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POVZETEK 

V sodobnem času je ena poglavitnih nalog učitelja, da učence v procesu pouka in šolanja opremi 

z ustreznimi kompetencami, da se bodo lahko dejavno vključili v družbo. Ker se kljub enaki ali 

podobni kronološki starosti učenci v različnih vidikih razlikujejo med seboj, se v zadnjih letih 

vse bolj opozarja na pomen izvajanja didaktičnega načela učne diferenciacije in 

individualizacije pri pouku. Pomembno je, da zna učitelj opredeliti značilnosti in potrebe 

vsakega učenca ter se na podlagi tega ustrezno odzvati z uporabo različnih strategij poučevanja. 

Temeljni namen raziskovalnega dela je bil ugotoviti, kako učitelji od 1. do 5. razreda osnovne 

šole ocenjujejo lastno kompetentnost za izvajanje učne diferenciacije in individualizacije za 

različne učence. Zanimalo nas je, katerih strategij se poslužujejo za prilagajanje pouka romskim 

učencem, priseljencem, nadarjenim in učencem s posebnimi potrebami. Ker so pomemben 

dejavnik pri napredku in uspehu različnih učencev stališča učiteljev, nas je zanimalo, kolikšna 

je stopnja učiteljeve pripravljenosti za sprejem različnih učencev v svoj razred.  

Rezultati so pokazali, da se učitelji čutijo najbolj usposobljene za poučevanje nadarjenih 

učencev, hkrati pa jim pouk prilagajajo najmanj. Ocenjujejo, da v splošnem pouk največ 

prilagajajo učencem s posebnimi potrebami, katerim pogosto nudijo dodatno razlago navodil in 

učne vsebine. Zanimiva je primerjava rezultatov pogostosti izvajanja različnih oblik učne 

diferenciacije in individualizacij za romske učence in učence priseljence. Učitelji se med 

poukom v najmanjšem odstotku poslužujejo prevajanja besed ali besednih zvez iz slovenščine 

v materni jezik učenca ter spodbujajo učence k uporabi slovarja (in pisanju lastnega). Kljub 

temu da je osnovna težava obeh skupin učencev neznanje slovenskega jezika, je raziskava 

pokazala, da se učitelji omenjenih oblik učne diferenciacije in individualizacije pogosteje 

poslužujejo pri delu z učenci priseljenci. 

Večina učiteljev ocenjuje, da pouk v splošnem prilagajajo toliko, kot je potrebno. Kot največjo 

težavo vidijo pomanjkanje časa za načrtovanje in izvajanje učne diferenciacije in 

individualizacije ter preveliko število učencev v razredu.  

 

Ključne besede: učna diferenciacija in individualizacija, učenci s posebnimi potrebami, Romi, 

priseljenci, nadarjeni, kompetence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

One of the basic tasks of the teacher in modern times is to teach students appropriate skills 

during the learning process of their schooling so that they are able to integrate actively into 

society. Although the students are of identical or similar chronological age, they differ in several 

aspects.  In recent years, special attention has been paid to the importance of the implementation 

of didactic principles of differentiation and individualisation of learning in the classroom.  It is 

important that the teacher is able to identify the characteristics and needs of every individual 

student, and on this basis to respond appropriately by using a variety of teaching strategies.  

The basic purpose of my thesis was to determine how teachers from the 1st to the 5th grade in 

primary schools evaluate their own competences to carry out differentiation and 

individualisation for different students.  We wanted to know which strategies relying on the 

adaptation of teaching Roma children, immigrants, talented pupils and pupils with special needs 

they use.  An important factor regarding the progress and success of an individual student is the 

view of a teacher, therefore, we wanted to know what the level of preparedness of teachers 

might be to have such different students in their classes.  

The results have shown that teachers feel more qualified to teach talented students, but 

frequently do not tailor their lessons according to their needs.  It is estimated that in general 

teachers pay the most attention towards teaching students with special needs.  They often 

provide them with additional guidance and explanation of the learning material.  It is interesting 

to compare the results of the frequency of using different forms of learning such as 

differentiation and individualisation regarding Roma and immigrants pupils.  During the 

lessons teachers rarely translate Slovenian words or phrases into the pupil's mother tongue, and 

encourage students to use the dictionary (or to write their own).  Despite the fact that the basic 

problem of both groups of students is an ignorance of the Slovenian language, research has 

shown that teachers use differentiation and individualisation more frequently when working 

with migrant pupils. 

The majority of teachers believe that in general they adapt their teaching as much as is 

necessary.  They say that there are two big problems. The first is a lack of time for planning 

and implementation of differentiation and individualisation, and the second is that there are too 

many students in the classroom. 

 

Keywords: differentiation and individualisation, students with special needs, Roma people, 

immigrants, talented pupils, competence. 
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1 UVOD 

V današnji osnovni šoli je vedno bolj prisotno zavedanje, da so učenci v razredu med seboj 

različni. Zato ni več v ospredju šola, v kateri vzgojno-izobraževalni proces poteka na podlagi 

enakih zahtev in pod enakimi pogoji za vse učence, ampak je učitelj primoran k izvajanju učne 

diferenciacije in individualizacije. K temu ga vodijo raznovrstne individualne potrebe, 

značilnosti in interesi vseh učencev. Pomembno je, da uresničuje temeljni cilj vzgoje in 

izobraževanja in ob uporabi raznolikih strategij poučevanja in učenja spodbuja optimalen razvoj 

vsakega posameznika.   

Mnoge raziskave kažejo, da učitelji načina poučevanja ne ocenjujejo kot ključnega dejavnika 

pri učni uspešnosti učencev, kar je zaskrbljujoče. Tako stališča kot pričakovanja učiteljev do 

različnih učencev imajo velik vpliv na njihov način poučevanja in s tem na pogostost izvajanja 

različnih oblik učne diferenciacije in individualizacije.  

Na podlagi tega smo se odločili, da v magistrskem delu predstavimo teoretična izhodišča učne 

diferenciacije in individualizacije ter kompetence učitelja, ki predstavljajo znanja, spretnosti in 

zmožnosti in so osnova za učinkovito delovanje ter pokazatelj usposobljenosti. V skladu z 

zastavljenimi cilji smo opredelili tudi različne skupine učencev, na katere se nanaša raziskava. 
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2 TEORETIČNI DEL  
 

2.1 SPLOŠNA NAČELA IN CILJI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

»Temeljne vrednote vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji izhajajo iz skupne evropske 

dediščine političnih, kulturnih in moralnih vrednot, ki jih združujejo človekove pravice in njim 

pripadajoče dolžnosti ter načela pluralne demokracije, strpnosti, solidarnosti in pravne države« 

(Bela knjiga, 2011, str. 13). 

2. člen Splošne deklaracije človekovih pravic (The universal declaration of human rights, b.d.) 

navaja, da je vsak posameznik upravičen do uživanja vseh pravic in svoboščin, ne glede na raso, 

barvo kože, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, 

premoženje, rojstvo ali kakršnokoli drugo okoliščino. V nadaljnjih členih je zapisano, da ima 

vsak posameznik pravico do življenja, svobodnega bivanja, svobode mišljenja in veroizpovedi, 

do izobraževanja, ki je na začetni stopnji obvezno in je usmerjeno k optimalnemu razvoju 

človekove osebnosti, ter k utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

V Beli knjigi (2011) je jasno izpostavljeno, da so človekove pravice hkrati tudi dolžnosti, saj 

nam pravice nalagajo spoštovanje in uresničevanje pravic v obliki dolžnosti do drugih. Tako 

nam na primer spoštovanje pravice do nediskriminiranosti nalaga dolžnost nediskriminiranja v 

razliki med spoloma, otrok iz kulturno in socialno manj spodbudnih okolij, priseljencev in oseb 

s posebnimi potrebami. Bistvo omenjene pravice je tudi odprava nepravičnih razlik in 

vzpostavitev enakih možnost za vse.  

Da bi dosegli temeljni cilj vzgoje in izobraževanja, ki predvideva oblikovanje samostojnega, 

razmišljujočega in odgovornega posameznika, ki se opira na kakovostno znanje in socialne ter 

druge spretnosti, si moramo torej prizadevati za pravično družbo. Pravičnost je bistveni element 

in je tesno povezan z enakostjo. Vsakomur je treba zagotoviti enake izobraževalne možnosti, 

ob upoštevanju individualnih razlik posameznika in kakovosten vzgojno-izobraževalni proces, 

pri čemer nas vodijo načela in cilji osnovnošolskega izobraževanja (prav tam). 

 

2.1.1 Načela in cilji osnovnošolskega izobraževanja 

Načela delovanja osnovne šole predstavljajo splošni teoretični okvir javnega sistema 

izobraževanja in vodilo, na podlagi katerih poteka vzgojno izobraževalni proces.  

 

V Beli knjigi (2011) so zapisana načela osnovne šole. Mednje spada načelo sodelovanja šole z 

okoljem, načelo razvijanja odgovornega odnosa do ljudi in okolja, oblikovanje in širjenje 

nacionalne kulture in spodbujanje medkulturnosti (ki poleg ozaveščanja o domači kulturi 

navaja, da je treba posebno pozornost nameniti kulturam učencev priseljencev), načelo 

razvijanja komunikacijskih sposobnosti učencev ter oblikovanje zavesti o zavedanju lastne 

identitete in aktivnem vključevanju v oblikovanje dediščinskih skupnosti.  

Eno temeljnih načel je načelo zagotavljanja splošne izobrazbe, kakovostnega in trajnega znanja, 

ki pravi, da mora vsak posameznik v času obveznega izobraževanja pridobiti kakovostno 

splošno izobrazbo in v skladu s tem razviti sposobnost za vseživljenjsko učenje. Pridobljeno 

znanje je pomembno za nadaljnje izobraževanje in delovanje v družbi.  
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Poleg tega je treba spodbujati tudi otrokov razvoj na različnih področjih (telesni, gibalni, 

spoznavni, socialni in čustveni razvoj). Za dosego tega je pomemben ustrezno zasnovan 

predmetnik, učni načrt in učinkovito izpeljan pouk. Pri tem ima glavno vlogo učitelj, ki mora 

biti sposoben spodbujati učenčev optimalni razvoj. Pogoj za to je, da pozna učenčevo 

predznanje, njegove zmožnosti, interese, način učenja in to upošteva pri pouku, kar se naslanja 

na  načelo enakih možnosti.  

Ker se med učenci iste starosti pojavljajo velike individualne razlike, je pomembna naloga 

učitelja, da na podlagi poglobljene strokovne presoje uporablja različne učne pristope ter tako 

vsakemu posamezniku zagotovi možnost optimalnega razvoja. S tem se povezuje tudi načelo 

nudenja takojšnje pomoči učencem, ko nastopijo kakršnekoli težave. Poleg povezovanja šole z 

zunanjimi institucijami, sodelovanja s starši in usposobljenosti svetovalnih delavcev je bistvena 

ustrezna usposobljenost učitelja, ki ga bo pri svojem delu vodil temeljni cilj, spodbujati 

optimalen razvoj posameznika ter s tem oblikovati kritičnega, avtonomnega, odgovornega in 

samostojnega posameznika, ki se bo lahko dejavno vključil v družbo in postal dejavnik njenega 

in lastnega razvoja (prav tam).   

Cilj izobraževanja v Evropi je družba znanja, katero Bell (1976, po Peklaj idr., 2009, str. 9) 

označuje kot obdobje, v kateri se večina ljudi ukvarja z uslugami, idejami in komunikacijo in v 

kateri sta vir napredka in inovacij raziskovanje in razvoj.  

V družbi znanja ima velik pomen področje znanstvenosti, tehnologije in izobraževanja, ključne 

za ustvarjanje novega znanja pa so tudi poti za izmenjavo informacij in spremembe v načinu 

delovanja različnih organizacij. Na podlagi tega lahko rečemo, da družba znanja predstavlja 

družbo nenehnega učenja, v kateri je znanje ključni dejavnik za njen razvoj in delovanje 

(Hargreaves, 2003, po Peklaj, 2009, str. 9). Sodobni čas tako postavlja vprašanje in potrebo po 

kakovostnem znanju posameznika (Valenčič Zuljan idr., 2012). 

V 2. členu Zakona o osnovni šoli (2006) so navedeni cilji osnovnošolskega izobraževanja: 

 »zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu; 

 spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in 

socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti; 

 omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in 

interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe; 

 pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na 

usposobljenosti za vseživljenjsko učenje; 

 vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v 

demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, 

svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, 

prihodnjih generacij; 

 razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini 

Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske 

odgovornosti; 

 vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije; 

 vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno 

strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin; 

 razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, 

matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju; 

 razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem 

jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem 

in madžarskem jeziku; 
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 razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih; 

 razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči 

presojanja; 

 doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja; 

 razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del 

ter za izražanje na različnih umetniških področjih; 

 razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in 

ustvarjalnosti učenca.« 

Z vidika zagotavljanja kakovosti izobraževanja in omogočanja optimalnega razvoja vsakemu 

posamezniku se sodobni šolski sistemi vedno znova srečujejo z vprašanjem, kako organizirati 

pouk, da bo v večji meri upošteval posameznikove značilnosti, sposobnosti, interese in potrebe 

(Kalin in Valenčič Zuljan, 2013). V tem kontekstu se odpira tudi vprašanje učne diferenciacije 

in individualizacije.  

 

2.2 UČNA DIFERENCIACIJA IN INDIVIDUALIZACIJA 
 

V današnjem času je za učitelja največji izziv prizadevanje, da se odzove na raznovrstne potrebe 

učencev. Dejavniki, ki večajo število različnih potreb učencev v posameznem razredu, so poleg 

zmožnosti in predznanja še vpliv družbeno-ekonomskih in družinskih dejavnikov, kulturno 

ozadje, učni slog, spol, učenčeva motiviranost, interesi in odnos do učenja. Zaradi vseh teh 

razlik, naj bi se učitelji pri pouku posluževali dejavnosti, s katerimi krepijo učenčeva močna 

področja ter spodbujajo napredek na šibkih področjih (Heacox, 2009). Pomembno je, da se 

poučevanje ne izvaja na enak način za vse temveč, da učitelj zagotovi različne učne priložnosti, 

ki optimalno izkoriščajo in spodbujajo posameznikove potenciale in zmanjšujejo ovire za 

učenje (Pulec Lah, 2008). 

Učna diferenciacija in individualizacija sta v zadnjem času postali aktualna tema šolskih oblasti 

v različnih državah. Strmčnik (1993) pravi, da so vzroki za strokovni premislek in razvoj 

diferenciacije in individualizacije pri pouku predvsem družbene in ekonomske izobrazbene 

potrebe, vse bolj human in demokratičen položaj človeka v družbi in potreba po večji vzgojno-

izobraževalni učinkovitosti in racionalnosti. Diferenciacija je prišla v ospredje po 2. svetovni 

vojni kot posledica potrebe po bolj izobraženi množici ljudi na različnih področjih družbenega 

življenja (Blažič idr., 2003). 

 

2.2.1 Opredelitev učne diferenciacije in individualizacije 

Pojma učna diferenciacija in individualizacija se pogosto enači, vendar Strmčnik (1993) 

opozarja, da ju je treba med seboj ločiti. Avtor učno diferenciacijo definira kot »organizacijski 

ukrep«, s katerim šola usmerja posameznike v občasne ali stalne, homogene ali heterogene učne 

skupine z namenom, da bi jim pouk in učenje čim bolj prilagodila. Pravi, da je ključnega 

pomena, da usmerjanje posameznikov v učne skupine glede na določene razlike poteka 

demokratično in humano (prav tam).  

Tudi Kramar (2009) meni, da je učno diferenciacijo in individualizacijo treba med seboj 

razlikovati. Diferenciacijo označuje kot procesno organizacijsko značilnost pouka, za katero je 

značilno ločevanje učencev na posebne skupine, v katerih se pouk izvaja po njim prilagojenem 

programu in na prilagojene načine. Pravi, da je njen namen čim bolj prilagoditi pouk in s tem 

izboljšati njegovo kakovost. 
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Heacox (2009) opredeljuje učno diferenciacijo pouka kot spreminjanje učnega tempa, ravni 

zahtevnosti in načina poučevanja, kar se prilagaja individualnim potrebam učencev, njihovim 

učnim slogom in interesom.  

Učna diferenciacija je dvostopenjski postopek, saj je sprva treba analizirati stopnje zahtevnosti, 

izzive in raznovrstnosti v sedanjih učnih načrtih, nato pa sledi sprememba v obliki prilagoditev 

nalog ali oblikovanja novih pristopov k poučevanju na podlagi učenčevih potreb, nagnjenj in 

interesov (prav tam). 

Strmčnik (1993) meni, da je bistvo učne diferenciacije spreminjanje učnih dejavnikov, 

ločevanje učencev in učna prilagoditev skupini učencev. Pri individualizaciji pa gre za 

prilagajanje tega, kar je skupno in namenjeno vsem. Podobna razlaga je zapisana tudi v Slovarju 

slovenskega knjižnega jezika (2000), ki diferenciacijo pojasnjuje kot nastajanje razlik v čem, 

individualizacijo oziroma glagol individualizirati pa kot skupinsko, kompleksno obravnavanje 

česa spremeniti v individualno.  

Strmčnik (1993) učno individualizacijo definira kot »didaktično načelo«, ki od učitelja zahteva, 

da med učenci odkriva razlike, jih spoštuje, razvija in ob tem prilagaja skupno poučevanje in 

učenje glede na posebnosti in potrebe vsakega posameznika. Bistvo individualizacije je, da se 

spusti do učnih in drugih posebnosti učenca in s tem omogoči boljše prilagajanje.  

Galeša (1995) vidi učno individualizacijo kot proces prilagajanja različnih sestavin vzgoje in 

izobraževanja na podlagi individualnih razlik učencev, z namenom optimalnega razvoja. Tudi 

Blažič idr. (2003, str. 216) navajajo, da diferenciacija zajema učne in druge razlike učencev le 

v okviru manjše učne skupine relativno enakih učnih zmožnosti, individualizacija pa upošteva 

in zadovoljuje individualne učne in druge razlike posameznikov, ne le skupine.  

Pri učni diferenciaciji gre torej za bistveno spreminjanje učnih dejavnikov in ločevanje, medtem 

ko gre pri individualizaciji za prilagajanje tega, kar je skupno in je namenjeno vsem (Strmčnik, 

1993).  

Kot smo omenili, Kramar (2009) označuje diferenciacijo kot procesno organizacijsko 

značilnost pouka, medtem ko individualizacija zanj pomeni kakovostno značilnost pouka. 

Pravi, da se individualizacija uresničuje v heterogenih skupinah, kar je zahtevno in manj 

učinkovito in je zato potrebna učna diferenciacija, katere glavna značilnost je, da učence iz ene 

ali več heterogenih skupin združujemo v več manjših homogenih skupin. Učinkovitost 

grupiranja učencev v homogene in heterogene skupine so proučevali mnogi tuji in domači 

raziskovalci, zato bomo njihove ugotovitve predstavili v poglavju Raziskave na področju učne 

diferenciacije in individualizacije.  

Heacox (2009, str. 3) navaja naslednje cilje diferenciranega pouka: 

– priprava učnega okolja, ki bo učencem omogočilo delo v različnih učnih oblikah; 

– načrtovanje dejavnosti na osnovi bistvenih vsebin in konceptov, pomembnih postopkov 

in veščin ter različnih načinov učenja; 

– priprava smiselnih in privlačnih nalog, ki učencu pomenijo izziv; 

– prilagajanje obsega vsebin, vrst izdelkov ter uveljavljanje raznovrstnih oblik in metod 

dela; 

– uveljavitev spodbudnega učnega okolja, ki bo upoštevalo posameznega učenca in v 

katerem bo učitelj pomagal in podpiral; 

– odzivanje na pripravljenost učencev na šolsko delo, njihove učne potrebe, interese in 

nagnjenja; 

– uskladitev standardov znanja in zahtev učnega načrta s cilji in z zmožnostmi 

posameznega učenca. 
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Avtorica poudarja, da mora učitelj za prilagajanje pouka izbrati strategije, ki se mu zdijo 

smiselne glede na potrebe učencev in se ujemajo z njegovim slogom poučevanja. Zapomniti si 

je treba, da strategija, ki ustreza enemu učitelju, lahko pomeni obremenitev za drugega.  

 

2.2.2 Načela učne diferenciacije in individualizacije 

Učna diferenciacija in individualizacija sta zapletena didaktična pojava, zato je za njuno 

kakovostno izvajanje treba upoštevati pedagoška načela (Strmčnik, 1993):  

 Enotnost socialne integracije in diferenciacije 

Šola je ukleščena v družbena nasprotja, kar pomeni, da po eni strani socialno združuje 

učence, po drugi pa jih zaradi družbeno diferenciacijskih procesov tudi ločuje. Proces 

ločevanja krepi predvsem zunanja učna diferenciacija, medtem ko ga notranja in 

fleksibilna učna diferenciacija blažita. Organizirana in usposobljena šola lahko z 

ustreznimi samoregulativnimi in korektivnimi funkcijami omeji učne razlike med 

učenci, ki izvirajo iz njihovega nespodbudnega okolja in s tem zmanjšuje selekcijo.   

 

 Enotnost med individualno in socialno naravo učenca 

Zaradi individualnih razlik med učenci, je naloga učne diferenciacije in 

individualizacije delovati tako, da upošteva posameznikove telesne in umske zmožnosti 

in interese ter hkrati razvija socialno povezanost med učenci.  

 

 Enotnost polivalentnega in parcialnega razvoja učencev 

Temeljni cilj vzgoje in izobraževanja je razviti celovito in harmonično osebnost. Poleg 

tega je treba upoštevati tudi razvoj posameznikovih posebnih nagnjenj, sposobnosti in 

zanimanj. Naša šola je po navadi precej enotna, a tudi za razvoj parcialnih nadarjenosti 

in posebnosti učencev ni ustrezna. Zunanja učna diferenciacija ruši razmerje med 

polivalentnim in parcialnim razvojem. Programi za nadarjene in  učno manj zmožne 

učence so siromašni in ne spodbujajo parcialnega razvoja posameznika.   

 

 Enotnost učne skrbi za šibkejše in zmožnejše učence 

Učna diferenciacija in individualizacija bi morali biti namenjeni tako učno zmožnejšim 

učencem kot učno šibkejšim in povprečnim učencem. Nedopustno bi bilo, da na 

kakršenkoli način zaradi koristi nekaterih, škodi ostalim. Takšen učinek naj bi po 

Strmčniku (1993) imela zunanja učna diferenciacija. Zato je pomembno, da smo pri 

izbiri oblik učne diferenciacije previdni.  

 

 Enotnost kontinuitete in diskontinuitete učne diferenciacije in individualizacije 

Individualne razlike posameznikov se z leti večajo, zato je treba učno diferenciacijo in 

individualizacijo čim prej vpeljati, torej že v predšolsko obdobje, in z njo nadaljevati  

skozi celoten vzgojno-izobraževalni proces. Jemati jo je treba kot temeljno sestavino 

pouka, ki je prisotna v vseh stopnjah učnega procesa (od načrtovanja do preverjanja in 

ocenjevanja znanja). 

 

 Enotnost skupnih in diferenciranih sestavin osnovne šole 

Načelo enakopravnosti označuje enake izobraževalne možnosti in razmere vseh 

učencev, ne glede na možne nespodbudne okoliščine, iz katerih prihajajo. To je treba 

razumeti tako, da je vsem učencem zagotovljena temeljna izobraževalna raven in enake 
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možnosti ob upoštevanju možnosti učne izbire v skladu s svobodo in individualnimi 

potrebami vsakega posameznika.  

 

2.2.3 Vrste učne diferenciacije in individualizacije 

Danes je temeljni didaktični izziv tako za šolske politike kot za učitelje, kako na sistemski kot 

na izvedbeni didaktični ravni v okviru pouka poskrbeti za kakovosten proces izobraževanja 

raznolikih učencev, ob hkratnem zagotavljanju ustrezne socialne klime ter odnosov med učenci 

v oddelku (Kalin in Valenčič Zuljan, 2013). Ena izmed rešitev je ustrezna izbira in uporaba 

različnih oblik učne diferenciacije in individualizacije pouka. 

V nadaljevanju bomo po Strmčniku (1993) povzeli tri sisteme učne diferenciacije in 

individualizacije. To so notranja diferenciacija in individualizacija, zunanja ali storilnostna 

diferenciacija in individualizacija ter fleksibilna diferenciacija in individualizacija.   

 

2.2.3.1 Notranja učna diferenciacija in individualizacija 

Notranji diferenciaciji in individualizaciji pravimo tudi didaktična učna diferenciacija. Tesno 

je povezana s samim poukom, cilji, načinom, vsebino dela in z učiteljevimi pristopi pri 

poučevanju. Temelji na prepričanju, da so učenci izpostavljeni podobnim procesom, vendar v 

različnem učnem tempu, obsegu in stopnji samostojnosti. Značilno je, da ohranja naravno 

heterogene oddelke učencev (Kalin, Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2011).  

Strmčnik (1993) pravi, da je pri notranji učni diferenciaciji in individualizaciji grupiranje 

učencev spontano in prostovoljno, kratkotrajno in povratno. To pomeni, da se učitelji vedno 

vračajo k skupnim temeljnim vzgojno-izobraževalnim smotrom. Posebna skrb je namenjena 

učno šibkejšim in učno zmožnejšim učencem. Individualne zmožnosti, potrebe in želje 

posameznikov skuša upoštevati znotraj razredov z vključevanjem individualizirane učne 

pomoči, variiranjem učnih ciljev in vsebin, z uporabo različnih učnih oblik in metod dela, učne 

tehnologije, z individualizacijo sredstev poučevanja in učenja, domačih nalog ter didaktično-

metodičnih postopkov (prav tam, str. 50).  

Glede na omenjene učne dejavnike ločimo ciljno vsebinsko učno diferenciacijo in 

individualizacijo in didaktično-metodično učno diferenciacijo in individualizacijo.  

Pri ciljno vsebinski učni diferenciaciji in individualizaciji gre za prilagajanje učnih ciljev in 

vsebine v smislu kakovosti (kvalitete) in količine (kvantitete), zaradi česar jo imenujemo tudi 

tematska diferenciacija in individualizacija. Pri vsaki učni snovi je treba določiti njen obseg in 

globino ter razmisliti o načinu prilagajanja glede na učne zmožnosti učencev v povezavi z že 

zastavljenimi cilji vzgojno-izobraževalnega procesa (Blažič idr., 2003). Uravnoteženje obsega 

in globine predstavlja temeljni problem, saj večji obseg snovi zahteva več časa, večja globina 

snovi pa dvigne raven zahtevnosti pouka (Kalin, Valenčič Zuljan, Vogrinc, 2011). Zavedati se 

moramo, da ustrezno prilagojena obseg in globina učne snovi omogočata dosego zastavljenih 

ciljev in ohranjanje motivacije pri učencih.  

Strmčnik (1993) opozarja na strokovno nesprejemljivo razmišljanje, da učna vsebina sama po 

sebi narekuje učne metode ter izpostavi, da je s premišljeno izbranimi metodami možno vplivati 

na boljšo razumljivost in kvaliteto učne snovi. To je temeljno vodilo didaktično-metodične 

diferenciacije in individualizacije. Z ustrezno izbiro in izpeljavo učnih metod in učnih oblik 

dela, ki jih izberemo na podlagi različnih dejavnikov (učne vsebine, značilnosti učencev …), je 

pouk bolj učinkovit in lahko pri učencih dosežemo kakovostnejše znanje. 
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Učenci se med seboj razlikujejo glede dojemljivosti določenih didaktičnih-metodičnih načinov 

poučevanja in učenja. »Niso vsi viri, mediji ali metode za vsakega učenca enako sprejemljivi, 

zanimivi in uspešni« (Blažič idr., 2003, str. 217). Potrebna je skrbna izbira, uporaba in 

kombinacija različnih učnih metod in oblik dela tudi iz tega vidika.  

Naj kot zanimivost navedemo orientacijsko Kampmullerjevo lestvico (Bertsch 1990, str. 110, 

po Strmčnik, 1993), ki pravi, da si zapomnimo: 

10 % od tega, kar preberemo, 

20 % od tega, kar slišimo, 

30 % od tega, kar vidimo, 

50 % od tega, kar slišimo in vidimo, 

60 % od tega, kar sami pripovedujemo in razlagamo, 

90 % od tega, kar sami uporabimo, storimo in naredimo.  

 

Vloga učitelja je pri tem ključnega pomena. Učencem naj bi prilagodili vzgojno-izobraževalni 

proces na način, ki bo zanje najbolj optimalen, kar je v številčnih oddelkih heterogene skupine 

učencev za učitelja zagotovo velik izziv. Pričakuje se, da učitelji skozi vse etape učnega procesa 

uporabljajo paleto različnih učnih metod in oblik dela. Meško (2001) pravi, da zaradi stila 

sprejemanja in predelave informacij pri določenih nalogah posamezni učenci ne zmorejo biti 

uspešni, zato je na učitelju, da upošteva razlike v kognitivnem stilu tudi v procesu preverjanja 

in ocenjevanja znanja. Predlaga, da bi lahko vidnemu tipu učenca preverjanje in ocenjevanje 

znanja prilagodili tako, da bi ga spodbudili k odgovarjanju s pomočjo skiciranja miselnega 

vzorca, slušnemu tipu lahko pomagamo prebrati vprašanje in poudarimo bistvo, celostni tip 

učenca opozorimo na pomembne posameznosti, analitičnega pa na primer opozorimo na celoto. 

Pomembno je, da tudi pri impulzivnemu učencu pazimo, da se ne prenagli z odgovorom, zato 

mu ob napačnem odgovoru ponudimo možnost, da z razmislekom popravi odgovor, pri 

razmišljujočem tipu učenca pa je potrebna strpnost in da mu omogočimo daljši čas pisanja 

določenih preizkusov. Vse navedeno se da v polnosti izpeljati v procesu preverjanja znanja, pri 

ocenjevanju znanja pa mora biti po naši presoji učitelj previden, da ob izvajanju procesa 

individualizacije sledi in upošteva tudi merske karakteristike ocene, kot so veljavnost, 

objektivnost, občutljivost in zanesljivost. 

Strmčnik (1993) pravi, da je z notranjo diferenciacijo in individualizacijo poskrbljeno za 

demokratičnost in enakopravnost vzgojno-izobraževalnih možnosti vsakega učenca. 

Zaznamujejo jo spoštovanje raznolikosti učencev, prizadevanje za optimalni razvoj zmožnosti 

pri vseh učencih in medsebojna pomoč.  

Tudi Kalin (2006) vidi prednosti notranje diferenciacije in individualizacije. Meni, da je v 

primerjavi z drugimi modeli prednost ta, da učenci ostanejo skupaj v heterogeni skupini, kar 

posledično pomeni, da je večja socialna povezanost in zmanjšana možnost socialne 

stigmatizacije. Pouk je ob kombiniranju različnih učnih metod in oblik lahko zanimivejši in 

bolj upošteva osebnostne lastnosti in zmožnosti učencev. Ti so lahko samostojnejši in imajo 

večjo vlogo pri prevzemanju odgovornosti za svoje učenje. Avtorica pravi, da je notranjo učno 

diferenciacijo lažje organizacijsko izpeljati. Ker je naloga učiteljev, da analizirajo in prilagajajo 

učno vsebino, so pozornejši na doseganje zastavljenih ciljev. Notranja učna diferenciacija pri 

delu v heterogenih skupinah po njenem mnenju pomeni optimalno upoštevanje posameznika 

ter spodbudo za kognitivni in celostni razvoj posameznika.   

Iz navedenih prednosti sledijo tudi omejitve. Kalin (2006) omenja, da so težava številčni 

oddelki, saj je ravno zaradi tega učitelju težko odkrivati, upoštevati in razvijati individualne 

razlike med učenci. Da bi učitelj kar najbolj upošteval posameznika, iskal ustrezne načine dela, 
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poznal učno vsebino, prilagajal cilje posameznim učencem in bil navsezadnje ustvarjalen pri 

kombiniranju raznolikih metod in oblik dela, to zahteva dobro znanje s področja psihologije in 

učenja ter visoko strokovno in didaktično-metodično usposobljenost učitelja. Avtorica navaja, 

da je poleg vsega tega potrebna še ustrezno velika učilnica, dovolj didaktičnega gradiva, učnih 

pripomočkov in sredstev. 

 

2.2.3.2 Zunanja ali storilnostna učna diferenciacija in individualizacija 

Učenci so pri zunanji učni diferenciaciji glede na učne sposobnosti in tempo razdeljeni v 

relativno homogene in prostorsko trajno ločene skupine. Delo poteka na podlagi neenotnih 

vzgojno-izobraževalnih ciljev in vsebin (Strmčnik, 1993).  

Glede na obliko je lahko zunanja učna diferenciacija medšolska in znotrajšolska. Pri medšolski 

gre za samostojne šolske smeri, pri znotrajšolski pa so ločitve učencev v isti šoli izpeljane z 

nivojskimi paralelkami (prav tam).  

Strmčnik (1993) navaja več modelov znotrajšolske zunanje diferenciacije: 

– ločevanje učence pri vseh učnih predmetih oziroma popolna zunanja diferenciacija 

(»streaming«) in  

– ločevanje učencev le pri nekaterih učnih predmetih ali delna zunanja diferenciacija 

(»setting«). 

Avtor opozarja, da lahko popolna zunanja učna diferenciacija razdeljuje učence glede na njihov 

socialni položaj, kar ni v skladu z eno izmed temeljnih nalog osnovne šole, da preprečuje 

socialno razslojevanje učencev. Raziskave kažejo, da je v učno zmožnejših skupinah več 

učencev iz družin z višjim socialno-ekonomskim statusom, v učno manj zahtevnih skupinah pa 

je veliko učencev iz nižjih socialnih slojev, ki bi ob organizirani učni pomoči šole lahko 

uspevali tudi v višjih skupinah (prav tam).  

Do enakih ugotovitev so prišli Žakelj in sodelavci (2009), ki so med drugim raziskovali vpliv 

socialno kulturnega okolja pri razporeditvi učencev v nivojske skupine. Ugotovili so, da so bili 

v višjo nivojsko skupino vključeni učenci, katerih starši imajo višjo izobrazbo in ki so sami v 

večji meri vključeni v različne izvenšolske dejavnosti. Tudi ostali avtorji (Boaler, 1997, po 

Valenčič Zuljan idr., 2012) navajajo, da na razvrstitev učencev v nivojske skupine v veliki meri 

vpliva socialni status učenca oziroma družine.  

Strmčnik (1993) navaja raziskavo Yates, ki dokazuje, da zgodnje stalno ločevanje učencev po 

sposobnostih ne spodbuja učenja. Najbolj krivična je do učno manj zmožnih učencev, ki si 

zaradi zaznavanja nižjih pričakovanj učiteljev in okolja ustvarijo negativno samopodobo, kar 

ne spodbuja učnega napredka. Gre za t. i. Pigmalionov efekt, ko se začnejo učenci obnašati v 

skladu s pričakovanji okolice. Pri povprečnih učencih se kaže, da bolje uspevajo v notranje in 

fleksibilno diferenciranih heterogenih učnih oddelkih, ki so kakovostni, pri učno zmožnejših pa 

raziskave glede učinkovitosti v homogenih oziroma heterogenih učnih skupinah niso enotne 

(Blažič idr., 2003). 

Strokovna mnenja in raziskovalni izsledki o primernosti posameznih modelov učne 

diferenciacije in individualizacije so različna. Mnogi menijo, da tudi v vzgojno-

socializacijskem pogledu zunanja učna diferenciacija povzroči veliko škode. Strmčnik (1993) 

pravi, da je v homogenih skupinah lahko močno oslabljena socialna, moralna in osebnostna 

vzgoja učencev. Po Tescherju (1971, po Strmčnik, 1993) naj bi bil šolski razred heterogena 

skupina oziroma majhen vzorec družbe, saj s tem učence usposabljamo za skupno življenje.  
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Strmčnik (1993) navaja, da se v homogenih skupinah pri učencih, ki so v zmožnejši skupini, 

lahko začne porajati zavest, da se usposabljajo za vodilne življenjske funkcije, oholost, 

vzvišenost do tistih, ki so »pod njimi«. Učno manj zmožni pa doživljajo občutek manjvrednosti, 

zapostavljenosti in izobčenosti, kar privede do tega, da si nobeni ne morejo oblikovati zdrave 

osebnosti.   

Turney (1931, po Slavin, 1990) vidi prednosti zunanje učne diferenciacije v tem, da učencem 

omogoča napredovanje v skladu z njihovimi sposobnostmi, zmanjšuje neuspehe, manjšim 

skupinam pa je nudeno bolj individualizirano poučevanje. Meni, da je poučevanje lažje, da  se 

lažje prilagajajo načini poučevanja vsaki skupini posebej, učno zmožnejši se ne dolgočasijo in 

učno šibkejši učenci lažje sodelujejo. Zaveda pa se tudi, da lahko zunanja učna diferenciacija 

prinese resne težave. Problem vidi predvsem v tem, da so učenci v nižjih skupinah 

stigmatizirani in da kljub lažjemu sodelovanju potrebujejo ob sebi zmogljivejše učence. S strani 

učitelja pa pravi, da učitelji ne želijo poučevati v skupinah nižjega nivoja in ne zmorejo oziroma 

nimajo dovolj časa za pripravo dela na različnih nivojih.  

Če želimo preprečiti negativne posledice zunanje diferenciacije, moramo po mnenju Strmčnika 

(2005) upoštevati, da je: 

– posebno pozornost treba nameniti temu, da učna zahtevnost ne pade pod objektivne 

zmožnosti učencev; 

– učno manj zmožnejše učence treba zaščititi pred diskriminacijo, nivojske skupine, v 

katere so vključeni, pa morajo biti čim manjše; 

– poskrbljeno za kakovostno učno tehnologijo, ki se prepleta z uporabo najnovejših 

didaktičnih strategij; 

– pri tem nujno potrebna dobra usposobljenost učiteljev in osebne kakovosti, kot so 

strpnost, vztrajnost in empatija; 

– treba upoštevati želje učencev za izbiranje nivojske učne skupine in jim omogočiti 

fleksibilno prehajanje; 

– v vseh skupinah v ospredju kakovostna notranja diferenciacija in individualizacija.  

 

2.2.3.3 Fleksibilna učna diferenciacija in individualizacija 

Bistvo fleksibilne učne diferenciacije in individualizacije je prepletanje heterogenih in 

homogenih skupin, temeljnega in nivojskega pouka ter delna organizacijska, prostorska in 

časovna ločenost učnih skupin in večji učnociljni in vsebinski razponi. Fleksibilna 

diferenciacija lahko poteka tudi kot individualno načrtovan pouk, projektno učno delo, timski 

pouk, dopolnilni ali dodatni pouk (Strmčnik, 1993). 

Pogost način izpeljave fleksibilne učne diferenciacije in individualizacije je oblika 

sukcesivnega kombiniranja temeljnega in nivojskega pouka, pri katerem so učenci običajno v 

drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju ločeni pri matematiki, slovenščini in tujem 

jeziku. Večji del učnega časa (približno 70 %) je namenjeno obravnavi učne vsebine v 

heterogenih oddelkih, ostali del pa se izvaja v homogenih skupinah. Učitelj učencu na podlagi 

lastnih opažanj, uspešnosti in posameznikovih interesov svetuje, v katero skupino bi ga uvrstil, 

vendar je končna odločitev učenčeva (prav tam). 
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2.2.4 Zakonodajni vidik izvajanja učne diferenciacije in individualizacije v 

slovenski osnovni šoli 

V Zakonu o osnovni šoli iz leta 1996 je zapisano: »V 1., 2. in 3. razredu učitelj pri pouku 

diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti (notranja diferenciacija). V 4., 5., 6. in 7. 

razredu se delo pri pouku organizira kot temeljni in nivojski pouk, pri čemer se lahko nivojski 

pouk organizira le pri matematiki, slovenskem jeziku in tujem jeziku, in sicer največ v obsegu 

ene četrtine ur, namenjenih tem predmetom (fleksibilna diferenciacija). Temeljni pouk poteka 

na eni ravni zahtevnosti, nivojski pouk pa poteka na dveh ali več ravneh zahtevnosti. V 8. in 9. 

razredu pri slovenskem jeziku, matematiki in pri tujem jeziku poteka nivojski pouk (zunanja 

diferenciacija). Učenci se razporedijo po ravneh zahtevnosti ob koncu 7. razreda.« 

V Zakonu o osnovni šoli 2006 pa je glede oblik učne diferenciacije in individualizacije v 40. 

členu navedeno, da učitelj od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega 

dela diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti oziroma izvaja notranjo 

diferenciacijo. V 4., 5., 6. in 7. razredu pa se pri slovenskem jeziku (italijanskem ali 

madžarskem jeziku na narodno mešanih območjih), matematiki in tujem jeziku lahko pouk v 

obsegu največ ene četrtine ur, organizira kot nivojski pouk (fleksibilna diferenciacija). V 8. in 

9. razredu se pri slovenskem jeziku (italijanskem ali madžarskem jeziku na narodno mešanih 

območjih), matematiki in tujem jeziku pouk lahko organizira z razporeditvijo učencev v učne 

skupine, s hkratnim poučevanjem dveh učiteljev, kot nivojski pouk ali kot kombinacija različnih 

oblik diferenciacije. 

