj bi bilo
predvsem iz poznavanja značilnosti posameznih skupin oseb s posebnimi potrebami ter s
strategijami in metodami obravnave teh skupin. V nadaljevanju tudi študentke iz Španije
izražajo potrebo po večjem obsegu praktičnega dela v času študija; zgolj ena izmed njih pa je
s količino prakse povsem zadovoljna. Slednje lahko pripisujemo dejstvu, da so španske
študentke možnost za vpis na študij specialne pedagogike oziroma specialne edukacije lahko
izbrale šele v okviru podiplomskega, drugostopenjskega magistrskega študija in so morda
večjo mero praktičnih izkušenj pridobile v času prvostopenjskega študija drugih pedagoških
strok, ali pa so morda po zaključku študija na prvi stopnji pridobivale organizirane delovne
izkušnje v okviru redne zaposlitve.
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V španskem izobraževalnem sistemu specialnih pedagoginj moramo izpostaviti tudi na delitev
študijske smeri znotraj enotnega študijskega programa, podobno kot se je pred prenovo
študijskih programov izvajano tudi na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer je delitev potekala
na usmeritev za surdopedagoga in logopeda ter na delitev za specialnega pedagoga za delo z
otroki z motnjo v duševnem razvoju. Pedagoška fakulteta Univerze v Huelvi v enoletnem
magistrskem študiju specialne edukacije ponuja usmeritev na področje splošnega specialnega
pedagoga oziroma učitelja otrok s posebnimi potrebami (Profesionalna usmeritev) in na
usmeritev za delov raziskovalni smeri (Raziskovalec), pri čemer zadnja usmeritev s
študijskim programom ne predvideva organiziranega praktičnega udejstvovanja študentk in
študentov. Od tod tudi delno odseva razlog za izraženo pomanjkanje praktičnega dela v času
študija s strani španskih študentk, saj se lahko ne glede na izbrano študijsko usmeritev,
posameznice zaposlijo na kateremkoli področju, ki zaposluje specialne pedagoginje.
V nasprotju s slovenskimi intervjuvanimi študentkami študentke iz Španije niso izpostavile ali
navedle konkretnih predlogov za možne izboljšave v njihovem študijskem programu; so pa
mnenja, da je v odnosu na čas trajanja študija le ta tudi kvalitetno zastavljen.
Na tem mestu bi sama kot predlog izpostavila še pomemben člen vsakega študijskega
programa, ki usposablja strokovnjake za delo z ljudmi, in sicer proces supervizije kot posebne
metode dela, katere glavni cilj je razbremenitev strokovnjakov, tako da lahko konstruktivno
preživijo stresne situacije in ohranijo zmožnosti za učenje (Elektronski vir 29). Namreč,
strokovnjakinje se pri vsakokratnem delu z ljudmi srečujejo bodisi s pozitivnim ali
negativnim stresom ter s situacijami, v katerih se morda v dotičnem trenutku ne znajdejo
najbolje. Supervizija jim na tem mestu ponudi priložnost podeliti svoje morebitne dvome o
ustreznosti ravnanja in pridobivanju novih idej za možno postopanje v podobnih situacijah,
obenem pa jim omogoči, da izravnajo tudi potencialne notranje osebne napetosti.
Za vključitev v sam študijski proces kot del študijske prakse bi tako predlagala proces
intervizije kot vrste supervizije. Henk Hanekamp (1994: 503, v Miloševič Arnold, 2004: 2)