V zakonih iz nadaljnjih let se je spremenil le odstavek, ki opredeljuje učno diferenciacijo in 

individualizacijo za 8. in 9. razrede. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni 

šoli (2011) se je v 22. členu spremenil in se glasi: »V 8. in 9. razredu se pri slovenščini in 

italijanščini ali madžarščini na narodno mešanih območjih ter pri matematiki in tujem jeziku 

pouk vse leto organizira z razporeditvijo učencev v manjše učne homogene ali heterogene 

skupine, med letom pa glede na učne vsebine tudi kot kombinacija homogenih in heterogenih 

skupin.« V nadaljevanju je zapisan tudi spremenjen šesti odstavek omenjenega člena, ki pravi, 

da »Odločitev o izvajanju oblik diferenciacije pri slovenščini in italijanščini ali madžarščini na 

narodno mešanih območjih ter pri matematiki in tujem jeziku v drugem in tretjem obdobju na 

predlog ravnatelja sprejme učiteljski zbor praviloma za eno šolsko leto.« 

Zakon o dopolnitvah in spremembah Zakona o osnovni šoli 2013, glede izvajanja učne 

diferenciacije in individualizacije ne navaja novih sprememb. 

Izvajanje učne diferenciacije v slovenski javni šoli določa tudi Pravilnik o izvajanju 

diferenciacije pri pouku v osnovni šoli (2006). 2. člen Pravilnika o izvajanju diferenciacije pri 

pouku v osnovni šoli navaja, da se notranja diferenciacija izvaja od 1. do 9. razreda pri pouku 

vseh predmetov in pri drugih oblikah organiziranega dela, učitelj pa delo diferencira glede na 

zmožnosti učencev. V naslednjem členu je zapisano, da izvajanje fleksibilne diferenciacije ni 

obvezno. Če se šola zanjo odloči, se izvaja tako, da se del pouka slovenščine (in italijanščine v 

šolah z italijanskim učnim jezikom oziroma madžarščine kot prvemu jeziku v dvojezičnih 

osnovnih šolah),  matematike in tujega jezika, izvaja v homogenih učnih skupinah kot nivojski 

pouk. Ta poteka na treh ravneh zahtevnosti. Namenjen je utrjevanju, ponavljanju in 

poglabljanju učne snovi. 

Fleksibilna diferenciacija se lahko izvaja v 4., 5., 6. in 7. razredu. V 4. razredu se uvede z 

mesecem aprilom, skupno število ur nivojskega pouka pri posameznem predmetu pa ne sme 

preseči četrtine števila ur tega predmeta v tem obdobju. V 5., 6. in 7. razredu skupno število ur 
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nivojskega pouka pri posameznem predmetu ne sme preseči četrtine letnega števila ur 

posameznega predmeta (prav tam). 

V 4. členu Pravilnika je opredeljeno, da se v 8. in 9. razredu pri zgoraj omenjenih predmetih 

pouk lahko organizira z razporeditvijo učencev istega razreda v heterogene učne skupine, s 

hkratnim poučevanjem dveh učiteljev v oddelku pri vseh ali posameznih urah pouka kot 

nivojski pouk v homogenih učnih skupinah na treh ravneh zahtevnosti (zunanja diferenciacija) 

ali kot kombinacija omenjenih oblik diferenciacije. Hkrati pa navaja, da imajo učenci možnost 

dosegati vse cilje oziroma standarde znanja, opredeljene v učnih načrtih, pri vseh oblikah 

diferenciacije. Učenec se po posvetovanju z učitelji, šolsko svetovalno službo in s starši odloči 

o izbiri ravni zahtevnosti pri nivojskem pouku, prav tako pa lahko raven zahtevnosti tudi 

spremeni. 

10. člen Pravilnika opredeljuje oblikovanje učnih skupin. Navedeno je, da šola za izvajanje 

posameznih oblik učne diferenciacije oblikuje učne skupine. Heterogene skupine se v 8. in 9. 

razredu oblikujejo tako, da učence posameznega razreda v učne skupine razporedi šola. Še 

posebej je poudarjeno, da se pri razporeditvi učencev upoštevajo načela celostnega pristopa, 

razvojne usmerjenosti, strokovne avtonomnosti, aktualnosti, interdisciplinarnosti in 

strokovnega sodelovanja. Skupine se ne oblikujejo na osnovi ocen, spola, socialnega in 

kulturnega porekla, veroizpovedi, etnične in narodne pripadnosti ali katerihkoli drugih osebnih 

okoliščin. Za izvajanje nivojskega pouka pa se na podlagi odločitev učencev za raven 

zahtevnosti oblikujejo homogene skupine, lahko pa tudi kombinirane na dveh ravneh 

zahtevnosti. 

 

Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli (2006) v 8. členu navaja odločitev 

učenca pri izbiri zahtevnostne ravni. Člen se glasi: »Učenec se za raven zahtevnosti pri 

nivojskem pouku odloči po posvetovanju z učitelji, šolsko svetovalno službo in s starši. 

Odločitev o izbiri ravni zahtevnosti za naslednje šolsko leto učenec najkasneje do zaključka 

pouka sporoči na obrazcu, predpisanem s pravilnikom, ki ureja dokumentacijo v devetletni 

osnovni šoli. Ne glede na določilo prejšnjega odstavka učenec odločitev o izbiri ravni 

zahtevnosti za izvajanje fleksibilne diferenciacije v 4. razredu sporoči najkasneje mesec dni 

pred začetkom izvajanja.« 

 

Opredeljeno je, da šola pri odločitvi o ravni zahtevnosti pri nivojskem pouku pri posameznem 

predmetu upošteva »oceno pri predmetu, sodelovanje in dosežke na tekmovanjih iz znanja, 

sodelovanje in dosežke pri interesnih dejavnostih in drugih dejavnostih v šoli in izven nje, 

dosežke pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja.« 
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2.2.5 Raziskave na področju učne diferenciacije in individualizacije  

Zaradi vedno višjih ciljev sodobnega šolanja in vse večjih porajajočih se individualnih oblik 

med učenci si mnogi domači in tuji raziskovalci postavljajo vprašanja o učinkovitosti izvajanja 

različnih oblik učne diferenciacije in individualizacije in o njihovem vplivu na učni uspeh 

učenca.  

Pri pregledu literature s področja raziskovanja učne diferenciacije in individualizacije je 

razvidno, da se raziskovalci osredotočajo predvsem na: 

– ustreznost izvajanja določenih oblik učne diferenciacije in individualizacije na podlagi 

starosti učencev;  

– učinke grupiranja učencev z vidika učne uspešnosti; 

– učne dejavnike, ki vplivajo na uspešnost učencev; 

– učitelja kot ključnega dejavnika uspešnosti;  

– stališča, mnenja in izkušnje učiteljev o izvajanju pouka v heterogenih in homogenih 

skupinah. 

Od uvedbe učne diferenciacije in individualizacije v slovenske osnovne šole je bilo izpeljanih 

nekaj raziskav, vendar ni nobena temeljila na poglobljenem in dolgoročnem spremljanju 

učinkov izvajanja različnih oblik diferenciacije. Razlog je verjetno v tem, ker se je pogosto 

spreminjal zakonski okvir delovanja.  

V nadaljevanju bomo predstavili glavne ugotovitve nekaterih avtorjev, ki so prišli do 

pomembnih zaključkov.  

Raziskovalci so si enotnega mnenja, da je za nižje razrede osnovne šole primernejša oblika 

razvrščanja učencev v posamezne skupine znotraj razreda (Valenčič Zuljan idr., 2012). Slavin 

(1987 po Valenčič Zuljan idr., 2012) je na podlagi metaanalitične študije, v kateri je pregledal 

in analiziral sedem raziskav o grupiranju učencev v nižjih razredih osnovne šole, ugotovil, da 

je grupiranje učencev po nivojskih skupinah učinkovito le v primeru, da učitelji ustrezno 

prilagodijo metode poučevanja in učno gradivo potrebam svojih učencev. Razvrščanje učencev 

brez posebnih prilagoditev samo po sebi nima učinka ne glede na učni predmet.   

Avtorji številnih raziskav (Boaler, 1997; Ireson in Hallam, 2001, po Valenčič Zuljan, 2012) so 

mnenja, da ima poučevanje in učenje v heterogenih skupinah prednost. Kot razloge navajajo 

možnosti za uresničevanje demokratičnih in pluralističnih načel vzgoje in izobraževanja, torej 

več enakih možnosti za vse, spodbujanje sodelovalnega učenja, izognitev socialnih efektov, s 

strani učitelja pa bolj dinamičen način poučevanja. Tudi Dupriez (2010) meni, da predstavljajo 

heterogeni razredi najboljši način za dvig učnih dosežkov vseh učencev. Pravi, da koristijo manj 

zmožnejšim učencem, na nadarjene pa nimajo posebnega negativnega učinka. Prednost 

heterogenih skupin vidijo tudi avtorji v Analizi dobrih praks v evropskih šolskih sistemih 

(Konzorcij projekta Included, 2010), saj naj bi pouk temeljil na sodelovanju, s tem pa pozitivno 

vplival na učne dosežke učencev. 

V okviru Ciljno raziskovalnega projekta Kazalniki socialnega kapitala, kulturnega kapitala in 

šolske klime v napovedovanju šolske uspešnosti otrok in mladostnikov (Valenčič Zuljan idr., 

2012) je avtorje zanimala tudi učiteljeva presoja učinkovitosti različnih modelov učne 

diferenciacije in individualizacije. Ugotovili so, da vidijo učitelji prednost pouka v heterogenih 

skupinah predvsem pri uspešnosti povprečnih učencev, učencev iz družin z nižjim socialno 

ekonomskim statusom, pri motiviranosti učno šibkejših in povprečnih učencev ter spodbujanju 

učencev k doseganju čim boljših rezultatov. Prednost vidijo tudi v vzpostavljanju discipline in 

pri oblikovanju klime v skupini, organizaciji medsebojne pomoči učencev ter pri navajanju 
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učencev na spoštovanje razlik med učenci. Prav tako so poudarili prednost na področju 

sodelovanja učencev pri pouku in pri vplivu na učenčevo samopodobo.  

 

Žakelj idr. (2013) ugotavljajo, da je nivojski pouk bolj ustrezna oblika za uspešnejše učence 

(višja skupina), manj pa za učno šibkejše. Crahey (2000, po Dupriez, 2010) pa pravi, da 

razvrščanje učencev v homogene skupine pri posameznih predmetih glede na njihove učne 

dosežke, ne prinese dviga učne uspešnosti. Učinek je ravno nasproten. Učna uspešnost učencev 

z nižjimi učnimi dosežki v homogenih skupinah upade, pri učencih z višjimi učnimi dosežki pa 

se uspeh le malo izboljša. S tem se razlike med skupinami še bolj povečujejo. Marentič Požarnik 

(2011) meni, da učinki različnih modelov niso predvidljivi, ker gre za kompleksen splet 

dejavnikov. 

Učitelji, ki so bili vključeni v raziskavo projekta Kazalniki socialnega kapitala, kulturnega 

kapitala in šolske klime v napovedovanju šolske uspešnosti otrok in mladostnikov (Valenčič 

Zuljan idr., 2012), so prednost pouka v homogenih skupinah videli v uspešnosti učno šibkejših 

in učno zmožnejših učencev, učencev z učnimi težavami in prilagajanju pouka učencem s 

posebnimi potrebami z odločbo o usmeritvi. Prav tako so navajali, da je prednost homogenih 

skupin pri motiviranosti učno zmožnejših učencev v prilagajanju hitrosti obravnave učne snovi, 

učitelj lažje daje različno zahtevne naloge različnim učencem, lažje nudi pomoč vsakemu 

posamezniku, ki ima težave, razloži, kako naj odpravijo napake, prilagaja obravnavo učne snovi 

različno zmožnim učencem in ima več možnosti za utrjevanje učenčevega znanja.  

Kakovost pouka v nivojskih skupinah je odvisna tudi od pričakovanj in vedenja učiteljev. 

Boaler (1997, po Dupriez, 2010) ugotavlja, da imajo učitelji drugačna pričakovanja do učencev 

v različnih skupinah. V višjih skupinah tako uporabljajo različne učne metode in oblike, s 

katerimi razvijajo ustvarjalnost in kritično mišljenje, v nižjih skupinah pa v večini poteka 

transmisijska oblika pouka. Tudi Ireson in Hallam (2001, po Valenčič Zuljan idr., 2012) 

navajata, da učitelji učencem v višjih skupinah zagotavljajo boljše učne priložnosti.  

Tako praksa kot raziskave kažejo, da so tudi stališča učiteljev pomemben dejavnik pri napredku 

različnih učencev. Stališča učiteljev vplivajo na odnos med učiteljem in učencem in 

pripomorejo k uspehu oziroma neuspehu učenca. Peček in Lesar (2006) sta ugotovili, da so 

učitelji v dilemi ali celo ne bi želeli v svoj razred sprejeti Roma, priseljenca iz bivše Jugoslavije 

ali učenca s posebnimi potrebami. Pri slednjem je stopnja pripravljenosti sprejetja odvisna od 

učenčeve motnje. Raziskava Kalin (2006) je pokazala, da se mnogi učitelji na področju 

upoštevanja individualnih in razvojnih značilnosti posameznika ter za uvajanje raznolikih učnih 

metod in oblik dela ne čutijo dovolj usposobljene.  

Učitelj na učne rezultate učencev pomembno vpliva s kakovostnim poučevanjem in 

spodbujanjem ter omogočanjem ustreznih učnih priložnosti (Dupriez, 2010). S tem se strinja 

tudi Hammond (2005, po Valenčič Zuljan idr., 2012), ki pravi, da je kakovostno usposobljen 

učitelj temeljni dejavnik, ki vpliva na uspešnost učencev, celo v večji meri kot šolska 

organizacija, vodenje šole in finančne razmere. »Učna uspešnost učencev je odvisna od 

poučevanja in učenja, torej je od načina poučevanja odvisno učenje in učni uspeh« (Lesar, Čuk 

in Peček, 2005, str. 105). Valenčič Zuljan idr. (2011) zato poudarjajo, da je na prvem mestu 

treba poskrbeti za kakovostno izobraževanje učiteljev. 

Kljub rezultatom različnih raziskav se je treba zavedati, da ni nobena rešitev enoznačno dobra 

ali slaba. V Ciljno raziskovalnem projektu Kazalniki socialnega kapitala, kulturnega kapitala 

in šolske klime v napovedovanju šolske uspešnosti otrok in mladostnikov (Valenčič Zuljan idr., 

2012) so avtorji ugotovili, da učitelji, ki poučujejo v homogenih, in tisti, ki poučujejo v 

heterogenih skupinah, vidijo prednost v načinu poučevanja, ki ga sami izvajajo.  
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Učno diferenciacijo in individualizacijo je priporočljivo izvajati v vseh etapah učnega procesa 

(pri vseh predmetih). Na to opozarja tudi načelo kontinuitete in diskontinuitete učne 

diferenciacije in individualizacije. Rutar Ilc (2005) pravi, da je diferenciacija učinkovita tam, 

kjer vanjo verjamejo, in si hkrati prizadevajo za njeno učinkovito izpeljevanje. 

Raziskava Štihove (2012) je pokazala, da učitelji najpogosteje izvajajo učno diferenciacijo in 

individualizacijo pri športni vzgoji, nato pri likovni vzgoji in spoznavanju okolja, sledi pa pouk 

glasbene vzgoje, slovenščine in matematike. Učitelji jo najpogosteje izvajajo v fazi ocenjevanja 

znanja, nato pri obravnavi nove učne vsebine, v uvodni stopnji ter pri preverjanju in utrjevanju 

znanja. V uvodni stopnji pouka učitelji pogosto ugotavljajo in upoštevajo predznanje 

posameznih učencev, tretjina pa se jih je opredelila, da manj pogosto prilagajajo pouk 

individualnim potrebam učencev. Velika večina učiteljev učence seznani s cilji učne ure in so 

fleksibilni pri prilagajanju discipline posameznim učencem. V fazi obravnavanja nove učne 

vsebine polovica učiteljev posameznike navaja na njim najbolj ustrezne učne strategije in na 

koncu tematskega sklopa povzame bistvene informacije. Podatki so pokazali, da se učitelji 

pogosto poslužujejo enakih aktivnosti za vse. To velja tudi za fazo utrjevanja.  

Platiše (2002) ugotavlja, da faza posredovanja nove učne vsebine večinoma poteka z vsemi 

učenci enako, pri utrjevanju vsebine pa učitelji delo individualizirajo glede na sposobnosti 

učencev. 

Na podlagi raziskav lahko rečemo, da gre pri načrtovanju in izvajanju učne diferenciacije in 

individualizacije za zahtevno kompetenco, zato je zelo pomembna učiteljeva ustrezna 

usposobljenost zanjo. 

 

2.3 KOMPETENCE 
 

2.3.1 Opredelitev kompetenc 

V literaturi se pojavlja veliko različnih definicij pojma »kompetenca« oziroma 

»kompetentnost«, med njimi pa se pojavljajo podobnosti oziroma vzporednice.  

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) definira kompetenco kot obseg, mero odločanja, ki 

je navadno določena z zakonom, oziroma kot pristojnost ali pooblastilo. Izhajajoč iz tega pa je 

kompetenten tisti, ki temeljito pozna, obvlada določeno področje oziroma je usposobljen, 

poklican. 

Razdevšek Pučko (2004, str. 56, po Valenčič Zuljan idr., 2007, str. 19) pravi, da pojem 

kompetenca pove, kaj posameznik v resnici obvlada v teoriji in kaj je sposoben narediti v praksi. 

Perrenouda (Key Competencies, 2002, po Valenčič Zuljan idr., 2007, str. 19) kompetentnost 

razume kot »sposobnost učinkovitega delovanja v številnih situacijah, ki sicer temelji na 

pridobljenem znanju, vendar ni omejeno s tem znanjem.« 

Evropski parlament in Svet Evropske unije v Priporočilu o ključnih kompetencah za 

vseživljenjsko učenje (2006, str. 13) opredeljujeta kompetence kot kombinacijo znanja, 

spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam.  

Po Kramarju (2009, str. 39) so kompetence kognitivne sposobnosti in spretnosti, ki jih ima 

posameznik, da bi rešil določene probleme. Gre za pripravljenost in sposobnost za uspešno in 

odgovorno uporabo znanja v različnih situacijah. So rezultat usvojenega znanja in osebnostnih 

lastnosti (motivacija). 
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Tancig (2006, po Valenčič Zuljan idr., 2007, str. 20) kompetence definira kot sestavljene 

kapacitete oziroma zmožnosti, ki vključujejo diskurzivno, praktično znanje in predstavljajo 

dinamično kombinacijo znanja, razumevanja, spretnosti, sposobnosti in vrednot.  

V okviru organizacije OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) je 

bila v devetdesetih letih 20. stoletja ustanovljena projektna skupina, ki je opredelila kompetence 

kot »sposobnost doseči kompleksne zahteve v določenem kontekstu s pomočjo mobilizacije 

tako spoznavnih kot nespoznavnih vidikov delovanja« (Rychen in Salganik, 2003, po Peklaj 

idr., 2009). Da imamo razvito določeno kompetenco, torej pomeni, da jo znamo udejanjiti v 

različnih situacijah. 

Razvoj kompetenc se nanaša na tri komponente (Marentič Požarnik, 2006 po Valenčič Zuljan, 

2007, str. 17):  

– spoznavno raven, 

– čustveno-motivacijsko raven, 

– akcijsko raven.  

Spoznavna raven se kaže v znanju na določenem področju, sposobnostih kompleksnega 

razmišljanja, reševanja problemov in spretnosti odločanja, čustveno-motivacijska raven pa v 

stališčih, vrednotah, pripravljenosti za delovanje in odnosu do aktivnosti. Akcijsko raven 

zaznamujejo sposobnost ustreznega aktiviranja, usklajevanja in uporabe lastnih potencialov v 

kompleksnih situacijah.  

Področna skupina je v okviru OECD opredelila ključne kompetence, ki so pomembne za 

uspešno delovanje v 21. stoletju. Značilnosti ključnih kompetenc so, da prispevajo k visoko 

vrednotenim dosežkom na individualni in societalni ravni v smislu uspešnega življenja in dobro 

delujoče družbe; da z njimi dosežemo pomembne, kompleksne zahteve in izzive v širokem 

spektru različnih okolij in so pomembne za vse ljudi (Rychen, 2003, po Peklaj idr., 2009, str. 

12). Člani skupine so oblikovali tri osnovne skupine ključnih kompetenc: 

 Delovanje znotraj socialno heterogenih skupin, ki v pluralnih in večkulturnih okoljih 

omogoča uspešno delovanje znotraj skupin in premagovanje razlik. Za to so potrebne  

kompetence vzpostavljanja odnosov, sodelovanja in reševanja konfliktov. 

 

 Avtonomno ravnanje, ki se kaže v posameznikovih pobudah v različnih situacijah. 

Potrebne so kompetence delovanja znotraj celote, oblikovanja in izpeljave življenjskih 

načrtov, osebnih projektov, zagovarjanja lastnih potreb, interesov. 

 

 Interaktivna uporaba orodij, v katero spada kompetentnost interaktivne uporabe jezika, 

simbolov, besedil, znanja in informacij ter tehnologije (prav tam). 

 

Evropski parlament in Svet Evropske unije (2006, str. 13) kot ključne kompetence navajata tiste 

kompetence, ki jih vsi ljudje potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, dejavno državljanstvo, 

socialno vključenost in zaposlitev. Pri tem vse štejejo za enako pomembne, saj vsaka prispeva 

k uspešnemu življenju v družbi znanja.  

Po vsej Evropi je koncept ključnih kompetenc v zadnjih letih pridobil pomembnost tako na 

politični kot na šolski ravni.  
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Najpomembnejše kompetence za vseživljenjsko učenje so (Recommendations of the European 

parliament and the Council on key competences for lifelong learning, 2006, po Peklaj, 2009, 

str. 12): 

 komunikacija v maternem jeziku, 

 komunikacija v tujem jeziku, 

 matematične kompetence ter temeljne kompetence na področju naravoslovja in 

tehnologije, 

 kompetence v uporabi IKT-ja, 

 učenje učenja, 

 socialne in državljanske kompetence, 

 iniciativnost in podjetniška naravnanost,  

 kulturno zavedanje in izražanje. 

 

Ključne kompetence predstavljajo prenosljiv »paket« znanja, veščin in stališč, ki jih vsi 

posamezniki potrebujejo za osebni razvoj, vključenost in zaposljivost in bi morale biti razvite 

do konca obveznega izobraževanja ali usposabljanja. Predstavljajo osnovo vseživljenjskemu 

učenju (Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje, 2006). 

 

2.3.2 Kompetence učiteljev za 21. stoletje 

Današnji čas zaznamujejo številna znanstvena odkritja, hiter tehnološki razvoj in družbene 

spremembe. Da bi bilo človeštvo kos takšnemu načinu življenja, so potrebne kompetence, ki 

omogočajo prilagajanje na spremembe kot tudi pripravljenost na vseživljenjsko učenje, 

reševanje problemov in aktivno ter odgovorno spreminjanje okolja. 

Ena poglavitnih nalog učitelja je, da posameznike opremi z ustreznimi kompetencami, da se 

bodo zmogli dejavno vključiti v družbo in bodo postali dejavnik njenega razvoja. Pri tem je 

pomemben tudi kakovosten in učinkovit izobraževalni sistem, ki ga izvajajo dobro usposobljeni 

učitelji. To pomeni, da imajo razvite vse kompetence, ki jih potrebujejo za uspešno delo (Peklaj 

idr., 2009). 

Marentič Požarnik (2006, po Valenčič Zuljan idr., 2007, str. 17) navaja pet širših sklopov 

kompetenc:  

 Komunikacija in odnosi  

Kompetence na področju komunikacije in odnosov predstavljajo učiteljevo sposobnost 

učinkovite komunikacije in razvijanja dobrih odnosov z učenci in med njimi, 

sposobnost razvijanja socialnih veščin pri učencih in izkazovanja pozitivnega odnosa 

do učencev. Sem spada tudi oblikovanje spodbudnega učnega okolja, spodbujanje 

samostojnosti in odgovornosti, vzdrževanje discipline in oblikovanje pravil vedenja ter 

sposobnost uporabe strategij za reševanje konfliktnih situacij.  

 

 Učinkovito  poučevanje 

Kompetence zajemajo sposobnost povezovanja učnih ciljev, vsebin, učnih metod, 

pristopov poučevanja, kar mora temeljiti na upoštevanju razvojnih značilnosti in 

individualnih posebnosti učencev. Učitelj mora uporabljati metode in strategije, s 

katerimi vzpodbuja in vzdržuje učno motivacijo, miselno aktivnost učencev in 

samostojno učenje.  
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 Organizacija in vodenje 

Gre za zmožnost izvajanja organizacijskih in administrativnih nalog v zvezi z 

načrtovanjem, izvajanjem, spremljanjem in vrednotenjem učnega procesa, za  

sposobnost opravljanja nalog razrednika in učinkovitega povezovanja učencev v 

skupnost.  

 

 Sodelovanje z  delovnim in družbenim okoljem 

Ta sklop kompetenc zajema sposobnost učinkovite komunikacije z učitelji, strokovnimi 

delavci in drugimi zaposlenimi. V okviru te kompetence je potrebno poznavanje in 

upoštevanje zakonodajnih okvirov delovanja šole.  

 

 Profesionalni  razvoj 

Pomeni sposobnost premišljenega analiziranja in načrtovanja lastnega pedagoškega 

dela.  

Zgaga (2005, po Valenčič Zuljan idr., 2007, str. 20) navaja kompetence, ki jih morajo med 

svojim začetnim študijem pridobiti strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju. To so:  

– splošno znanje, veščine in razumevanje, ki jih dosegamo z visokošolskim študijem; 

– poznavanje in obvladovanje procesov v vzgoji in izobraževanju v razmerju do 

posameznika in družbe nasploh; 

– poznavanje in obvladovanje specifičnega (predmetnega) področja in/ali discipline, na 

katerem bodo strokovno delovali. 

 

2.3.3 Izobraževanje učiteljev v smeri razvijanja kompetenc 

Vloga učitelja v sodobni šoli postaja vse pomembnejša. Pred njega se vseskozi postavljajo nove 

zahteve in pričakovanja, zato se tudi njegova vloga nenehno spreminja. Svetlik (1997, po Peklaj 

idr., 2009) meni, da njegova naloga ni več, da z učenci predela predpisano snov, ampak da z 

ustrezno izbiro snovi in učnih metod dela pri učencih doseže določeno raven znanja in 

sposobnosti. Avtonomnost učiteljev povečuje zahtevnost poklica.  

Da bi lahko izpolnil zahteve, mora biti učitelj visoko usposobljen. Valenčič Zuljan (2001, po 

Peklaj idr. 2009, str. 28) učiteljev profesionalni razvoj opredeljuje kot proces, ki vključuje 

učiteljevo osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo, hkrati pa pomeni napredovanje v smeri 

kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in ravnanja. Za to je pomembno nenehno 

učiteljevo izpopolnjevanje.  

Za kakovostno poklicno delovanje je učiteljem treba omogočiti osnovne pogoje. Sem v prvi 

vrsti spada ustrezno poklicno izobraževanje in tudi možnost za nadaljnje izobraževanje. Le tako 

bodo lahko dosegali visoke zahteve in pričakovanja, ki jih v zadnjih letih družba postavlja pred 

njih. Na podlagi tega so v Evropski skupnosti (2007, po Peklaj idr., 2009) oblikovali Skupna 

evropska načela za učiteljeve kompetence in kvalifikacije.  

Temeljna načela, v skladu s katerimi naj bi države oblikovale svoje nacionalne strategije za 

izobraževanje učiteljev, so (Komisija Evropske skupnosti, 2007, po Peklaj idr., 2009): 

1. Učiteljski poklic zahteva visoko usposobljenost. 

Dobro usposobljeni učitelji potrebujejo za svoje delo znanje področij, ki jih poučujejo, 

in ustrezno pedagoško-psihološko znanje. Ta znanja se med seboj prepletajo, saj  znanje 

stroke brez kompetenc za vodenje in podporo učencem ter upoštevanje njihovih 

individualnih razlik ne more pripeljati do uspeha in tudi obratno ne.  
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Učitelj potrebuje znanja, ki mu omogočajo, da: 

– zna opredeliti potrebe vsakega učenca in se nanje odzove z uporabo široke palete 

strategij poučevanja; 

– podpre razvoj mladih v samostojne učence za vse življenje; 

– mladim pomaga pri pridobivanju kompetenc; 

– zna delati v večkulturnih okoljih ob razumevanju vrednosti različnosti in 

spoštovanju teh razlik; 

– tesno sodeluje s kolegi, starši, širšo skupnostjo. 

 

2. Učiteljski poklic je poklic, ki zahteva vseživljenjsko učenje. 

Naloga učitelja je, da v življenju pridobiva nova znanja, saj mu znanja in spretnosti, 

pridobljena ob začetnem izobraževanju, niso dovolj za poučevanje v celotni karieri. 

Najboljši način zagotavljanja kakovosti je prehajanje z začetnega izobraževanja preko 

uvajanja v poklic do stalnega strokovnega razvoja na celotni poklicni poti. 

 

3. Učiteljski poklic je mobilen poklic. 

Pojem mobilnost pomeni spodbujanje izobraževanja v drugih evropskih državah in 

prehajanje med različnimi ravnmi izobraževanja. Zagotovljena naj bi bila v vseh fazah 

izobraževanja, na primer Erasmus izmenjave v času študija.  

 

4. Učiteljski poklic temelji na partnerstvu. 

Fakultete v procesu učenja učiteljev sodelujejo s šolami in lokalnimi skupnostmi, kar je 

izredno pomembno z vidika stalnega povezovanja teorije in prakse, kot tudi za 

preverjanje uspešnosti univerzitetnega izobraževanja in za razvoj stroke s spodbujanjem 

učiteljev za raziskovanje lastne pedagoške prakse (prav tam, str. 15). 

V okviru projekta Partnerstvo fakultet in šol v šolskem letu 2004/05 je bila na Pedagoški 

fakulteti Univerze v Ljubljani izvedena raziskava, v kateri je avtorje zanimalo, v kolikšni meri 

so posamezne kompetence že dosežene pri diplomantih pedagoških smeri in kako pomembne 

so posamezne kompetence v izobraževanju bodočih diplomantov. Ugotovitve so pokazale, da 

se pojavljajo največje razlike med sedanjo in zaželeno usposobljenostjo diplomantov pri 

(Valenčič Zuljan idr., 2007, str. 22):  

– discipliniranju učencev, reševanju vzgojnih in vedenjskih problemov; 

– ocenjevanju po jasno postavljenih kriterijih in standardih znanja ter sposobnosti 

utemeljitve ocene;  

– prilagajanju pouka učencem z učnimi težavami;  

– oblikovanju ustrezne razredne klime in sodelovalnega vzdušja v razredu;  

– strokovnem sodelovanju s starši, 

– prilagajanju pouka nadarjenim učencem.  

Med vsemi kompetencami študenti in učitelji najbolj potrebujejo dodatna znanja na področju 

strategij soočanja in ravnanja z agresivnim in neustreznim vedenjem v razredu, prepoznavanja 

in ravnanja z otroki s posebnimi potrebami ter na področju učenja učnih strategij (Peklaj idr., 

2009). 

 

Iz navedenega lahko razberemo, da gre za kompetence, ki so pomembne pri izvajanju učne 

diferenciacije in individualizacije oziroma zmožnosti učiteljev za prilaganje pouka različnim 

učencem. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                 Svetič Nina; magistrsko delo  

 

20 

 

2.4 PREPOZNAVANJE IN UPOŠTEVANJE INDIVIDUALNIH RAZLIK 

MED UČENCI – TEMELJ UČNE DIFERENCIACIJE IN 

INDIVIDUALIZACIJE  

Učenci istega razreda se kljub enaki kronološki starosti razlikujejo (Žagar, 1998). Različnost je 

pogojena z naravnimi in družbenimi dejavniki. Med naravne dejavnike lahko štejemo talente, 

sposobnosti, stanje čutil, med družbene dejavnike pa socialno-ekonomski status družine, 

nacionalno in religiozno pripadnost in drugo. Peček, Čuk in Lesar (2006, str. 55) poudarjajo, 

da gre za dejavnike, ki niso odvisni od otrokove izbire. Gre za okoliščine, v katerih se je otrok 

rodil, in lahko bistveno vplivajo na njegovo življenje. Pravijo, da je nesprejemljivo, da teh razlik 

ne bi upoštevali v šoli.  

 

V tem kontekstu postaja vse bolj aktualna tema pravičnost sodobne šole. Gre za šolo, »ki daje 

različnim učencem različno z namenom izravnavanja objektivnih razlik in željo po doseganju 

enakih rezultatov« (Peček, Čuk in Lesar, 2006, str. 55). Glede na to je potreben senzibilen 

učitelj, ki v danem trenutku ve, kaj je za različne oziroma posamezne učence pravično, in zna 

svoje ravnanje strokovno utemeljiti (prav tam).  

 

Tudi Heacox (2009) meni, da število različnih potreb učencev v posameznem razredu večajo 

ekonomski in družinski dejavniki, kulturno ozadje, učni slog, spol, učenčeva motiviranost, 

interesi in odnos do učenja. V skladu s tem naj bi učitelj pri učencih spodbujal šibka področja 

in krepil močna.   

Tako praksa kot raziskave kažejo, da so pomemben dejavnik pri napredku različnih učencev 

tudi stališča učiteljev. Ta lahko vplivajo na oblikovanje odnosa med učiteljem in učencem in 

pripomorejo k uspehu oziroma neuspehu učenca. Peček in Lesar (2006) sta v raziskavi o 

stališčih učiteljev ugotovili, da učitelji v večini izražajo pozitivna stališča za sprejem različnih 

učencev v svoj razred.  

Treba se je zavedati, da učenčeva prisotnost v razredu sama po sebi še ne pomeni integracije in 

da poučevanje učencev z različnimi potrebami, ločeno od ostalih, samo po sebi še ne pomeni 

izključevanja. Lesar, Čuk in Peček (2005) navajajo, da v sodobnem času govorimo o inkluziji. 

Pri tem gre za vprašanje, kako narediti šolo kot inkluzivno institucijo, ki je dovzetna za 

raznolikosti vseh učencev.  

 

V nadaljevanju bomo poudarek namenili štirim skupinam učencev, ki naj bi se, kot pravijo 

Peček, Čuk in Lesar (2006, str. 56), po nekem kriteriju ločili od običajnega učenca. Obravnavali 

bomo Rome in učence priseljence, ki se od večine ločijo glede na svojo kulturo, materni jezik 

in pogosto nižji socialno-ekonomski položaj. Pozorni bomo tudi na učence s posebnimi 

potrebami, katerih šolska uspešnost je pogosto odvisna od motnje, ki jo imajo, in na nadarjene 

učence, ki so zaradi svoje specifičnosti v razredu večkrat prezrti.  
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2.4.1 Romski učenci 
 

Romi so marginalizirana družbena skupina, katero večinoma uvrščamo med pripadnike nižjih 

socialnih slojev. Glede na večinsko prebivalstvo so materialni položaj, stopnja izobrazbe in 

zaposlitvene možnosti Romov izredno nizke. Zaradi svoje specifične kulture se razlikujejo tudi 

v načinu življenja, delovnih navadah, verski pripadnosti in običajih. Na podlagi tega pridejo 

učenci v šolo z drugačnim predznanjem, drugačnimi vzorci mišljenja in navadami, kar jim 

pogosto predstavlja oviro pri vključevanju v vzgojno-izobraževalni sistem. Med znanjem, ki ga 

dobijo Romi v svojem okolju in med tistim, ki ga imajo večinski otroci, so velike razlike (Barle 

Lakota idr., 2004).  

Romi se soočajo z obrobnostjo, ki se kaže na vseh področjih življenja, tudi na vzgojno-

izobraževalnem področju (prav tam).  

Osnovna težava Romov, ki je navedena v Strategiji (2004) je neznanje slovenskega jezika, 

zaradi česar težko sodelujejo pri pouku. Večina romskih otrok slovenskega jezika ne pozna do 

vstopa v šolo, kar vpliva na težje sporazumevanje in nemotiviranost. To dokazuje tudi raziskava 

Kreka in Vogrinca (2005 po Peček, Lesar, 2006, str. 88), ki kaže na resen problem znanja 

slovenščine pri romskih učencih ob vstopu v šolo. Ugotovili so, da je tretjina učiteljev 

prepričana, da večina romskih učencev nikoli ne obvlada slovenščine tako dobro, da bi lahko 

brez težav sledili pouku. 

Peček in Lesar (2006) navajata, da je učni uspeh romskih učencev bistveno slabši od ostalih 

učencev. Povprečen učni uspeh učencev Romov na razredni stopnji naj bi bil 2,13. Na to 

verjetno vpliva tudi velika odsotnost romskih učencev od pouka, kar je med drugim tudi 

posledica nenaklonjenosti romske skupnosti do izobraževanja. To privede do nizkega interesa 

učencev  za učenje. 

Zaskrbljujoč je podatek, da so Romi v primerjavi z ostalimi učenci kar sedemkrat pogosteje 

vključeni v osnovne šole s prilagojenim programom. Na preusmerjanje sta verjetno vplivali 

šolska neuspešnost in vedenjska problematika, ne da bi se odkrili pravi vzroki, kot so 

diskriminacija, revščina, kultura in jezik (Barle Lakota idr., 2004). 

V Strategiji (2004) avtorji poudarjajo, da so Romi v relativno majhnem odstotku udeleženi 

predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja, veliko pa jih izstopi že v osnovni šoli.  

Določeni Romi v šolo vstopajo tudi leto do dve starejši, kar situacijo še otežuje, z 

izobraževanjem pa pogosto prenehajo s 3., 4. ali 5. razredom. Menijo, da so učitelji na navedene 

»posebnosti« pogosto premalo pripravljeni in imajo zato pri oblikovanju ustreznih pedagoških 

strategij težave. 

 

2.4.1.1 Vzgoja in izobraževanje romskih učencev  

Med leti 1945 in 2004 se je problematika izobraževanja romskih otrok reševala različno. Prvo 

obdobje je bilo v znamenju izogibanja reševanja romske tematike, temu pa je sledilo analitično-

sintetično prikazovanje osnovnošolskega izobraževanja romskih učencev. Zadnje obdobje, po 

letu 1990 pa je bilo zaznamovano z opaznim premikom na tem področju. Posebna pozornost je 

bila namenjena marginaliziranim skupinam učencev na didaktičnem, metodičnem, vsebinskem 

in organizacijskem pristopu (Krek, 1997, po Gomboc Mrzlak, 2009). V zadnjih letih se je na 

področju vzgoje in izobraževanja Romov kar precej spremenilo. 
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Zakon o osnovni šoli 2006 v 9. členu navaja, da se osnovnošolsko izobraževanje pripadnikov 

romske skupnosti v Republiki Sloveniji izvaja v skladu z Zakonom o osnovni šoli in drugimi 

predpisi. 

 

V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih 

osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom (2005, v nadaljevanju Pravilnik) 

so med drugim določeni normativi in standardi za vzgojo in izobraževanje otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraževalnih 

programov ter otrok Romov.  

V 21. členu Pravilnika je zapisano, da je normativ za oblikovanje oddelka, v katerem so najmanj 

3 romski učenci, 16 učencev, kar daje učitelju možnost, da se v čim večji meri posveti vsakemu 

učencu in s tem prispeva k večji uspešnosti romskih učencev. 

Z letom 2007 je v Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole ter 

z letom 2008 v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika dodan člen 8.a, ki za delo 

z učenci Romi opredeljuje dodatnega strokovnega delavca.  

V letu 2008/09 se je v okviru projekta Uspešno vključevanje učencev Romov v sistem vzgoje 

in izobraževanja zaposlilo 31 romskih pomočnikov. Tedaj je prihajalo do različnih razumevanj 

glede opisa del romskega pomočnika (Komac idr., 2011). Na spletni strani Ljudske univerze 

Kočevje, ki je od leta 2011 poslovodni konzorcijski partner projekta, so navedene naloge 

romskega pomočnika (Uspešno vključevanje Romov v proces vzgoje in izobraževanja, b.d.): 

– komuniciranje v slovenskem in romskem jeziku/dialektu; 

– neposredno sodelovanje pri pouku otrok v dogovoru s strokovnimi delavci šole; 

– pomoč učencem pri odpravljanju jezikovnih težav; 

– pomoč učencem v podaljšanem bivanju in drugih oblikah bivanja v šoli pri domačih 

nalogah; 

– ugotavljanje potreb otrok v zvezi z njihovim vključevanjem v okolje in izvajanje 

potrebne pomoči; 

– skrb za vključevanje romskih učencev v pouk in za aktivno sodelovanje pri njem; 

– spodbujanje otrok k aktivnemu vključevanju v delavnice, k sodelovanju na prireditvah, 

igrah in drugih dejavnostih šole ter sodelovanje pri tem; 

– pomoč staršem oziroma skrbnikom pri komunikaciji s strokovnimi delavci šole ali vrtca; 

– komuniciranje s starši oziroma skrbniki v slovenskem in romskem jeziku/dialektu; 

– spodbujanje romskih staršev oziroma skrbnikov k čim boljšemu sodelovanju s šolo; 

– motiviranje otrok in staršev oziroma skrbnikov za redno prihajanje otrok v vrtec/šolo in 

predstavljanje pomena vzgoje in izobraževanja za nadaljnje življenje in pridobitev 

poklica. 

 

V Strategiji 2011 je zapisano, da se je delovno mesto romskega pomočnika v preteklih letih 

izkazalo kot pozitiven ukrep za dvig socialnega kapitala pripadnikov romske skupnosti. 

Na podlagi načrta iz Strategije 2004 je bil poleg uvedbe romskega pomočnika, v letu 2007 

pripravljen in sprejet tudi izbirni predmet romska kultura. Predmet se izvaja v tretjem vzgojno-

izobraževalnem obdobju, učencem pa je omogočeno pridobivanje znanja o romski zgodovini, 

kulturi in načinu življenja (Učni načrt za izbirni predmet romska kultura, 2008). 
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2.4.1.2 Raziskave na področju vzgoje in izobraževanja romskih učencev ter priporočila 

za poučevanje 

Na uspešnost učencev ima velik vpliv odnos in stališča učiteljev. Raziskava Pečkove in 

Lesarjeve (2006) je pokazala, da je med učitelji kar nekaj takšnih, ki so glede sprejetja Roma v 

svoj razred v dilemi ali pa ga ne bi želeli vključiti v svoj razred. Med sodelujočimi učitelji 

razrednega pouka je takšnih 18, 2 %, od tega 5,6 % učiteljev v svoj razred ne bi želeli sprejeti 

romskega učenca. 

Macura Milovanović (2010) navaja, da so odklonilna stališča, še posebej do »sosednjih« 

narodnostnih skupin, prisotna pri mladih. Tukaj izpostavlja študente kot bodoče učitelje, kateri 

imajo ravno do Romov odklonilno stališče. Kot enega izmed možnih vzrokov za to vidi v tem, 

da niso dovolj seznanjeni s kulturo in običaji romske skupnosti. Meni, da je bodočim učiteljem 

nujno potrebno omogočiti stik s pripadniki drugih skupnosti, prostovoljno delo z različnimi 

učenci in pridobivanje izkušenj o raznovrstnosti v vsakdanjem življenju. Predlaga, da bi bilo 

študentom koristno dodeliti nalogo v obliki pomoči romskim učencem pri učenju, obiskovanje 

romskih družin ter spodbujanje vzajemnosti v družbeno raznovrstnih oddelkih. Avtorica 

poudarja, da je pridobivanje izkušenj skozi stike s pripadniki drugih narodov pomembna 

sestavina oblikovanja stališč in prepričanj bodočih učiteljev.  

Lesarjeva, Čuk in Pečkova (2005) so izvedli raziskavo, v kateri so želeli ugotoviti tudi, kakšno 

je mnenje učiteljev o tem, kaj vpliva na uspešnost romskih učencev. Ugotovitve so pokazale, 

da se učitelji strinjajo, da na učno uspešnost romskega učenca vplivajo njegove sposobnosti, 

njegova aktivnost, učiteljev način poučevanja, klima v razredu, kultura in način življenja ter 

socialno-ekonomski status družine. Pri tem menijo, da je primarni dejavnik učenčeva 

sposobnost in njegova lastna aktivnost. Manjši vpliv pripišejo učiteljevemu načinu poučevanja, 

ki je šele na četrtem mestu.  

Analiza raziskave, ki so jo opravili Peček, Čuk in Lesar (2006) kaže na nizko stopnjo 

prepoznavanja učiteljeve ključne vloge pri učni uspešnosti. Avtorji menijo, da bi bilo največjo 

pozornost potrebno nameniti ozaveščanju učiteljev o njihovi ključni vlogi pri doseganju 

vzgojno-izobraževalnih ciljev šolanja. Enako pomembna pa se nam zdi učiteljeva 

usposobljenost za prilagajanje pouka oziroma za izvajanje učne diferenciacije in 

individualizacije. 

Tudi Lesarjeva in Dežmanova (2012) sta v svoji raziskavi učitelje spraševali po dejavnikih, ki 

vplivajo na učno uspešnost romskih učencev. Največ jih je izpostavilo nespodbudno okolje,  

slabe delovne navade, neznanje slovenskega jezika sledi neredno obiskovanje pouka in 

družinske razmere. Na zadnjem mestu pa je pristop pedagoških delavcev. Avtorici je med 

drugim zanimalo tudi katere načine prilagoditev učitelji najpogosteje uporabljajo pri določenih 

predmetih. Raziskava je pokazala, da učitelji pri slovenščini najpogosteje prilagajajo pouk tako, 

da učencem nudijo individualno pomoč, uporabljajo več slikovnega gradiva, po potrebi dodatno 

razložijo snov, razločneje, počasneje in natančneje podajajo navodila in se osredotočajo na 

branje. Manj pa se poslužujejo zniževanja standardov znanja. Tudi pri matematiki največkrat 

nudijo individualno pomoč, uporabljajo konkretna ponazorila in več slikovnega gradiva, 

podajajo natančnejša, pogostejša in razločnejša navodila, v manjši meri pa diferencirajo in 

individualizirajo delo in se poslužujejo dela v skupinah. Pri spoznavanju okolja največ učiteljic 

navaja kot prilagoditve dodatno razlago, uporabo slikovnega gradiva, diferenciran pouk, nato 

delo v skupinah in individualno učno pomoč ter natančnejša navodila (prav tam, str. 215). 

Raziskava se je nanašala tudi na področje pripomočkov, ki jih učitelji uporabljajo pri svojem 

delu. Največ učiteljev uporablja učbenike in delovne liste, ki vsebujejo več slikovnega gradiva 

in več vaj za utrjevanje znanja. Pri tem si naloge sledijo od preprostih do kompleksnejših. Sledi 
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zniževanje standardov znanja, osredotočenost na njihovo kulturo in običaje, medtem ko se 

navodil, napisanih v romskem jeziku ne poslužuje noben (prav tam, str. 217). 

Pri načrtovanju in izbiri oblik dela, ki bodo romskim učencem omogočale kar največjo 

uspešnost, se je potrebno zavedati, da tudi med romskimi učenci obstajajo razlike. Te so v veliki 

večini odvisne od regije v kateri živijo. Med romskimi učenci tako obstajajo razlike v kulturnem 

in socialnem razvoju, v sposobnostih prilagajanja šolskemu delu in v obvladanju slovenskega 

jezika (Barle Lakota idr., 2004). Na podlagi tega moramo predvideti in izbrati najustreznejšo 

rešitev. 

 

Vprašanje glede ustreznih prilagoditev na področju vzgoje in izobraževanja za romske učence 

je v zadnjih letih pogosta tema. V nadaljevanju bomo po Strategiji iz leta 2004 in 2011 povzeli 

strokovna priporočila za delo z romskimi učenci.  

 

Učitelji bi pri delu z romskimi učenci morali: 

 

 prilagajati programe na vsebinski ravni tako, da bi k posameznim predmetom vključili 

romsko kulturo; 

 pri slovenščini posebno pozornost nameniti opismenjevanju, ki lahko traja celo prvo 

triletje; 

 pri obravnavi naravoslovnih in družboslovnih vsebin upoštevati okolje, izkušnje, 

življenjske navade romskih otrok in hkrati upoštevati način dojemanja naravnih in 

družbenih pojavov; 

 pri glasbeni umetnosti upoštevati poseben interes romskih učencev za petje in igranje 

ter spodbujati posebne nadarjenosti; 

 pri likovni umetnosti in športu razvijati specifičnosti in presegati morebitne zaostanke;  

 pouk metodično in didaktično prilagajati in ne nižati standardov; 

 kakovostneje izvajati izbirni predmet romska kultura; 

 dvigniti kakovost vzgojno-izobraževalnega dela z romskimi učenci, za kar je potrebna 

izmenjava primerov dobrih praks (Nacionalni program, 2009, po Lesar in Dežman, 

2012, str. 208). 

 

Gomboc Mrzlak (2009) na podlagi Evropskih primerov dobre prakse v izobraževanju Romov, 

predlaga, da bi bilo v Sloveniji smotrno vpeljati romske vsebine v nacionalni učni načrt, izdelati 

enovit program identifikacije nadarjenih romskih učencev in jim zagotoviti stalno štipendiranje, 

izdelati dodatne učne pripomočke za pomoč pri pouku romskih učencev in uvesti kakovostno 

usposabljanje učiteljev za delo z romskimi učenci. 
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2.4.2 Učenci priseljenci 

V Resoluciji o migracijski politiki RS (2002, v nadaljevanju Resolucija) je navedeno, da je 

priseljenec vsakdo po preteku enega leta od prijave prebivališča v Republiki Sloveniji.  

V Strategiji vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja 

v RS (2007, v nadaljevanju Strategija) je pojem priseljenca razumljen širše. Poleg priseljencev, 

opredeljenih v Resoluciji (2002), se v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem vključujejo tudi 

otroci, ki v Sloveniji bivajo manj kot eno leto in otroci, ki že imajo slovensko državljanstvo. 

Pri slednjih je navedeno, da jih zaradi pridobljenega državljanstva ne moremo prištevati med 

priseljence, vendar pa zaradi različnih vzrokov še niso povsem vključeni v slovensko okolje.   

Strategija (2007, str. 8) opredeljuje naslednje skupine migrantov: 

1. nekdanji priseljenci, ki imajo slovensko državljanstvo (druga in tretja generacija 

priseljencev); 

2. osebe, ki nimajo slovenskega državljanstva (skupina se deli na dve podskupini – na 

migrante s pridobljenim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS in migrante z 

dovoljenjem za začasno prebivanje v RS);  

3. prisilni migranti oziroma osebe z začasno zaščito, prosilci za azil in begunci; 

4. migranti s posebnim statusom, kjer gre za državljane držav članic Evropske unije;  

5. otroci slovenskih izseljencev in zdomcev (s slovenskim državljanstvom ali brez 

slovenskega državljanstva), ki so se vrnili v domovino. 

Statistični urad RS (2012) navaja tri skupine priseljencev: 

1. priseljenci, ki sodijo v prvo priseljensko generacijo,  

2. priseljenci, ki sodijo v drugo priseljensko generacijo, 

3. priseljenci, ki sodijo v tretjo priseljensko generacijo. 

V prvo generacijo priseljencev spadajo tisti, katerih prvo prebivališče je bilo v tujini. Tukaj je 

navedeno, da so to večinoma priseljenci iz držav bivše Jugoslavije. Žitnik Serafin (2010) 

navaja, da je takšnih približno 90 % vseh priseljencev v Sloveniji. Priseljenci, katerih vsaj eden 

od staršev je imel prvo prebivališče v tujini, spadajo v drugo generacijo priseljencev, v tretjo 

pa tisti, katerih vsaj eden od starih staršev je imel prvo prebivališče v tujini (Statistični urad RS, 

2012).  

 

2.4.2.1 Vzgoja in izobraževanje učencev priseljencev 

Za uspešno vključevanje otrok priseljencev sta izredno pomembna dejavnika vzgoja in 

izobraževanje. Z načrtnim vključevanjem otrok priseljencev v različne vzgojno-izobraževalne 

institucije lahko zagotovimo uspešno premagovanje težav pri učenju. Te se pojavljajo predvsem 

zaradi nezadostnega znanja slovenskega jezika ter zaradi razlik med kulturami in razlik med 

šolskimi sistemi ter programi izobraževanja med državo izvora učenca in Slovenijo (Smernice 

za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole, 2012). 

V Zakonu o osnovni šoli iz leta 1996 in 2006 je v 8. členu zapisano: »Za otroke slovenskih 

izseljencev in zdomcev se v državah, kjer prebivajo, v skladu z mednarodnimi pogodbami 

organizira pouk maternega jezika in kulture.« Prav tako je navedeno: »Za otroke slovenskih 

državljanov, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih materni jezik ni slovenski jezik, se v 

skladu z mednarodnimi pogodbami organizira pouk njihovega maternega jezika in kulture, 

lahko pa se dodatno organizira tudi pouk slovenskega jezika.« 
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V 10. členu Zakona o osnovni šoli iz leta 1996 in 2006  je zapisano, da imajo otroci, ki so tuji 

državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, pravico do 

obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike 

Slovenije. Za njih se organizira pouk maternega jezika in kulture v skladu z mednarodnimi 

pogodbami. 

 

Z letom 2007 je 10. členu dodan tretji odstavek, ki se glasi: »Za otroke iz prvega odstavka tega 

člena, ki potrebujejo pomoč pri učenju slovenščine, se ob vključitvi v osnovno šolo organizira 

tečaj slovenščine.«  Zakon o osnovni šoli 2011 pa navaja, da se črtata drugi in tretji odstavek 

10. člena, v skladu s tem pa se je spremenil 8. člen: »Za otroke slovenskih izseljencev in 

zdomcev se v državah, kjer prebivajo, v skladu z mednarodnimi pogodbami organizira pouk 

slovenskega jezika in kulture. Za otroke, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih materni 

jezik ni slovenski jezik, se ob vključitvi v osnovno šolo organizira pouk slovenskega jezika in 

kulture, s sodelovanjem z državami izvora pa tudi pouk njihovega maternega jezika in kulture.«  

 

V 15. členu Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni 

šoli (2013, v nadaljevanju Pravilnik) je napisano, da se lahko za učenca priseljenca v dogovoru 

s starši med šolskim letom prilagodijo načini in roki za ocenjevanje znanja in število ocen. 

Znanje učenca se lahko ocenjuje glede na njegov napredek pri doseganju ciljev oziroma 

standardov znanja, opredeljenih v učnih načrtih. O prilagoditvah ocenjevanja med šolskim 

letom odloča učiteljski zbor, prilagoditve ocenjevanja pa se učencu priseljencu upoštevajo 

največ dve šolski leti po vključitvi v osnovno šolo v Sloveniji. 

V 28. členu Pravilnika (2013) je zapisano, da je lahko učenec priseljenec iz druge države ob 

koncu šolskega leta neocenjen iz posameznih predmetov in napreduje v naslednji razred. To 

velja za šolsko leto, v katerem je v Republiki Sloveniji vključen prvič. V nadaljevanju je še 

zapisano, da v naslednjih letih šolanja veljajo za učenca priseljenca enaka določila glede 

napredovanja kot za ostale učence.  

 

2.4.2.2 Raziskave na področju vzgoje in izobraževanja učencev priseljencev ter 

priporočila za poučevanje 

Mnoge raziskave kažejo, da večina učencev priseljencev dosega nižje rezultate v izobraževanju 

kot njihovi vrstniki. Študija PIRLS (2006, po Zelena knjiga, 2008) je pokazala, da se pojavljajo 

razlike med dosežki v branju učencev, katerih starši so rojeni v tuji državi. Rezultati kažejo, da 

imajo najnižje dosežke tisti, katerih oba starša sta rojena v tuji državi, malo boljše pa učenci, 

katerih eden od staršev je rojen v tuji državi. Tudi študija PISA (2006, prav tam) kaže na slabše 

učne rezultate učencev priseljencev pri matematiki, naravoslovju in branju.  

Nižje učne dosežke učencev priseljencev lahko povzročijo različni dejavniki.  Pogosto je vzrok 

za  doseganje slabših rezultatov nižji socialno-ekonomski status. Mednje spada tudi nezadostno 

znanje slovenskega jezika tako učencev kot staršev. Starši po navadi ne zmorejo pomagati 

svojim otrokom, oteženo pa je tudi sodelovanje s šolo. Na učni uspeh vplivajo tudi pričakovanja 

in podpora družine ter otrok (prav tam). 

V Zeleni knjigi (2008) je poudarjeno, da prihaja do razlik v uspehu učencev priseljencev tudi 

med evropskimi državami. To dokazuje, da je za učni uspeh učencev izredno pomembna 

struktura izobraževalnega sistema in odnos učiteljev in šole do učencev priseljencev. Hkrati pa 

je zelo pomemben stik z vrstniki, saj raziskave kažejo, da so učenci priseljenci bolj uspešni, če 

obiskujejo razrede skupaj s sošolci, ki jezik obvladajo in imajo visoka pričakovanja glede 
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izobrazbe. Učenci v segregiranih šolah dosegajo rezultate, ki so nižji od njihovih zmožnosti 

(Coleman idr., 1966, po Zelena knjiga, 2008).  

Učitelji se v raziskavi, ki so jo opravili Lesar, Čuk in Peček (2005) strinjajo, da sta učenčeve 

sposobnosti in lastna aktivnost učenca primarna dejavnika za učenčev uspeh, učiteljev način 

poučevanja pa je na nizkem četrtem mestu.  

Budinoska (2013) pravi, da učitelji vzroke za neuspeh učencev priseljencev pripisujejo 

predvsem staršem, neznanju jezika in lastnostim učenca, zato tudi v raziskavi, med 

opazovanjem pouka, ni opazila posebnih strategij za aktivno vključevanje priseljencev v 

pedagoški proces. Učitelji v raziskavi ocenjujejo, da niso dovolj usposobljeni za delo z učenci 

priseljenci in bi si želeli več primerov dobrih praks in izkušenj sodelavcev. Zanimivo je tudi, 

da večina vključenih učiteljev še nikoli ni bila na nobenem izobraževanju, ki bi se nanašala na 

poučevanje priseljencev. 

Avtorica meni, da bi morali biti učenci deležni večjega števila ur slovenskega jezika, saj učitelji 

pri rednem pouku priseljencev ne morejo naučiti jezika do te mere, da bi lahko nemoteno 

spremljali pouk. V empirični raziskavi se je avtorica osredotočila na raziskovanje poteka pouka 

v osnovni šoli glede na vključevanje učencev priseljencev v sam proces. Ugotovitve so 

pokazale, da večina učiteljev izkazuje pozitivna stališča do vključevanja učencev priseljencev 

v slovenski sistem vzgoje in izobraževanja (prav tam). 

Uspešnost učencev priseljencev in s tem povezano reševanje težav z vključevanjem v družbo, 

je delno povezano tudi s stališči učitelja do vključevanja te skupine v vzgojno-izobraževalni 

sistem. Peček in Lesar (2006) sta raziskovali stopnjo učiteljeve pripravljenosti za sprejetje 

različnih skupin učencev v svoj razred. Raziskava je pokazala, da je med sodelujočimi učitelji 

razrednega pouka 11,1 % takšnih, ki se glede sprejetja ne morejo odločiti ali pa v razred ne bi 

želeli sprejeti učenca iz Bosne in Hercegovine, 10 % učenca iz Srbije, 6,5 % učenca iz Hrvaške 

in 12,6 % učiteljev učenca iz Albanije. Vižintin (2014) poudarja, da učitelji s svojimi stališči in 

pričakovanji odločilno vplivajo in so soodgovorni za uspešnost pri vključevanju učencev 

priseljencev.  

Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012) navajajo ukrepe, ki bi jih 

bilo potrebno izvesti na področju vzgoje in izobraževanja za integracijo priseljencev. V 

nadaljevanju navajamo nekaj konkretnih načinov prilagajanja in napotkov za vključevanje 

učencev priseljencev v sam vzgojno-izobraževalni proces:  

– ugotovi je potrebno učenčevo predznanje, močna in šibka področja;  

– glede na ugotovljeno predznanje oddelčni učiteljski zbor oblikuje individualni načrt 

aktivnosti, ki upošteva cilje, opredeljene z roki, načine in oblike prilagoditev pri 

posameznih predmetih, morebitne dodatne ukrepe za izravnavo razlik v znanju; 

– pripraviti zemljevid sveta z označenimi državami, od koder prihajajo otroci, fotografije 

različnih otrok, pozdravi v jezikih otrok in v slovenskem jeziku; 

– koristna je posebna spletna stran z glavnimi informacijami v različnih jezikih, ki jo 

lahko pripravijo učenci;  

– uporaba slikovnih in besednih oznak prostorov v šoli; 

– seznanitev z glavnimi značilnostmi države novinca in njenimi posebnostmi (film, 

internet, književnost, glasba); 

– predstavitev npr. osebnega spisa učenca, ki je opisal spomine o tem, kako se je počutil 

ob prehodu v novo okolje; 

– predstavitev slikanice ali zgodbe z različno tematiko mlajšim učencem (npr. 

pripadnosti, skupnosti, dobrega počutja, varnosti, prijateljstva) in pogovor o tem, kako 

se počutimo, ko pridemo v neznano okolje, kaj nas skrbi, česa se veselimo; 
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– ogled risanke ali filma s podobno tematiko in pogovor z učenci; 

– za razredne ure pripravimo izbor različnih socialnih iger vključevanja in spoznavanja.   

 

Budinoska (2013, str. 86) je na podlagi raziskave o poteku pouka v slovenskih osnovnih šolah, 

v katerega so vključeni učenci priseljenci, oblikovala konkretne napotke za delo s to skupino 

učencev pri rednem pouku. Učitelj naj: 

– do učenca priseljenca, njegove kulture in jezika kaže pozitiven odnos; 

– v pouk aktivno vključuje učenca priseljenca;  

– učenca priseljenca spodbuja h govoru; 

– pri govoru učenca priseljenca popravlja tudi jezikovne napake;  

– učenca priseljenca sprašuje po razumevanju; 

– bo pripravljen na dodatno razlago; 

– svojo razlago poenostavi; 

– pri razlagi uporablja slikovno gradivo, ki bo učencu priseljencu omogočalo spremljanje 

vsebine pouka; 

– pripravi učencu priseljencu prilagojene učne liste, ki naj bodo opremljeni z ilustracijami 

in naj bodo predvsem informativni, prek katerih bo učenec lahko razvijal svojo 

jezikovno zmožnost v slovenščini; 

– bo govorni vzor; svoj govor naj prilagodi dejstvu, da je v razredu učenec priseljenec, ki 

jezika še ne razume; poenostavlja naj slovnico in leksiko, uporablja izrazitejše 

intonacijske poudarke, med svojim govorom vključuje premore, ponavlja svoje misli; 

– uporablja tudi neverbalno komunikacijo (tako da neko dejanje pokaže, npr. pri razlagi 

glagola odpreti ali zapreti lahko stopi do vrat in jih ob izgovarjavi besed odpreti, zapreti 

odpre in/ali zapre);  

– skrbi za medkulturno ozaveščenost vseh učencev (z vključevanjem jezika in kulture 

učenca priseljenca v pouk); 

– skozi vzgojno vlogo v svoje delo vključi tudi medkulturno komunikacijo, s katero 

razvija ozaveščenost in prepoznavanje kulturnih razlik ter usmerja učence k njihovemu 

spoštovanju in tolerantnemu odzivanju nanje; 

– učencu priseljencu omogoča doseganje učnih rezultatov glede na njegove sposobnosti. 
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2.4.3 Nadarjeni učenci 

V strokovni literaturi na področju odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci ni poenotene 

opredelitve pojma nadarjenost oziroma nadarjeni učenec. To ugotavlja tudi Žagar (2011, po 

Bezić idr., 2012) in potrjuje Budimpeštanska deklaracija (2011), ki je bila sprejeta na konferenci 

o skrbi za nadarjene v Evropi (Bezić idr., 2012). Razlog lahko najdemo v tem, da nadarjeni niso 

homogena skupina, ampak obstajajo razlike tudi znotraj skupine nadarjenih. Po mnenju Žagarja 

idr. (1999) se nadarjenost kaže v različnih oblikah in obsegih. 

Taylor (1978, po Bezić idr., 2012) meni, da ima vsakdo svoje posebne sposobnosti, zato bi 

lahko teoretično vsak veljal za nadarjenega ali talentiranega. Tudi Juriševič (2012) opozarja, da 

je res, da imajo vsi učenci močna področja in ostale pozitivne lastnosti, vendar to še ne pomeni, 

da so nadarjeni v strokovnem pomenu besede.  

Takšen pristop je narekoval potrebo po razširitvi definicije nadarjenosti. V Konceptu 

odkrivanja in vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli 

(Žagar idr., 1999) izhajajo iz Marlandove definicije nadarjenosti, ki velja za eno najpogostejše 

uporabljeno. Nadarjeni oziroma talentirani so torej »tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na 

predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na 

intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju, 

in kateri poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in 

aktivnosti« (Bezić idr., 2012, str. 15).  

Ustreznost definicije potrjuje tudi Žagar (2001, po Bezič idr., 2012), ki na podlagi različnih 

empiričnih raziskav navaja, da omenjena opredelitev nadarjenih upošteva tri pomembne 

značilnosti nadarjenosti:  

1. Nadarjenost je lahko splošna ali specifična (za visoko splošno sposobnost, ki omogoča 

doseganje izjemnih rezultatov na več področjih hkrati, se v definiciji uporablja izraz 

nadarjenost, za visoke specifične sposobnosti, ki vodijo do uspeha na posebnih 

področjih pa se uporablja izraz talentiranost). 

2. Nadarjenost je lahko dejanska ali potencialna na naslednjih področjih: splošna 

intelektualna sposobnost, specifična akademska zmožnost, kreativno ali produktivno 

mišljenje, sposobnost vodenja, sposobnost za vizualne in tako imenovane izvajalske 

umetnosti. 

3. Nadarjeni potrebujejo poleg rednega programa tudi posebej prilagojene programe in 

aktivnosti.  

Juriševič (2011) navaja, da so nadarjeni učenci po določenih nacionalnih kriterijih visoko 

nadpovprečni učenci in jih je v populaciji do 10 %. Nadpovprečnost se ocenjuje glede na 

dosledne dosežke teh učencev na intelektualnem, ustvarjalnem, učnem (jezikovnem, 

matematičnem, družboslovnem, naravoslovnem, tehniškem), umetniškem (glasbenem, 

likovnem, dramskem, literarnem) in telesno-gibalnem področju.  

Raziskave kažejo, da imajo nadarjeni učenci nekatere osebnostne lastnosti, ki jih ne najdemo 

pri drugih učencih ali pa so pri nadarjenih bolj izrazite. Te specifične poteze se nanašajo na 

različna področja (Žagar, idr., 1999):  

 Miselno-spoznavno področje: razvito divergentno in logično mišljenje, nenavadna 

domišljija, natančnost opazovanja, dober spomin, smisel za humor.  
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 Učno-storilnostno področje: široka razgledanost, visoka učna uspešnost, bogato 

besedišče, branje, spretnost v eni od umetniških dejavnosti, motorična spretnost in 

vzdržljivost.  

 

 Motivacija: aspiracije in potreba po doseganju odličnosti, radovednost, raznoliki in 

močno izraženi interesi, vztrajnost pri reševanju nalog, storilnostna motivacija.  

 

 Socialno-čustveno področje: nekonformizem, močno razvit občutek za pravičnost, 

neodvisnost in samostojnost, sposobnost vodenja in vplivanja na druge, izrazit smisel 

za organizacijo, empatičnost.  

Posebej pozorni pa moramo biti tudi na učno neuspešne nadarjene učence. Avtorji v Konceptu 

odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci (Žagar idr., 1999) navajajo, da se pri takšnih učencih 

pogosto pojavi nezainteresiranost za šolo in udeležbo v šolskih dogajanjih, za kar jih ne moremo 

motivirati z običajnimi spodbudami, kot so dobre ocene, navdušenje učitelja. Hkrati se pojavi 

strah pred spraševanjem, hiperaktivnost,  čustvena in socialna nezrelost, slaba pozornost, 

nesposobnost tvornega delovanja pri skupinskem delu ter nizka samopodoba in pomanjkanje 

samozaupanja. 

 

2.4.3.1 Vzgoja in izobraževanje nadarjenih učencev 

Kot smo že omenili, v strokovni literaturi ni poenotene definicije pojma nadarjenosti. Eden od 

razlogov je verjetno tudi ta, da se je opredelitev nadarjenih vseskozi spreminjala. V Zakonu o 

osnovni šoli iz leta 1996 in 2006 so nadarjeni učenci v 11. členu opredeljeni kot otroci s 

posebnimi potrebami. Besedilo člena se glasi: »Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu 

so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, 

otroci z govornimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci in otroci z 

motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov 

z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene izobraževalne programe oziroma posebni program 

vzgoje in izobraževanja, ter učenci z učnimi težavami in posebej nadarjeni učenci.« 

 

Leta 2007 je bil drugi odstavek 11. člena sicer spremenjen, vendar v smislu, da so k skupini 

otrok s posebnimi potrebami prišteli otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Nadarjeni 

učenci ostajajo v tej skupini.   

 

V letu 2011 na podlagi predloga avtorjev Bele knjige (2011), o preimenovanju otrok s 

posebnimi potrebami, pride do sprememb. V Beli knjigi je zapisano, da nadarjeni učenci ne 

spadajo v skupino učencev s posebnimi potrebami, saj v nasprotju z ostalimi skupinami na 

področju učenja nimajo primanjkljajev. Nadarjeni učenci potrebujejo drugačne vrste 

prilagoditev od ostalih skupin učencev, ki so opredeljene kot skupine učencev s posebnimi 

potrebami. V Zakonu o osnovni šoli 2011 so od takrat naprej nadarjeni učenci definirani kot 

učenci, »ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na 

posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne 

pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim 

omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge 

oblike dela.« Nadarjeni učenci od takrat ne spadajo več v skupino otrok s posebnimi potrebami, 

ampak se jih obravnava kot samostojno skupino. V 12. členu je od tedaj opredeljena skupina 

otrok s posebnimi potrebami in njihovo izobraževanje, dodan pa je člen 12.a, kjer so posebej 

opredeljeni učenci z učnimi težavami. 
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79. člen Zakona o osnovni šoli od leta 1996 do danes opredeljuje hitrejše napredovanje učencev. 

Glasi se: »Učencem, ki dosegajo nadpovprečne rezultate v učenju, mora osnovna šola na 

predlog staršev, učiteljev ali šolske svetovalne službe omogočiti, da prej kot v devetih letih 

končajo osnovnošolsko izobraževanje in s tem izpolnijo osnovnošolsko obveznost. O hitrejšem 

napredovanju učenca odloča učiteljski zbor v soglasju s starši.« 

 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2013) 

navaja, da se učencu, ki dosega nadpovprečne rezultate v znanju, omogoči hitrejše 

napredovanje. Pri napredovanju v višji razred ne opravlja izpitov. 

 

Odkrivanje nadarjenih učencev je strokovno zahtevno opravilo. V postopku odkrivanja 

sodelujejo učitelji, šolska svetovalna služba, starši in po potrebi zunanji strokovnjaki. V svetu 

zaenkrat še ni enotne metodologije odkrivanja, zato je  delovna skupina v Konceptu odkrivanja 

nadarjenih učencev (Žagar idr., 1999) izdelala svoj model. To se praviloma izpelje v prvi in 

drugi triadi, po potrebi pa se ponovi še v tretji triadi in poteka v treh stopnjah: evidentiranje, 

identifikacija, seznanitev in mnenje staršev. 

 

Juriševič (2012) opozarja, da potrebujejo nadarjeni učenci za svoj razvoj in uspešnost 

kompetentne učitelje in ustrezne spodbude za učenje in vodenje.  

 

 

2.4.3.2 Raziskave na področju vzgoje in izobraževanja nadarjenih učencev ter 

priporočila za poučevanje 

Juriševič (2012) navaja, da v Sloveniji še nimamo raziskovalnih podatkov na podlagi katerih bi 

bolje razumeli  in uravnavali vzgojo in izobraževanje nadarjenih. V raziskavi so med drugim 

raziskovali, kako nadarjeni učenci ocenjujejo skrb šole glede njihovih vzgojno-izobraževalnih 

potreb in prilagoditev v šoli. Ugotovili so, da učenci v večini navajajo zadovoljstvo. Pokazalo 

se je, da dekleta izražajo večje zadovoljstvo kot fantje, kar potrjuje, da so jim obstoječe 

prilagoditve bolj pisane na kožo. Avtorji opozarjajo, da nekatere osnovne šole učencem še 

vedno ne zagotavljajo prilagoditev ali pa jih zagotavljajo v omejenem obsegu.  

Učenci so v najvišji meri ocenili, da so zadovoljni z dejavnostmi iz razširjenega programa, kot 

so na primer različne interesne dejavnosti, dodatni pouk, priprava na tekmovanja, z  

diferenciacijo pouka ter obogatitvenimi dejavnostmi, kot so raziskovalni tabori, projekti in 

ekskurzije. Kot najljubše navajajo dejavnosti, ki so namenjene izključno nadarjenim učencem 

zunaj rednega pouka, med prilagoditvami znotraj rednega pouka pa so kot pozitivno izpostavili 

nivojski pouk ter obravnavo zahtevnejše učne snovi. Juriševič (2012) opozarja, da navedeni 

izbor dejavnosti kaže na posebne izobraževalne in socialne potrebe nadarjenih učencev, čemur 

je potrebno dati velik poudarek. Skrb šole za nadarjene učence so v večini pozitivno ocenili 

tudi strokovni delavci v šoli in starši nadarjenih otrok.  

Platiše (2002) je raziskovala, katere načine diferenciranega in individualiziranega dela za 

poučevanje nadarjenih učencev, učitelji najpogosteje uporabljajo. Navaja, da učitelji nadarjene 

učence med poukom pogosto zaposlijo z dodatnimi, težjimi nalogami (slaba petina diferencira 

naloge na kvantitativni ravni), jim zaupajo vlogo vodenja učnega procesa v manjših skupinah, 

redko tudi vodenje celega razreda, in jim omogočajo, da pomagajo sošolcem. Pomembno je, da 

jih učitelji usmerjajo k iskanju najrazličnejših virov in jim omogočajo dostop do ustreznih 

informacij.  
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Med načrtovanjem in izvajanjem učne diferenciacije in individualizacije se učitelji srečujejo z 

različnimi težavami. Predvsem pogrešajo dodatna učna sredstva in vire. Kot težavo vidijo tudi 

preveliko število učencev v oddelku (predvsem predmetni učitelji), pomanjkanje časa, učitelji 

nižjih razredov pa bi v vzgojno-izobraževalni proces vključili tudi dodatno pomoč (prav tam). 

Pri delu z nadarjenimi učenci izhajamo iz naslednjih temeljnih načel: širitev in poglabljanje 

temeljnega znanja, hitrejše napredovanje v procesu učenja, razvijanje ustvarjalnosti, uporaba 

višjih oblik učenja, uporaba sodelovalnih oblik učenja, upoštevanje posebnih sposobnosti in 

močnih interesov, upoštevanje individualnosti, spodbujanje samostojnosti in odgovornosti, 

skrb za celostni osebnostni razvoj, raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire 

učencem, uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oziroma drugimi izvajalci 

programa, skrb za to, da so nadarjeni učenci v svojem razrednem in šolskem okolju ustrezno 

sprejeti, ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in interese 

(Žagar idr., 1999).   

Delo z nadarjenimi učenci naj se začne čim bolj zgodaj. V prvi triadi poteka delo z njimi 

praviloma v oblikah notranje diferenciacije pouka, v drugi triadi v oblikah notranje in 

fleksibilne diferenciacije, v tretji triadi pa poleg teh oblik tudi v oblikah delne zunanje 

diferenciacije (prav tam). V Konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci (Žagar, idr., 

1999) so zapisane predlagane dejavnosti in oblike dela z nadarjenimi učenci glede na vzgojno-

izobraževalna obdobja.  

V prvem obdobju naj bi se učitelji in ostali vključeni posluževali predvsem notranje 

diferenciacije, individualiziranega pouka, skupinskega dela in kooperativnega učenja. Pri 

pouku naj bi dajali učencem individualne zadolžitve, posebne domače zadolžitve, jih usmerjali 

k priključitvi na dneve dejavnosti, interesnim dejavnostim in dodatnemu pouku ter jim 

omogočali hitrejše napredovanje. V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju naj bi prav tako 

dajali poudarek na notranji in fleksibilni diferenciaciji, učence usmerjali k dodatnemu pouku, 

interesnim dejavnostim, dnevom dejavnosti, kreativnim delavnicam, raziskovalnim taborom in 

pripravljali obogatitvene programe, kot so sobotne šole. Ob tem naj bi jih učitelji pripravljali 

za udeležbo na tekmovanjih in jim omogočali hitrejše napredovanje. V tretjem vzgojno-

izobraževalnem obdobju pa se je priporočljivo posluževati dejavnosti in oblik iz 1. in 2. triade, 

dodati pa je potrebno delno zunanjo diferenciacijo (8. in 9. razred), izbirne predmete, 

seminarske in raziskovalne naloge in jim nuditi svetovanje na področju nadaljnjega 

izobraževanja (prav tam). 

Juriševič (2011) navaja, da se prilagoditve za nadarjene učence izvajajo fleksibilno. To pomeni, 

da je potrebno slediti identificiranim značilnostim posameznega učenca in prilagoditve izvajati 

v skladu z načeli in cilji vzgojno-izobraževalnega dela. 

Pri izvajanju učne diferenciacije in individualizacije za nadarjene učence moramo upoštevati 

organizacijske in vsebinske prilagoditve v individualiziranem učnem programu za 

posameznega nadarjenega učenca. Cilj organizacijskih prilagoditev je prilagajanje šolskih 

obveznosti zaradi odsotnosti nadarjenega učenca od pouka. Gre za odsotnost zaradi različnih 

aktivnosti in obveznosti v povezavi z nadarjenostjo. Cilj vsebinskih prilagoditev pa je 

prilagajanje učnih vsebin in metod, strategij, znanja in interesov ter spodbujanje učne 

motivacije. To lahko poteka v obliki notranje, fleksibilne ali delne zunanje učne diferenciacije 

ali kot oblika dodatnih dejavnosti za nadarjene učence (prav tam). Pri tem se je potrebno 

zavedati, da lahko učitelj izvaja tudi druge vrste prilagoditev, ki so smiselne za posameznega 

učenca.  
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2.4.4 Učenci s posebnimi potrebami 

Na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami je največje spremembe 

prinesla Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju iz leta 1995. Ključni namen je bil zmanjšanje 

ločenih oblik šolanja ter vpeljava inkluzivnih in prožnejših oblik šolanja otrok s posebnimi 

potrebami. 

 

Otroci s posebnimi potrebami so po 12. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

osnovni šoli (2013) »učenci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z 

dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma posebni program 

vzgoje in izobraževanja.« Pri tem se je potrebno zavedati, da ima vsak posameznik, ki je 

umeščen v določeno skupino otrok s posebnimi potrebami,  več značilnosti, zato je ustrezno, 

da se pri poimenovanju skupine najprej navede beseda otrok in nato sledi zapis značilnosti, 

zaradi katere posameznik potrebuje dodatno pomoč (Bela knjiga, 2011). 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) navaja devet skupin otrok s posebnimi 

potrebami (značilnosti posamezne skupine so povzete po Kriterijih za opredelitev vrste in 

stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, 2014):   

 

 Otroci z motnjami v duševnem razvoju 

»Motnja v duševnem razvoju je nevrološko pogojena razvojna motnja, ki nastopi pred 

dopolnjenim osemnajstim letom starosti in se kaže v pomembno nižjih intelektualnih 

sposobnostih ter pomembnih odstopanjih prilagoditvenih spretnosti.« 

Pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju se ugotavlja pomembno znižana splošna 

intelektualna raven z znižanimi sposobnostmi učenja, sklepanja in reševanja problemskih 

okoliščin, abstraktnega mišljenja, presojanja. Primanjkljaji se odražajo predvsem na področjih 

govora in komunikacije, skrbi zase, samostojnosti, socialnih spretnostih, učnih in delovnih 

zmožnostih, funkcionalnih učnih sposobnostih, sposobnostih praktičnih znanj in skrbi za lastno 

varnost. Glede na motnje v duševnem razvoju ločimo otroke z lažjo, zmerno, težjo in težko 

motnjo v duševnem razvoju (prav tam). 

 

 Gluhi in naglušni otroci 

V to skupino spadajo naglušni otroci, katere delimo na tiste z lažjo izgubo, z zmerno izgubo 

sluha in s težko izgubo sluha. Zanje je značilno, da imajo pri usvajanju govora in jezika lahko 

težave pri izgovarjavi glasov v besedah, usvajanju besedišča, uporabi slovničnih pravil in 

oblikovanju povedi v smiselno celoto. Pri sporazumevanju si pomagajo z odgledovanjem z 

ustnic, glede na stopnjo motnje pa lahko sporazumevanje poteka tudi s pomočjo slušnega 

pripomočka.  

Sem uvrščamo tudi gluhe otroke, katere ločimo na tiste z najtežjo izgubo sluha in na otroke s 

popolno izgubo sluha. Posledice obeh se kažejo v zelo skromnem besedišču, okrnjeni uporabi 

slovničnih pravil, šibkem razumevanju besed in navodil in težko razumljivem govoru (prav 

tam). 

 

 Slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije 

Slabovidne otroke delimo na zmerno in težko slabovidne otroke, za katere je značilno, da 

potrebujejo prilagojeno vzgojno-izobraževalno okolje, pripomočke, specialni trening na 

področju komunikacijskih tehnik in orientacije. Učenci lahko ohranijo hitrost dela kot videči 

vrstniki, vendar s prilagoditvijo gradiv ali z uporabo pripomočkov za branje. 
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Slepe otroke delimo glede na stopnjo ostanka vida: slepi otroci z ostankom vida, slepi otroci z 

minimalnim ostankom vida in popolnoma slepi otroci. Značilnosti so zelo odvisne od stopnje, 

vendar otroci po večini potrebujejo prilagojeno vzgojno-izobraževalno okolje in didaktične 

pripomočke, pripomočke na področju komunikacijskih tehnik in ostale pripomočke za slepe za 

orientacijo in vsakdanje življenje.  

Okvare vidne funkcije so izražene kot posledica obolenja in delovanja osrednjega živčevja. 

Prepoznamo jih kot težave z vidno pozornostjo, kompleksnostjo, motnje pogleda in fiksacije, 

zakasnel, upočasnjen vidni odgovor, odsoten, netipičen vidni odgovor in neustrezno vidno-

motorično vedenje (koordinacija oko − roka) (prav tam). 

 

 Otroci z govorno jezikovnimi motnjami 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami so skupina otrok, ki imajo zmanjšano zmožnost 

usvajanja, razumevanja, izražanja ali smiselne uporabe govora, jezika in komunikacije. 

Odstopanja na teh področjih pomembno vplivajo na otrokovo vsakodnevno sporazumevanje in 

učenje. Posebej je opredeljeno, da v to skupino ne uvrščamo otrok, ki so dvo- ali večjezični in 

pri katerih se odstopanja na področju govorno-jezikovnega razumevanja in izražanja pojavljajo 

le v razumevanju in uporabi enega jezika, v drugem jeziku pa ne (prav tam). 