intervizijo opredeljuje kot »metodo učenja, pri kateri mala skupina kolegov s podobno stopnjo
profesionalne usposobljenosti in delovnih izkušenj vodi supervizijo s pomočjo vprašanj, ki se
porajajo v njihovem delovnem okolju. Intervizija je torej vrsta supervizije, v kateri nobeden
od sodelujočih ne prevzame stalne vloge supervizorja«. Gre torej za obliko supervizije, ki
poteka v manjših skupinah glede na stopnjo izobrazbe in izkušnje enakovredno usposobljenih
strokovnjakov- to oznako bi lahko mirno prenesli na študentke posameznega letnika študija,
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ki bi se v okviru praktičnega dela pod okriljem fakultete tedensko dobivale in izvajale
intervizijski proces in ki bi jim omogočil vpogled v raznolike posebnosti situacij, s katerih se
specialne pedagoginje sicer dnevno srečujejo- ki fleksibilno prevzemajo vloge v intervizijski
skupini tako, da se vsakič nekdo drug znajde v vlogi intervizanta, ki predstavi svojo zgodbo in
v skladu s tem zastavi jasno problemsko, intervizijsko vprašanje (Milošević Arnold, 2004).
Ob vseh zgoraj zapisanih predlogih za prilagajanje vsebin in strukture študijskega programa
aktualnim potrebam študentov, se moramo zavedati, da bi ob večjem številu intervjuvanih
študentk le te zapisali še v veliko večji meri in z dometom na še obširnejša področja specialne
pedagogike; namreč, želje, zanimanja in interesi posameznic in posameznikov so vedno znova
edinstveni in njemu lastni. Kot je v eni izmed razprav izpostavila Vrhovski, lahko dodamo, da
v kolikor bi želeli predloge za prenovo ali prilagoditve študijskih programov prenesti iz
papirja v realnost ter jih resno in natančno združiti z vso kompleksnostjo specialne in
rehabilitacijske pedagogike oziroma specialne edukacije, bi se z spričo razmer podali v
nedokončen projekt. Zato se zdi, da je potrebno načrte del nekako umetniško sintetizirati v
tako obliko, ki bo študentom in študentkam ponujala zadostne možnosti za pridobivanje
kompetentnega znanja (Vrhovski, 2006). Vsekakor je bistvo in namen vsakega študijskega
programa, da svoje študente in študentke čim bolje pripravi na kasnejšo zaposlitev, posledično
pa more biti zastavljen tako, da jih sprva opremi s splošnimi temeljnimi znanji področja, ki jih
tekom let izobraževanja postopoma nadgrajuje s področno specifičnimi vsebinami.
Na tem mestu naj, kot je vidno tekom razprave, poudarim, da so bili v okviru raziskave
pridobljeni odgovori na vsa predhodno zastavljena raziskovalna vprašanja, ki ponujajo
vpogled v razmišljanja in doživljanja študentk specialne pedagogike pri nas in v tujini. Pri tem
menim, da so predvsem predlogi študentk za vsebinske prilagoditve študijskega programa v
skupnem interesu večjega števila študentk in bi bilo o njih o možnostih njihove vpeljave v
vsebinski kontekst posameznih predmetnih področij študija smiselno vsaj premisliti in skušati
poiskati možnosti za njihovo udejanjenje. Nenazadnje, akterji študijskih programov, bodisi
študentje in študentke, bodisi predavatelji in predavateljice, predstavljajo dragocen vir
informacij, ki lahko ob ustreznih odzivih vodijo le k splošnemu napredku stroke kot znanosti.