 

 Gibalno ovirani otroci 

Gibalno ovirani otroci imajo prirojene ali pridobljene okvare gibalnega aparata, centralnega ali 

perifernega živčevja. Posledično imajo težave pri vključevanju v dejavnosti in sodelovanju. 

Ločimo otroke z lažjo, zmerno, težjo in s težko gibalno oviranostjo. Težave se kažejo na 

področju gibanja in so odvisne od stopnje. Pri zahtevnejših opravilih potrebujejo nadzor ali 

pomoč, pripomočke in prilagoditve izvedbe dejavnosti (prav tam).  

 

 Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

V to skupino spadajo otroci s težjo obliko specifičnih učnih težav, pri katerih se »zaradi znanih 

ali neznanih motenj ali razlik v delovanju centralnega živčnega sistema kljub povprečnim ali 

nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, 

pravopisu in/ali računanju.« Pri tem je treba poudariti, da je skupina motenj heterogena, otroci 

pa imajo na nekaterih področjih pomembno nižje izobraževalne dosežke glede na starost, 

razred, sociokulturno okolje in raven intelektualnih sposobnosti (prav tam).  

 

 Dolgotrajno bolni otroci 

 

K dolgotrajno bolnim otrokom uvrščamo tiste, katerih bolezen ne izzveni najmanj v treh 

mesecih. Sem spadajo kardiološke, endokrinološke, gastroenterološke, alergološke, 

revmatološke, onkološke in ostale bolezni (prav tam).  

 

Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 

Čustvene in vedenjske motnje ter motnje v socialni integraciji se po navadi pojavljajo z 

motnjami z drugih področij (motnje pozornosti in aktivnosti, primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, govorno-jezikovne motnje, motnje avtističnega spektra). Za čustvene motnje 

je značilno, da otrok doživlja hudo notranjo stisko, bojazen, tesnobo ali depresivnost, kar moti 

psihosocialno delovanje. Značilno je pomanjkanje samozavesti, nizka samopodoba, občutek 

nemoči, žalosti, pomanjkanje energije, interesov in koncentracije (prav tam).  
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 Otroci z avtističnimi motnjami 

  

Primanjkljaji, ovire, motnje otrok z avtističnimi motnjami se lahko kažejo v verbalni in 

neverbalni komunikaciji, socialno čustvenih izmenjavah, pri vzpostavljanju socialnih odnosov, 

v uporabi predmetov na neobičajen in vedno enak način, stereotipen in ponavljajoč govor, 

rigidnost v mišljenju in vedenju, nagnjenost k rutinam in ritualom, preokupiranost z interesnim 

področjem, ki je lahko neobičajno, ter kot neobičajni odzivi na senzorne dražljaje. Otroci z 

avtističnimi motnjami imajo znižane zmožnosti za prilagajanje zahtevam okolja (prav tam). 

 

 

2.4.4.1 Vzgoja in izobraževanja učencev s posebnimi potrebami 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami se izvaja v skladu z Zakonom o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011). V 2. členu je zapisano, da so otroci s posebnimi 

potrebami »otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z 

okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno 

ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo 

prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali 

prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in 

izobraževanja.«. 

Učenci s posebnimi potrebami so lahko usmerjeni v različne programe: 

– vzgojno-izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo; 

– prilagojene programe vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 

standardom; 

– prilagojene programe vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom; 

– posebne programe vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v 

duševnem razvoju in druge posebne programe; 

– vzgojne programe (prav tam). 

V 7. členu je zapisano prilagajanje izvajanja programov, ki pravi, da se otrokom s posebnimi 

potrebami, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

glede na vrsto posebnih potreb lahko prilagodi organizacija in način izvajanja programa. 

8. člen opredeljuje, da se dodatna strokovna pomoč izvaja za otroke s posebnimi potrebami, ki 

so usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo ter v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, izjemoma pa tudi v drugih programih vzgoje in izobraževanja za otroke s posebnimi 

potrebami. Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja kot: 

– pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, 

– svetovalna storitev ali 

– učna pomoč. 

Učna pomoč se izvaja samo v osnovni šoli ter v programih nižjega in srednjega poklicnega 

izobraževanja, v primeru dolgotrajne bolezni, zaradi katere je bil otrok odsoten od pouka dva 

meseca ali več, pa tudi v drugih programih srednjega izobraževanja. 

9. člen navaja, da se dodatna strokovna pomoč izvaja individualno ali skupinsko v oddelku ali 

izven oddelka v vzgojno-izobraževalnem ali socialnovarstvenem zavodu. Obseg in način 
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izvajanja dodatne strokovne pomoči se določi z odločbo o usmeritvi v skladu s pravilnikom, ki 

ga sprejme minister, podrobneje pa se način izvajanja dodatne strokovne pomoči opredeli z 

individualiziranim programom vzgoje in izobraževanja. 

V Zakonu o osnovni 1996 in 2006 je v 11. členu zapisano: »Otrokom s posebnimi potrebami 

morajo biti zagotovljeni ustrezni pogoji za njihovo vzgojo in izobraževanje.« 

Otroci s posebnimi potrebami so po tem zakonu otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi 

in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govornimi motnjami, gibalno ovirani 

otroci, dolgotrajno bolni otroci in otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo 

prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene 

izobraževalne programe oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja, ter učenci z učnimi 

težavami in posebej nadarjeni učenci. 

Leta 2007 se drugi odstavek 11. člena glasi »Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so 

otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci 

z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, 

ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno 

pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebni program vzgoje in 

izobraževanja ter učenci z učnimi težavami in posebej nadarjeni učenci.«. 

V 12. člen Zakona o osnovni šoli 1996 in 2006 je opredeljeno izobraževanje učencev s 

posebnimi potrebami. Besedilo se glasi: »Učenci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo 

prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov z dodatno strokovno pomočjo, prilagojene 

izobraževalne programe ali posebni program vzgoje in izobraževanja, se izobražujejo v skladu 

s tem zakonom in drugimi predpisi. Izobraževanje učencev z učnimi težavami se izvaja v skladu 

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

dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči. Izobraževanje posebej 

nadarjenih učencev se izvaja v skladu s tem zakonom tako, da jim šola prilagodi metode in 

oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk in druge oblike individualne in skupinske 

pomoči.« 

Leta 2011 se besedilo 12. člena spremeni in se glasi: »Učenci s posebnimi potrebami so učenci, 

ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo ali 

prilagojene programe osnovne šole oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja. Ti 

učenci so glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje opredeljeni v zakonu, 

ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Izobraževanje učencev s posebnimi potrebami 

iz prvega odstavka tega člena se izvaja v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi.« Istega 

leta pa so v 11. členu opredeljeni nadarjeni učenci, 12. členu pa se doda člen 12.a, kjer so 

opredeljeni učenci z učnimi težavami. 
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2.4.4.2 Raziskave na področju vzgoje in izobraževanja učencev s posebnimi potrebami 

in priporočila za poučevanje 

V strokovni literaturi se pojavljajo predvsem raziskave o stališčih učiteljev glede vključevanja 

različnih skupin učencev s posebnimi potrebami v redne oddelke osnovne šole.  

Raziskava, ki sta jo opravili Peček in Lesar (2006) je pokazala, da so stališča učiteljev glede 

morebitne vključitve posameznih skupin učencev pozitivna. Med sodelujočimi učitelji 

razrednega pouka je 15,5 % takšnih, ki so v dilemi ali ne bi želeli sprejeti otrok s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja, 42,2 % jih ne bi sprejelo slepih in slabovidnih otrok oziroma 

otrok z okvaro vidne funkcije, 35,5 % gluhih in naglušnih otrok, 13,5 % otrok z govorno 

jezikovnimi motnjami, 16 % gibalno oviranih otrok, 48 % takrat poimenovane skupine učencev 

z motnjo vedenja in osebnosti, 22,4 % pa dolgotrajno bolnih otrok. Pri tem je potrebno 

poudariti, da se določene navedene skupine razlikujejo glede poimenovanja od današnjih zaradi 

sprememb v zakonih. 

Pretnar (2012) ugotavlja, da so stališča učiteljev do učencev s posebnimi potrebami odvisna od 

učenčeve motnje. Najmanj zadržkov imajo učitelji do gibalno oviranih otrok, otrok z govorno-

jezikovnimi motnjami, dolgotrajno bolnih otrok in otrok s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja. Največ zadržkov pa imajo učitelji do učencev z motnjami v duševnem razvoju 

in otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Stališča so povezana z oceno posamezne 

skupine učencev o sposobnosti za šolsko delo.  

Vrhovnik (2012) navaja, da se učitelji pri pouku najpogosteje srečujejo s težavo prepoznavanja 

posebnih potreb posameznih skupin učencev s posebnimi potrebami in iskanja najprimernejših 

prilagoditev zanje. Bender, Vail in Scott (1995, po Vrhovnik, 2012) ugotavljajo, da se učitelji 

zavedajo pomena različnih prilagoditev in učnih strategij pri poučevanju učencev s posebnimi 

potrebami, vendar raje uporabljajo manjše prilagoditve, ki učencem bistveno ne pomagajo. 

Pri prilagoditvah vzgojno-izobraževalnega procesa je poleg diferenciacije učne vsebine in cilje, 

treba poskrbeti tudi za prilagoditve prostora in časa. Zavedati pa se moramo, da so prilagoditve 

odvisne od motnje. 

V nadaljevanju povzemamo splošne prilagoditve za učence s posebnimi potrebami (Navodila 

za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo, 2008): 

1. Prostor 

Učenec naj sedi čim bližje učitelju in na takšnem prostoru, ki mu omogoča biti pazljiv in mu 

hkrati pomaga pri osredotočenosti na šolsko delo. Priporočljivo je, da sedi blizu sošolcev, ki so 

mu pripravljeni pomagati in ga znajo podpreti. Hkrati mu je potrebno omogočiti, da sedi sam, 

če to želi.  

2. Didaktični pripomočki in oprema 

Učencem je potrebno nuditi različno učno tehnologijo, kar povečuje njihovo uspešnost. Tako 

lahko na primer učencu z bralnimi težavami nudimo možnost uporabe računalnika, kasetofona, 

učencu s slabo tehniko pisanja fotokopiramo zapiske, posnamejo si lahko učiteljeve razlage in 

jih večkrat poslušajo. Velikokrat so pri učencih s slabše razvitimi finomotoričnimi 

sposobnostmi potrebne prilagoditve pri rabi različnih pripomočkov. Na splošno pa je najbolj 

potrebno ponazarjanje snovi z avdiovizualnimi sredstvi. 
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3. Organizacija časa 

Določeni učenci pri različnih fazah pouka potrebujejo časovne prilagoditve, kar je pomembno 

z vidika, da ne čutijo časovnega pritiska. Dodatna strokovna pomoč se praviloma izvaja med 

poukom, pomembno pa je tudi, da je učenec pri t. i. vzgojnih predmetih (likovna in glasbena 

umetnost in šport) skupaj z vrstniki. Učna pomoč je bolj učinkovita, če se jo izvaja večkrat na 

teden, krajši čas. 

4. Izvajanje pouka 

Pri pouku je potrebno upoštevati primere dobre poučevalne prakse, ki so za učence s posebnimi 

potrebami še posebej pomembni. Dobro je identificirati pristope, ki olajšujejo in ovirajo učenje 

in izbrati ustrezno kombinacijo različnih metod, oblik in pristopov. Pomembno področje so tudi 

domače naloge, kjer naj učitelj skrbno načrtuje zahteve, tako da bo učenec lahko kar največ 

samostojen. Delo naj temelji na kvaliteti. 

 

Kesič Dimic (2010) navaja, da so dobre prilagoditve tiste, ki učencu s posebnimi potrebami 

omogočajo kakovostno sprejemanje in utrjevanje snovi, izkustveno učenje in predvsem 

dokazovanje usvojenega znanja. Pogosto se zgodi, da posamezniki zaradi različnih vzrokov ne 

želijo prejemati pomoči in pri izvajanju učne diferenciacije in individualizacije ne sodelujejo. 

Pri tem se je potrebno zavedati, da so prilagojene učne metode in oblike koristne tudi za ostale 

učence, zato so spremembe dobrodošle na ravni celega razreda. 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI 

RAZISKAVE 

Učiteljski poklic je zelo pomemben, a hkrati izjemno zahteven, kar se kaže tudi v nenehnih 

spremembah, vse višjih zahtevah in pričakovanjih, ki se postavljajo pred učitelja. Zaradi 

raznolikosti učencev v razredu je pomembno, da je učitelj ustrezno usposobljen za izvajanje 

učne diferenciacije in individualizacije. Temeljni namen raziskave je bil na podlagi izkušenj 

učiteljev analizirati, kako pogosto izvajajo učno diferenciacijo in individualizacijo pri različnih 

predmetih in katerih oblik prilagajanja se poslužujejo za romske učence, učence priseljence, 

nadarjene učence in učence s posebnimi potrebami. Z vidika presoje učiteljev o lastni 

kompetentnosti nas je zanimalo, kolikšna je njihova stopnja pripravljenosti za sprejetje 

različnih učencev v razred. 

Na podlagi dobljenih podatkov smo dobili vpogled v izkušnje učiteljev in v njihovo oceno 

lastne usposobljenosti za izvajanje učne diferenciacije in individualizacije, kar bo lahko podlaga 

za kakovostnejše didaktično usposabljanje učiteljev. Rezultati uporabe konkretnih prilagoditev 

v razredu za različne učence bodo osnova za nadaljnje izboljšave na področju učne uspešnosti 

učencev, kar predstavlja pomemben znanstveni doprinos na področje edukacijskih ved, 

predvsem na področje didaktike in osnovnošolskega izobraževanja. 

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kolikšno stopnjo pripravljenosti in poklicnega izziva izražajo učitelji za sprejetje 

različnih učencev v svoj razred? 

2. Kako učitelji ocenjujejo lastno usposobljenost za izvajanje učne diferenciacije in 

individualizacije pri Romih, priseljencih, nadarjenih in učencih s posebnimi potrebami? 

3. Kako pogosto učitelji izvajajo učno diferenciacijo in individualizacijo pri različnih 

predmetih za Rome, priseljence, nadarjene in učence s posebnimi potrebami? 

4. Kako pogosto se učitelji poslužujejo različnih oblik učne diferenciacije in 

individualizacije za Rome, priseljence, nadarjene in učence s posebnimi potrebami?  

5. V kolikšni meri učitelji na splošno prilagajajo pouk? 

6. S katerimi težavami se srečujejo učitelji pri izvajanju učne diferenciacije in 

individualizacije? 

7. Na kakšen način učitelji skrbijo za lastno kompetentnost na področju izvajanja učne 

diferenciacije in individualizacije pouka?  

8. Kakšno je mnenje učiteljev razrednega pouka o tem, ali potrebujejo dodatna 

izobraževanja glede učne diferenciacije in individualizacije?  

9. Ali se učitelji v oceni lastne usposobljenosti za izvajanje učne diferenciacije in 

individualizacije pri Romih, priseljencih, nadarjenih in učencih s posebnimi potrebami 

statistično pomembno razlikujejo glede na število let delovne dobe, izobrazbo, naziv in 

presojo njihove usposobljenosti? 

10. Ali je pogostost izvajanja učne diferenciacije in individualizacije statistično pomembno 

povezana s številom let delovne dobe učitelja, izobrazbo, nazivom in presojo njihove 

usposobljenosti? 

11. Ali je stopnja učiteljeve pripravljenosti za sprejem različnih učencev statistično 

pomembno povezana s številom let delovne dobe učitelja, izobrazbo, nazivom, 
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dosedanjimi izkušnjami dela s posamezno skupino učencev in presojo njihove 

usposobljenosti? 

12. Kakšne izkušnje, priporočila in nasvete navajajo učitelji glede izvajanja učne 

diferenciacije in individualizacije? 

 

3.3 METODE DELA 

Pričujoča raziskava je zasnovana na kombinaciji kvantitativnega in kvalitativnega 

raziskovalnega pristopa. Pri tem smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno 

metodo in metodo opazovanja pouka brez udeležbe. 

 

 

3.4 OPIS VZORCA 

Raziskavo smo izvedli na podlagi anketnih vprašalnikov za učitelje  in z opazovanjem pouka. 

3.4.1 Vzorec učiteljev pri izpolnjevanju anketnih vprašalnikov 

Anketni vprašalniki so bili osebno prineseni na 10 osnovnih šol v Beli krajini in po pošti poslani 

na 5 osnovnih šol v Ljubljani. Skupno je bilo razdeljenih 140 vprašalnikov, vrnjenih pa 114. 

Povprečna starost sodelujočih učiteljev je 42,4 leta. Najmlajša udeleženka je stara 25 let, 

najstarejša pa 62 let.  

 

 

Graf 1: Vzorec glede na spol 

V raziskavi je sodelovalo 111 predstavnic ženskega spola, kar predstavlja 97,4 % in 3 

predstavniki moškega spola, kar predstavlja 2,6 % vključenih v raziskavo. 

97,4 %

2,6 %

moški spol

ženski spol
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Graf 2: Vzorec glede na stopnjo izobrazbe 

Iz grafa 2 je razvidno, da so na anketni vprašalnik v večini odgovarjali učitelji z visokošolsko 

oziroma univerzitetno izobrazbo (85,1 %), nato učitelji z višješolsko izobrazbo (14 %) in 

magisterijem (0,9 %). Nihče izmed vključenih v raziskavo nima doktorata. 

 

 

Graf 3: Vzorec glede na število let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju 

V vzorcu učiteljev, ki so bili vključeni v raziskavo, je največ (34,2 %) takšnih, ki imajo 7–18 

let delovne dobe v vzgoji in izobraževanju, nato 19–30 let ter 30 in več let. Najmanj je bilo 

vključenih učiteljev, ki imajo do 3 leta delovne dobe v vzgoji in izobraževanju.  
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Graf 4: Vzorec glede na strokovni naziv 

Iz grafa 4 je razvidno, da ima 48 učiteljev naziv mentor (42,1 %), 38 učiteljev naziv svetovalec 

(33,3 %), 18 učiteljev je brez naziva (15,8 %) in 10 učiteljev ima naziv svetnik (8,8 %). 

 

 

Graf 5: Vzorec glede na izkušnje s poučevanjem posameznih skupin učencev 

Iz grafa 5 je razvidno, da ima 95,6 % učiteljev izkušnje z učenci s posebnimi potrebami, 87,7 

% z nadarjenimi učenci, 71,1 % z učenci priseljenci in najmanj učiteljev (64 %) z romskimi 

učenci.  
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3.4.2 Vzorec pri opazovanju pouka 

Opazovanje pouka smo izvedli na dveh osnovnih šolah v skupno treh različnih razredih. 

Prisostvovali smo v razredih, v katerih je bil vključen vsaj en romski učenec/učenec 

priseljenec/nadarjen učenec ali učenec s posebnimi potrebami. 

 

 

Učiteljica Opazovani učenec Razred Opazovane učne ure 

Starost: 38 let 

Delovna doba: 11 

romski učenec 2. MAT, SLJ, SPO, 

LUM, GUM, ŠPO 

Starost: 49 let 

Delovna doba: 20 

učenec priseljenec 5. MAT, SLJ, NIT, DRU, 

LUM, GUM, ŠPO 

Starost: 49 let 

Delovna doba: 20 

nadarjen učenec 5. MAT, SLJ, NIT, DRU, 

LUM, GUM, ŠPO 

Starost: 56 let 

Delovna doba: 28 

učenec s posebnimi 

potrebami 

4. MAT, SLJ, NIT, DRU, 

LUM, GUM, ŠPO 

Tabela 1: Vzorec pri opazovanju pouka 

 

3.5 OPIS INSTRUMENTA 
 

Anketni vprašalnik je bil namenjen učiteljem od 1. do 5. razreda osnovne šole. Sestavljen je bil 

iz 22 vprašanj, od tega se je prvih 6 nanašalo na splošne podatke o anketirancu (spol, starost, 

stopnja izobrazbe, število let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, naziv, izkušnje s 

poučevanjem posameznih skupin učencev). 

Vprašanja so bila zaprtega, odprtega in kombiniranega tipa. Od tega je bilo 16 vprašanj zaprtega 

tipa z enim ali več možnimi odgovori, 3 vprašanja odprtega in 3 vprašanja kombiniranega tipa. 

Uporabili smo tudi ocenjevalne lestvice in lestvice stališč. 

 

Del raziskave, ki je temeljil na opazovanju pouka, smo izvedli odkrito in brez udeležbe. 

Opazovanje je potekalo nestrukturirano. Vnaprej smo imeli določene smernice opazovanja:  

– katerih strategij prilagajanja pouka se poslužujejo učitelji pri pouku; 

– v kolikšni meri se učitelji poslužujejo določenih strategij prilagajanja pouka. 

 

 

3.6 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Anketni vprašalnik za učitelje 

Za namen raziskave smo na podlagi teoretičnih izhodišč oblikovali anketni vprašalnik, ki je bil 

namenjen učiteljem od 1. do 5. razreda osnovne šole. Zbiranje je potekalo približno en mesec. 

Po predhodnem dogovoru s pedagoškimi delavci smo anketne vprašalnike osebno odnesli na 

10 osnovnih šol v Beli krajini, po pošti pa smo jih poslali na 5 osnovnih šol v Ljubljani. Anketne 

vprašalnike smo prišli iskat osebno ali pa so nam jih učitelji izpolnjene poslali nazaj po pošti. 

Skupno je bilo razdeljenih 140 vprašalnikov, vrnjenih pa 114, kar kaže, da je bila odzivnost 81-

odstotna. 
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Opazovanje učnih ur 

Za opazovanje učnih ur smo se osebno dogovorili z učiteljicami, ki so imele v razredu Roma, 

priseljenca, nadarjenega učenca ali učenca s posebnimi potrebami. Opazovanje pouka je 

potekalo brez udeležbe, po vnaprej dogovorjenih datumih. Prisostvovali smo pri vseh predmetih 

po eno učno uro za vsakega posameznega učenca. Opazovanje je trajalo približno en mesec. 

Skupno število opazovanih ur je 31. 

 

3.7 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Pridobljene podatke iz anketnih vprašalnikov smo obdelali s pomočjo programa Excel in IBM 

SPSS Statistics 20. Pri tem smo uporabili osnovno deskriptivno statistiko: 

– frekvence,  

– odstotke,  

– aritmetično sredino, 

– χ2 preizkus, 

– Kullbackov preizkus. 
 

Rezultate smo predstavili v tabelah in grafih. 

 

Podatke, ki smo jih pridobili z opazovanjem, smo uredili, določili kodirne enote ter kodirali po 

odprtem načinu.  
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3.8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

V nadaljevanju v obliki tabel in grafov predstavljamo pridobljene podatke in analizo 

posameznih vprašanj.  

 

3.8.1 Učiteljeva pripravljenost za sprejetje različnih učencev  

Zanimalo nas je, v kolikšni meri so učitelji pripravljeni v svoj razred sprejeti različne učence.  

 
Posamezne skupine učencev Stopnja pripravljenosti za sprejetje 

 

 

Skupaj 

DA NE NE VEM 

f f % f f % f f % f f % 

Romi 75 65,8 18 15,8 21 18,4 114 100 

gibalno ovirani učenci 82 71,9 11 9,6 21 18,4 114 100 

dolgotrajno bolni učenci 87 76,3 9 7,9 18 15,8 114 100 

gluhi ali naglušni učenci 67 58,8 17 14,9 30 26,3 114 100 

slepi ali slabovidni učenci 65 57,0 17 14,9 32 28,1 114 100 

učenci z avtističnimi motnjami 47 41,2 28 24,6 39 34,2 114 100 

učenci z govorno jezikovnimi motnjami 90 78,9 7 6,1 17 14,9 114 100 

učenci z motnjami v duševnem razvoju 49 43,0 33 28,9 32 28,1 114 100 

učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 57 50,0 25 21,9 32 28,1 114 100 

učenci s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja 

92 80,7 4 3,5 18 15,8 114 100 

intelektualno nadarjeni učenci (akademska 

področja) 

101 88 2 1,8 11 9,6 114 100 

umetniško nadarjeni učenci (glasba, likovna, 

dramatika …) 

99 86,8 1 0,9 14 12,3 114 100 

psihomotorično nadarjeni učenci (šport, ples …) 101 88,6 2 1,8 11 9,6 114 100 

socialno nadarjeni učenci (odnos do drugih, 

empatičnost …) 

105 92,1 1 0,9 8 7,0 114 100 

priseljenci iz držav bivše Jugoslavije (Hrvaška, 

Srbija,  Makedonija, Bosna in Hercegovina, Črna 

Gora, Kosovo) 

99 86,8 4 3,5 11 9,6 114 100 

priseljenci iz ostalih evropskih držav (Italija, 

Avstrija, Madžarska, Nemčija …) 

79 69,3 11 9,6 24 21,1 114 100 

priseljenci iz neevropskih držav (države Afrike, 

Amerike, Azije, Oceanije) 

74 64,9 11 9,6 29 25,4 114 100 

Tabela 2: Stopnja učiteljeve pripravljenosti za sprejem različnih skupin učencev 

 

Iz rezultatov v tabeli 2 je razvidno, da so stališča učiteljev glede morebitnega vključevanja 

različnih učencev v njihove razrede v večini pozitivna. Do enakih ugotovitev sta prišli tudi 

Peček in Lesar (2006), ki sta raziskovali učiteljevo stopnjo pripravljenosti za sprejetje različnih 

učencev v razred.  

Največ učiteljev bi v svoj razred sprejelo nadarjene učence. Od tega bi jih 92,1 % najrajši 

sprejelo socialno nadarjenega učenca, nato psihomotorično nadarjenega, intelektualno 

nadarjenega in umetniško nadarjenega učenca (86,8 %). Dobrih 86 % anketiranih učiteljev bi v 
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svoj razred sprejelo učenca priseljenca iz držav bivše Jugoslavije, medtem ko bi učenca 

priseljenca iz ostalih evropskih držav sprejelo 69,3 %, učenca iz neevropskih držav pa 64,9 % 

učiteljev. Romskega učenca bi v razred sprejelo 65,8 % učiteljev. 

Pri učencih s posebnimi potrebami bi 80,7 % učiteljev sprejelo učenca s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja, nato učenca z govorno jezikovnimi motnjami, dolgotrajno 

bolnega otroka in gibalno oviranega otroka (71,9 %). Z manjšimi razlikami bi sprejeli še 

gluhega/naglušnega učenca, slepega/slabovidnega učenca in učenca s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami (50 %). Najmanjši odstotek učiteljev bi v razred sprejelo otroka z 

motnjami v duševnem razvoju (43 %) in otroka z avtističnimi motnjami (41,2 %). Pri tem je 

zanimivo, da je 28,9 % takšnih učiteljev, ki v svoj razred ne bi sprejeli otroka z motnjami v 

duševnem razvoju, 24,6 % učiteljev pa ne bi sprejelo otroka z avtističnimi motnjami. Zelo 

podobne rezultate sta dobili tudi Peček in Lesar (2006), v že prej omenjeni raziskavi.  

Največ (34,2 %) učiteljev je v dilemi glede sprejetja učenca z avtističnimi motnjami, približno 

28,1 % glede učenca z motnjami v duševnem razvoju, učenca s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami ter slepega ali slabovidnega učenca. Če bi v razred sprejelo gluhega ali naglušnega 

učenca, ne ve 26,3 % učiteljev, četrtina učiteljev pa se ne more odločiti za učenca priseljenca 

iz neevropskih držav. 

 

3.8.2 Presoja učiteljeve lastne kompetentnosti za izvajanje učne 

diferenciacije in individualizacije za posamezne skupine učencev  
 

Zanimalo nas je, kako učitelji ocenjujejo lastno usposobljenost za izvajanje učne diferenciacije 

in individualizacije. Ugotoviti smo želeli, ali se presoja usposobljenosti učiteljev za izvajanje 

učne diferenciacije in individualizacije razlikuje glede na različne skupine učencev: romske 

učence, učence priseljence, nadarjene učence in učence s posebnimi potrebami. 

 
 

Skupine 

učencev 

Ocena lastne usposobljenosti   

Skupaj 

Popolnoma 

neusposobljen 

Neusposobljen Delno 

usposobljen 

Usposobljen Popolnoma 

usposobljen 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Romski 

učenci 

18 15,8 17 14,9 21 18,4 38 33,3 20 17,5 114 100 

Učenci 

priseljenci 

3 2,6 25 21,9 36 31,6 37 32,5 13 11,4 114 100 

Nadarjeni 

učenci 

0 0,0 5 4,4 26 22,8 52 45,6 31 27,2 114 100 

Učenci s 

PP 

0 0,0 13 11,4 26 22,8 52 45,6 23 20,2 114 100 

Tabela 3: Presoja učiteljeve kompetentnosti za izvajanje učne diferenciacije in 

individualizacije za različne skupine učencev 
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Iz rezultatov je razvidno, da se največ učiteljev čuti močne na področju izvajanja učne 

diferenciacije in individualizacije za nadarjene učence, najmanj pa za učence priseljence. 72,8 

% učiteljev trdi, da se za prilagajanje pouka nadarjenim čutijo popolnoma usposobljene ali 

usposobljene, 22,8 % pa se jih čuti delno usposobljene. Delež anketiranih, ki se za prilagajanje 

pouka nadarjenim učencem čutijo neusposobljene ali popolnoma neusposobljene, je 4,4 %. 

Podobni rezultati se kažejo tudi glede usposobljenosti učiteljev za izvajanje učne diferenciacije 

in individualizacije za učence s posebnimi potrebami. 45,6 % učiteljev se čuti usposobljene, 

20,2 % pa se za prilagajanje pouka učencem s posebnimi potrebami čuti popolnoma 

usposobljene. Dobra petina (22,8 %) jih meni, da so delno usposobljeni, medtem ko se jih je za 

izvajanje učne diferenciacije in individualizacije za učence s posebnimi potrebami 11,4 % 

opredelilo kot neusposobljene. Glede na to, da Juriševič (2011) navaja, da je nadarjenih učencev 

v populaciji le 10 % je zanimivo, da se učitelji čutijo najbolj kompetentni za izvajanje učne 

diferenciacije in individualizacije za najmanj in najbolj zastopani skupini učencev v razredu.  

Delež učiteljev glede ocene kompetentnosti za izvajanje učne diferenciacije in individualizacije 

za romske učence in učence priseljence je nekoliko manjši. Usposobljene ali popolnoma 

usposobljene se za prilagajanje pouka romskim učencem čuti dobra polovica anketiranih 

učiteljev (50,8 %), 18,4 % se jih čuti delno usposobljene, medtem ko se je 30,7 % učiteljev 

opredelilo kot neusposobljene ali popolnoma neusposobljene.  

Podobno je tudi pri učencih priseljencih. Delno usposobljene se čuti približno četrtina učiteljev 

(31,6 %), 43,9 % pa jih meni, da so usposobljeni oziroma popolnoma usposobljeni. Približno 

ena četrtina anketiranih (24,5 %) navaja, da so za izvajanje učne diferenciacije in 

individualizacije za učence priseljence neusposobljeni oziroma popolnoma neusposobljeni. 

Delež učiteljev, ki se za izvajanje učne diferenciacije in individualizacije za učence priseljence 

opredeljujejo kot neusposobljene, verjetno izhaja iz zavedanja oziroma bojazni pred neznanjem 

tujih jezikov, kar predstavlja oviro pri sporazumevanju. 

 

3.8.3 Pogostost izvajanja učne diferenciacije in individualizacije pri 

različnih predmetih za različne skupine učencev 
 

Učitelji so ocenjevali, kako pogosto izvajajo učno diferenciacijo in individualizacijo pri 

posameznih predmetih za različne učence. Rezultati se nanašajo samo na anketirane učitelje, ki 

imajo izkušnje s poučevanjem posameznih skupin učencev.  

V nadaljevanju predstavljamo rezultate za vsako skupino posebej. 
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3.8.3.1 Pogostost izvajanja učne diferenciacije in individualizacije za romske učence 

 

Zanimalo nas je, kako pogosto učitelji izvajajo učno diferenciacijo in individualizacijo pri 

posameznih predmetih za romske učence.  

Iz tabele je razvidno, da učitelji romskim učencem najpogosteje prilagajajo pouk slovenščine.  

82,2 % učiteljev pouk slovenščine prilagaja vsako uro oziroma vsako drugo uro. Manj kot 

polovico ur pouk slovenščine prilagaja 6,8 %, redko pa 8,2 % učiteljev. 2,7 % anketiranih 

učiteljev ocenjuje, da Romom slovenščine ne prilagaja nikoli. 

Učitelji romskim učencem pogosto prilagajajo tudi pouk matematike. 65,7 % anketiranih 

prilagaja pouk matematike romskim učencem vsako uro oziroma vsako drugo uro, medtem ko 

30,1 % učiteljev prilagaja matematiko manj kot polovico ur oziroma redko. 4,1 % anketiranih 

pouka matematike ne prilagaja nikoli.  

30,1 % učiteljev pouk spoznavanja okolja/naravoslovja in tehnike/družbe prilagaja vsako uro, 

13,7 % pa vsako drugo uro. 52 % učiteljev ocenjuje, da se učne diferenciacije in 

individualizacije za romske učence pri pouku spoznavanja okolja/naravoslovja in 

tehnike/družbe, poslužuje manj kot polovico ur ali redko. 4,1 % anketiranih pa spoznavanja 

okolja/naravoslovja in tehnike/družbe ne prilagaja nikoli.  

Rezultati prilagajanja pouka romskim učencem pri športu, likovni umetnosti in glasbeni 

umetnosti so popolnoma drugačni. Glasbeno umetnost prilagaja vsako uro ali vsako drugo učno 

uro le 11 % učiteljev, manj kot polovico učnih ur ali redko pa 48 %. Nikoli pouka glasbene 

umetnosti ne prilagaja 41,1 % anketiranih učiteljev. 8,2 % učiteljev prilagaja pouk likovne 

umetnosti vsako učno uro. 41,1 % anketiranih je ocenilo, da pouk likovne umetnosti prilagaja 

manj kot polovico ur ali redko, medtem ko 50,7 % učiteljev nikoli ne izvaja učne diferenciacije 

in individualizacije pri urah likovne umetnosti za romske učence.  

Najmanj anketiranih učiteljev se učne diferenciacije in individualizacije poslužuje pri pouku 

športa. Vsako uro šport prilagaja romskim učencem 6,8 % učiteljev, manj kot polovico ur ali 

redko pa 37 % učiteljev. Športa romskim učencem nikoli ne prilagaja 56,2 % anketiranih. 

U
čn

i 

p
re

d
m

et
i 

Pogostost prilagajanja pouka romskim učencem 

Vsako uro Vsako drugo 

uro 

Manj kot 

polovico ur 

Redko Ne 

prilagajam 

Skupaj 

 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

MAT 39 53,4 9 12,3 16 21,9 6 8,2 3 4,1 73 100 

SLJ 51 69,9 9 12,3 5 6,8 6 8,2 2 2,7 73 100 

SPO, 

NIT, 

DRU 

22 30,1 10 13,7 22 30,1 16 21,9 3 4,1 73 100 

ŠPO 5 6,8 0 0,0 6 8,2 21 28,8 41 56,2 73 100 

LUM 6 8,2 0 0,0 6 8,2 24 32,9 37 50,7 73 100 

GUM 7 9,6 1 1,4 8 11,0 27 37,0 30 41,1 73 100 

Tabela 4: Pogostost izvajanja učne diferenciacije in individualizacije pri različnih predmetih 

za romske učence 
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3.8.3.2 Pogostost izvajanja učne diferenciacije in individualizacije za učence priseljence 

 

Prikazani so rezultati pogostosti izvajanja učne diferenciacije in individualizacije pri 

posameznih predmetih za učence priseljence. 

Iz rezultatov je razvidno, da se učitelji pri poučevanju učencev priseljencev najpogosteje 

poslužujejo učne diferenciacije in individualizacije pri pouku slovenščine. Vsako učno uro ali 

vsako drugo učno uro pouk slovenščine prilagaja več kot polovica učiteljev (80 %), manj kot 

polovico učnih ur oziroma redko pa 18,5 % anketiranih učiteljev. 1,2 % učiteljev ocenjuje, da 

pri slovenščini za učence priseljence nikoli ne izvaja učne diferenciacije in individualizacije.  

Pri pouku spoznavanja okolja/naravoslovja/družboslovja se 47 % učiteljev poslužuje učne 

diferenciacije in individualizacije vsako uro ali vsako drugo učno uro. 45,7 % jih pouk prilagaja 

manj kot polovico učnih ur ali redko, 7,4 % anketiranih učiteljev pa se učne diferenciacije in 

individualizacije za učence priseljence ne poslužuje. 44,5 % učiteljev ocenjuje, da pouk 

matematike učencem priseljencem prilagaja vsako učno uro ali vsako drugo učno uro. Izmed 

anketiranih učiteljev jih 53,1 % prilagaja matematiko manj kot polovico učnih ur ali redko, 2,5 

% učiteljev pa se učne diferenciacije in individualizacije pri matematiki za učence priseljence 

ne poslužuje nikoli.  

Tudi tukaj so podatki glede izvajanja učne diferenciacije in individualizacije pri športu, likovni 

umetnosti in glasbeni umetnosti podobni kot pri romskih učencih. Pouk glasbene umetnosti 

učencem priseljencem vsako učno uro ali vsako drugo učno uro prilagaja 13,6 % učiteljev, manj 

kot polovico ur oziroma redko pa  53,1 % učiteljev. Tretjina učiteljev (33,3 %) ocenjuje, da se 

učne diferenciacije in individualizacije pri pouku glasbene umetnosti za romske učence ne 

poslužuje nikoli. 9,9 % vseh anketiranih učiteljev pouk likovne umetnosti prilagaja vsako uro 

ali vsako drugo učno uro. Manj kot polovico ur ali redko se jih učne diferenciacije in 

individualizacije za učence priseljence poslužuje 32,1 %, medtem ko 58 % učiteljev pouka 

likovne umetnosti nikoli ne prilagaja. Najmanj anketiranih učiteljev učencem priseljencem 

prilagaja pouk športa. Vsako učno uro ali vsako drugo učno uro izvaja učno diferenciacijo in 

individualizacijo 7,4 % učiteljev, manj kot polovico ur ali redko pa slaba tretjina učiteljev (29,6 

%). Učencem priseljencem pouka športa nikoli ne prilagaja 63 % anketiranih učiteljev. 

U
čn

i 

p
re

d
m

et
i 

Pogostost prilagajanja pouka učencem priseljencem 

Vsako uro Vsako drugo 

uro 

Manj kot 

polovico ur 

Redko Ne 

prilagajam 

Skupaj 

 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

MAT 17 21,0 19 23,5 28 34,6 15 18,5 2 2,5 81 100 

SLJ 54 66,7 1 13,6 9 11,1 6 7,4 1 1,2 81 100 

SPO, 

NIT, 

DRU 

22 27,2 16 19,8 22 27,2 15 18,5 6 7,4 81 100 

ŠPO 5 6,2 1 1,2 4 4,9 20 24,7 51 63,0 81 100 

LUM 5 6,2 3 3,7 9 11,1 17 21,0 47 58,0 81 100 

GUM 6 7,4 5 6,2 11 13,6 32 39,5 27 33,3 81 100 

Tabela 5: Pogostost izvajanja učne diferenciacije in individualizacije pri različnih predmetih 

za učence priseljence 
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3.8.3.3 Pogostost izvajanja učne diferenciacije in individualizacije za nadarjene učence 

 

Zanimalo nas je, kako pogosto učitelji izvajajo učno diferenciacijo in individualizacijo pri 

posameznih predmetih za nadarjene učence.  

Učitelji nadarjenim učencem najpogosteje prilagajajo pouk pri matematiki, slovenščini in 

spoznavanju okolja/naravoslovju in tehniki/družbi. Med predmeti se ne pojavljajo velike 

razlike. 44 % anketiranih učiteljev nadarjenim učencem pouk matematike prilagaja vsako uro 

ali vsako drugo učno uro, manj kot polovico učnih ur ali redko pa se učne diferenciacije in 

individualizacije poslužuje več kot polovica učiteljev (55 %). Nikoli pouka matematike 

nadarjenim učencem ne prilagaja 1 % anketiranih učiteljev. 

Pri pouku slovenščine izvaja 42 % učiteljev učno diferenciacijo in individualizacijo vsako uro 

ali vsako drugo učno uro, 57 % anketiranih pa manj kot polovico učnih ur oziroma redko. 1 % 

učiteljev ocenjuje, da za nadarjene pri slovenščini nikoli ne izvaja učne diferenciacije in 

individualizacije. Več kot petina anketiranih učiteljev (23 %) se učne diferenciacije in 

individualizacije pri pouku spoznavanja okolja/naravoslovja in tehnike/družbe za nadarjene 

učence poslužuje vsako uro ali vsako drugo učno uro. 71 % učiteljev pouk nadarjenim učencem 

prilagaja manj kot polovico učnih ur oziroma redko, medtem ko 6 % učiteljev ocenjuje, da se 

učne diferenciacije in individualizacije ne poslužuje nikoli. 

Podobno kot pri romskih učencih in učencih priseljencih, se tudi pri nadarjenih učitelji v 

najmanjši meri poslužujejo izvajanja učne diferenciacije in individualizacije pri glasbeni 

umetnosti, likovni umetnosti in športu. Pouk glasbene umetnosti vsako učno uro ali vsako drugo 

učno uro prilagaja 12 % anketiranih učiteljev, manj kot polovico učnih ur oziroma redko 49 %, 

nikoli pa 39 % učiteljev. 10 % učiteljev se poslužuje učne diferenciacije in individualizacije za 

nadarjene učence pri likovni umetnosti vsako uro ali vsako drugo uro, 53 % učiteljev ocenjuje, 

da pouk prilagajajo manj kot polovico učnih ur ali redko, 37 % pa nikoli. Od anketiranih 

učiteljev, ki imajo izkušnje z nadarjenimi, jih 8 % ocenjuje, da nadarjenim učencem prilagajajo 

pouk športa vsako uro ali vsako drugo učno uro, manj kot polovico učnih ur oziroma redko pa 

se učne diferenciacije in individualizacije poslužuje 40 % učiteljev. Dobra polovica anketiranih 

(52 %) se je opredelila, da pouka športa ne prilagaja nikoli. 

U
čn

i 
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Pogostost prilagajanja pouka nadarjenim učencem 

Vsako uro Vsako drugo 

uro 

Manj kot 

polovico ur 

Redko Ne 

prilagajam 

Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

MAT 18 18,0 26 26,0 47 47,0 8 8,0 1 1,0 100 100 

SLJ 18 18,0 24 24,0 50 50,0 7 7,0 1 1,0 100 100 

SPO, 

NIT, 

DRU 

9 9,0 14 14,0 52 52,0 19 19,0 6 6,0 100 100 

ŠPO 3 3,0 5 5,0 14 14,0 26 26,0 52 52,0 100 100 

LUM 1 1,0 9 9,0 23 23,0 30 30,0 37 37,0 100 100 

GUM 3 3,0 9 9,0 17 17,0 32 32,0 39 39,0 100 100 

Tabela 6: Pogostost izvajanja učne diferenciacije in individualizacije pri različnih predmetih 

za nadarjene učence 
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3.8.3.4 Pogostost izvajanja učne diferenciacije in individualizacije za učence s posebnimi 

potrebami 

 

Prikazani so rezultati, kako pogosto so učitelji ocenili, da izvajajo učno diferenciacijo in 

individualizacijo pri posameznih predmetih za učence s posebnimi potrebami.  

Anketirani učitelji najpogosteje učencem s posebnimi potrebami prilagajajo pouk pri 

slovenščini, matematiki in spoznavanju okolja/naravoslovju in tehniki/družbi.  

93,6 % učiteljev ocenjuje, da se učne diferenciacije in individualizacije pri pouku slovenščine 

za učence s posebnimi potrebami poslužuje vsako uro ali vsako drugo učno uro. 6,4 % 

anketiranih učiteljev pouk prilagaja manj kot polovico vseh ur, nihče od anketiranih pa ne 

ocenjuje, da pouka slovenščine učencem s posebnimi potrebami ne prilagaja. Podobno je tudi 

pri matematiki, kjer se 92,6 % anketiranih učiteljev poslužuje učne diferenciacije in 

individualizacije vsako uro ali vsako drugo učno uro. 7,3 % učiteljev pouk prilagaja manj kot 

polovico učnih ur ali redko, medtem ko tudi tukaj nihče izmed anketiranih učiteljev ne ocenjuje, 

da pouka matematike učencem s posebnimi potrebami ne prilagaja. Pri pouku spoznavanja 

okolja/naravoslovja in tehnike/družbe učencem s posebnimi potrebami vsako učno uro ali vsako 

drugo učno uro prilagaja pouk 56 % učiteljev, manj kot polovico učnih ur oziroma redko pa 

38,5 % učiteljev. Nikoli se učne diferenciacije in individualizacije pri pouku spoznavanja 

okolja/naravoslovja in tehnike/družbe za učence s posebnimi potrebami ne poslužuje 5,5 % 

anketiranih učiteljev. 

Šport, glasbeno umetnost in likovno umetnost učitelji učencem s posebnimi potrebami 

prilagajajo manj pogosto kot prej omenjene predmete.  

17,4 % učiteljev ocenjuje, da se pri športu poslužujejo učne diferenciacije in individualizacije 

vsako učno uro, 8,3 % vsako drugo učno uro in 22 % učiteljev manj kot polovico učnih ur. Pouk 

športa redko prilagaja 31,2 % učiteljev, približno petina učiteljev (21,1 %) pa ocenjuje, da 

pouka športa učencem s posebnimi potrebami ne prilagaja. 23 % anketiranih učiteljev ocenjuje, 

da izvajajo učno diferenciacijo in individualizacijo pri pouku likovne umetnosti vsako uro ali 

U
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Pogostost prilagajanja pouka učencem s posebnimi potrebami 

Vsako uro Vsako drugo 

uro 

Manj kot 

polovico ur 

Redko Ne 

prilagajam 

Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f  f % 

MAT 77 70,6 24 22,0 7 6,4 1 0,9 0 0,0 109 100 

SLJ 76 69,7 26 23,9 7 6,4 0 0,0 0 0,0 109 100 

SPO, 

NIT, 

DRU 

39 35,8 22 20,2 36 33,0 6 5,5 6 5,5 109 100 

ŠPO 19 17,4 9 8,3 24 22,0 34 31,2 23 21,1 109 100 

LUM 15 13,8 10 9,2 22 20,2 35 32,1 27 24,8 109 100 

GUM 14 12,8 12 11,0 21 19,3 35 32,1 27 24,8 109 100 

Tabela 7: Pogostost izvajanja učne diferenciacije in individualizacije pri različnih predmetih 

za učence s posebnimi potrebami 
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vsako drugo uro, 20,2 % manj kot polovico ur pouk, 32,1 % pa redko. Nikoli pouka likovne 

umetnosti ne prilagaja 24,8 % anketiranih učiteljev.  

Pouk glasbene umetnosti učitelji učencem s posebnimi potrebami prilagajajo najredkeje. 23,8 

% učiteljev se učne diferenciacije in individualizacije poslužuje vsako učno uro ali vsako drugo 

učno uro, slaba polovica anketiranih učiteljev (51,4 %) pa manj kot polovico učnih ur ali redko. 

Pouk glasbene umetnosti učencem s posebnimi potrebami nikoli ne prilagaja 24,8 % učiteljev. 

 

 

*** 

Učitelji so na podlagi izkušenj ocenili, kako pogosto prilagajajo pouk romskim učencem, 

učencem priseljencem, nadarjenim učencem in učencem s posebnimi potrebami pri različnih 

predmetih. Ko smo za vsako skupino učencev pri vseh predmetih posebej sešteli dobljene 

rezultate pri ocenah »vsako uro« in »vsako drugo uro«, smo dobili rezultat, da učitelji od 1. do 

5. razreda osnovne šole ocenjujejo, da pouk na splošno najbolj prilagajajo učencem s posebnimi 

potrebami, nato učencem priseljencem in romskim učencem ter najmanj nadarjenim učencem. 

Zanimivo se nam zdi, da se za izvajanje učne diferenciacije in individualizacije učitelji čutijo 

najbolj usposobljeni za nadarjene učence, hkrati pa jim pouk prilagajajo najmanj. To lahko kaže 

na mišljenje učiteljev, da nadarjenim učencem ni potrebno toliko prilagajati pouka, saj nimajo 

težav npr. z razumevanjem učne vsebine in se posledično lahko čutijo bolj kompetentne. 

Učencem s posebnimi potrebami anketirani učitelji v največji meri prilagajajo pouk 

slovenščine, matematike in pouk spoznavanja okolja/naravoslovja in tehnike/družbe. Sledi še 

pouk športa in glasbene umetnosti. Najmanj pa se učne diferenciacije in individualizacije 

poslužujejo pri likovni umetnosti. 

Učencem priseljencem učitelji najpogosteje prilagajajo pouk slovenščine, sledi spoznavanje 

okolja/naravoslovja in tehnike/družbe in pouk matematike. V manjši meri izvajajo učno 

diferenciacijo in individualizacijo pri glasbeni umetnosti in likovni umetnosti, najmanj pa pri 

športu.  

Učitelji, vključeni v raziskavo, ocenjujejo, da se pri poučevanju romskih učencev največkrat 

poslužujejo učne diferenciacije in individualizacije pri slovenščini, nato matematiki in 

spoznavanju okolja/naravoslovju in tehniki/družbi. Sledijo  glasbena umetnost, likovna 

umetnost in šport.  

Nadarjenim učencem učitelji največkrat prilagajajo pouk matematike, nato slovenščine in manj 

spoznavanja okolja/naravoslovja in tehnike/družbe. V manjši meri pa se učne diferenciacije in 

individualizacije lotijo pri glasbeni umetnosti, likovni umetnosti in športu.  

Pri interpretiranju rezultatov se je treba zavedati, da je količina prilagoditev pri določenih 

predmetih za različne skupine učencev spremenljiva, saj se vsak posameznik individualno 

razlikuje. Nobena od omenjenih skupin ni homogena, zato vsak posameznik potrebuje drugačne 

prilagoditve. 
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3.8.4 Pogostost izvajanja različnih oblik učne diferenciacije in 

individualizacije za različne skupine učencev  
 

V raziskavi nas je zanimalo, kako pogosto se učitelji poslužujejo posameznih oblik učne 

diferenciacije in individualizacije za različne učence.  

3.8.4.1 Pogostost izvajanja različnih oblik učne diferenciacije in individualizacije za 

romske učence 

 

Trditve  

 

Pogostost prilagajanja romskim učencem 

 

Nikoli  

 

Redko 

 

Včasih 

 

Pogosto 

 

Vedno 

 

Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Učencu prilagodim obliko 

dela, ki mu najbolje ustreza. 

0 0,0 5 6,8 17 23,3 42 57,5 9 12,3 73 100 

Glede na učenčev učni stil se 

poslužujem ustreznih metod 

dela. 

0 0,0 4 5,5 14 19,2 43 58,9 12 16,4 73 100 

Pristopim k učencu in mu 

dodatno razložim navodila, 

učno vsebino. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 41,1 43 58,9 73 100 

Izdelam posebne 

pripomočke oz. konkreten 

material, da lažje usvoji 

učno vsebino. 

4 5,5 6 8,2 28 38,4 33 45,2 2 2,7 73 100 

Učenec uporablja različno 

informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo 

(računalnik, interaktivna 

tabla, snemalnik …). 

11 15,1 23 31,5 28 38,4 10 13,7 1 1,4 73 100 

Prilagodim učni list. 1 1,4 5 6,8 23 31,5 36 49,3 8 11,0 73 100 

Učencu posredujem sprotno 

povratno informacijo. 

0 0,0 0 0,0 5 6,8 28 38,4 40 54,8 73 100 

Prilagodim količino in 

zahtevnost domače naloge. 

1 1,4 5 6,8 14 19,2 32 43,8 21 28,8 73 100 

Prilagodim preverjanje in 

ocenjevanje znanja 

(zahtevnost, čas …). 

13 17,8 10 13,7 17 23,3 23 31,5 10 13,7 73 100 

Učno vsebino predhodno 

posnamem, da jo lahko 

učenec večkrat posluša 

doma. 

66 90,4 4 5,5 0 0,0 2 2,7 1 1,4 73 100 

Razlago poenostavim, 

demonstriram in narišem, 

dodam primere. 

3 4,1 2 2,7 14 19,2 44 60,3 10 13,7 73 100 

Besede ali osnovne fraze 

prevedem v njegov materni 

jezik. 

48 65,8 13 17,8 7 9,6 4 5,5 1 1,4 73 100 

Pri glasnem branju se sam 

odloči ali bo sodeloval. 

13 17,8 14 19,2 24 32,9 15 20,5 7 9,6 73 100 

Učenec med poukom 

uporablja slovar in ga sproti 

piše tudi sam. 

58 79,5 6 8,2 3 4,1 5 6,8 1 1,4 73 100 

Tabela 8: Pogostost izvajanja različnih oblik učne diferenciacije in individualizacije za romske 

učence 
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Pri prilagajanju pouka romskim učencem anketirani učitelji ocenjujejo, da se v največji meri 

poslužujejo dodatne razlage navodil in učne vsebine. 41,1 % učiteljev pogosto pristopi k učencu 

in mu dodatno razloži navodila ali učno vsebino, 58,9 % pa jih ocenjuje, da to storijo vedno. 

Rezultati se skladajo z ugotovitvami raziskave Lesar in Dežman (2012), ki sta ugotovili, da 

učitelji pri različnih učnih predmetih učencu najpogosteje nudijo individualno pomoč in 

dodatno razlago snovi.  

Druga najpogostejše izvajana oblika učne diferenciacije in individualizacije za romske učence 

je posredovanje sprotne povratne informacije učencu. 6,8 % anketiranih učiteljev ocenjuje, da 

podajo učencu povratno informacijo včasih, 38,4 % jih to naredi pogosto, vedno pa povratno 

informacijo romskemu učencu poda 54,8 % učiteljev. Učitelji se glede na učenčev učni stil 

poslužujejo tudi ustreznih metod dela. 24,7 % jih ocenjuje, da to storijo redko oziroma včasih, 

medtem ko 75,3 % učiteljev prilagodi metodo dela pogosto oziroma vedno.  

21,9 % anketiranih učiteljev ocenjuje, da redko oziroma včasih poenostavijo razlago, jo 

demonstrirajo, narišejo ali dodajo primere, medtem ko 74 % učiteljev ocenjuje, da to storijo 

pogosto oziroma vedno. Razlage romskim učencem nikoli ne poenostavi, demonstrira, nariše 

ali doda primere 4,1 % anketiranih učiteljev. 

Romskim učencem redko oziroma včasih prilagodi količino in zahtevnost domače naloge 26 % 

učiteljev. Omenjene oblike učne diferenciacije in individualizacije se pogosto oziroma vedno 

poslužuje 72,6 % učiteljev, medtem ko tega ne stori nikoli 1,4 % anketiranih. 30,1 % učiteljev 

ocenjuje, da romskemu učencu redko oziroma včasih prilagodi obliko dela, ki mu najbolje 

ustreza, medtem ko jih 69,8 % pravi, da prilagodijo obliko dela pogosto ali vedno. 

Ena od ponujenih možnosti je bila tudi uporaba prilagojenega učnega lista. 38,3 % anketiranih 

učiteljev romskemu učencu prilagodi učni list redko oziroma včasih, 60,3 % pa se tega 

poslužuje pogosto oziroma vedno. Da bi učenec učno vsebino lažje usvojil, 46,6 % učiteljev 

redko oziroma včasih izdela posebne pripomočke oziroma konkreten material. Tega nikoli ne 

naredi 5,5 %, medtem ko 47,9 % anketiranih učiteljev to počne pogosto oziroma vedno. 37 % 

učiteljev se redko oziroma včasih poslužuje tudi prilagoditev preverjanja in ocenjevanja znanja, 

pogosto oziroma vedno pa to dela 45,2 % učiteljev. Preverjanja ali ocenjevanja znanja 

romskemu učencu nikoli ne prilagodi 17,8 % učiteljev. 69,9 % učiteljev romskemu učencu 

redko oziroma včasih omogoči uporabo različne informacijsko-komunikacijske tehnologije. 

15,1 % jih navaja, da to storijo pogosto ali vedno, medtem ko jih enak odstotek navaja, da tega 

ne naredijo nikoli. 

Ker je pri romskih učencih osnovni problem znanje slovenskega jezika, smo v anketni 

vprašalnik vključili priporočljive strategije prilagajanja pouka za razvoj jezika. Posnetek učne 

ure, pisanje in uporaba slovarja, lastna odločitev glede glasnega branja in prevod besed v 

romščino so oblike učne diferenciacije in individualizacije, ki so glede na rezultate raziskave v 

razredih najmanj zastopane. Da se lahko učenec sam odloči o sodelovanju pri glasnem branju, 

je potrdilo 30,1 % učiteljev (pogosto oziroma vedno). Redko ali včasih to omogoči 52,1 % 

anketiranih učiteljev, nikoli pa se tega ne posluži 17,8 %. 8,2 % učiteljev je navedlo, da 

romskega učenca pogosto oziroma vedno spodbujajo k uporabi slovarja in k pisanju lastnega 

slovarja. Redko oziroma včasih se te oblike poslužuje 12,3 % učiteljev, medtem ko 79,5 % 

učiteljev uporabe slovarja in pisanje lastnega ne izvaja nikoli. Besede ali osnovne fraze iz 

slovenščine v romščino pogosto oziroma vedno prevaja 6,9 % anketiranih, medtem ko jih to 

počne redko ali včasih 27,4 %. Prevajanja se nikoli ne loti 65,8 % učiteljev, ki delajo z Romi. 

Na nizko stopnjo prevajanja besed v romščino sta opozorili tudi Lesar in Dežman (2012), saj 

se v raziskavi za to obliko prilagajanja pouka ni opredelil nobeden od učiteljev. 
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Daleč najmanj pa je med učitelji, ki imajo izkušnje s poučevanjem romskih učencev, zastopano 

predhodno snemanje učne vsebine, kar učencu omogoča večkratno poslušanje. 4,1 % učiteljev 

ocenjuje, da to počnejo pogosto oziroma vedno, 5,5 % redko ali včasih, 90,4 % učiteljev pa 

pove, da tega ne storijo nikoli.  

 

3.8.4.2 Pogostost izvajanja različnih oblik učne diferenciacije in individualizacije za 

učence priseljence 

 

 

Trditve  

 

Pogostost prilagajanja učencem priseljencem 

 

Nikoli  

 

Redko 

 

Včasih 

 

Pogosto 

 

Vedno 

 

Skupaj 

 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Učencu prilagodim obliko 

dela, ki mu najbolje ustreza. 

0 0,0 10 12,3 32 39,5 32 39,5 7 8,6 81 100 

Glede na učenčev učni stil 

se poslužujem ustreznih 

metod dela. 

1 1,2 3 3,7 23 28,4 44 54,3 10 12,3 81 100 

Pristopim k učencu in mu 

dodatno razložim navodila, 

učno vsebino. 

0 0,0 2 2,5 2 2,5 30 37,0 47 58,0 81 100 

Izdelam posebne 

pripomočke oz. konkreten 

material, da lažje usvoji 

učno vsebino. 

2 2,5 13 16,0 27 33,3 35 43,2 4 4,9 81 100 

Učenec uporablja različno 

informacijsko-

komunikacijsko 

tehnologijo (računalnik, 

interaktivna tabla, 

snemalnik …). 

12 14,6 20 24,4 28 34,1 20 24,4 2 2,4 81 100 

Prilagodim učni list. 4 4,9 9 11,1 28 34,6 31 38,3 9 11,1 81 100 

Učencu posredujem sprotno 

povratno informacijo. 

0 0,0 1 1,2 4 4,9 26 32,1 50 61,7 81 100 

Prilagodim količino in 

zahtevnost domače naloge. 

4 4,9 12 14,8 18 22,2 26 32,1 21 25,9 81 100 

Prilagodim preverjanje in 

ocenjevanje znanja 

(zahtevnost, čas …). 

9 11,1 12 14,8 20 24,7 17 21,0 23 28,4 81 100 

Učno vsebino predhodno 

posnamem, da jo lahko 

učenec večkrat posluša 

doma. 

66 81,5 9 11,1 2 2,5 3 3,7 1 1,2 81 100 

Razlago poenostavim, 

demonstriram in narišem, 

dodam primere. 

0 0,0 3 3,7 20 24,7 44 54,3 14 17,3 81 100 

Besede ali osnovne fraze 

prevedem v njegov materni 

jezik. 

24 29,6 6 7,4 24 29,6 16 19,8 11 13,6 81 100 

Pri glasnem branju se sam 

odloči ali bo sodeloval. 

8 9,9 14 17,3 30 37,0 15 18,5 14 17,3 81 100 

Učenec med poukom 

uporablja slovar in ga 

sproti piše tudi sam. 

31 38,3 12 14,8 21 25,9 15 18,5 2 2,5 81 100 

Tabela 9: Pogostost izvajanja različnih oblik učne diferenciacije in individualizacije za učence 

priseljence 
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Anketirani učitelji, ki imajo izkušnje z učenci priseljenci, se največkrat poslužujejo dodatne 

razlage učne vsebine in navodil. 95 % učiteljev ocenjuje, da pogosto oziroma vedno pristopijo 

k učencu priseljencu in mu dodatno razložijo navodila in učno vsebino. Redko oziroma včasih 

se dodatne razlage poslužuje 5 % učiteljev. 

93,8 % anketiranih učiteljev navaja, da učencu priseljencu pogosto ali vedno posredujejo 

sprotno povratno informacijo o njegovem delu, medtem ko 6,1 % učiteljev pravi, da to počnejo 

redko oziroma včasih. Pogosto in vedno 71,6 % učiteljev učencem priseljencem razlago 

poenostavi, demonstrira, nariše in doda primere. Da to počnejo redko oziroma včasih, se je 

opredelilo 28,4 % anketiranih učiteljev.  

Glede na učenčev učni stil dobri dve tretjini učiteljev (66,6 %) pogosto oziroma vedno 

prilagajata tudi metode dela, medtem ko 32,1 % učiteljev navaja, da to počnejo redko oziroma 

včasih. 1,2 % anketiranih metod dela ne spreminja. Več kot polovica učiteljev (58 %) učencem 

priseljencem pogosto ali vedno prilagaja tudi količino in zahtevnost domače naloge. Da to 

izvajajo redko oziroma včasih, navaja 37 % anketiranih, nikoli pa 4,9 % učiteljev. 

Slaba polovica učiteljev (49,4 %), ki ima izkušnje s poučevanjem priseljencev, ocenjuje, da se 

pogosto in vedno poslužuje prilagajanja učnih listov ter preverjanja in ocenjevanja znanja. Učni 

list redko oziroma včasih prilagodi 45,7 % anketiranih učiteljev, preverjanje in ocenjevanje 

znanja pa 39,5 % učiteljev. Učnega lista učencem priseljencem nikoli ne prilagodi 4,9 % 

učiteljev, preverjanja in ocenjevanja znanja pa 11,1 % učiteljev.  

Slaba polovica učiteljev (48, 1 %) ocenjuje, da učencu pogosto oziroma vedno prilagodi obliko 

dela, ki mu najbolj ustreza. Hkrati enak odstotek učiteljev (48,1 %) navaja, da za učenca 

priseljenca pogosto oziroma vedno izdelajo posebne pripomočke ali konkreten material, da 

lažje usvoji učno vsebino. 51,8 % anketiranih učiteljev redko oziroma včasih prilagodi obliko 

dela, ki učencu najbolj ustreza, redko oziroma včasih pa za lažje razumevanje snovi 49,3 % 

učiteljev izdela posebne pripomočke. Nikoli tega ne naredi 2,5 % anketiranih učiteljev.  

35,8 % učiteljev učencu priseljencu pogosto oziroma vedno omogoči samostojno odločitev 

glede sodelovanja pri glasnem branju, 54,3 % jih navaja, da se tega poslužujejo redko ali včasih, 

9,9 % pa jih ocenjuje, da te prilagoditve ne uporabljajo. 

Naslednja oblika učne diferenciacije in individualizacije glede na pogostost izvajanja je 

prevajanje besed ali osnovnih fraz iz slovenščine v materni jezik učenca. 35,8 % učiteljev 

navaja, da se tega poslužuje pogosto oziroma vedno, medtem ko 37 % učiteljev to izvaja redko 

ali včasih. Za prevod besed se nikoli ne odloči 29,6 % anketiranih učiteljev. 

Dobra četrtina (26,8 %) učiteljev pogosto oziroma vedno učencem priseljencem omogoči 

uporabo IKT, medtem ko se 58,5 % učiteljev tega poslužuje redko ali včasih. 14,6 % anketiranih 

navaja, da informacijsko-komunikacijske tehnologije učenci ne uporabljajo. 

Med najmanj zastopanimi v razredu sta uporaba in pisanje slovarja ter predhodno snemanje 

učne vsebine. 21 % učiteljev pogosto oziroma vedno učence priseljence spodbuja k uporabi in 

pisanju slovarja, redko ali včasih pa se tega poslužuje 40,7 % učiteljev. Nikoli tega ne počne 

38,3 % anketiranih.  

V najmanjšem odstotku se učitelji poslužujejo snemanja učne vsebine, kar učencu omogoča 

večkratno poslušanje. Da to počnejo pogosto ali vedno, ocenjuje 4,9 % učiteljev, medtem ko 

13,6 % anketiranih navaja, da se tega poslužujejo redko oziroma včasih. Večina učiteljev (81,5 

%) se nikoli ne odloči za predhodno snemanje učne vsebine. 
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Budinoska (2013) je v raziskavi ugotovila, da učitelji velik del učnega neuspeha učencev 

priseljencev pripisujejo neznanju jezika. Zanimivo je, da se tako v naši raziskavi kot njeni, 

učitelji ne poslužujejo oblik učne diferenciacije in individualizacije, ki spodbujajo razvoj jezika. 

 

3.8.4.3 Pogostost izvajanja različnih oblik učne diferenciacije in individualizacije za 

nadarjene učence 

 

 

Trditve  

 

Pogostost prilagajanja nadarjenim učencem 

 

Nikoli  

 

Redko 

 

Včasih 

 

Pogosto 

 

Vedno 

 

Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Učencu prilagodim obliko 

dela, ki mu najbolje ustreza. 

4 4,0 11 11,0 30 30,0 44 44,0 11 11,0 100 100 

Glede na učenčev učni stil 

se poslužujem ustreznih 

metod dela. 

3 3,0 11 11,0 28 28,0 45 45,0 13 13,0 100 100 

Učenec uporablja različno 

informacijsko-

komunikacijsko 

tehnologijo (računalnik, 

interaktivna tabla, 

snemalnik …). 

12 12,0 15 15,0 27 27,0 33 33,0 13 13,0 100 100 

Prilagodim učni list, dodam 

zahtevnejše naloge. 

3 30 1 1,0 21 21,0 49 49,0 26 26,0 100 100 

Učencu posredujem sprotno 

povratno informacijo. 

0 0,0 4 4,0 9 9,0 40 40,0 47 47,0 100 100 

Prilagodim količino in 

zahtevnost domače naloge. 

6 6,0 8 8,0 21 21,0 41 41,0 24 24,0 100 100 

Prilagodim preverjanje in 

ocenjevanje znanja 

(zahtevnost, obseg). 

35 35,0 15 15,0 23 23,0 15 15,0 12 12,0 100 100 

Učenec si lahko sam izbere 

nalogo (naslov književnega 

besedila, spisa, seminarske 

naloge). 

12 12,0 8 8,0 34 34,0 35 35,0 11 11,0 100 100 

Po končani dejavnosti dobi 

učenec dodatno delo ali 

nudi pomoč ostalim. 

1 1,0 1 1,0 16 16,0 56 56,0 26 26,0 100 100 

Dopustim, da svoje znanje 

pokaže na različne načine, 

kot je dramatizacija, 

poustvarjanje, recitiranje, 

govorni nastop. 

0 0,0 2 2,0 15 15,0 57 57,0 26 26,0 100 100 

Postavim ga v problemsko 

naravnane učne situacije, s 

čimer vzbudim motivacijo, 

preverim predznanje, 

izkušnje, stališča. 

0 0,0 2 2,0 13 13,0 64 64,0 21 21,0 100 100 

Usmerjam ga v 

raziskovalno delo. 

0 0,0 3 30 27 27,0 52 52,0 18 18,0 100 100 

Tabela 10: Pogostost izvajanja različnih oblik učne diferenciacije in individualizacije za 

nadarjene učence 
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Rezultati kažejo, da 87 % učiteljev nadarjenim učencem posreduje sprotno povratno 

informacijo pogosto ali vedno. 13 % učiteljev navaja, da to storijo redko ali včasih. Velik delež 

anketiranih učiteljev (85 %) ocenjuje, da pogosto oziroma vedno postavijo nadarjenega učenca 

v problemsko naravnane situacije, s čimer vzbudijo njegovo motiviranost, preverijo predznanje, 

izkušnje in stališča. 15 % učiteljev to izvaja redko oziroma včasih.  

Da nadarjeni učenci lahko pokažejo svoje znanje na različne načine, se strinja 83 % učiteljev, 

ki se tega poslužujejo pogosto ali vedno. 17 % jih navaja, da to dopustijo redko ali včasih. Ko 

učenec konča določeno dejavnost, mu 82 % učiteljev pogosto ali vedno dodeli dodatno 

dejavnost ali ga poprosi, da nudi pomoč ostalim. Redko oziroma včasih se tega poslužuje 17 % 

učiteljev, nikoli pa 1 % anketiranih učiteljev. Tudi raziskava Platiše (2002) kaže, da večina 

učiteljev pogosto dodeli učencem dodatno dejavnost ali jih spodbudijo, da pomagajo sošolcem. 

Podobne so tudi ugotovitve raziskave glede vključevanja težjih nalog, ki jo je opravila Platiše 

(2002). 75 % učiteljev, ki imajo izkušnje s poučevanjem nadarjenih, pogosto ali vedno prilagaja 

učni list in vključi zahtevnejše naloge, medtem ko se tega poslužuje redko oziroma včasih 22 

% učiteljev. Učnega lista nadarjenemu učencu nikoli ne prilagodi 30 % učiteljev. 

Anketirani učitelji (70 %) nadarjene učence pogosto oziroma vedno usmerjajo v raziskovalno 

delo. Tega se redko ali včasih poslužuje 57 % učiteljev. 

Prilagoditve glede količine in zahtevnosti domače naloge pogosto oziroma vedno izvaja 65 % 

učiteljev, redko ali včasih 38 %, 35 % učiteljev pa nikoli.  

Glede na pogostost izvajanja sta naslednji prilagajanje metod in oblik dela. Metode dela pogosto 

ali vedno prilagaja 58 % učiteljev, medtem ko se prilagajanja oblik dela, ki najbolje ustrezajo 

učencu, loti 55 % učiteljev. 39 % učiteljev se poslužuje prilagajanja metod dela glede na 

učenčev učni stil redko ali včasih, nikoli pa 3 % učiteljev. 41 % anketiranih učiteljev navaja, da 

prilagajajo oblike dela redko ali včasih, nikoli pa tega ne počne 4 % učiteljev.  

V manjši meri učitelji nadarjene učence spodbujajo in jim nudijo delo z informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo ter jim omogočajo samostojno izbiro naloge. Da nadarjen učenec 

pogosto oziroma včasih uporablja IKT, se je opredelilo 46 %, medtem ko je 42 % učiteljev 

izrazilo, da to počnejo redko ali včasih. Nikoli se te oblike ne poslužuje 12 % anketiranih 

učiteljev. Tudi omogočanje samostojne izbire naloge 46 % učiteljev izvaja pogosto ali vedno, 

42 % redko oziroma včasih, 12 % učiteljev pa tega ne dovoli nikoli.  

Glede prilagajanja preverjanja in ocenjevanja znanja nadarjenim učencem so odstotki bolj 

enakomerno porazdeljeni. 27 % učiteljev se je opredelilo, da to izvaja pogosto ali vedno, 38 %, 

da redko ali včasih, 35 % pa tega ne počne nikoli.  
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3.8.4.4 Pogostost izvajanja različnih oblik učne diferenciacije in individualizacije za 

učence s posebnimi potrebami 

 

 

Trditve  

 

Pogostost prilagajanja učencem s posebnimi potrebami 

 

Nikoli  

 

Redko 

 

Včasih 

 

Pogosto 

 

Vedno 

 

Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Učencu prilagodim obliko 

dela, ki mu najbolje ustreza. 

0 0,0 1 0,9 11 10,1 71 65,1 26 23,9 109 100 

Glede na učenčev učni stil se 

poslužujem ustreznih metod 

dela. 

0 0,0 1 0,9 12 11,0 65 59,6 31 28,4 109 100 

Pristopim k učencu in mu 

dodatno razložim navodila, 

učno vsebino. 

0 0,0 1 0,9 2 1,8 34 31,2 72 66,1 109 100 

Izdelam posebne 

pripomočke oz. konkreten 

material, da lažje usvoji učno 

vsebino. 

2 1,8 5 4,6 29 26,6 65 59,6 8 7,3 109 100 

Učenec uporablja različno 

informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo 

(računalnik, interaktivna 

tabla, snemalnik …). 

17 15,6 26 23,9 40 36,7 25 22,9 1 0,9 109 100 

Prilagodim učni list (oblika, 

pisava, zahtevnost, obseg 

…). 

1 0,9 3 2,8 19 17,4 51 46,8 35 32,1 109 100 

Učencu posredujem sprotno 

povratno informacijo. 

0 0,0 1 0,9 4 3,7 34 31,2 70 64,2 109 100 

Prilagodim količino in 

zahtevnost domače naloge. 

2 1,8 1 0,9 26 23,9 46 42,2 34 31,2 109 100 

Prilagodim preverjanje in 

ocenjevanje znanja (oblika, 

zahtevnost, obseg, čas). 

2 1,8 5 4,6 17 15,6 40 36,7 45 41,3 109 100 

Razlago poenostavim, 

narišem in demonstriram, 

dodam primere. 

1 0,9 1 0,9 15 13,8 54 49,5 38 34,9 109 100 

Učno vsebino predhodno 

posnamem, da jo lahko 

učenec večkrat posluša 

doma. 

91 83,5 14 12,8 2 1,8 2 1,8 0 0,0 109 100 

Pomagam mu pri 

organizaciji mize, torbe, 

učnih pripomočkov. 

5 4,6 9 8,3 35 32,1 42 38,5 18 16,5 109 100 

Tabela 11: Pogostost izvajanja različnih oblik učne diferenciacije in individualizacije za 

učence s posebnimi potrebami 

Iz tabele je razviden visok odstotek posluževanja večine strategij s strani učiteljev za učence s 

posebnimi potrebami. V največji meri se anketirani učitelji, ki imajo z dotično skupino izkušnje, 

poslužujejo dodatne razlage navodil in učne vsebine. 97,3 % učiteljev navaja, da to počnejo 

pogosto oziroma vedno, redko ali včasih pa 2,7% učiteljev.  

Da učencu pogosto ali vedno posredujejo sprotno povratno informacijo, ocenjuje 95,4 % 

učiteljev, 4,6 % pa jih to počne redko ali včasih. Večina učiteljev učencem s posebnimi 

potrebami prilagaja tudi obliko dela, ki jim najbolj ustreza. 89 % to počne pogosto oziroma 
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vedno, 11 % pa redko ali včasih. Ustreznih metod dela se pogosto ali vedno poslužuje 88 % 

anketiranih, medtem ko se jih 11,9 % tega poslužuje redko ali včasih.  

Učencem s posebnimi potrebami 84,4 % anketiranih učiteljev poenostavi razlago, nariše, 

demonstrira in doda primere (pogosto ali vedno). 14,7 % učiteljev navaja, da to izvajajo redko 

ali včasih, 0,9 % učiteljev pa se tega ne poslužuje nikoli. Pogosto ali vedno 78,9 % učiteljev 

učencem prilagaja tudi učni list, medtem ko se dobra petina učiteljev (20,2 %) tega poslužuje 

redko ali včasih. Učnega lista nikoli ne prilagodi 0,9 % učiteljev. 

Preverjanje in ocenjevanje znanja učencem s posebnimi potrebami pogosto oziroma vedno 

prilagajajo 78 % učiteljev, dobra petina (20,2 %) pa jih to počne redko oziroma včasih. 1,8 % 

anketiranih učiteljev je navedlo, da se tega ne poslužujejo nikoli. 

73,4 % učiteljev ocenjuje, da učencem s posebnimi potrebami pogosto oziroma vedno 

prilagajajo količino in zahtevnost domače naloge, medtem ko 24,8 % učiteljev to počne redko 

ali včasih. Nikoli tega ne izvaja 1,8 % učiteljev. Približno dve tretjini (66,9 %) učiteljev pogosto 

ali vedno izdelata posebne pripomočke, da učenci lažje usvojijo učno vsebino, 31,2 % jih to 

počne redko ali včasih, 1,8 % učiteljev pa nikoli. 

Več kot polovica anketiranih učiteljev (55 %) učencem s posebnimi potrebami pomaga pri 

organizaciji mize, torbe in učnih pripomočkov. 40,4 % učiteljev navaja, da to počnejo redko ali 

včasih, in 4,6 %, da tega ne delajo nikoli. V manjši meri učenci s posebnimi potrebami 

uporabljajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. 23,8 % učiteljev ocenjuje, da se tega 

poslužujejo pogosto ali vedno, medtem ko 60,6 % učiteljev navaja, da se IKT učenci 

poslužujejo redko ali včasih, 15,6 % pa jih pove, da nikoli.  

Anketirani učitelji bistveno slabše ocenjujejo posluževanje predhodnega snemanja učne 

vsebine. 1,8 % učiteljev navaja, da to počnejo pogosto. Redko oziroma včasih predhodno 

posname učno vsebino 14,6 % učiteljev, medtem ko se 83,5 % anketiranih učiteljev tega ne 

poslužuje nikoli. 

 

*** 

Iz predstavitve rezultatov je razvidno, da se učitelji pri poučevanju romskih učencev 

najpogosteje poslužujejo dodatne razlage navodil in učne vsebine in jim posredujejo sprotno 

povratno informacijo. Najmanj učiteljev navaja uporabo IKT, slovarja (in pisanja lastnega 

slovarja), prilagajanje pouka na podlagi prevajanja besed in posluževanja predhodnega 

snemanja učne vsebine. Enako je tudi pri učencih priseljencih. Kljub temu da je pri obeh 

skupinah temeljna težava neznanje oziroma pomanjkljivo znanje slovenskega jezika, se učitelji 

omenjenih oblik učne diferenciacije in individualizacije poslužujejo pri priseljencih v višjem 

odstotku kot pri Romih.  

Po izračunu vseh ocen »pogosto« in »vedno« vidimo, da učitelji najpogosteje različne oblike 

učne diferenciacije in individualizacije uporabljajo pri poučevanju učencev s posebnimi 

potrebami. Anketirani učitelji najpogosteje navajajo dodatno razlago in podajanje sprotne 

povratne informacije, najmanj pa se poslužujejo pomoči pri organizaciji mize, torbe, 

pripomočkov in uporabe IKT ter predhodnega snemanja učne vsebine.  

Pri poučevanju nadarjenih učencev učitelji najpogosteje ocenjujejo posredovanje povratne 

informacije učencem in postavljanje problemskih situacij, v najmanjši meri pa se poslužujejo 

prilagajanja preverjanja in ocenjevanja znanja. 
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3.8.5 Količina prilagajanja pouka 
 

Zanimala nas je presoja učiteljev o količini izvajanja učne diferenciacije in individualizacije v 

razredu. 

 

Graf 6: Količina prilagajanja pouka 

Iz rezultatov je razvidno, da 82,5 % vseh anketiranih učiteljev meni, da pouk prilagajajo tako 

pogosto, kot je potrebno. Ostalih 17,5 % učiteljev meni, da bi morali pouk prilagoditi pogosteje. 

Pri možnosti, da bi pouk prilagodili pogosteje, če …, smo dobili naslednje odgovore: 

– »… bi utegnila, vendar ni vedno dovolj časa.« 

– »… bi imela dovolj časa za pripravo prilagoditve in bi jih drugi učenci omogočali (ne        

       bi motili pouka).« 

– »… bi bilo več časa in materiala.« 

– »… bi imela več časa.«  

– »… bi imel več časa za organizacijo, pripravo.«  

– »… bi imel več časa.« 

– »… me ne bi omejeval čas, št. učencev in učni načrt ter snov.« 

– »… bi imela več časa.« 

– »… bi imela časovno več možnosti oz. v razredu zagotovo manj otrok.« 

– »… bi bilo manj drugih otrok v razredu.« 

– »… bi bilo manj drugih otrok v razredu.« 

– »… bi imela več možnosti za to.« 

– »… bi imel dodatno pomoč; prevajalci, specialni pedagogi.« 

– »… bi imela več časa.« 

– »… bi imel manj učencev.« 

– »… bi imela več časa za pripravo.« 

– »… bi bilo v razredu manj učencev.« 

– »… bi bilo več časa za načrtovanje in izvedbo.« 

– »… bi imela v razredu manj učencev.« 

Iz odgovorov je razvidno, da učitelji v večini omenjajo, da bi potrebovali za prilagajanje več 

časa in manjše število učencev v razredu.  
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3.8.6 Težave učiteljev pri izvajanju učne diferenciacije in individualizacije 

 

Zanimalo nas je, s katerimi težavami se učitelji najpogosteje srečujejo pri izvajanju učne 

diferenciacije in individualizacije.  

 

 

Trditve 

Stopnja strinjanja 

 

 

 

Skupaj Se sploh 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se ne 

morem 

odločiti 

Se 

strinjam 

Se 

popolno-

ma 

strinjam 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

V razredu imam veliko število 

učencev, ki potrebujejo 

prilagoditve. 

2 1,8 30 26,3 3 2,6 60 52,6 19 16,7 114 100 

Težko nadzorujem in 

uravnavam delo zmožnejših in 

delo učno šibkejših hkrati. 

10 8,8 42 36,8 18 15,8 34 29,8 10 8,8 114 100 

Kako zaposliti ostale, medtem 

ko delam z učencem, ki 

potrebuje pomoč. 

8 7,0 47 41,2 22 19,3 27 23,7 10 8,80 114 100 

Ostali učenci v razredu imajo 

pripombe glede prilagajanja 

pouka posameznim učencem 

(obseg domače naloge, čas 

pisanja ocenjevanja znanja …). 

30 26,3 46 40,4 12 10,5 24 21,1 2 1,8 114 100 

V razredu imam premalo 

posebnih didaktičnih 

pripomočkov. 

7 6,1 26 22,8 22 19,3 39 34,2 20 17,5 114 100 

Učenec, ki potrebuje 

prilagoditve, ne sodeluje. 

11 9,6 45 39,5 22 19,3 31 27,2 5 4,4 114 100 

Nimam dovolj znanja glede 

prepoznavanja potreb, na 

podlagi katerih potrebujejo 

učenci prilagoditve.   