72

9

SKLEPI

Kar trinajst od štirinajstih v raziskavi sodelujočih oseb je bilo ženskega spola, kar nakazuje na
številčno prevlado žensk v pedagoških, natančneje specialno pedagoških študijskih
programih. Ženske predstavljajo večino tudi na delovnih mestih tega področja.
Poimenovanje znanstvenega področja je v Sloveniji, v Španiji in tudi drugod po svetu
družbeno, kulturno in politično pogojeno. Kljub vsemu pod poimenovanjem specialna in
rehabilitacijska pedagogika in pod oznako specialna edukacija intervjuvane slovenske in
španske študentke prepoznavajo isto temeljno poslanstvo stroke- (vzgojno-izobraževalno)
delo z osebami s posebnimi potrebami, vključujoč razne podporne strategije, tehnike in
metode dela.
Slovenske prvostopenjske in drugostopenjske študentke so se na študij večinoma vpisale
zaradi želje po delu in pomoči ljudem ter na podlagi predhodnih izkušenj in stiki z osebami s
posebnimi potrebami. Med vidnejšimi razlogi se je pojavljala tudi dostopnost zaposlitve.
Španske študentke pa so željo po delu z ljudmi kot razlog za vpis postavile na drugo mesto;
prvenstven odgovor se je nanašal na željo po poglabljanju predhodno pridobljenega
pedagoškega znanja z namenom uspešnega dela v inkluzivno naravnanih šolah.
Španske in slovenske prvostopenjske študentke so s študijskim programom doslej zadovoljne;
pri tem španske študentke izpostavljajo kvalitetnost študija glede na sam obseg trajanja (v
Španiji ta študij traja eno leto in sicer le na magistrski stopnji študija). Drugostopenjske
slovenske študentke so s študijskim programom povprečno zadovoljne in menijo, da je vedno
prostor za izboljšave, temu pa dodajajo pomen študentovega samostojnega iskanja in
poglabljanja znanja ter zavest o ujetosti predavateljev in predavateljic v izdelane učne načrte.
Španske študentke navajajo, da so nekaj praktičnih izkušenj tekom študija pridobile, kljub
temu pa bi si želele pridobiti še več tovrstnih izkušenj. Pridobile so predvsem veliko
teoretičnega znanja, ki pa je v glavnem precej splošno. Medtem slovenske prvostopenjske
študentke v nadaljevanju študija pričakujejo več specifično strokovnih vsebinskih tem, saj so
doslej pridobile le splošna znanja; pričakujejo pa tudi veliko praktičnega dela, s katerim se
doslej v študiju še niso srečale. Starejše slovenske študentke so navedle, da so s študijem
pridobile veliko teoretičnih znanj, bi pa si na nekaterih področjih (diagnostika, zakonodaja,
zgodnja obravnava) le teh želele več. Tekom študija so si želele predvsem še več možnosti za
praktično delo in prenos teorije v izkustveno znanje; zmotilo pa jih je ponavljanje seminarskih
tem. Ob vseh zapisanih navedbah so vse slovenske študentke izpostavile še precej konkretnih
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predlogov za izboljšavo študijskega procesa glede na lastne potrebe po teoretsko-praktičnem
znanju, medtem ko so se študentke iz Španije predlogov vzdržale.
Med značilnosti dobrih specialnih pedagoginj in pedagogov vse študentke uvrščajo dobro
teoretično poznavanje področja, potrpežljivost in razumevanje, prilagodljivost, sposobnost
empatije in učinkovite komunikacije. Tem navedbam pa starejše slovenske študentke dodajo
še poudarek na učinkovitem timskem delu in sodelovanju s starši, iznajdljivost in
ustvarjalnost, doslednost, organiziranost ter splošno strokovnost in odgovornost. Intervjuvane
slovenske in španske magistrske študentke dajejo poudarek tudi na sprotno, kontinuirano
samoizobraževanje.
Med področja, na katerih se specialne pedagoginje in pedagogi zaposlujejo, vse intervjuvane
študentke (tako španske kot slovenske) najpogosteje izpostavljajo institucije, ki se ukvarjajo z
vzgojo in izobraževanjem (kot učiteljice dodatne strokovne pomoči na večinskih osnovnih