9 7,9 49 43,0 37 32,5 18 15,8 1 0,9 114 100 

Načrtovanje in izvedba 

prilagoditev mi vzameta veliko 

časa. 

2 1,8 8 7,0 7 6,7 57 50,0 40 35,1 114 100 

Večkrat se srečam s 

pomanjkanjem literature na 

temo konkretnih prilagoditev, 

priporočil in nasvetov. 

2 1,8 23 20,2 24 21,1 49 43,0 16 14,0 114 100 

Starši ostalih učencev se ne 

strinjajo s prilagojenim 

poučevanjem za posamezne 

učence. 

33 28,9 55 48,2 14 12,3 9 7,9 3 2,6 114 100 

Drugo: 

 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 100 

Tabela 12: Težave pri izvajanju učne diferenciacije in individualizacije 

Iz tabele 12 je razvidno, da je največja težava učiteljev, da jim načrtovanje in izvedba 

prilagoditev vzameta veliko časa. S tem se strinja oziroma popolnoma strinja 85,1 % učiteljev, 

medtem ko se 8,8 % učiteljev s tem ne strinja ali popolnoma ne strinja. 6,7 % se jih ne more 

odločiti.  

Pogosta težava je tudi veliko število učencev v razredu, ki potrebujejo prilagoditve. To lahko 

razumemo kot vzrok za primanjkovanje časa. S tem se strinja oziroma popolnoma strinja 69,3 
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% učiteljev, 28,1 % anketiranih pa se ne strinja ali popolnoma ne strinja. 2,6 % se jih ne more 

odločiti. 

57 % vseh anketiranih učiteljev se strinja ali popolnoma strinja, da se večkrat srečajo s 

pomanjkanjem literature na temo prilagojenega poučevanja za posamezne učence. Nasprotno 

meni 22 % učiteljev, ki se s trditvijo ne strinjajo ali popolnoma ne strinjajo. Do enakih 

ugotovitev je prišla tudi Platiše (2002), ki je raziskovala težave učiteljev pri izvajanju učne 

diferenciacije in individualizacije za nadarjene učence. Ugotovila je, da učitelji v največji meri 

navajajo poleg pomanjkanja dodatnih virov in učnih sredstev še pomanjkanje časa in preveliko 

število učencev v oddelku. 

38,6 % učiteljev se strinja ali popolnoma strinja, da težko nadzorujejo in uravnavajo delo 

zmožnejših in učno šibkejših hkrati ter da imajo v razredu premalo posebnih didaktičnih 

pripomočkov. 45,6 % učiteljev se s trditvijo, da težko nadzorujejo delo zmožnejših in učno 

šibkejših hkrati, ne strinja oziroma popolnoma ne strinja, glede trditve, da imajo v razredu 

premalo posebnih didaktičnih pripomočkov, pa se ne strinja 28 % učiteljev. Ostali odstotek 

učiteljev se ne more odločiti. 

Da se s težavo, kako zaposliti ostale učence, medtem ko delajo z učencem, ki potrebuje pomoč, 

strinjajo oziroma popolnoma strinjajo, je odgovorilo 32,5 % učiteljev, medtem ko se jih 48,2 % 

s tem ne strinja oziroma popolnoma ne strinja.  

31,6 % anketiranih učiteljev navaja, da se strinjajo oziroma popolnoma strinjajo, da učenec, ki 

potrebuje prilagoditve, ne sodeluje. S trditvijo se ne strinja oziroma popolnoma ne strinja 49,1 

% učiteljev. Ostali se ne morejo odločiti. 

V nekoliko manjšem odstotku strinjanja oziroma popolnega strinjanja učitelji navajajo težavo, 

da imajo ostali učenci v razredu pripombe glede prilagajanja pouka posameznim učencem. To 

potrjuje 22,9 % učiteljev, 66,7 % pa se jih s tem ne strinja oziroma popolnoma ne strinja.  

Da nimajo dovolj znanja glede prepoznavanja potreb učencev, se strinja oziroma popolnoma 

strinja 16,7 % anketiranih, ne strinja oziroma popolnoma ne strinja pa se jih 50,9 %. Glede tega 

se ne more odločiti 32,5 % anketiranih učiteljev. 

Najmanjša težava, s katero se srečujejo učitelji, je, da se starši ostalih učencev ne strinjajo s 

prilagojenim programom za posamezne učence. S trditvijo se sicer strinja oziroma popolnoma 

strinja 10,5 % učiteljev, medtem ko se 77,1 % anketiranih učiteljev ne strinja ali popolnoma ne 

strinja. 

Pod možnost »drugo« ni nihče izmed učiteljev izpostavil posebne težave. 
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3.8.7 Skrb za lastno kompetentnost na področju učne diferenciacije in 

individualizacije 

V raziskavi nas je zanimalo, na kakšen način učitelji skrbijo za boljšo usposobljenost 

načrtovanja in izvajanja učne diferenciacije in individualizacije. 

 
Trditve Stopnja posluževanja Skupaj 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Posvetujem se z ostalimi 

učitelji. 

0 0,0 1 0,9 15 13,2 77 67,5 21 18,4 114 100 

Posvetujem se s specialno 

rehabilitacijsko pedagoginjo 

ali svetovalno delavko. 

0 0,0 2 1,8 9 7,9 73 64,0 30 26,3 114 100 

Posvetujem se z učenčevimi 

starši, kaj učencu pomaga pri 

učenju oziroma mu olajšuje 

delo. 

0 0,0 2 1,8 10 8,8 59 51,8 43 37,7 114 100 

Udeležujem se različnih 

predavanj in seminarjev. 

1 0,9 9 7,9 54 47,4 44 38,6 6 5,3 114 100 

Prebiram strokovno literaturo. 1 0,9 4 3,5 42 36,8 59 51,8 8 7,0 114 100 

Informacije poiščem na spletu. 2 1,8 9 7,9 29 25,4 62 54,4 12 10,5 114 100 

Drugo: 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 114 100 

Tabela 13: Skrb za lastno kompetentnost na področju učne diferenciacije in individualizacije 

Anketirani učitelji ocenjujejo, da za svojo kompetentnost na področju učne diferenciacije in 

individualizacije v večini skrbijo dobro. V največji meri se anketirani učitelji posvetujejo s 

specialno rehabilitacijsko pedagoginjo/pedagogom ali svetovalno delavko/delavcem. 90,3 % 

učiteljev to stori pogosto ali vedno, 9,7 % pa redko ali včasih.  

Učitelji se o tem, kaj pomaga učencu pri učenju in mu olajšuje delo, pogosto posvetujejo z 

učenčevimi starši. To stori pogosto oziroma vedno 89,5 % anketiranih, redko ali včasih pa 10,6 

%. Za lastno kompetentnost na področju prilagajanja pouka se učitelji večkrat posvetujejo z 

ostalimi učitelji. 85,9 % jih to dela pogosto oziroma vedno, 14,1 % pa redko ali včasih.  

64,9 % učiteljev, vključenih v raziskavo, pogosto oziroma vedno poišče informacije na spletu, 

medtem ko se spletnih informacij redko ali včasih poslužuje 33,3 % učiteljev. 1,8 % jih navaja, 

da se tega ne poslužujejo nikoli.  

Strokovno literaturo pogosto oziroma vedno prebira 58,8 % učiteljev, redko ali včasih 40,3 %, 

nikoli pa tega ne stori 0,9 % anketiranih učiteljev. Za dobro usposobljenost večina učiteljev 

skrbi tudi z udeležbo na predevanjih in seminarjih. 43,9 % se le-teh udeležuje pogosto ali vedno, 

medtem ko se 55,3 % tega poslužuje redko oziroma včasih. 0,9 % anketiranih učiteljev navaja, 

da se predavanj in seminarjev ne udeleži nikoli.  

Pod možnost »drugo« ni nihče izmed učiteljev izpostavil posebnega načina. 
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3.8.8 Mnenje učiteljev o dodatnem izobraževanju glede učne diferenciacije 

in individualizacije 
 

Učitelje smo vprašali, ali menijo, da na področju učne diferenciacije in individualizacije 

potrebujejo dodatno izobraževanje. Če menijo, da to potrebujejo, smo jih prosili, da napišejo, 

katerega izobraževanja bi se udeležili. 

 

Graf 7: Mnenje učiteljev glede dodatnega izobraževanja na področju učne diferenciacije in 

individualizacije 

Učitelji ocenjujejo, da v večini potrebujejo dodatno izobraževanje (60,5 %). Slabih 40 % 

anketiranih učiteljev se je opredelilo, da izobraževanja na področju učne diferenciacije in 

individualizacije ne potrebujejo.  

Vprašanje, ki se je nanašalo na to, je bilo: »Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, 

napišite, katerega izobraževanja bi se udeležili.« Dobili smo naslednje odgovore: 

– »Izobraževanja na temo priseljencev.« 

– »Delo z Romi, učenci priseljenci itd.« 

– »Za delo z učenci priseljenci (jezik, kultura …).« 

– »Nove metode in oblike pri delu z različnimi učenci.« 

– »Vse v zvezi z diferenciacijo in individualizacijo.« 

– »Delo z nadarjenimi učenci!« 

– »O konkretnih prilagoditvah v razredu.« 

– »Delavnic, hospitacij, seminarjev.« 

– »Izobraževanje za otroke s PP, da bi dobili konkreten material in pripomočke.« 

– »Tistega, ki bi ga potrebovala, odvisno od oddelka, specifike učenca (učencev).« 

– »Načrtovanje.« 

– »Karkoli na temo načrtovanja.« 

– »Delo z nadarjenimi in delo z učenci s posebnimi potrebami.« 

– »Izobraževanje glede učencev s posebnimi potrebami.« 

– »Psihološki pristopi k učencu in starši.« 

– »Avtizem, delo z nadarjenimi, različne metode dela za diferenciacijo …« 

– »Prilagajanje ure športne vzgoje za otroke s PP.« 

– »Odvisno od težave, ki jo ima otrok.« 

– »Učenca z motnjami v duševnem razvoju. Avtizem.« 

60,5 %

39,5 %

DA

NE
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– »Tistega, ki je aktualen v določenem času glede na učenca, ki ga poučujem; vedno se 

kaj novega naučiš.« 

– »Odvisno od tega, kakšno motnjo bi moj učenec/ka imel/a, npr. avtizem.« 

– »Glede na otrokov primanjkljaj – odvisno od šolskega leta oziroma učenca, ki ga dobim 

v razred.« 

– »Čustvene motnje, avtizem.« 

– »Izobraževanje o nadarjenih učencih – kako jih prepoznati.« 

– »Tema: nadarjeni učenci, učenci s posebnimi potrebami.« 

– »Otroci z vedenjskimi motnjami.« 

– »Izobraževanje za nadarjene otroke.« 

– »Kateregakoli povezanega s tem problemom.« 

– »Za nadarjene učence.« 

– »Težko se odločim.« 

– »Za učence s posebnimi potrebami (gibalno ovirani, gluhi, slepi, avtisti …).« 

– »Kaj novega.« 

– »Kar bo ponujeno po normalni ceni ali celo brezplačno.« 

– »Primanjkuje mi znanja za delo z učenci, ki imajo motnje sluha, vida.« 

– »Vedno so kakšne novosti, okrogle mize s strokovnjaki.« 

– »Vedenjske motnje – ravnanje s takšnim učencem.« 

– »Teme, ki se navezujejo na učence s posebnimi potrebami.« 

– »Za gluhe in naglušne, za čustveno vedenjske težave.« 

– »Prilagojena izobraževanja posameznikom.« 

– »O individualnem pristopu in hitrejšemu prilagajanju pouka.« 

– »Vsakršnega, ki bi se navezoval na to temo.« 

– »Zanimajo me novosti izobraževanja na tem področju.« 

– »Diferenciacija pouka.« 

– »Izobraževanje za delo z učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.« 

– »Potrebe učencev, ki so gibalno ovirani. Učenci z avtističnimi motnjami.« 

– »Delo z učenci s posebnimi potrebami.« 

– »Konkretni primeri in metode ter oblike dela.« 

– »Praktični predlogi za delo v razredu za omenjene skupine učencev.« 

– »Metodo in obliko dela, načini načrtovanja in izvajanja in individualizacije in 

diferenciacije.« 

– »Izobraževanja, ki bi temeljilo na praktičnih predlogih dela z vsemi skupinami 

učencev.« 

– »Govorno jezikovne motnje pri učencih – pristop učitelja pri opismenjevanju.« 

– »Pomoč učencem s posebnimi potrebami.« 

– »Izvajanje diferenciacije in organizacija pouka.« 

– »O individualizaciji in diferenciaciji.« 

– »Izobraževanja s konkretnimi/ rešitvami.« 

– »Izobraževanje, ki bi mi koristilo pri delu s takšnimi učenci. Zanimajo me praktični 

nasveti, in mnenja in dobre izkušnje tistih, ki imajo več izkušenj.« 

– »Konkretni nasveti za delo.« 

– »Kako reševati vedenjske težave, s konkretnimi primeri.« 

– »Nimam nikakršnih izkušenj s slepimi, gluhimi in avtističnimi otroki.« 

– »Delo s priseljenci.« 

Iz odgovorov je razvidno, da si učitelji v največji meri želijo dodatnega izobraževanja na 

temo prilagajanja pouka različnim skupinam učencev s posebnimi potrebami. Veliko jih je 

napisalo, da bi se udeležili predavanja o konkretnih načinih prilagoditev v razredu. 
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3.8.9 Ocena lastne usposobljenosti za izvajanje učne diferenciacije in 

individualizacije glede na število let delovne dobe, stopnjo izobrazbe, 

naziv in dosedanjimi izkušnjami s posamezno skupino učencev 
 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati za vsako skupino učencev posebej.  

 

3.8.9.1 Ocena lastne kompetentnosti za izvajanje učne diferenciacije in individualizacije 

za romske učence 

 

 Zanimalo nas je, ali obstaja povezanost med oceno lastne usposobljenosti učiteljev za 

izvajanje učne diferenciacije in individualizacije za romske učence in številom let 

delovne dobe učiteljev v vzgoji in izobraževanju. 

Med učitelji z različnim številom let delovne dobe v vzgoji in izobraževanju se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike (2Î= 13,055; g = 16; p = 0,669) glede ocene lastne kompetentnosti 

za izvajanje učne diferenciacije in individualizacije za romske učence. Iz predstavljenih 

podatkov je možno sklepati, da se najbolj popolnoma usposobljene za delo z romskimi učenci 

čutijo učitelji, ki imajo 19–30 let delovne dobe, usposobljene pa se najbolj čutijo učitelji s 4–6 

leti delovne dobe. Neusposobljene oziroma popolnoma usposobljene pa se za delo z Romi čutijo 

učitelji z delovno dobo 0–3 in 4–6.  

 

 

 

 

 

 

Število let 

delovne 

dobe  

Ocena lastne usposobljenosti za romske učence  

Skupaj Popolnoma 

neusposobljen 

Neusposobljen Delno 

usposobljen 

Usposobljen Popolnoma 

usposobljen 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

0–3 1 20,0 1 20,0 1 20,0 1 20,0 1 20,0 5 100 

4–6 2 13,3 4 26,7 3 20,0 6 40,0 0 0,0 15 100 

7–18 7 17,9 6 15,4 7 17,9 14 35,9 5 12,8 39 100 

19–30 6 20,0 2 6,7 5 16,7 9 30,0 8 26,7 30 100 

31 in več 2 8,0 4 16,0 5 20,0 8 32,0 6 24,0 25 100 

Skupaj 18 15,8 17 14,9 21 18,4 38 33,3 20 17,5 114 100 

Tabela 14: Ocena učiteljeve usposobljenosti za poučevanje romskih učencev glede na število 

let delovne dobe 
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 V nadaljevanju so predstavljeni rezultati statistične pomembnosti med oceno lastne 

usposobljenosti učiteljev za izvajanje učne diferenciacije in individualizacije za romske 

učence in stopnjo izobrazbe učiteljev. 

Med učitelji z različno stopnjo izobrazbe se ne pojavljajo statistično pomembne razlike (2Î= 

8,949; g = 8; p = 0,347) glede ocene lastne kompetentnosti za izvajanje učne diferenciacije in 

individualizacije za romske učence. Iz predstavljenih podatkov je razvidno, da se največ 

učiteljev z visokošolsko oziroma univerzitetno izobrazbo (46,6 %) čuti usposobljene ali 

popolnoma usposobljene, prav tako pa se 34 % učiteljev z enako izobrazbo čuti popolnoma 

neusposobljene ali neusposobljene za delo z romskimi učenci.  

 

 Hkrati nas je zanimalo, ali obstaja povezanost med oceno lastne usposobljenosti 

učiteljev za izvajanje učne diferenciacije in individualizacije za romske učence in 

strokovnim nazivom učiteljev. 

 

Stopnja 

izobrazbe 

Ocena lastne usposobljenosti za romske učence  

Skupaj Popolnoma 

neusposobljen 

Neusposo-

bljen 

Delno 

usposobljen 

Usposobljen Popolnoma 

usposobljen 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Višješolska 1 6,2 1 6,2 2 12,5 7 43,8 5 31,2 16 100 

Visokošolska, 

univerzitetna 

17 17,5 16 16,5 19 19,6 31 32,0 14 14,4 97 100 

Magisterij 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100 1 100 

Doktorat 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 100 

Skupaj 18 15,8 17 14,9 21 18,4 38 33,3 20 17,5 114 100 

Tabela 15: Ocena učiteljeve usposobljenosti za poučevanje romskih učencev glede na stopnjo 

izobrazbe 

 

 

Naziv 

Ocena lastne usposobljenosti za romske učence  

Skupaj Popolnoma 

neusposobljen 

Neusposobljen Delno 

usposobljen 

Usposobljen Popolnoma 

usposobljen 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Brez 

naziva 

3 16,7 4 22,2 4 22,2 6 33,3 1 5,6 18 100 

Mentor 6 12,5 6 12,5 10 20,8 19 39,6 7 14,6 48 100 

Svetovalec 8 21,1 7 18,4 4 10,5 12 31,6 7 18,4 38 100 

Svetnik 1 10,0 0 0,0 3 30,0 1 10,0 5 50,0 10 100 

Skupaj 18 15,8 17 14,9 21 18,4 38 33,3 20 17,5 114 100 

Tabela 16: Ocena učiteljeve usposobljenosti za poučevanje romskih učencev glede na strokovni 

naziv 
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Med učitelji z različnim strokovnim nazivom se ne pojavljajo statistično pomembne razlike (2Î 

= 16,747; g = 12; p = 0,159) glede ocene lastne kompetentnosti za izvajanje učne diferenciacije 

in individualizacije za romske učence. Iz tabele lahko vidimo, da se učitelji brez naziva čutijo 

bolj neusposobljene za delo z učenci kot učitelji mentorji. 33,3 % učiteljev, ki nimajo naziva, 

se čutijo za delo z učenci Romi usposobljene, 5,6 % pa popolnoma usposobljene, medtem ko 

se neusposobljene oziroma popolnoma neusposobljene skupaj čuti 38,9 % učiteljev brez naziva.  

54,2 % mentorjev ocenjuje, da so usposobljeni ali popolnoma usposobljeni za delo z romskimi 

učenci, četrtina (25 %) pa jih meni, da so neusposobljeni oziroma popolnoma neusposobljeni. 

Podobni podatki so tudi pri učiteljih svetovalcih. Polovica (50 %) učiteljev svetovalcev se čuti 

za delo z Romi usposobljena ali popolnoma usposobljena, medtem ko se 39,5 % učiteljev 

svetovalcev čuti neusposobljenih ali popolnoma neusposobljenih. Najbolj usposobljene ali 

popolnoma usposobljene se čutijo učitelji z nazivom svetnik. Takšnih je več kot polovica (60 

%), popolnoma neusposobljene pa se čuti 10 % učiteljev svetnikov. 

 

 Spodaj so prikazani rezultati povezanosti med oceno lastne usposobljenosti učiteljev za 

izvajanje učne diferenciacije in individualizacije za romske učence in dosedanjimi 

izkušnjami z Romi. 

Med učitelji, ki imajo oziroma nimajo izkušenj s poučevanjem romskih učencev, se  pojavljajo 

statistično pomembne razlike (χ2 = 62,051; g = 4; p = 0,000) glede ocene lastne kompetentnosti 

za izvajanje učne diferenciacije in individualizacije za romske učence. Učitelji, ki imajo 

predhodne izkušnje s poučevanjem romskih učencev, svojo usposobljenost za izvajanje učne 

diferenciacije in individualizacije za Rome ocenjujejo višje kot učitelji, ki nimajo izkušenj.  

Izmed učiteljev, ki so navedli, da imajo izkušnje pri delu z Romi, je 17,8 % takšnih, ki se čutijo 

delno usposobljene, medtem ko se jih 75,3 % čuti usposobljene ali popolnoma usposobljene za 

poučevanje Romov. 6,8 % anketiranih učiteljev, ki so že imeli izkušnje z romskimi učenci, se 

kljub temu čuti neusposobljene oziroma popolnoma neusposobljene.  

19,5 % učiteljev, ki še niso imeli izkušenj s poučevanjem Romov, se čuti delno usposobljene, 

7,3 % pa jih navaja, da se čutijo usposobljene. Največji delež učiteljev brez izkušenj na področju 

izvajanja učne diferenciacije in individualizacije za romske učence se čuti neusposobljene ali 

popolnoma neusposobljene za delo z Romi. Takšnih je 73,1 % učiteljev. 

 

Dosedanje 

izkušnje z 

Romi 

Ocena lastne usposobljenosti za romske učence  

Skupaj 

Popolnoma 

neusposobljen 

Neusposobljen Delno 

usposobljen 

Usposobljen Popolnoma 

usposobljen 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Da 2 2,7 3 4,1 13 17,8 35 47,9 20 27,4 73 100 

Ne 16 39,0 14 34,1 8 19,5 3 7,3 0 0,0 41 100 

Skupaj 15 15,8 17 14,9 21 18,4 38 33,3 20 17,5 114 100 

Tabela 17: Ocena učiteljeve usposobljenosti za poučevanje romskih učencev glede na 

dosedanje izkušnje s poučevanjem Romov 
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3.8.9.2 Ocena lastne kompetentnosti za izvajanje učne diferenciacije in individualizacije 

za učence priseljence  

 Zanimalo nas je, ali obstaja statistično pomembna povezanost med oceno lastne 

usposobljenosti učiteljev za izvajanje učne diferenciacije in individualizacije za učence 

priseljence in številom let delovne dobe učiteljev v vzgoji in izobraževanju. 

Med učitelji z različnim številom let delovne dobe se pojavljajo statistično pomembne razlike 

(2Î = 26,362; g = 16; p = 0,049) glede ocene lastne usposobljenosti za izvajanje učne 

diferenciacije in individualizacije za učence priseljence. Učitelji, ki imajo 31 in več let delovne 

dobe v vzgoji in izobraževanju, se ocenjujejo bolj usposobljene za delo z učenci priseljenci kot 

učitelji, ki imajo manj let delovne dobe. 

60 % učiteljev z 0–3 leta delovne dobe se čuti neusposobljene ali popolnoma usposobljene, 

medtem ko se jih 20 % čuti popolnoma usposobljene. Učitelji z delovno dobo 4–6 let glede na 

prejšnjo skupino učiteljev (0–3 leta) ocenjujejo višjo usposobljenost za delo z učenci 

priseljenci. 53,4 % jih meni, da so usposobljeni ali popolnoma usposobljeni, 26,7 % pa, da so 

neusposobljeni.  Podobni rezultati so tudi pri učiteljih z delovno dobo 19–30 let. V dilemi so 

učitelji, ki poučujejo 7 do 18 let. Skoraj polovica (48,7 %) se jih čuti delno usposobljene, 

medtem ko se ostali v približno enakem odstotku zaznavajo kot usposobljene ali popolnoma 

usposobljene (23,1 %) in neusposobljene oziroma popolnoma neusposobljene (28,2 %). 64 % 

učiteljev, ki poučuje 31 in več let, se čuti usposobljene ali popolnoma usposobljene za delo s 

priseljenci, medtem ko se jih 16 % čuti neusposobljene ali popolnoma neusposobljene.  

Če bi lahko podatke analizirali na celotni delovni dobi enega učitelja, bi lahko rekli, da učitelj 

začetnik meni, da je za delo s priseljenci neusposobljen, po približno petih letih se že čuti 

usposobljenega, nato pa se znajde v dilemi (7–18 let) in se ocenjuje kot delno usposobljen. Po 

približno 20 letih izkušenj s poučevanjem pa se jih večina čuti usposobljene za delo s 

priseljenci.  

 

 

Število let 

delovne 

dobe  

Ocena lastne usposobljenosti za učence priseljence  

Skupaj 

Popolnoma 

neusposobljen 

Neusposobljen Delno 

usposobljen 

Usposobljen Popolnoma 

usposobljen 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

0–3 1 20,0 2 40,0 1 20,0 0 0,0 1 20,0 5 100 

4–6 0 0,0 4 26,7 3 20,0 7 46,7 1 6,7 15 100 

7–18 1 2,6 10 25,6 19 48,7 8 20,5 1 2,6 39 100 

19–30 0 0,0 6 20,0 8 26,7 11 36,7 5 16,7 30 100 

31 in več 1 4,0 3 12,0 5 20,0 11 44,0 5 20,0 25 100 

Skupaj 3 2,6 25 21,9 36 31,6 37 32,5 13 11,4 114 100 

Tabela 18: Ocena učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev priseljencev glede na 

število let delovne dobe 
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 Naslednja tabela prikazuje povezanost med oceno lastne usposobljenosti učiteljev za 

izvajanje učne diferenciacije in individualizacije za učence priseljence in stopnjo 

izobrazbe učiteljev. 

Med učitelji z različno stopnjo izobrazbe se pojavljajo statistično pomembne razlike (2Î = 

19,116; g = 8; p = 0,014) glede ocene lastne usposobljenosti za izvajanje učne diferenciacije in 

individualizacije za učence priseljence. Predstavljeni podatki kažejo, da se učitelji z višješolsko 

izobrazbo čutijo bolj usposobljene za izvajanje učne diferenciacije in individualizacije za 

učence priseljence kot učitelji z visokošolsko oziroma univerzitetno izobrazbo.  

25 % učiteljev z višješolsko izobrazbo ocenjuje, da se za poučevanje priseljencev čutijo 

neusposobljene ali popolnoma neusposobljene, medtem ko 75 % učiteljev meni, da so 

usposobljeni ali popolnoma usposobljeni.  

Učitelji z visokošolsko oziroma univerzitetno izobrazbo ocenjujejo lastno kompetentnost 

približno enakomerno. 36,1 % jih meni, da so za poučevanje priseljencev delno usposobljeni, 

medtem ko jih 39,1 % meni, da so usposobljeni ali popolnoma usposobljeni. Neusposobljene 

ali popolnoma neusposobljene se čuti 24,8 % anketiranih učiteljev z visokošolsko ali 

univerzitetno izobrazbo. Razlog za to so lahko njihove dosedanje izkušnje ali lastna kritičnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopnja 

izobrazbe 

Ocena lastne usposobljenosti za učence priseljence  

Skupaj Popolnoma 

neusposobljen 

Neusposo-

bljen 

Delno 

usposobljen 

Usposobljen Popolnoma 

usposobljen 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Višješolska 1 6,2 3 18,8 0 0,0 7 43,8 5 31,2 16 100 

Visokošolska, 

univerzitetna 

2 2,1 22 22,7 35 36,1 30 30,9 8 8,2 97 100 

Magisterij 0 0,0 0 0,0 1 100 0 0,0 0 0,0 1 100 

Doktorat 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 100 

Skupaj 3 2,6 25 21,9 36 31,6 37 32,5 13 11,4 114 100 

Tabela 19: Ocena učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev priseljencev glede na 

stopnjo izobrazbe 
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 V nadaljevanju predstavljamo rezultate povezanosti med oceno lastne usposobljenosti 

učiteljev za izvajanje učne diferenciacije in individualizacije za učence priseljence in 

strokovnim nazivom učiteljev. 

Med učitelji z različnim strokovnim nazivom se pojavljajo statistično pomembne razlike (2Î = 

22,377; g = 12; p = 0,034) glede ocene lastne usposobljenosti za izvajanje učne diferenciacije 

in individualizacije za učence priseljence. Iz rezultatov je razvidno, da se za delo s priseljenci 

čutijo najbolj usposobljeni učitelji svetniki, najmanj pa mentorji.  

Manj kot polovica učiteljev brez naziva ocenjuje (44,4 %), da so za poučevanje priseljencev 

usposobljeni oziroma popolnoma usposobljeni, dobra tretjina pa jih meni, da so neusposobljeni 

ali popolnoma neusposobljeni. 

Med učitelji mentorji ni velikih odstopanj glede ocene usposobljenosti. 39,6 % učiteljev meni, 

da so za delo s priseljenci delno usposobljeni, medtem ko jih 27,1 % navaja, da so za to 

usposobljeni ali popolnoma usposobljeni. Neusposobljene oziroma popolnoma neusposobljene 

se ocenjuje 33,4 % učiteljev.  

52,6 % učiteljev svetovalcev se za delo z učenci priseljenci čuti usposobljene ali popolnoma 

usposobljene, medtem ko se 15,8 % svetovalcev učiteljev ocenjuje kot neusposobljene ali 

popolnoma neusposobljene. Da so za poučevanje priseljencev delno usposobljeni, navaja 31,6 

% učiteljev svetovalcev. 90 % učiteljev z nazivom svetnik se čuti usposobljene oziroma 

popolnoma usposobljene za izvajanje učne diferenciacije in individualizacije za učence 

priseljence. Nihče izmed njih se ni opredelil kot neusposobljenega ali popolnoma 

neusposobljenega.  

 

 

 

 

 

 

 

Naziv 

Ocena lastne usposobljenosti za učence priseljence  

Skupaj 

Popolnoma 

neusposobljen 

Neusposo-

bljen 

Delno 

usposobljen 

Usposobljen Popolnoma 

usposobljen 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Brez 

naziva 

1 5,6 5 27,8 4 22,2 6 33,3 2 11,1 18 100 

Mentor 2 4,2 14 29,2 19 39,6 11 22,9 2 4,2 48 100 

Svetovalec 0 0,0 6 15,8 12 31,6 14 36,8 6 15,8 38 100 

Svetnik 0 0,0 0 0,0 1 10,0 6 60,0 3 30,0 10 100 

Skupaj 3 2,6 25 21,9 36 31,6 37 32,5 13 11,4 114 100 

Tabela 20: Ocena učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev priseljencev glede na 

strokovni naziv 
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 V raziskavi nas je zanimalo, ali obstaja statistično pomembna povezanost med oceno 

lastne usposobljenosti učiteljev za izvajanje učne diferenciacije in individualizacije za 

učence priseljence in dosedanjimi izkušnjami učiteljev s priseljenci. 

Med učitelji, ki so bodisi imeli izkušnje, in med tistimi, ki izkušenj s področja poučevanja 

učencev priseljencev še nimajo, se pojavljajo statistično pomembne razlike (2Î = 28,576; g = 4; 

p = 0,000) glede ocene lastne usposobljenosti za izvajanje učne diferenciacije in 

individualizacije za učence priseljence. Iz tabele lahko razberemo, da se za izvajanje učne 

diferenciacije in individualizacije čutijo bolj usposobljeni učitelji, ki imajo s poučevanjem 

priseljencev že predhodne izkušnje. Tisti, ki teh izkušenj nimajo, se čutijo manj usposobljene.  

53,1 % anketiranih učiteljev, ki že imajo izkušnje z učenci priseljenci, se za izvajanje učne 

diferenciacije in individualizacije čutijo usposobljene ali popolnoma usposobljene, medtem ko 

se 11,1 % učiteljev čuti neusposobljene.  

Popolnoma drugače so svojo kompetentnost ocenili tisti učitelji, ki izkušenj s poučevanjem 

priseljencev nimajo. 21,3 % jih meni, da so za delo s priseljenci usposobljeni ali popolnoma 

usposobljeni, 57,6 % pa jih ocenjuje, da so za izvajanje učne diferenciacije in individualizacije 

za učence priseljence neusposobljeni ali popolnoma neusposobljeni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosedanje 

izkušnje s 

priseljenci 

Ocena lastne usposobljenosti za učence priseljence  

Skupaj 

Popolnoma 

neusposobljen 

Neusposobljen Delno 

usposobljen 

Usposobljen Popolnoma 

usposobljen 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Da 0 0,0 9 11,1 29 35,8 32 39,5 11 13,6 81 100 

Ne 3 9,1 16 48,5 7 21,2 5 15,2 2 6,1 33 100 

Skupaj 3 2,6 25 21,9 36 31,6 37 32,5 13 11,4 114 100 

Tabela 21: Ocena učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev priseljencev glede na 

dosedanje izkušnje s poučevanjem priseljencev 
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3.8.9.3 Ocena lastne kompetentnosti za izvajanje učne diferenciacije in individualizacije 

za nadarjene učence 

 Predstavljamo rezultate statistične povezanosti med oceno lastne usposobljenosti 

učiteljev za izvajanje učne diferenciacije in individualizacije za nadarjene učence in 

številom let delovne dobe učiteljev v vzgoji in izobraževanju. 

Med učitelji z različnim številom let delovne dobe v vzgoji in izobraževanju se pojavljajo 

statistično pomembne razlike (2Î = 22,418; g = 12; p = 0,033) glede ocene lastne 

usposobljenosti za izvajanje učne diferenciacije in individualizacije za nadarjene učence. 

Podatki kažejo, da učitelji z višjim številom let delovne dobe ocenjujejo svojo kompetentnost 

za izvajanje učne diferenciacije in individualizacije za nadarjene učence boljše kot učitelji, ki 

imajo manj let delovne dobe v vzgoji in izobraževanju.  

60 % učiteljev, ki imajo delovno dobo do 3 leta, se za poučevanje nadarjenih čutijo 

usposobljene ali popolnoma usposobljene, medtem ko 40 % učiteljev ocenjuje, da so za 

prilagajanje pouka nadarjenim delno usposobljeni. Podobno je tudi pri učiteljih s 4–6 in 7–18 

let delovne dobe. 66,7 % učiteljev, ki poučujejo od 4 do 6 let, se za delo z nadarjenimi čuti 

usposobljene ali popolnoma usposobljene, ena četrtina (20 %) pa jih je ocenila, da so za to 

neusposobljeni. Učitelji, ki poučujejo od 7 do 18 let, nekoliko nižje ocenjujejo svojo 

usposobljenost ali popolno usposobljenost za delo z nadarjenimi (61,5 %), medtem ko jih 

nekoliko več meni (35,9 %), da so delno usposobljeni. Neusposobljene se čuti 2,6 % učiteljev. 

Za izvajanje učne diferenciacije in individualizacije za nadarjene učence se najbolj 

usposobljene čutijo učitelji z delovno dobo nad 19 let. 76,7 % tistih, katerih leta delovne dobe 

štejejo med 19 in 30, ocenjujejo, da so za delo z nadarjenimi usposobljeni oziroma popolnoma 

usposobljeni, medtem ko 3,3 % učiteljev meni, da so neusposobljeni.  

Daleč najboljše svojo kompetentnost za delo z nadarjenimi ocenjujejo učitelji, ki imajo 31 ali 

več let delovne dobe. 92 % jih navaja, da so usposobljeni ali popolnoma usposobljeni za 

poučevanje nadarjenih, medtem ko jih 8 % meni, da so za to delno usposobljeni.  

 

 

Število let 

delovne 

dobe  

Ocena lastne usposobljenosti za nadarjene učence   

Skupaj Popolnoma 

neusposobljen 

Neusposobljen Delno 

usposobljen 

Usposobljen Popolnoma 

usposobljen 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

0–3 0 0,0 0 0,0 2 40,0 2 40,0 1 20,0 5 100 

4–6 0 0,0 3 20,0 2 13,3 7 46,7 3 20,0 15 100 

7–18 0 0,0 1 2,6 14 35,9 19 48,7 5 12,8 39 100 

19–30 0 0,0 1 3,3 6 20,0 11 36,7 12 40,0 30 100 

31 in več 0 0,0 0 0,0 2 8,0 13 52,0 10 40,0 25 100 

Skupaj 0 0,0 5 4,4 26 22,8 52 45,6 31 27,2 114 100 

Tabela 22: Ocena učiteljeve usposobljenosti za poučevanje nadarjenih učencev glede na število 

let delovne dobe 
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 Zanimalo nas je, ali obstaja povezanost med oceno lastne usposobljenosti učiteljev za 

izvajanje učne diferenciacije in individualizacije za nadarjene učence in stopnjo 

izobrazbe učiteljev. 

Med učitelj z različno stopnjo izobrazbe se ne pojavljajo statistično pomembne razlike (2Î = 

2,990; g = 6; p = 0,810)  glede ocene lastne usposobljenosti za izvajanje učne diferenciacije in 

individualizacije za nadarjene učence. Podatki kažejo, da se tako učitelji z višješolsko izobrazbo 

kot učitelji z visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo za delo z nadarjenimi učenci v večini 

čutijo dobro usposobljene. 75 % učiteljev z višješolsko izobrazbo se za poučevanje nadarjenih 

čuti usposobljene ali popolnoma usposobljene, 6,2 % pa neusposobljene. Učitelji z 

visokošolsko ali univerzitetno stopnjo izobrazbe navajajo, da se jih 72,2 % čuti usposobljene 

oziroma popolnoma usposobljene in 23,7 % delno usposobljene. Da so za delo z nadarjenimi 

neusposobljeni, pa ocenjuje 4,1 % učiteljev.  

 

 Povezanost med oceno lastne usposobljenosti učiteljev za izvajanje učne diferenciacije 

in individualizacije za nadarjene učence in strokovnim nazivom učiteljev. 

 

Stopnja 

izobrazbe 

Ocena lastne usposobljenosti za nadarjene učence   

Skupaj Popolnoma 

neusposobljen 

Neusposo-

bljen 

Delno 

usposobljen 

Usposobljen Popolnoma 

usposobljen 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Višješolska 0 0,0 1 6,2 3 18,8 8 50,0 4 25,0 16 100 

Visokošolska

univerzitetna 

0 0,0 4 4,1 23 23,7 44 45,4 26 26,8 97 100 

Magisterij 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100 1 100 

Doktorat 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 100 

Skupaj 0 0,0 5 4,4 26 22,8 52 45,6 31 27,2 114 100 

Tabela 23: Ocena učiteljeve usposobljenosti za poučevanje nadarjenih učencev glede na 

stopnjo izobrazbe 

 

 

Naziv 

Ocena lastne usposobljenosti za nadarjene učence  

Skupaj 

Popolnoma 

neusposobljen 

Neusposobljen Delno 

usposobljen 

Usposobljen Popolnoma 

usposobljen 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Brez 

naziva 

0 0,0 2 11,1 4 22,2 8 44,4 4 22,2 18 100 

Mentor 0 0,0 3 6,2 15 31,2 24 50,0 6 12,5 48 100 

Svetovalec 0 0,0 0 0,0 7 18,4 18 47,4 13 34,2 38 100 

Svetnik 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 20,0 8 80,0 10 100 

Skupaj 0 0,0 5 4,4 26 22,8 52 45,6 31 27,2 114 100 

Tabela 24: Ocena učiteljeve usposobljenosti za poučevanje nadarjenih učencev glede na 

strokovni naziv 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                 Svetič Nina; magistrsko delo  

 

76 

 

Med učitelji z različnimi strokovnimi nazivi se pojavljajo statistično pomembne razlike (2Î = 

26,438; g = 9; p = 0,002) glede ocene lastne usposobljenosti za izvajanje učne diferenciacije in 

individualizacije za nadarjene učence. Učitelji, ki imajo naziv svetovalec ali svetnik, se za 

izvajanje učne diferenciacije in individualizacije za nadarjene učence čutijo bolj kompetentne 

kot učitelji mentorji in učitelji brez naziva.  

Usposobljene oziroma popolnoma usposobljene se za delo z nadarjenimi čuti približno dve 

tretjini učiteljev brez naziva (66,6 %), 11,1 % pa jih ocenjuje, da so neusposobljeni. V nekoliko 

manjšem odstotku (62,5 %) navajajo usposobljenost oziroma popolno usposobljenost učitelji 

mentorji, skoraj tretjina (31,2 %) pa se jih je opredelila kot delno usposobljene. 6,2 % jih meni, 

da so za poučevanje priseljencev neusposobljeni.  

81,6 % učiteljev svetovalcev navaja, da so za izvajanje učne diferenciacije in individualizacije 

za nadarjene učence usposobljeni ali popolnoma usposobljeni, 18,4 % pa jih meni, da so 

usposobljeni delno. Zanimivo je, da se popolnoma vsi učitelji, ki imajo naziv svetnik, za delo z 

nadarjenimi čutijo usposobljene ali popolnoma usposobljene. Od tega se jih četrtina (20 %) čuti 

usposobljene, 80 % pa popolnoma usposobljene. 

 

 Zanimalo nas je, ali obstaja povezanost med oceno lastne usposobljenosti učiteljev za 

izvajanje učne diferenciacije in individualizacije za nadarjene učence in dosedanjimi 

izkušnjami z nadarjenimi. 

Med učitelji, ki imajo ali nimajo izkušenj z nadarjenimi učenci, se pojavljajo statistično 

pomembne razlike (2Î = 9,704; g = 3; p = 0,021) glede ocene lastne usposobljenosti za izvajanje 

učne diferenciacije in individualizacije za nadarjene učence. Učitelji, ki že imajo izkušnje z 

nadarjenimi učenci, ocenjujejo lastno kompetentnost za prilagajanje pouka nadarjenim višje kot 

tisti učitelji, ki izkušenj nimajo.  