šolah, učiteljice v posebnih in prilagojenih programih izobraževanja, v bolnišničnih šolah, pa
tudi na fakultetah kot profesorice), področje socialnega varstva (varstveno delovni centri,
zavodi, domovi za stare) ter zdravstvene institucije (bolnišnice, zdravstveni domovi).
V manjši meri intervjuvanke omenjajo še možnost zaposlitve na področju raziskovalne
dejavnosti, podjetništva in zasebne prakse ter v drugih sferah (zapori, muzeji, knjižne založbe,
komisije za usmerjanje oseb s posebnimi potrebami).
Glede na zgornje navedbe si večina slovenskih in španskih študentk svojo prvo zaposlitev želi
oziroma predstavlja na področju vzgoje in izobraževanja kot učiteljice otrok s posebnimi
potrebami, nekatere pa izpostavljajo še delo v socialno varstvenih ustanovah, predvsem v
zavodih. Pri tem nimajo preferenc glede dela s posamezno skupino oseb s posebnimi
potrebami, vendar, če bi jim bila izbira povsem prepuščena, bi izbrale skupino, s katero imajo
posameznice največ izkušenj (osebe s cerebralno paralizo, gluhi in naglušni, osebe z motnjo v
duševnem razvoju).
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10 PREDLOGI
• Moj prvi predlog se nanaša na strukturo informativnih dni, na katerih lahko bodoči študentje
in študentke pridobijo največ informacij o svojem bodočem študiju; in sicer menim, da bi bilo
dobro v informativno predstavitev študijskega programa vpeljati tudi konkreten prikaz
specialno-pedagoškega delokroga. Pri tem imam v mislih interaktivni pristop z uporabo
kratkega videoposnetka, ki prikazuje specialne pedagoginje pri delu in strokovnjakinjo s tega
delovnega področja, ki bi bila pripravljena z bodočimi študentkami osebno, v okviru
informativnih dni, podeliti svoja delovna doživetja.
• Predlagam tudi spodbujanje ustanavljanja in vključevanja v projekte mednarodnega
sodelovanja študentov specialne pedagogike v okviru krajših študijskih obiskov, katerih
namen bi bil predvsem seznanitev z značilnostmi specialno-pedagoške usmeritve in dela v
posameznih evropskih državah; študentkam pa bi se v okviru takšne izmenjave omogočilo
tudi nekaj dni spoznavanja s praktičnim delom v različnih institucijah.
Obenem naj se več spodbud nameni še možnosti izmenjave študentk in študentov specialne
pedagogike in njihovih profesorjev v okviru izmenjevalnih programov pod okriljem Evropske
unije.
• Dobro bi bilo, če bi se študentom in študentkam že v času pridobivanja prvih, v okviru
študijskega programa predvidenih praktičnih izkušenj, omogočilo tudi sodelovanje v
intervizijski in kasneje še v supervizijski skupini. Slednje bi lahko predstavljalo organizirano
izkušnjo strokovne rasti, ki je le del v študijsko prakso integriranih dejavnosti.
• Med predlogi, ki so neposredno vezani na raziskovalni del te diplomske naloge, bi
izpostavila pomen vsakoletne organizacije za študente in študentke zaključnih letnikov, na
kateri bi se posvečali pridobitvam, vsebinskim primanjkljajem in konkretnim predlogom za
sprotno kontinuirano skrb za vključevanje aktualnih temeljnih in specifičnih znanj v študijski
proces, glede na izražene potrebe in želje študentov.
• Zanimivo bi bilo raziskavo s specialno-pedagoškega področja omejiti samo na terminološke
značilnosti in prikazati podobnosti in razlike med strukturiranostjo uveljavljenega izrazja v
Sloveniji in v Španiji, pa tudi v drugih evropskih državah.
• Nenazadnje, predlagam pogostejše ozaveščanje javnosti o dobri praksi delovne usmerjenosti
specialne pedagogike, z namenom zmanjševanja negativnih predstav o pomagajočih poklicih
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in uporabnikih tovrstnih storitev. Menim, da bi to vplivalo tudi na uglednost feminiziranih
poklicev, kamor specialna pedagogika oziroma specialna edukacija gotovo spada.
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11 OPOMBE