77 % učiteljev z izkušnjami navaja, da so za delo z nadarjenimi usposobljeni ali popolnoma 

usposobljeni, medtem ko jih 2 % meni, da so neusposobljeni. Da so za poučevanje nadarjenih 

delno usposobljeni, ocenjuje dobra četrtina (21 %) anketiranih učiteljev z izkušnjami z 

nadarjenimi. 42,9 % anketiranih učiteljev, ki so navedli, da z nadarjenimi nimajo izkušenj, 

ocenjuje, da so za poučevanje usposobljeni ali popolnoma usposobljeni, 35,7 % pa jih navaja, 

da so usposobljeni delno. Neusposobljene se čuti 21,4 % učiteljev brez izkušenj. 

 

 

 

Dosedanje 

izkušnje z 

nadarjenimi 

Ocena lastne usposobljenosti za nadarjene učence   

Skupaj Popolnoma 

neusposobljen 

Neusposo-

bljen 

Delno 

usposobljen 

Usposobljen Popolnoma 

usposobljen 

f f % f f % f f % f f % f f % f  f % 

Da 0 0,0 2 2,0 21 21,0 48 48,0 29 29,0 100 100 

Ne 0 0,0 3 21,4 5 35,7 4 28,6 2 14,3 14 100 

Skupaj 0 0,0 5 4,4 26 22,8 52 45,6 31 27,2 114 100 

Tabela 25: Ocena učiteljeve usposobljenosti za poučevanje nadarjenih učencev glede na 

dosedanje izkušnje s poučevanjem nadarjenih 
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3.8.9.4 Ocena lastne kompetentnosti za izvajanje učne diferenciacije in individualizacije 

za učence s posebnimi potrebami 

 Zanimalo nas je, ali obstaja povezanost med oceno lastne usposobljenosti učiteljev za 

izvajanje učne diferenciacije in individualizacije za učence s posebnimi potrebami in 

številom let delovne dobe učiteljev v vzgoji in izobraževanju. 

Med učitelji z različnim številom let delovne dobe se pojavljajo statistično pomembne razlike 

(2Î = 24,389; g = 12; p = 0,018) glede ocene lastne usposobljenosti za izvajanje učne 

diferenciacije in individualizacije za učence s posebnimi potrebami. Učitelji, ki imajo več let 

delovne dobe, se za poučevanje učencev s posebnimi potrebami čutijo bolj usposobljene kot 

učitelji nižjo delovno dobo. 

40 % učiteljev, ki v vzgoji in izobraževanju poučujejo do 3 leta, se za delo z učenci počutijo 

usposobljene ali popolnoma usposobljene, enak odstotek (40 %) pa se jih čuti neusposobljene. 

Učitelji, ki poučujejo od 4 do 6 let, navajajo, da se jih 66,7 % čuti usposobljene oziroma 

popolnoma usposobljene za delo z učenci s posebnimi potrebami, medtem ko jih 6,7 % navaja, 

da so za to neusposobljeni. 51,3 % učiteljev z delovno dobo 7–18 let meni, da so za izvajanje 

učne diferenciacije in individualizacije za učence s posebnimi potrebami usposobljeni ali 

popolnoma usposobljeni, 12,8 % pa, da so neusposobljeni.  

Največ učiteljev, ki se čutijo dobro usposobljene za delo z učenci s posebnimi potrebami, ima 

19 in več let delovne dobe. 73,4 % učiteljev, ki poučujejo od 19 do 30 let, se je opredelilo kot 

usposobljene ali popolnoma usposobljene za delo z učenci s posebnimi potrebami, 10 % 

učiteljev pa kot neusposobljene. Večina anketiranih učiteljev z delovno dobo 31 in več let 

ocenjuje, da so za prilagajanje pouka učencem s posebnimi potrebami usposobljeni oziroma 

popolnoma usposobljeni, 8 % pa jih meni, da so neusposobljeni.  

 

 

 

 

Število let 

delovne 

dobe  

Ocena lastne usposobljenosti za učence s posebnimi potrebami  

Skupaj Popolnoma 

neusposobljen 

Neusposobljen Delno 

usposobljen 

Usposobljen Popolnoma 

usposobljen 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

0–3 0 0,0 2 40,0 1 20,0 1 20,0 1 20,0 5 100 

4–6 0 0,0 1 6,7 4 26,7 10 66,7 0 0,0 15 100 

7–18 0 0,0 5 12,8 14 35,9 16 41,0 4 10,3 39 100 

19–30 0 0,0 3 10,0 5 16,7 14 46,7 8 26,7 30 100 

31 in več 0 0,0 2 8,0 2 8,0 11 44,0 10 40,0 25 100 

Skupaj 0 0,0 13 11,4 26 22,8 52 45,6 23 20,2 114 100 

Tabela 26: Ocena učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev s posebnimi potrebami 

glede na število let delovne dobe 
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 Zanimalo nas je, ali obstaja povezanost med oceno lastne usposobljenosti učiteljev za 

izvajanje učne diferenciacije in individualizacije za učence s posebnimi potrebami in 

stopnjo izobrazbe učiteljev. 

Med učitelji z različno stopnjo izobrazbe se ne pojavljajo statistično pomembne razlike (2Î = 

4,712; g = 6; p = 0,581)  glede ocene lastne usposobljenosti za izvajanje učne diferenciacije in 

individualizacije za nadarjene učence. Tako učitelji z višješolsko kot učitelji z visokošolsko 

oziroma univerzitetno izobrazbo se za delo z učenci s posebnimi potrebami večinoma čutijo 

usposobljene. 62,5 % učiteljev z višješolsko izobrazbo se čuti usposobljene ali popolnoma 

usposobljene za izvajanje učne diferenciacije in individualizacije za učence s posebnimi 

potrebami, medtem ko se 18,8 % učiteljev čuti neusposobljene. Tudi večina učiteljev z 

visokošolsko oziroma univerzitetno izobrazbo (66 %) navaja, da so za delo z učenci 

usposobljeni ali popolnoma usposobljeni, manjši odstotek (10,3 %) pa jih meni, da so 

neusposobljeni.  

 

 Zanimalo nas je, ali obstaja povezanost med oceno lastne usposobljenosti učiteljev za 

izvajanje učne diferenciacije in individualizacije za učence s posebnimi potrebami in 

strokovnim nazivom učiteljev. 

 

Stopnja 

izobrazbe 

Ocena lastne usposobljenosti za učence s posebnimi potrebami  

Skupaj Popolnoma 

neusposobljen 

Neusposo-

bljen 

Delno 

usposobljen 

Usposobljen Popolnoma 

usposobljen 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Višješolska 0 0,0 3 18,8 3 18,8 6 37,5 4 25,0 16 100 

Visokošolska

univerzitetna 

0 0,0 10 10,3 23 23,7 46 47,4 18 18,6 97 100 

Magisterij 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100 1 100 

Doktorat 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 100 

Skupaj 0 0,0 13 11,4 26 22,8 52 45,6 23 20,2 114 100 

Tabela 27: Ocena učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev s posebnimi potrebami 

glede na stopnjo izobrazbe 

 

 

Naziv 

Ocena lastne usposobljenosti za učence s posebnimi potrebami  

Skupaj Popolnoma 

neusposobljen 

Neusposobljen Delno 

usposobljen 

Usposobljen Popolnoma 

usposobljen 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Brez 

naziva 

0 0,0 3 16,7 4 22,2 10 55,6 1 5,6 18 100 

Mentor 0 0,0 6 12,5 17 35,4 19 39,6 6 12,5 48 100 

Svetovalec 0 0,0 4 10,5 4 10,5 17 44,7 13 34,2 38 100 

Svetnik 0 0,0 0 0,0 1 10,0 6 60,0 3 30,0 10 100 

Skupaj 0 0,0 13 11,4 26 22,8 52 45,6 23 20,2 114 100 

Tabela 28: Ocena učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev s posebnimi potrebami 

glede na strokovni naziv 
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Med učitelji z različnim strokovnim nazivom se pojavljajo statistično pomembne razlike (2Î = 

18,630; g = 9; p = 0,029) glede ocene lastne usposobljenosti za izvajanje učne diferenciacije in 

individualizacije za učence s posebnimi potrebami. Za poučevanje učencev s posebnimi 

potrebami se čutijo bolj usposobljeni učitelji, ki imajo naziv svetovalec in svetnik, kot tisti, ki 

naziva nimajo ali pa so mentorji.  

61,2 % učiteljev brez naziva ocenjuje, da so za delo z učenci s posebnimi potrebami 

usposobljeni ali popolnoma usposobljeni, 16,7 % pa jih navaja, da so neusposobljeni. Malo več 

kot polovica učiteljev mentorjev (52,1 %) ocenjuje, da so za poučevanje učencev s posebnimi 

potrebami usposobljeni ali popolnoma usposobljeni, 12,5 % pa jih meni, da so na tem področju 

neusposobljeni.  

Učitelji svetovalci so se za delo z učenci s posebnimi potrebami opredelili v 78,9 % kot 

usposobljeni ali popolnoma usposobljeni, medtem ko jih 10,5 % navaja, da se čutijo 

neusposobljene. 90 % anketiranih učiteljev, ki imajo naziv svetnik, se za izvajanje učne 

diferenciacije in individualizacije za učence s posebnimi potrebami čuti usposobljene ali 

popolnoma usposobljene, 10 % pa jih meni, da so usposobljeni delno. 

 

 Povezanost med oceno lastne usposobljenosti učiteljev za izvajanje učne diferenciacije 

in individualizacije za učence s posebnimi potrebami in dosedanjimi izkušnjami z 

učenci s posebnimi potrebami. 

Med učitelji, ki imajo ali nimajo izkušenj s poučevanjem učencev s posebnimi potrebami, se ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike (2Î = 4,451; g = 3; p = 0,217) glede ocene lastne 

usposobljenosti za izvajanje učne diferenciacije in individualizacije za učence s posebnimi 

potrebami. 67 % učiteljev, ki imajo izkušnje, meni, da so za delo z učenci s posebnimi 

potrebami usposobljeni oziroma popolnoma usposobljeni, dobra četrtina (22,9 %), da so 

usposobljeni delno, 10,1 % pa se jih čuti neusposobljene.  

Učitelji brez izkušenj na področju izvajanja učne diferenciacije in individualizacije za učence s 

posebnimi potrebami se v 40 % čutijo usposobljene oziroma popolnoma usposobljene, enak 

odstotek pa se jih čuti kot neusposobljene. Da so za poučevanje učencev s posebnimi potrebami 

delno usposobljeni, jih meni četrtina anketiranih brez izkušenj (20 %). 

 

 

 

Dosedanje 

izkušnje z 

učenci s 

PP 

Ocena lastne usposobljenosti za učence s posebnimi potrebami   

Skupaj Popolnoma 

neusposobljen 

Neusposobljen Delno 

usposobljen 

Usposobljen Popolnoma 

usposobljen 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Da 0 0,0 11 10,1 25 22,9 50 45,9 23 21,1 109 100 

Ne 0 0,0 2 40,0 1 20,0 2 40,0 0 0,0 5 100 

Skupaj 0 0,0 13 11,4 26 22,8 52 45,6 23 20,2 114 100 

Tabela 29: Ocena učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev s posebnimi potrebami 

glede na dosedanje izkušnje s poučevanjem učencev s posebnimi potrebami 
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*** 

Statistična pomembnost odvisnih zvez 

 

Ocena lastne usposobljenosti za delo z romskimi učenci glede na: 

 število let delovne dobe v vzgoji in izobraževanju: ni; 

 stopnjo izobrazbe: ni; 

 strokovni naziv: ni; 

 dosedanje izkušnje s poučevanjem romskih učencev: je. 

 

Ocena lastne usposobljenosti za delo z učenci priseljenci glede na: 

 število let delovne dobe v vzgoji in izobraževanju: je; 

 stopnjo izobrazbe: je; 

 strokovni naziv: je; 

 dosedanje izkušnje s poučevanjem učencev priseljencev: je. 

 

Ocena lastne usposobljenosti za delo z nadarjenimi učenci glede na: 

 število let delovne dobe v vzgoji in izobraževanju: je; 

 stopnjo izobrazbe: ni; 

 strokovni naziv: je; 

 dosedanje izkušnje s poučevanjem nadarjenih učencev: je. 

 

Ocena lastne usposobljenosti za delo z učenci s PP glede na: 

 število let delovne dobe v vzgoji in izobraževanju: je; 

 stopnjo izobrazbe: ni; 

 strokovni naziv: je; 

 dosedanje izkušnje s poučevanjem učencev s PP: ni. 

 

Učitelji z večjim številom let delovne dobe v vzgoji in izobraževanju ter učitelji z nazivom 

svetovalec in svetnik, se ocenjujejo statistično pomembno bolj kompetentni pri delu z učenci 

priseljenci, nadarjenimi učenci in učenci s posebnimi potrebami.  

Učitelji z višješolsko izobrazbo se zaznavajo bolj usposobljene pri delu z učenci priseljenci.  

Učitelji, ki navajajo, da imajo izkušnje z romskimi učenci, priseljenci in nadarjenimi, se 

ocenjujejo kot bolj kompetentni za delo s to skupino učencev. Predpostavljamo, da se učitelji, 

ki so s posameznimi skupinami že imeli izkušnje, ocenjujejo kot bolj kompetentne predvsem iz 

razloga, ker vedo kakšna je stvarnost in približno kakšne načine prilagoditev potrebujejo 

posamezniki, medtem ko tisti, ki izkušenj nimajo, verjetno ne poznajo toliko potreb učencev in 

s tem ustreznih oblik prilagajanj. 
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3.8.10 Pogostost izvajanja različnih oblik učne diferenciacije in 

individualizacije glede na število let delovne dobe, stopnjo izobrazbe, 

naziv in presojo lastne kompetentnosti za delo s posamezno skupino 

učencev 
 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate za vsako skupino učencev posebej. Vključili smo 

interpretacije odvisnih zvez, kjer se je pokazala statistično pomembna povezanost. Tabele 

rezultatov smo dodali v prilogo. 

3.8.10.1 Pogostost izvajanja različnih oblik učne diferenciacije in individualizacije za 

romske učence glede na delovno dobo, izobrazbo, naziv in presojo lastne 

kompetentnosti za delo z romskimi učenci 

Tabela 30: Pogostost izvajanja različnih oblik učne diferenciacije in individualizacije za 

romske učence glede na leta delovnih izkušenj, izobrazbo, naziv in presojo usposobljenosti 

*podčrtane vrednosti veljajo za Kullbackov preizkus 

 

 

Prilagoditve za romske učence 

 

Število let 

delovnih 

izkušenj  

Stopnja 

izobrazbe 

Naziv Presoja 

usposobljeno-

sti za delo z 

Romi 

χ2 * 
 

p χ2 * p χ2 * p χ2 * p 

Učencu prilagodim obliko dela, ki mu 

najbolje ustreza. 

21,187 0,048 6,418 0,378 12,136 0,206 14,545 0,267 

Glede na učenčev učni stil se 

poslužujem ustreznih metod dela. 

15,091 0,236 5,681 0,460 11,895 0,219 12,508 0,406 

Pristopim k učencu in mu dodatno 

razložim navodila, učno vsebino. 

4,112 0,391 4,195 0,123 8,229 0,042 3,036 0,552 

Izdelam posebne pripomočke oz. 

konkreten material, da lažje usvoji 

učno vsebino. 

18,769 0,281 6,040 0,643 15,951 0,193 11,708 0,764 

Učenec uporablja različno 

informacijsko-komunikacijsko 

tehnologijo (računalnik, interaktivna 

tabla, snemalnik …). 

9,595 0,887 13,183 0,106 25,048 0,015 15,626 0,479 

Prilagodim učni list. 29,916 0,018 6,579 0,583 26,785 0,008 13,349 0,647 

Učencu posredujem sprotno povratno 

informacijo. 

7,886 0,445 2,043 0,728 10,358 0,110 6,083 0,638 

Prilagodim količino in zahtevnost 

domače naloge. 

13,054 0,669 7,886 0,445 11,960 0,449 19,796 0,230 

Prilagodim preverjanje in 

ocenjevanje znanja (zahtevnost, čas 

…). 

20,867 0,184 11,134 0,194 16,716 0,161 18,741 0,282 

Učno vsebino predhodno posnamem, 

da jo lahko učenec večkrat posluša 

doma. 

10,767 0,549 1,685 0,946 11,580 0,238 9,088 0,695 

Razlago poenostavim, demonstriram 

in narišem, dodam primere. 

22,720 0,121 14,236 0,076 14,152 0,291 13,187 0,659 

Besede ali osnovne fraze prevedem v 

njegov materni jezik. 

18,810 0,279 4,254 0,834 6,049 0,914 13,056 0,669 

Pri glasnem branju se sam odloči ali 

bo sodeloval. 

24,302 0,083 7,986 0,435 23,417 0,024 16,119 0,445 

Učenec med poukom uporablja 

slovar in ga sproti piše tudi sam.  

21,642 0,155 10,219 0,250 11,387 0,496 15,011 0,524 
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Med naštetimi načini izvajanja učne diferenciacije in individualizacije za romske učence in 

številom let delovne dobe učitelja smo ugotovili statistično pomembno povezanost v dveh 

načinih prilagoditev. Statistično pomembna povezanost se je pokazala med:  

 

 Številom let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in trditvijo »Učencu 

prilagodim obliko dela, ki mu najbolje ustreza.« 

Učitelji z različnim številom let delovne dobe se v oceni »Učencu prilagodim obliko dela, ki 

mu najbolj ustreza« statistično pomembno razlikujejo. Učitelji, ki imajo za seboj več let delovne 

dobe, obliko dela prilagajajo pogosteje kot tisti z manjšo delovno dobo. 92,3 % učiteljev, ki 

imajo delovno dobo 31 in več let, je ocenilo, da romskim učencem pogosto ali vedno prilagodijo 

obliko dela, ki jim najbolj ustreza. Sledijo učitelji, ki poučujejo od 7 do 18 let, katerih 72 % 

navaja, da učencem pogosto ali vedno prilagodijo obliko dela, nato 66,7 % učiteljev, ki 

poučujejo 19–30 let, 60 % učiteljev začetnikov z do 3 leta delovne dobe in 44,4 % tistih, ki 

poučujejo od 4 do 6 let (priloga 2/tabela 1). 

 

 Številom let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in trditvijo »Prilagodim 

učni list.« 

Učni list romskim učencem pogosteje prilagajajo učitelji z več leti delovne dobe kot tisti, ki 

imajo nižjo delovno dobo. 77 % učiteljev, ki poučuje 31 in več let, učni list prilagaja pogosto 

ali vedno, medtem ko jih 7,7 % tega ne naredi nikoli. Učitelji z delovno dobo od 19 do 30 let 

so se v 71,5 % opredelili, da učne liste prilagajajo pogosto ali vedno, 28,5 % pa jih tega ne stori 

nikoli. Tretjina učiteljev, ki poučuje 4–6 let, ocenjuje, da učne liste prilagaja pogosto ali vedno, 

to počne tudi slaba polovica (48 %) anketiranih, ki poučujejo 7–18 let in v najmanjšem odstotku 

se prilagajanja učnih listov poslužujejo učitelji začetniki z do 3 leta delovne dobe (20 %). 80 % 

slednjih navaja, da se tega poslužujejo redko ali včasih (priloga 2/tabela 2).  

Med naštetimi načini izvajanja učne diferenciacije in individualizacije za romske učence in 

stopnjo izobrazbe učitelja nismo ugotovili statistično pomembnih povezanosti. 

Med 14 načini izvajanja učne diferenciacije in individualizacije za romske učence in 

strokovnim nazivom učitelja smo ugotovili statistično pomembno povezanost v štirih načinih 

prilagoditev. Statistično pomembna povezanost se je pokazala med: 

 

 Strokovnim nazivom in trditvijo »Pristopim k učencu in mu dodatno razložim 

navodila, učno vsebino.« 

Največ se dodatne razlage romskim učencem poslužujejo učitelji z nazivom svetovalec, v 

najmanjšem odstotku pa učitelji svetniki. Treba je poudariti, da so vsi anketirani učitelji ocenili, 

da omenjeno strategijo uporabljajo pogosto in vedno. 84,2 % učiteljev svetovalcev navaja, da 

učencu nudijo dodatno razlago navodil in učne vsebine vedno, enako stori malo več kot 

polovica učiteljev mentorjev (52,8 %) in 50 % učiteljev brez naziva. Tretjina učiteljev svetnikov 

(33,3 %)  ocenjuje, da se dodatne razlage poslužujejo vedno, medtem ko jih 66,7 % navaja, da 

to počnejo pogosto (priloga 2/tabela 3).  
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 Strokovnim nazivom in trditvijo »Učenec uporablja različno informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo (računalnik, interaktivna tabla, snemalnik …).«  
 

Da učenci Romi pogosto ali vedno uporabljajo IKT, ocenjuje 26,3 % učiteljev svetovalcev, 

medtem ko se tega poslužuje redko ali včasih 68,4 % svetovalcev. 11,1 % učiteljev mentorjev 

ocenjuje, da se tega poslužujejo pogosto, 75 % pa jih navaja, da redko ali včasih. Dve tretjini 

učiteljev brez naziva (66,6 %) ocenjujeta, da se tega poslužujejo redko ali včasih, medtem ko 

jih 8,3 % to počne pogosto in četrtina (25 %) nikoli. Učitelji svetniki so v najvišjem odstotku 

(33,3 %) odgovorili, da romskemu učencu nikoli ne prilagodijo pouka z uporabo informacijsko-

komunikacijske tehnologije. Kljub temu jih 50 % navaja, da to počnejo redko ali včasih in 16,7 

% vedno (priloga 2/tabela 4).  

 

 Strokovnim nazivom in trditvijo »Prilagodim učni list.« 

Iz podatkov je razvidno, da učne liste največkrat prilagajajo učitelji svetovalci, najmanj pa 

učitelji brez naziva. 84,3 % svetovalcev ocenjuje, da učni list prilagaja vedno ali pogosto, 

medtem ko se jih 15,8 % tega poslužuje redko ali včasih. 66,7 % učiteljev svetnikov se 

prilagajanja učnega lista poslužuje pogosto, 16,7 % pa redko ali včasih. Enak odstotek jih 

navaja, da tega ne delajo nikoli. Učne liste pogosto ali vedno prilagaja 52,8 % mentorjev in 41,7 

% učiteljev brez naziva (priloga 2/tabela 5). 

 

 Strokovnim nazivom in trditvijo »Pri glasnem branju se sam odloči ali bo 

sodeloval.« 

Učitelji svetovalci romskemu učencu najbolj pogosto omogočijo samostojno odločitev glede 

sodelovanja pri glasnem branju, medtem ko se tega najmanj poslužujejo učitelji svetniki. 42,1 

% svetovalcev ocenjuje, da romskemu učencu dopustijo, da se glede sodelovanja pri glasnem 

branju odloči sam, 57,9 % pa jih to počne redko ali včasih. 33,3 % mentorjev navaja, da se tega 

poslužujejo pogosto ali vedno, 47,2 % redko ali včasih, 19,4 % pa jih ocenjuje, da učencu tega 

ne omogočijo nikoli. Samostojne odločitve učenca glede branja se pogosto poslužuje 16,7 % 

učiteljev brez naziva, medtem ko jih 25 % pravi, da tega ne počnejo nikoli, 58,3 % učiteljev pa 

to izvaja redko ali včasih. Presenetljivo je, da polovica učiteljev svetnikov (50 %) ocenjuje, da 

se tega poslužujejo včasih, polovica (50 %) pa tega ne dela nikoli (priloga 2/tabela 6).  

 

Med 14 načini izvajanja učne diferenciacije in individualizacije za romske učence in učiteljevo 

presojo lastne usposobljenosti za delo z romskimi učenci nismo ugotovili statistično pomembne 

povezanosti. 
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3.8.10.2 Pogostost izvajanja različnih oblik učne diferenciacije in individualizacije za 

učence priseljence glede na delovno dobo, izobrazbo, naziv in presojo lastne 

kompetentnosti za delo z učenci priseljenci 

 

 

 

Prilagoditve za učence priseljence  

 

Število let 

delovnih 

izkušenj  

Stopnja 

izobrazbe 

Naziv Presoja  

Usposobljeno-

sti za delo s 

priseljenci 

χ2 * 

 

p χ2 * p χ2 * p χ2 * p 

Učencu prilagodim obliko dela, ki 

mu najbolje ustreza. 

19,138 0,085 21,887 0,001 8,201 0,514 15,258 0,084 

Glede na učenčev učni stil se 

poslužujem ustreznih metod dela. 

18,233 0,310 8,238 0,411 14,104 0,294 25,798 0,011 

Pristopim k učencu in mu dodatno 

razložim navodila, učno vsebino. 

31,902 0,001 4,678 0,586 15,578 0,076 14,246 0,114 

Izdelam posebne pripomočke oz. 

konkreten material, da lažje usvoji 

učno vsebino. 

15,078 0,519 13,950 0,083 9,633 0,648 13,096 0,362 

Učenec uporablja različno 

informacijsko-komunikacijsko 

tehnologijo (računalnik, 

interaktivna tabla, snemalnik …). 

15,865 0,462 6,833 0,555 10,304 0,589 12,677 

 

0,393 

Prilagodim učni list. 21,292 0,168 11,352 0,183 14,998 0,242 13,306 0,347 

Učencu posredujem sprotno 

povratno informacijo. 

19,011 0,088 2,468 0,872 16,051 0,066 9,466 0,395 

Prilagodim količino in zahtevnost 

domače naloge. 

17,744 0,339 11,174 0,192 23,988 0,020 8,023 0,783 

Prilagodim preverjanje in 

ocenjevanje znanja  

(zahtevnost, čas …). 

9,976 0,868 7,827 0,451 10,608 0,563 22,587 0,031 

Učno vsebino predhodno 

posnamem, da jo lahko učenec 

večkrat posluša doma. 

15,810 0,466 4,822 0,776 23,170 0,026 14,121 0,293 

Razlago poenostavim, 

demonstriram in narišem, dodam 

primere. 

9,788 0,635 8,788 0,186 10,297 0,327 11,528 0,241 

Besede ali osnovne fraze prevedem 

v njegov materni jezik. 

39,955 0,001 14,636 0,067 22,336 0,034 20,970 0,051 

Pri glasnem branju se sam odloči 

ali bo sodeloval. 

15,494 0,489 7,418 0,492 25,839 0,011 13,851 0,310 

Učenec med poukom uporablja 

slovar in ga sproti piše tudi sam.  

17,094 0,380 2,775 0,948 29,047 0,004 10,369 0,584 

Tabela 31: Pogostost izvajanja različnih oblik učne diferenciacije in individualizacije za 

učence priseljence glede na leta delovnih izkušenj, izobrazbo, naziv in presojo usposobljenosti 

*podčrtane vrednosti veljajo za Kullbackov preizkus 
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Med 14 načini izvajanja učne diferenciacije in individualizacije za učence priseljence in 

številom let delovne dobe učitelja smo ugotovili statistično pomembno povezanost v dveh 

načinih prilagoditev. Statistično pomembna povezanost se je pokazala med: 

 

 Številom let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in trditvijo »Pristopim k 

učencu in mu dodatno razložim navodila, učno vsebino.« 

73,9 % učiteljev z delovno dobo 19–30 let ocenjuje, da dodatno razlago navodil in učne vsebine 

izvajajo vedno, pogosto pa se tega poslužuje ostalih 26,1 % učiteljev. Tudi učitelji s 4–6 leti 

delovne dobe dodatno razložijo učencem priseljencem snov in podajo navodila. Vedno to naredi 

40,7 % učiteljev, pogosto pa 59,3 %. Učitelji, ki imajo za sabo 31 in več let delovne dobe, 

navajajo, da se jih 88,2 % te oblike učne diferenciacije in individualizacije poslužuje pogosto 

ali vedno, medtem ko to prilagoditev uporablja 29,4 % redko ali včasih. V najmanjšem odstotku 

se dodatne razlage vsebine in navodil poslužujejo učitelji začetniki z do 3 leta delovnih 

izkušenj. Tretjina učiteljev (33,3 %) navaja, da se te prilagoditve poslužuje pogosto, redko pa 

to izvaja 66,7 % učiteljev (priloga 2/tabela 7). 

 

 Številom let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in trditvijo »Besede ali 

osnovne fraze prevedem v njegov materni jezik.« 

Iz tabele je razvidno, da učencem priseljencem določene besede ali osnovne fraze iz slovenščine 

v njegov materni jezik prevede največ učiteljev, ki imajo več let delovne dobe. 43,4 % učiteljev 

z delovno dobo 19–30 let navaja, da se tega poslužuje pogosto ali vedno, medtem ko jih več 

kot polovica navaja (52,2 %), da to izvajajo redko ali včasih. Nikoli se prevajanja ne loti 4,3 % 

učiteljev z delovnimi izkušnjami 19–30 let. Pogosto ali vedno se prevoda besed loti tudi 47,1 

% učiteljev z 31 ali več leti delovne dobe, medtem ko se jih 11,8 % tega ne posluži nikoli. 

Nekoliko manj se prevajanja pogosto ali vedno lotevajo učitelji s 7–18 leti delovne dobe (25,9 

%) in učitelji s 4–6 leti delovne dobe (18,2 %). Tretjina učiteljev začetnikov (33,3 %) ocenjuje, 

da redko ali včasih prevede kakšno besedo, medtem ko jih 66,7 % tega ne naredi nikoli (priloga 

2/tabela 8). 

 

Med ponujenimi načini izvajanja učne diferenciacije in individualizacije za učence priseljence 

in stopnjo izobrazbe učitelja smo ugotovili statistično pomembno povezanost v enem načinu 

prilagoditve. Statistično pomembna povezanost se je pokazala med: 

 

 Stopnjo izobrazbe in trditvijo »Učencu prilagodim obliko dela, ki mu najbolje 

ustreza.« 

Učitelji z višješolsko izobrazbo učencem priseljencem pogosteje prilagodijo obliko dela, ki jim 

ustreza, kot učitelji z visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo. 90 % anketiranih učiteljev z 

višješolsko izobrazbo, ki imajo s priseljenci izkušnje, ocenjuje, da učencu pogosto prilagodijo 

obliko dela, medtem ko jih 10 % to počne vedno. Popolnoma drugačni rezultati so pri učiteljih 

z visokošolsko/univerzitetno izobrazbo, ki kažejo, da 40 % učiteljev obliko dela prilagodi 

pogosto ali vedno, ostalih 60 % učiteljev pa redko ali včasih (priloga 2/tabela 9).  

 

Med 14 načini izvajanja učne diferenciacije in individualizacije za učence priseljence in 

strokovnim nazivom učitelja smo ugotovili statistično pomembno povezanost v petih načinih 

prilagoditev. Statistično pomembna povezanost se je pokazala med: 
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 Strokovnim nazivom in trditvijo »Prilagodim količino in zahtevnost domače 

naloge.« 

Ocene učiteljev svetovalcev in svetnikov kažejo, da učencem priseljencem pogosteje 

prilagajajo količino in zahtevnost domače naloge kot učitelji brez naziva ali mentorji. 78,1 % 

svetovalcev navaja, da prilagajajo domačo nalogo pogosto ali vedno, medtem ko jih 18,7 % to 

naredi redko ali včasih. Tudi 75 % učiteljev svetnikov prilagaja količino in zahtevnost domače 

naloge pogosto ali vedno, redko pa četrtina učiteljev (25 %). V manjši meri se tega poslužujejo 

učitelji brez naziva in mentorji. 39,3 % slednjih ocenjuje, da domačo nalogo prilagodijo pogosto 

ali vedno, polovica (50 %) pa redko ali včasih. Učitelji, ki nimajo naziva, se v 38,5 % 

poslužujejo te prilagoditve pogosto ali vedno, 61,6 % pa jih to izvaja redko ali včasih (priloga 

2/tabela 10). 

 

 Strokovnim nazivom in trditvijo »Učno vsebino predhodno posnamem, da jo lahko 

učenec večkrat posluša doma.« 

Največkrat se predhodnega snemanja učne vsebine lotijo učitelji brez naziva in svetovalci, 

najmanjkrat pa mentorji in svetniki. 7,7 % učiteljev brez naziva se poslužuje predhodnega 

snemanja učne vsebine za učence priseljence pogosto, 23,1 % redko ali včasih, medtem ko se 

nikoli tega ne loti 69,2 % učiteljev brez naziva. 30,1 % svetovalcev ocenjuje, da posname učno 

vsebino vedno, 75 % pa nikoli. Učitelji, ki imajo naziv svetnik, se teh prilagoditev poslužujejo 

pogosto v 12, 5 %, nikoli pa v 75 %. Pogosto se snemanja učne vsebine loti 30,6 % učiteljev 

mentorjev, medtem ko 96,4 % učiteljev tega ne stori nikoli (priloga 2/tabela 11).   

 

 Strokovnim nazivom in trditvijo »Besede ali osnovne fraze prevedem v njegov 

materni jezik.« 

Učitelji, ki imajo naziv svetovalec ali svetnik, se pogosteje odločajo za prevod določenih besed 

ali besednih zvez v materni jezik učenca priseljenca kot učitelji brez naziva in mentorji. 53,1 % 

učiteljev svetovalcev, učencu prevaja besede pogosto ali vedno, 31,2 % včasih in 15,6 % nikoli. 

Tudi četrtina (25 %) učiteljev svetnikov ocenjuje, da se prevoda poslužujejo pogosto ali vedno, 

medtem ko jih 62,5 % navaja, da se te prilagoditve poslužujejo redko ali včasih. Nikoli tega ne 

dela 12,5 % svetnikov. Mentorji in učitelji brez naziva se strategije prevajanja lotevajo manj 

pogosto. Dobra četrtina mentorjev (21,5 %) navaja, da se tega poslužujejo pogosto oziroma 

vedno, 39,3 % redko ali včasih, enak odstotek učiteljev pa besedila nikoli ne prevaja. Pogosto 

ali vedno se strategije loti 15,4 % učiteljev brez naziva, medtem ko jih dobra tretjina (30,8 %) 

ocenjuje, da se prevajanja lotijo redko ali včasih. Več kot polovica učiteljev mentorjev (53,8 

%) se prevajanja besed in osnovnih fraz v materni jezik učenca ne poslužuje nikoli (priloga 

2/tabela 12).  

 

 Strokovnim nazivom in trditvijo »Pri glasnem branju se sam odloči ali bo 

sodeloval.« 

Učitelji, ki imajo naziv svetnik, veliko bolj dopuščajo samostojno odločanje učencu priseljencu, 

če bo sodeloval pri glasnem branju, kot učitelji brez naziva. 62,5 % svetnikov ocenjuje, da 

pogosto ali vedno prepustijo odločitev učencu, medtem ko jih enako dopusti 23,1 % učiteljev, 

ki nimajo naziva. Približno dve tretjini slednjih (61,3 %) navaja, da odločitev o sodelovanju 

učencu prepustijo redko ali včasih, 15,4 % pa tega ne upošteva nikoli. 46,9 % svetovalcev in 

21,4 % mentorjev ocenjuje, da imajo učenci možnost izbire sodelovanja pri glasnem branju 

pogosto ali vedno. Nekaj več kot polovica obojih (53,2 % svetovalci in 57,2 % mentorjev) to 

dopusti redko ali včasih (priloga 2/tabela 13). 
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 Strokovnim nazivom in trditvijo »Učenec med poukom uporablja slovar in ga 

sproti piše tudi sam.« 

Najpogosteje se omenjene oblike prilagoditve poslužujejo učitelji svetovalci, najmanj pa 

učitelji mentorji. 34,3 % svetovalcev ocenjuje, da učence priseljence spodbujajo k uporabi 

slovarja pri pouku (in pisanju lastnega) pogosto oziroma vedno. Redko ali včasih, to izvaja več 

kot polovica svetovalcev (53,1 %), 12,5 % pa se tega ne poslužuje nikoli. Četrtina učiteljev 

svetnikov (25 %) se prilagoditve poslužuje pogosto oziroma vedno, medtem ko jih polovica (50 

%) ocenjuje, da v razredu učenci priseljenci uporabljajo slovar in pišejo lastnega redko ali 

včasih. Hkrati jih 25 % ocenjuje, da se tega ne poslužujejo nikoli. Prav tako priseljencu 46,2 % 

učiteljev brez naziva in 67,9 % mentorjev nikoli ne nudi možnosti uporabe slovarja in pisanje 

lastnega učencu. 3,6 % slednjih ocenjuje, da to počnejo pogosto (priloga 2/tabela 14).  

 

Med ponujenimi načini izvajanja učne diferenciacije in individualizacije za učence priseljence 

in oceno usposobljenosti za delo s priseljenci smo ugotovili statistično pomembno povezanost 

v dveh načinih prilagoditev. Statistično pomembna povezanost se je pokazala med: 

 

 Oceno usposobljenosti za delo s priseljenci in trditvijo »Glede na učenčev učni stil 

se poslužujem ustreznih metod dela.« 

Učitelji, ki svojo usposobljenost za delo z učenci priseljenci ocenjujejo višje, se glede na 

učenčev učni stil pogosteje poslužujejo ustreznih metod dela kot tisti, ki se čutijo za delo s 

priseljenci manj usposobljene. 81,8 % učiteljev, ki se čutijo za delo z učenci priseljenci 

popolnoma usposobljeni, in 71,9 % tistih, ki se čutijo usposobljeni, se pogosto ali vedno 

poslužujejo ustreznih metod glede na učenčev učni stil, ostali odstotek (18,2 % in 28,1 %) 

učiteljev se tega poslužuje redko oziroma včasih. Po ustreznih metodah dela pogosto ali vedno 

posega tudi 68,9 % učiteljev, ki se ocenjujejo za delo s priseljenci kot delno usposobljeni, 

medtem ko se vedno tega poslužuje dobra četrtina (22,2 %) učiteljev, ki sebe ocenjujejo kot 

neusposobljene. 66,7 % slednjih učiteljev navaja, da se ustreznih metod dela glede na učenčev 

učni stil poslužujejo včasih, 11,1 % pa nikoli (priloga 2/tabela 15).  

 

 Oceno usposobljenosti za delo s priseljenci in trditvijo »Prilagodim preverjanje in 

ocenjevanje znanja (zahtevnost, čas …).« 

Učitelji, ki svojo kompetentnost za poučevanje s priseljenci ocenjujejo višje, se prilagajanja 

preverjanja in ocenjevanja znanja lotevajo pogosteje. 63,3 % učiteljev, ki se čutijo popolnoma 

usposobljene, preverjanje in ocenjevanje znanja prilagajajo vedno, medtem ko jih 27,3 % 

navaja, da včasih. Nikoli se te prilagoditve ne poslužuje 9,1 % učiteljev, ki se čutijo popolnoma 

usposobljene. 44,4 % učiteljev, ki se na področju poučevanja učencev priseljencev čutijo 

neusposobljene, ocenjujejo, da preverjanje in ocenjevanje znanja prilagajajo pogosto ali vedno, 

medtem ko se te prilagoditve redko poslužuje približno tretjina (33,3 %), nikoli pa preverjanja 

in ocenjevanja ne prilagaja 22,2 % učiteljev (priloga 2/tabela 16). 
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3.8.10.3 Pogostost izvajanja različnih oblik učne diferenciacije in individualizacije za 

nadarjene učence glede na delovno dobo, izobrazbo, naziv in presojo lastne 

kompetentnosti za delo z nadarjenimi učenci 

 

 

 

Prilagoditve za nadarjene učence 

 

Število let 

delovnih 

izkušenj  

Stopnja 

izobrazbe 

Strokovni 

naziv 

Presoja 

usposobljeno-

sti za delo z 

nadarjenimi 

χ2 * 

 

p χ2 * p χ2 * p χ2 * p 

Učencu prilagodim obliko dela, ki 

mu najbolje ustreza. 

27,287 0,038 23,616 0,003 25,727 0,012 18,046 0,114 

Glede na učenčev učni stil se 

poslužujem ustreznih metod dela. 

10,861 

 

0,818 11,213 0,190 20,673 0,055 21,373 0,045 

Učenec uporablja različno 

informacijsko-komunikacijsko 

tehnologijo (računalnik, 

interaktivna tabla, snemalnik …). 

11,019 0,808 4,928 0,765 18,055 

 

0,114 13,626 0,325 

Prilagodim učni list, dodam 

zahtevnejše naloge. 

13,482 0,637 4,907 0,768 10,027 0,614 10,857 0,541 

Učencu posredujem sprotno 

povratno informacijo. 

15,032 0,240 3,283 0,773 14,909 0,093 18,480 0,030 

Prilagodim količino in zahtevnost 

domače naloge. 

22,983 0,114 14,563 0,068 21,425 0,044 17,927 0,118 

Prilagodim preverjanje in 

ocenjevanje znanja (zahtevnost, 

obseg). 

19,544 0,241 9,085 0,335 14,669 0,260 15,681 0,206 

Učenec si lahko sam izbere nalogo 

(naslov književnega besedila, spisa, 

seminarske naloge). 

14,168 0,586 9,044 0,339 13,795 

 

0,314 17,225 0,141 

Po končani dejavnosti dobi učenec 

dodatno delo ali nudi pomoč 

ostalim. 

16,278 0,434 6,507 0,591 27,448 0,007 16,192 0,183 

Dopustim, da svoje znanje pokaže 

na različne načine, kot je 

dramatizacija, poustvarjanje, 

recitiranje, govorni nastop. 

18,446 0,103 4,776 0,573 8,845 0,452 8,431 0,491 

Postavim ga v problemsko 

naravnane učne situacije, s čimer 

vzbudim motivacijo, preverim 

predznanje, izkušnje, stališča. 