¹

v originalnem besedilu je izraz specialna in rehabilitacijska pedagogika zamenjan s

terminom defektologija

²

Strokovni izbirni predmeti: Učenje in poučevanje otrok s posebnimi potrebami: glasbene

igrarije; Učenci s pomanjkljivo pozornostjo in hiperaktivnostjo; Izražanje z gibom/pomoč z
umetnostjo; Statistična analiza podatkov z računalnikom; Plavalno opismenjevanje oseb s
posebnimi potrebami; Terapevtska rekreacija za starejše; Socialno-komunikacijske spretnosti
in težavno vedenje; Pedagogika Marije Montessori; Ustvarjanje z lutkami; Gibalne igre za
otroke in mladostnike s posebnimi potrebami; Gluhoslepi (Elektronski vir 9)

³

Splošni izbirni predmeti: Gibanje za spodbujanje razvoja komunikacije; Prilagojena in

pomožna informacijsko komunikacijska tehnologija, Vzgoja in spol; Gibalne igre za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami; Obvladovanje stresa s tehnikami sproščanja (Elektronski
vir 9)
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13 PRILOGE
Tabela 1. Seznam posebnih (specifičnih) kompetenc v vzgoji in izobraževanju in predmetno
specifičnih kompetenc za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko

Posebne (specifične) kompetence v vzgoji Predmetno specifične kompetence za
in izobraževanju (usposobljenost za…)
specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
Poznavanje vsebine in metodike področja
Poznavanje teoretičnih osnov področja SRP
in njihove uporabe v praksi.
Razumevanje in uporaba kurikularnih teorij
Zmožnost ugotavljanja posebnih potreb
ter splošnega in didaktičnega znanja na
posameznika z uporabo ustreznih
predmetnem področju.
(diagnostičnih) postopkov, metod in tehnik
ter načrtovanja individualiziranih programov
oz. intervencij v procesu rehabilitacije.
Interdisciplinarno povezovanje vsebin.
Zmožnost razvijanja inkluzivne kulture,
politike in prakse.
Uporaba specialno pedagoških znanj za delo Delo s starši, skrbniki in družinoz otroki s posebnimi potrebami.
informiranje, educiranje, svetovanje in
nudenje čustvene opore.
Pedagoško vodenje in razreda in/ali skupine. Poznavanje socialnih sistemov, nevladnih
organizacij, prostovoljnega dela,
zagovorništva …
Organiziranje aktivnega in samostojnega
Uporaba ustreznih postopkov (metod)
učenja, usposabljanje učencev za učinkovito raziskovanja in razvoja prakse (področja
učenje.
dela), npr. študij primera, akcijsko
raziskovanje, ipd.
Usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje Sinergistično delovanje v organizaciji/
znanja in dosežkov učencev ter oblikovanje
(inter)disciplinarnem timu.
povratnih informacij.
Komuniciranje s strokovnjaki iz različnih
Zmožnost reševanja konfliktov na odnosni in
vzgojno-izobraževalnih področij.
strokovni ravni.
Sodelovanje s starši.
Poklicno delovanje v skladu s poklicno etiko,
kodeksi; prepoznavanje in reševanje
moralno-etičnih dilem in problemov:
delovanje na način, ki ščiti osnovne pravice,
integriteto in dostojanstvo posameznika.
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Posebne (specifične) kompetence v vzgoji
in izobraževanju (usposobljenost za…)
Razumevanje odnosov med vzgojnoizobraževalno institucijo in socialnim
okoljem ter sistemsko gledanje in delovanje.
Poznavanje in razumevanje teoretičnih osnov
svetovalnega dela.
Oblikovanje celovite ocene potreb
posameznika oz. skupine, njihovih močnih in
šibkih področij ob upoštevanju okoljskih
dejavnikov (fizičnih, socialnih, kulturnih) z
ustreznimi postopki in instrumenti.
Zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja
partnerskega odnosa z drugimi uporabniki
oz. skupinami (starši, lokalna skupnost,
svetovalne službe, gospodarstvo, ipd.).
Zavzemanje za take spremembe sistema, ki
zagotavljajo osnovne pravice in potrebe
uporabnika oz. skupine.

Predmetno specifične kompetence za
specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
Sposobnost prevzeti odgovornost za lasten
poklicni razvoj in učenje z evalvacijo in
refleksijo lastnega dela (izkustveno učenje,
supervizija, intervizija).
/
/

/

/
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