20,087 0,065 2,180 0,902 9,718 0,374 14,570 0,103 

Usmerjam ga v raziskovalno delo. 6,910 0,863 4,064 0,668 14,275 0,113 8,135 0,521 

Tabela 32: Pogostost izvajanja različnih oblik učne diferenciacije in individualizacije za 

nadarjene učence glede na leta delovnih izkušenj, izobrazbo, naziv in presojo usposobljenosti 

*podčrtane vrednosti veljajo za Kullbackov preizkus 
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Med 12 načini izvajanja učne diferenciacije in individualizacije za nadarjene učence in številom 

let delovne dobe učitelja smo ugotovili statistično pomembno povezanost v enem načinu 

prilagoditve. Statistično pomembna povezanost se je pokazala med: 

 

 Številom let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in trditvijo »Učencu 

prilagodim obliko dela, ki mu najbolje ustreza.« 

 

Učitelji z višjo delovno dobo v vzgoji in izobraževanju nadarjenim učencem pogosteje 

prilagajajo oblike dela kot učitelji z nižjo delovno dobo. Rezultati kažejo, da je 66,7 % učiteljev, 

ki imajo 19–30 in 30 ali več let delovne dobe ocenilo, da se tega poslužujejo pogosto ali vedno. 

29,1 % učiteljev z 31 in več let delovnih izkušenj navaja, da prilagajajo oblike dela redko ali 

včasih, 4,2 % pa nikoli. 25,9 % učiteljev, ki imajo med 19 in 30 let delovnih izkušenj, ocenjuje, 

da to upoštevajo redko ali včasih, da nikoli, pa meni 7,4 %. Anketirani učitelji, ki poučujejo 7–

18 let, pogosto ali vedno prilagajajo oblike (44,1 % anketiranih), redko ali včasih pa jih to počne 

dobra polovica (52,9 %). Podobno ocenjujejo tudi učitelji, ki imajo od 4 do 6 let delovne dobe, 

in sicer navajajo, da se jih 41,6 % te prilagoditve poslužuje pogosto ali vedno, redko ali včasih 

pa 58,3 %. Tretjina učiteljev začetnikov z do 3 leta delovne dobe (33,3 %) se prilagoditve učnih 

oblik poslužuje vedno, medtem ko se jih 66,7 % redko (priloga 2/tabela 17).  

 

Med ponujenimi načini izvajanja učne diferenciacije in individualizacije za nadarjene učence 

in stopnjo izobrazbe učitelja smo ugotovili statistično pomembno povezanost v enem načinu 

prilagoditve. Statistično pomembna povezanost se je pokazala med: 

 

 Stopnjo izobrazbe in trditvijo »Učencu prilagodim obliko dela, ki mu najbolje 

ustreza.« 

 

Učitelji, ki imajo višješolsko izobrazbo, pogosteje prilagajajo obliko dela nadarjenim učencem 

kot učitelji z visokošolsko oziroma univerzitetno izobrazbo. 14,3 % učiteljev z višješolsko 

izobrazbo ocenjuje, da vedno prilagajajo oblike dela, medtem ko jih ostalih 85,7 % to počne 

pogosto. 47 % učiteljev, ki imajo visokošolsko oziroma univerzitetno izobrazbo, navaja, da 

obliko dela prilagajajo pogosto ali vedno, 48,2 % jih ocenjuje, da redko ali včasih, nikoli pa 

tega ne upošteva 4,7 % učiteljev (priloga 2/tabela 18). 

 

Med 12 načini izvajanja učne diferenciacije in individualizacije za nadarjene učence in 

strokovnim nazivom učitelja smo ugotovili statistično pomembno povezanost v treh načinih 

prilagoditev. Statistično pomembna povezanost se je pokazala med: 

 

 Strokovnim nazivom in trditvijo »Učencu prilagodim obliko dela, ki mu najbolje 

ustreza.« 

 

Učitelji svetovalci in svetniki v večji meri prilagajajo obliko dela učencu kot učitelji brez naziva 

ali mentorji. 62,2 % svetovalcev to prilagoditev izvaja pogosto ali vedno, 37,8 % pa redko ali 

včasih. Dve tretjini svetnikov navajata, da prilagodijo obliko dela nadarjenemu učencu pogosto 

ali vedno, medtem ko jih četrtina (20 %) ocenjuje, da to počnejo redko ali včasih. 20 % jih tega 

ne dela nikoli. Omenjene oblike učne diferenciacije in individualizacije najmanj uporabljajo 

učitelji brez naziva (41,6 % pogosto ali vedno, 58,4 % pa redko ali včasih) in mentorji. Dobra 

polovica mentorjev (51,2 %) obliko dela prilagaja pogosto ali vedno, 43,9 % redko ali včasih 

in 4,9 % nikoli (priloga 2/tabela 19).  
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 Strokovnim nazivom in trditvijo »Prilagodim količino in zahtevnost domače 

naloge.« 

 

Učitelji svetovalci in svetniki količino in zahtevnost domače naloge prilagajajo pogosteje kot 

učitelji brez naziva ali mentorji. 78,3 % svetovalcev navaja, da domačo nalogo prilagodijo 

pogosto ali vedno, dobra četrtina (21,6 %) pa redko ali včasih. Tudi 70 % svetnikov prilagaja 

domačo nalogo pogosto ali vedno, medtem ko jih 10 % to počne redko ali včasih, nikoli pa se 

tega ne poslužuje četrtina anketiranih (20 %).  Pogosto ali vedno prilagaja domačo nalogo 66,7 

% učiteljev brez naziva, tretjina (33,3 %) pa redko ali včasih. Najmanj se omenjene prilagoditve 

poslužujejo mentorji. Dobra polovica (51,2 %) prilagaja domačo nalogo pogosto ali vedno, 39,1 

% redko ali včasih, nikoli pa 9,8 % učiteljev (priloga 2/tabela 20).  

 

 Strokovnim nazivom in trditvijo »Po končani dejavnosti dobi učenec dodatno delo 

ali nudi pomoč ostalim.« 

 

Največjo pogostost izvajanja dodatne oblike dela ali učne pomoči sošolcu s strani nadarjenega 

učenca navajajo učitelji svetovalci in mentorji. 86,5 % učiteljev svetovalcev ocenjuje, da to 

izvajajo pogosto ali vedno, ostali pa včasih. Mentorji se prilagoditve pogosto ali vedno 

poslužujejo v 82,9 %, medtem ko se je učitelji svetniki v 70 %. 10 % slednjih navaja, da tega 

ne izvaja. Dve tretjini (66,9 %) učiteljev brez naziva dodeli nadarjenemu učencu dodatno delo 

pogosto ali vedno, ostala tretjina pa redko ali včasih (priloga 2/tabela 21).  

 

 

Med ponujenimi načini izvajanja učne diferenciacije in individualizacije za nadarjene učence 

in oceno usposobljenosti za delo z nadarjenimi smo ugotovili statistično pomembno povezanost 

v dveh načinih prilagoditev. Statistično pomembna povezanost se je pokazala med: 

 

 Oceno usposobljenosti za delo z nadarjenimi učenci in trditvijo »Glede na učenčev 

učni stil se poslužujem ustreznih metod dela.« 

 

Učitelji, ki se za delo z nadarjenimi učenci čutijo bolj usposobljene, pogosteje prilagajajo 

metode dela glede na učenčev učni stil kot učitelji, ki se čutijo delno kompetentne. 65,5 % 

učiteljev, ki so se opredelili za popolnoma usposobljene, metode dela prilagaja pogosto ali 

vedno, nikoli pa jih tega ne počne 6,9 %. Zanimivo je, da vsi anketirani učitelji, ki so se 

opredelili kot nekompetentni, metode dela prilagajajo pogosto, medtem ko 47,6 % tistih, ki so 

se opredelili kot delno kompetentni, metode dela ravno tako prilagajajo pogosto, 4,8 % učiteljev 

pa se tega ne poslužuje nikoli (priloga 2/tabela 22).   

 

 Oceno usposobljenosti za delo z nadarjenimi učenci in trditvijo »Učencu 

posredujem sprotno povratno informacijo.« 

 

Učitelji, ki se za delo z nadarjenimi učenci čutijo usposobljene ali delno usposobljene, pogosteje 

učencem posredujejo povratno informacijo kot tisti, ki se čutijo popolnoma usposobljene ali 

neusposobljene. 95,8 % učiteljev, ki navajajo, da so za delo z nadarjenimi usposobljeni, pogosto 

ali vedno učencem posredujejo povratno informacijo, medtem ko jih enako stori 90,5 % delno 

usposobljenih. Anketirani učitelji, ki menijo, da so za delo popolnoma usposobljeni, povratno 

informacijo učencem v 72,4 % posredujejo pogosto ali vedno, medtem ko to slaba tretjina (27,5 

%) stori včasih in 10,3 % redko. Polovica učiteljev, ki se ocenjujejo za delo z nadarjenimi kot 

neusposobljeni, posreduje povratno informacijo vedno, polovica pa včasih (priloga 2/tabela 23).  
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3.8.10.4 Pogostost izvajanja različnih oblik učne diferenciacije in individualizacije za 

učence s posebnimi potrebami glede na delovno dobo, izobrazbo, naziv in presojo 

lastne kompetentnosti za delo z učenci s posebnimi potrebami 

 

 

 

Prilagoditve za učence s 

posebnimi potrebami 

 

Število let 

delovnih 

izkušenj  

Stopnja 

izobrazbe 

Strokovni 

naziv 

Presoja 

usposobljeno-

sti  

za delo z 

učenci s PP 

χ2 * p 

 

χ2 * p χ2 * p χ2 * p 

Učencu prilagodim obliko dela, ki 

mu najbolje ustreza. 

20,675 0,055 3,433 0,753 10,431 0,317 8,514 0,483 

Glede na učenčev učni stil se 

poslužujem ustreznih metod dela. 

27,796 

 
0,006 6,531 0,366 14,250 0,114 16,518 0,057 

Pristopim k učencu in mu dodatno 

razložim navodila, učno vsebino. 

14,211 0,287 7,518 

 

0,276 5,894 0,750 11,120 0,268 

Izdelam posebne pripomočke oz. 

konkreten material, da lažje usvoji 

učno vsebino. 

17,136 0,377 7,850 0,448 12,120 0,436 14,751 0,255 

Učenec uporablja različno 

informacijsko-komunikacijsko 

tehnologijo (računalnik, snemalnik 

…). 

16,723 0,404 3,564 0,894 8,102 

 

0,777 9,147 0,690 

Prilagodim učni list (oblika, pisava, 

zahtevnost, obseg …). 

12,829 0,685 11,005 0,201 13,651 0,324 10,398 0,581 

Učencu posredujem sprotno 

povratno informacijo. 

22,103 0,036 2,368 0,883 22,515 0,007 12,217 0,201 

Prilagodim količino in zahtevnost 

domače naloge. 

24,896 0,072 8,998 0,342 15,388 0,221 9,005 0,703 

Prilagodim preverjanje in 

ocenjevanje znanja (oblika, 

zahtevnost, obseg, čas). 

18,283 

 

0,308 11,919 0,155 14,406 0,276 10,807 0,546 

Razlago poenostavim, narišem in 

demonstriram, dodam primere. 

19,921 0,224 8,334 0,402 14,080 0,296 10,344 0,586 

Učno vsebino predhodno 

posnamem, da jo lahko učenec 

večkrat posluša doma. 

13,474 0,336 1,505 0,959 12,427 0,190 10,519 0,310 

Pomagam mu pri organizaciji mize, 

torbe, učnih pripomočkov. 

32,297 0,009 14,262 0,075 18,550 0,100 25,006 0,015 

Tabela 33: Pogostost izvajanja različnih oblik učne diferenciacije in individualizacije za 

učence s posebnimi potrebami glede na leta delovnih izkušenj, izobrazbo, naziv in presojo 

usposobljenosti 

*podčrtane vrednosti veljajo za Kullbackov preizkus 
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Med 12 načini izvajanja učne diferenciacije in individualizacije za učence s posebnimi 

potrebami in številom let delovne dobe učitelja smo ugotovili statistično pomembno povezanost 

v treh načinih prilagoditev. Statistično pomembna povezanost se je pokazala med:  

 

 Številom let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in trditvijo »Glede na 

učenčev učni stil se poslužujem ustreznih metod dela.« 

V največji meri prilagajajo učne metode učitelji z delovno dobo 4–6 let, najmanj pa učitelji, ki 

imajo do 3 leta delovnih izkušenj. Vsi učitelji, katerih delovna doba je 4–6 let, prilagajajo učne 

metode učencem pogosto ali vedno. Enako počne tudi 96,4 % učiteljev z delovno dobo 19–30 

let in učitelji, ki poučujejo 30 let ali več. Pogosto ali vedno prilagaja metode dela tudi 78,4 % 

učiteljev s 7–18 let delovnih izkušenj, medtem ko jih 21,6 % navaja, da to počnejo redko ali 

včasih. Najmanj to obliko prilagajanja pouka izvajajo začetniki. Namreč, 25 % jih ocenjuje, da 

to počnejo pogosto, večina (75 %) pa včasih (priloga 2/tabela 24). 

 

 Številom let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in trditvijo »Učencu 

posredujem sprotno povratno informacijo.« 

 

Učitelji z višjo delovno dobo pogosteje učencu posredujejo povratno informacijo. Vsi učitelji, 

ki poučujejo 19–30 let, navajajo, da to počnejo pogosto ali vedno. Visok odstotek navajajo tudi 

učitelji z delovno dobo 7–18 let ter učitelji, ki poučujejo 31 in več let. Te oblike učne 

diferenciacije se najredkeje poslužujejo učitelji začetniki. Polovica jih ocenjuje, da se tega 

poslužujejo pogosto, polovica pa redko ali včasih (priloga 2/tabela 25).  

 

 Številom let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in trditvijo »Pomagam mu 

pri organizaciji mize, torbe, učnih pripomočkov.« 

 

Učitelji, ki imajo 7–18 let delovne dobe, učencem s posebnimi potrebami pogosteje pomagajo 

pri organizaciji mize in šolskih potrebščin kot učitelji začetniki. 67,6 % učiteljev (7–18 let) 

navaja, da pomagajo učencu pri organizaciji pogosto ali vedno, medtem ko jih dobra tretjina 

(32,4 %) to počne le včasih. Sledijo učitelji z delovno dobo 4–6 let in tisti, ki poučujejo 31 in 

več let. To obliko učne diferenciacije in individualizacije izvaja najmanj učiteljev, ki imajo do 

3 leta delovnih izkušenj. 75 % jih navaja, da to izvajajo včasih, ostala četrtina pa nikoli (priloga 

2/tabela 26).   

Med naštetimi načini izvajanja učne diferenciacije in individualizacije za učence s posebnimi 

potrebami in stopnjo izobrazbe učitelja nismo ugotovili statistično pomembnih povezanosti. 

 

Med 12 načini izvajanja učne diferenciacije in individualizacije za učence s posebnimi 

potrebami in strokovnim nazivom učitelja smo ugotovili statistično pomembno povezanost v 

enem načinu prilagoditve. Statistično pomembna povezanost se je pokazala med: 

 

 Strokovnim nazivom in trditvijo »Učencu posredujem sprotno povratno 

informacijo.« 

Sprotno povratno informacijo najpogosteje posredujejo učitelji svetniki in mentorji. Oboji 

ocenjujejo, da to počnejo pogosto ali vedno. Sledijo učitelji svetovalci, katerih 94,6 % ocenjuje, 

da posredovanje povratnih informacij izvajajo pogosto ali vedno, včasih pa 5,4 %. 82,3 % 

učiteljev brez naziva navaja, da to počnejo pogosto ali vedno, 17,7 % pa redko ali včasih 

(priloga 2/tabela 27).  
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Med navedenimi načini izvajanja učne diferenciacije in individualizacije za učence s posebnimi 

potrebami in oceno usposobljenosti za delo z učenci s posebnimi potrebami smo ugotovili 

statistično pomembno povezanost v enem načinu prilagoditve. Statistično pomembna 

povezanost se je pokazala med: 

 

 Oceno usposobljenosti za delo z učenci s posebnimi potrebami in trditvijo 

»Pomagam mu pri organizaciji mize, torbe, učnih pripomočkov.« 

 

Pomoči pri organizaciji mize in šolskih potrebščin se pogosteje lotijo učitelji, ki se za delo z 

učenci s posebnimi potrebami ocenjujejo usposobljene. 62 % učiteljev navaja, da to izvajajo 

pogosto ali vedno, 36 % pa včasih. Podatki kažejo, da to počne pogosto ali vedno 54,6 % 

učiteljev, ki se za delo z učenci s posebnimi potrebami ocenjujejo kot neusposobljene. 45,5 % 

jih navaja, da to izvajajo redko ali včasih. Po pogostosti sledijo učitelji, ki se za delo z učenci 

ocenjujejo kot delno usposobljeni in popolnoma usposobljeni. Slednjih se 47,8 % pomoči pri 

organizaciji loti pogosto ali vedno, medtem ko jih 39,1 % navaja, da to počnejo redko ali včasih. 

13 % učiteljev ocenjuje, da tega ne izvajajo nikoli (priloga 2/tabela 28).  

 

 

*** 

Na podlagi ocen anketiranih učiteljev o pogostosti izvajanja različnih oblik učne diferenciacije 

in individualizacije za romske učence, učence priseljence, nadarjene in učence s posebnimi 

potrebami, smo pri 28 trditvah ugotovili statistično pomembno povezanost med številom let 

delovnih izkušenj, stopnjo izobrazbe, strokovnim nazivom ter oceno usposobljenosti za delo s 

posamezno skupino učencev.  

Ugotovitve so pokazale, da učitelji z višjo delovno dobo romskim učencem pogosteje 

prilagajajo oblike dela in se poslužujejo prilagojenih učnih listov kot učitelji z nižjo delovno 

dobo. Glede na strokovni naziv pa se prilagajanja učnih listov pogosteje poslužujejo učitelji 

svetovalci, najmanj pa učitelji brez naziva. Med poukom nudi dodatno razlago navodil in učne 

vsebine več učiteljev svetovalcev, manj pa svetnikov. Učitelji na splošno bolj redko spodbujajo 

učence Rome k uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije. Največ se za to odločajo 

svetovalci, najmanj pa učitelji svetniki. Romskim učencem v največji meri dopuščajo 

samostojno izbiro glede sodelovanja pri glasnem branju učitelji svetovalci, najmanj pa učitelji 

svetniki. Polovica slednjih ocenjuje, da te prilagoditve ne izvajajo nikoli.  

Učencem priseljencem največkrat med poukom nudijo dodatno razlago navodil in učne vsebine 

učitelji z višjo delovno dobo, omenjeni učitelji pa se pogosteje lotijo tudi prevajanja besed ali 

osnovnih fraz v materni jezik učenca. Prevajanja se glede strokovnega naziva pogosteje 

poslužujejo učitelji svetovalci, najmanj pa učitelji, ki so brez naziva. Enako je tudi pri 

pogostosti spodbujanja učenca k uporabi slovarja in pisanju lastnega. Odločitev o sodelovanju 

pri glasnem branju učencu prepusti največ učiteljev svetnikov, najmanj pa to dopuščajo učitelji, 

ki naziva nimajo. Svetovalci in svetniki se v večji meri kot mentorji ali učitelji brez naziva 

poslužujejo prilagajanja količine in zahtevnosti domače naloge. Nekoliko drugačni rezultati so 

glede pogostosti posluževanja predhodnega snemanja učne vsebine. Tega se največ poslužujejo 

ravno učitelji brez naziva, v najmanjšem odstotku pa uporabo ocenjujejo mentorji. Učitelji, ki 

svojo kompetentnost za poučevanje učencev priseljencev ocenjujejo višje, se pogosteje 

odločajo za prilagajanje preverjanja in ocenjevanja znanja. Tudi glede pogostosti prilagajanja 

metod dela so rezultati podobni. Oblike dela pa učencem priseljencem v bistveno večjem 
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odstotku (90 %) prilagajajo učitelji z višješolsko izobrazbo (učitelji z visokošolsko ali 

univerzitetno 40 %).  

Za prilagajanje oblik dela se pri delu z nadarjenimi učenci pogosteje odločajo učitelji z višjo 

delovno dobo, učitelji, ki imajo višješolsko izobrazbo, in glede na naziv so to svetovalci in 

svetniki. Učitelji svetovalci in svetniki pogosteje prilagajajo količino in zahtevnost domače 

naloge, medtem ko svetovalci in mentorji pogosteje nadarjenemu učencu po končani dejavnosti 

dodelijo dodatno delo ali ga prosijo za pomoč ostalim učencem. Učitelji, ki se pri delu z 

nadarjenimi čutijo bolj usposobljene, v večji meri prilagajajo tudi metode dela. Zanimivo je, da 

po pogostosti sledijo učitelji, ki sebe ocenjujejo kot nekompetentne in nato delno kompetentne. 

Najbolj pogosto se za posredovanje povratne informacije odločajo učitelji, ki se pri delu z 

nadarjenimi čutijo usposobljene, nato pa sledijo učitelji, ki menijo, da so za to delno 

usposobljeni in neusposobljeni. Presenetljivo so po pogostosti izvajanja na zadnjem mestu 

učitelji, ki se ocenjujejo kot popolnoma usposobljene.  

Pri delu z učenci s posebnimi potrebami se prilagajanja metod dela pogosteje lotijo učitelji z 

delovno dobo od 4 do 6 let, najmanjkrat pa učitelji začetniki, ki imajo do 3 leta izkušenj. Sprotno 

povratno informacijo največkrat posredujejo učencem učitelji z višjo delovno dobo ter svetniki 

in učitelji mentorji. Učencu s posebnimi potrebami nudi pomoč pri organizaciji mize in ostalih 

šolskih potrebščin največ učiteljev z delovno dobo 7–18 let, najmanj pa učitelji začetniki. Glede 

ocene lastne usposobljenosti se tega pogosteje poslužujejo učitelji, ki ocenjujejo, da so za delo 

z učenci usposobljeni. Zanimivo je, da sledijo učitelji, ki so se opredelili kot neusposobljeni, na 

zadnjem mestu pa tisti, ki menijo, da so za poučevanje učencev s posebnimi potrebami 

popolnoma usposobljeni.  
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3.8.11 Učiteljeva pripravljenost za sprejetje različnih učencev glede na število 

let delovne dobe, stopnjo izobrazbe, naziv, presojo lastne 

kompetentnosti in dosedanje izkušnje s posamezno skupino učencev  
 

Predstavljamo rezultate učiteljeve pripravljenosti za sprejetje različnih skupin učencev glede na 

delovno dobo, izobrazbo in naziv učitelja. Vključili smo interpretacije odvisnih zvez, kjer se je 

pokazala statistično pomembna povezanost. Tabele rezultatov smo dodali v prilogo. 

 

 

Posamezne skupine učencev 

 

Število let delovnih 

izkušenj v vzgoji in 

izobraževanju 

Stopnja izobrazbe Naziv 

χ2 * p 

 

χ2 * p χ2 * p 

Romi 9,542 0,299 3,296 0,510 10,288 0,113 

gibalno ovirani učenci 7,396 0,495 0,952 0,917 4,609 0,595 

dolgotrajno bolni učenci 15,594 0,049 1,597 0,809 6,172 0,404 

gluhi ali naglušni učenci 7,131 0,523 2,459 0,652 2,993 0,810 

slepi ali slabovidni učenci 11,474 0,176 2,851 0,583 1,565 0,955 

učenci z avtističnimi motnjami 12,020 0,150 3,123 0,537 5,640 0,465 

učenci z govorno jezikovnimi 

motnjami 

11,201 0,191 0,574 0,966 3,068 0,800 

učenci z motnjami v duševnem razvoju 11,591 0,170 3,242 0,518 16,677 0,011 

učenci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami 

20,655 0,008 2,826 0,587 21,675 0,001 

učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja 

14,759 0,064 0,906 0,924 3,851 0,697 

intelektualno nadarjeni učenci 

(akademska področja) 

16,642 0,034 1,172 0,883 3,090 0,797 

umetniško nadarjeni učenci (glasba, 

likovna, dramatika …) 

12,081 0,148 1,194 0,879 2,210 0,899 

psihomotorično nadarjeni učenci 

(šport, ples …) 

8,366 0,399 0,992 0,911 4,018 0,674 

socialno nadarjeni učenci (odnos do 

drugih, empatičnost …) 

10,394 0,238 0,495 0,974 1,999 0,920 

priseljenci iz države bivše Jugoslavije 

(Hrvaška, Srbija,  Makedonija, Bosna 

in Hercegovina, Črna Gora, Kosovo) 

10,343 0,242 0,873 

 

0,928 11,991 0,062 

priseljenci iz ostalih evropskih držav 

(Italija, Avstrija, Madžarska, Nemčija 

…) 

18,567 0,017 0,930 0,920 15,539 0,016 

priseljenci iz neevropskih držav 

(države Afrike, Amerike, Azije, 

Oceanije) 

14,783 0,064 1,021 

 

0,907 11,281 0,080 

Tabela 34: Stopnja učiteljeve pripravljenosti za sprejem različnih učencev glede na leta delovne 

dobe, izobrazbo in naziv 

*podčrtane vrednosti veljajo za Kullbackov preizkus 
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Med naštetimi skupinami učencev in številom let delovne dobe učitelja smo ugotovili statistično 

pomembno povezanost pri štirih skupinah učencev. Statistično pomembna povezanost se je 

pokazala med:  

 Številom let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in stopnjo učiteljeve 

pripravljenosti za sprejetje dolgotrajno bolnih učencev. 

 

V svoj razred bi dolgotrajno bolnega učenca v največjem odstotku sprejeli učitelji z delovno 

dobo 4–6 let (93,3 %), nato pa učitelji z 31 in več leti delovne dobe (84 %). Glede sprejetja je 

v dilemi četrtina učiteljev, ki ima od 7 do 18 let delovnih izkušenj in ne vedo, ali bi se za to 

odločili. Za sprejetje dolgotrajno bolnega učenca se ne bi odločilo največ učiteljev z delovno 

dobo 19–30 let (priloga 2/tabela 29).  

 

 Številom let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in stopnjo učiteljeve 

pripravljenosti za sprejetje učencev s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 
 

Učenca s čustvenimi in vedenjskimi motnjami bi v največji meri sprejelo 80 % učiteljev, ki 

imajo do 3 leta izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, medtem ko je v dilemi 40 % 

učiteljev z delovno dobo 7–18 let. Za sprejetje učenca s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 

se ne bi odločilo 40 % anketiranih učiteljev, ki imajo delovno dobo 4–6 let (priloga 2/tabela 

30).  

 

 Številom let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in stopnjo učiteljeve 

pripravljenosti za sprejetje nadarjenih učencev na intelektualnem področju. 

 

Rezultate glede sprejetja intelektualno nadarjenega učenca v svoj razred ocenjujejo učitelji 

nekoliko višje. V razred bi ga sprejeli vsi učitelji z delovno dobo 4–6 let in učitelji, ki poučujejo 

31 in več let. Četrtina (20 %) učiteljev začetnikov navaja, da se za to ne bi odločili, medtem ko 

je ostalih 20 % v dilemi. Glede sprejetja se ne more odločiti tudi 16,7 % učiteljev z delovno 

dobo 19–30 let (priloga 2/tabela 31). 

 

 Številom let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in stopnjo učiteljeve 

pripravljenosti za sprejetje učencev priseljencev iz ostalih evropskih držav (Italija, 

Avstrija, Madžarska, Nemčija …). 

 

Priseljenca iz evropskih držav (ki niso države bivše Jugoslavije) bi v svoj razred sprejelo 86,7 

% učiteljev z delovno dobo 4–6 let. Sledi še 76,6 % učiteljev z 19–30 leti delovne dobe ter 72 

% učiteljev, ki poučujejo 31 in več let. Za to se ne bi odločilo 40 % učiteljev začetnikov, ki 

poučujejo največ 3 leta, medtem ko je v dilemi 38,5 % učiteljev z delovno dobo 7–18 let (priloga 

2/tabela 32).  

 

 

Med vsemi naštetimi skupinami učencev in stopnjo izobrazbe učitelja nismo ugotovili 

statistično pomembnih povezanosti. 
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Med  skupinami učencev in strokovnim nazivom učitelja smo ugotovili statistično pomembno 

povezanost pri štirih skupinah učencev. Statistično pomembna povezanost se je pokazala med:  

 

 Strokovnim nazivom in stopnjo učiteljeve pripravljenosti za sprejetje učencev s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

 

Učenca s čustvenimi in vedenjskimi motnjami bi, če bi imeli možnost izbire, v svoj razred 

sprejelo največ učiteljev svetnikov (70 %). Za to bi se v najmanjšem odstotku odločili učitelji 

mentorji (43,8 %), ki so hkrati tudi v največjem deležu v dilemi glede sprejetja (39,6 %). Več 

kot polovica učiteljev brez naziva (55 %) bi učenca s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 

sprejela, 44,4 % pa se jih za to ne bi odločilo (priloga 2/tabela 33).  

 

 Strokovnim nazivom in stopnjo učiteljeve pripravljenosti za sprejetje učencev z 

motnjo v duševnem razvoju.  

 

Polovica anketiranih učiteljev svetnikov in polovica svetovalcev bi v razred sprejelo učenca z 

motnjami v duševnem razvoju. Za to se ne bi odločila več kot polovica učiteljev, ki nimajo 

naziva (55,6 %), medtem ko je 43,8 % mentorjev glede odločitve v dilemi in ne vedo, kako bi 

v tem primeru ravnali (priloga 2/tabela 34).  

 

 Strokovnim nazivom in stopnjo učiteljeve pripravljenosti za sprejetje učencev 

priseljencev iz ostalih evropskih držav (Italija, Avstrija, Madžarska, Nemčija …).  
 

Če bi imeli možnost odločanja, bi 78,9 % učiteljev svetovalcev v razred sprejelo učenca 

priseljenca iz evropskih držav, ki niso države bivše Jugoslavije. Enako bi storilo 77,8 % 

učiteljev brez naziva. Tretjina svetnikov (30 %) se za to ne bi odločila, medtem ko je 35,4 % 

učiteljev mentorjev v dilemi (priloga 2/tabela 35).  

 

 Strokovnim nazivom in stopnjo učiteljeve pripravljenosti za sprejetje učencev 

priseljencev iz neevropskih držav (države Afrike, Amerike, Azije, Oceanije). 

Tudi učence priseljence iz neevropskih držav bi v svoj razred sprejelo 77,8 % učiteljev brez 

naziva ter 70 % svetnikov. Kako bi v tem primeru ravnali, se ne more odločiti 37,5 % mentorjev, 

medtem ko učenca četrtina učiteljev svetnikov ne bi sprejela (priloga 2/tabela 36).  
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Predstavljamo rezultate učiteljeve pripravljenosti za sprejetje različnih skupin učencev glede na 

presojo usposobljenosti za delo za različnimi učenci. 

 

Posamezne skupine učencev 

 

Presoja 

usposobljenosti 

za delo z 

romskimi 

učenci 

Presoja 

usposobljenosti 

za delo z učenci 

priseljenci  

Presoja 

usposobljenosti 

za delo z 

nadarjenimi 

učenci  

Presoja 

usposobljenosti 

za delo z učenci 

s PP  

χ2 * p 

 

χ2 * p χ2 * p χ2 * p 

Romi 16,358 0,038 13,145 0,107 3,873 0,694 5,238 0,514 

gibalno ovirani učenci 9,576 0,296 13,338 0,101 5,416 0,492 1,391 0,966 

dolgotrajno bolni učenci 4,490 0,810 5,199 0,736 8,660 0,194 8,092 0,231 

gluhi ali naglušni učenci 6,532 0,588 14,249 0,075 12,262 0,056 3,193 0,784 

slepi ali slabovidni učenci 8,004 0,433 24,885 0,002 8,484 0,205 2,430 0,876 

učenci z avtističnimi motnjami 16,038 0,042 9,259 0,321 5,346 0,500 2,456 0,873 

učenci z govorno jezikovnimi 

motnjami 

4,592 0,800 9,521 0,300 5,772 0,449 9,487 0,148 

učenci z motnjami v duševnem 

razvoju 

15,839 0,045 6,023 0,645 0,802 0,992 2,268 0,894 

učenci s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami 

15,011 0,059 12,993 0,112 0,748 0,993 2,727 0,842 

učenci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja 

11,177 0,192 7,639 0,470 6,894 0,331 5,027 0,540 

intelektualno nadarjeni učenci 

(akademska področja) 

12,404 0,134 10,564 0,228 10,372 0,110 5,731 0,454 

umetniško nadarjeni učenci 

(glasba, likovna, dramatika …) 

10,519 0,231 6,356 0,607 7,462 0,280 4,700 0,583 

psihomotorično nadarjeni 

učenci (šport, ples …) 

11,774 0,162 7,086 0,527 5,819 0,444 9,641 0,141 

socialno nadarjeni učenci 

(odnos do drugih, empatičnost 

…) 

4,785 0,780 6,496 0,592 7,004 0,320 8,401 0,210 

priseljenci iz države bivše 

Jugoslavije (Hrvaška, Srbija,  

Makedonija, Bosna in 

Hercegovina, Črna Gora, 

Kosovo) 

7,280 0,507 9,672 0,289 8,672 0,193 5,323 0,503 

priseljenci iz ostalih evropskih 

držav (Italija, Avstrija, 

Madžarska, Nemčija …) 

12,108 0,146 8,353 0,400 5,483 0,484 5,390 0,495 

priseljenci iz neevropskih držav 

(države Afrike, Amerike, Azije, 

Oceanije) 

6,283 0,616 9,997 0,265 4,922 0,554 2,735 0,841 

Tabela 35: Stopnja učiteljeve pripravljenosti za sprejem različnih učencev glede na presojo 

usposobljenosti za delo z Romi, priseljenci, nadarjenimi in učenci s posebnimi potrebami 

*podčrtane vrednosti veljajo za Kullbackov preizkus 
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Med skupinami učencev in oceno lastne usposobljenosti učitelja za delo z učenci Romi smo 

ugotovili statistično pomembno povezanost pri treh skupinah učencev. Statistično pomembna 

povezanost se je pokazala med:  

 Oceno usposobljenosti za delo z romskimi učenci in stopnjo učiteljeve 

pripravljenosti za sprejetje romskih učencev. 

 

Učitelji, ki se za delo z romskimi učenci čutijo bolj usposobljene, bi v svoj razred v večjem 

odstotku sprejeli Roma kot tisti, ki svojo usposobljenost ocenjujejo nižje. 90 % učiteljev, ki so 

ocenili, da se za delo z romskimi učenci čutijo popolnoma usposobljene, bi učenca sprejelo v 

svoj razred, ostalih 10 % pa se glede tega ne more odločiti ali pa ga ne bi želelo sprejeti. 44,4 

% učiteljev, ki so se opredelili kot popolnoma neusposobljeni za poučevanje romskih učencev, 

navajajo, da bi učenca sprejeli, večina (55,5 %) pa je glede odločitve v dilemi ali ga celo ne bi 

želeli sprejeti v svoj razred (priloga 2/tabela 37). 

 

 Oceno usposobljenosti za delo z romskimi učenci in stopnjo učiteljeve 

pripravljenosti za sprejetje učencev z avtističnimi motnjami. 

 

Učitelji, ki se čutijo popolnoma usposobljene za delo z romskimi učenci, bi v večji meri v razred 

sprejeli učenca z avtističnimi motnjami. Podatki kažejo, da bi 65 % učiteljev, ki se čutijo 

popolnoma usposobljene za delo z romskimi učenci, v razred sprejelo učenca, medtem ko se za 

sprejetje ne more odločiti 25 % učiteljev. 85,7 % učiteljev, ki se ocenjujejo kot delno 

usposobljene, so v dilemi ali učenca ne bi želeli sprejeti v razred. Učenca z avtističnimi 

motnjami bi sprejelo 50 % učiteljev, ki se za delo z Romi čutijo popolnoma neusposobljene 

(priloga 2/tabela 38).  

 

 Oceno usposobljenosti za delo z romskimi učenci in stopnjo učiteljeve 

pripravljenosti za sprejetje učencev z motnjami v duševnem razvoju. 

 

Tudi pri vključitvi učenca z motnjami v duševnem razvoju so rezultati podobni. 65 % učiteljev, 

ki se za delo z romskimi učenci čutijo popolnoma usposobljene, bi v razred sprejelo učenca z 

motnjami v duševnem razvoju, 10 % pa se jih za to ne bi odločilo. V najmanjšem deležu (14,3 

%) bi se za učenčev sprejem odločili delno usposobljeni. 44,4 % tistih, ki se za poučevanje 

romskih učencev čutijo popolnoma neusposobljene, bi učenca z motnjami v duševnem razvoju 

sprejeli v razred, dobra četrtina (22,2 %) pa se jih ne more odločiti (priloga 2/tabela 39).  

 

Med 17 skupinami učencev in oceno lastne usposobljenosti učitelja za delo z učenci priseljenci 

smo ugotovili statistično pomembno povezanost pri eni skupini učencev. Statistično pomembna 

povezanost se je pokazala med:  

 

 Oceno usposobljenosti za delo z učenci priseljenci in stopnjo učiteljeve 

pripravljenosti za sprejetje slepih ali slabovidnih učencev. 

Podatki za sprejetje slepega ali slabovidnega učenca so zanimivi, saj bi ga v razred vključili vsi, 

ki se za poučevanje učencev priseljencev čutijo popolnoma neusposobljene. 32 % tistih, ki se 

čutijo za delo s priseljenci neusposobljene, se za sprejem ne bi odločilo. Večina učiteljev, ki 

navajajo, da so za delo s priseljenci usposobljeni (75,5 %) in popolnoma usposobljeni (61,5 %), 

bi slepega ali slabovidnega učenca sprejeli v razred. Največji delež učiteljev (38,9 %), ki se jih 

ne more odločiti glede sprejema učenca v razred, so tisti, ki se za delo s priseljenci čutijo delno 

usposobljene (priloga 2/tabela 40).  
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Med naštetimi skupinami učencev in oceno lastne usposobljenosti učitelja za delo z nadarjenimi 

učenci in za delo z učenci s posebnimi potrebami nismo  ugotovili statistično pomembnih 

povezanosti. 

 

Predstavljamo rezultate učiteljeve pripravljenosti za sprejetje različnih skupin učencev glede na 

dosedanje izkušnje s posameznimi skupinami učencev. 

 

 

Posamezne skupine učencev 

Dosedanje 

izkušnje s 

poučevanjem 

romskih 

učencev 

Dosedanje 

izkušnje s 

poučevanjem 

učencev 

priseljencev 

Dosedanje 

izkušnje s 

poučevanjem 

nadarjenih 

učencev 

Dosedanje 

izkušnje s 

poučevanjem 

učencev s PP 

χ2 * p 

 

χ2 * p χ2 * p χ2 * p 

Romi 12,838 0,002 0,443 0,801 6,955 0,031 1,772 0,412 

gibalno ovirani učenci 1,717 0,424 2,252 0,324 3,442 0,179 1,039 0,595 

dolgotrajno bolni učenci 1,629 0,443 2,231 0,328 2,561 0,278 2,388 0,303 

gluhi ali naglušni učenci 0,293 0,864 3,025 0,220 4,896 0,086 3,554 0,169 

slepi ali slabovidni učenci 2,419 0,298 2,959 0,228 2,018 0,365 3,270 0,195 

učenci z avtističnimi motnjami 0,769 0,681 0,028 0,986 1,112 0,574 5,573 0,062 

učenci z govorno jezikovnimi 

motnjami 

0,627 0,731 4,554 0,103 2,988 0,224 0,711 0,701 

učenci z motnjami v duševnem 

razvoju 

0,435 0,805 0,817 0,665 0,517 0,772 7,169 0,028 

učenci s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami 

1,318 0,517 0,445 0,800 0,468 0,791 6,863 0,032 

učenci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja 

3,792 0,150 7,050 0,029 1,351 0,509 0,413 0,813 

intelektualno nadarjen učenci 

(akademska področja) 

1,803 0,406 2,194 0,334 0,855 0,652 0,673 0,714 

umetniško nadarjeni učenci 

(glasba, likovna, dramatika …) 

1,321 0,517 1,180 0,554 1,309 0,520 2,675 0,263 

psihomotorično nadarjeni 

učenci (šport, ples …) 

0,169 0,919 4,340 0,114 0,669 0,716 0,673 0,714 

socialno nadarjeni učenci 

(odnos do drugih, empatičnost 

…) 

1,396 0,497 2,037 0,361 2,464 0,292 1,030 0,598 

priseljenci iz države bivše 

Jugoslavije (Hrvaška, Srbija,  

Makedonija, Bosna in 

Hercegovina, Črna Gora, 

Kosovo) 

0,682 0,711 2,837 0,242 4,236 0,120 0,836 0,658 

priseljenci iz ostalih evropskih 

držav (Italija, Avstrija, 

Madžarska, Nemčija …) 

2,700 0,259 0,280 0,869 0,124 0,940 1,767 0,413 

priseljenci iz neevropskih držav 

(države Afrike, Amerike, Azije, 

Oceanije) 

1,001 0,606 0,332 0,847 0,529 0,767 1,380 0,502 

Tabela 36: Stopnja učiteljeve pripravljenosti za sprejem različnih učencev glede na dosedanje 

izkušnje s poučevanjem Romov, priseljencev, nadarjenih in učencev s posebnimi potrebami 

*podčrtane vrednosti veljajo za Kullbackov preizkus 
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Med naštetimi skupinami učencev in dosedanjimi izkušnjami učitelja za delo z romskimi učenci 

smo ugotovili statistično pomembno povezanost pri eni skupini učencev. Statistično pomembna 

povezanost se je pokazala med:  

 

 Dosedanjimi izkušnjami s poučevanjem romskih učencev in stopnjo učiteljeve 

pripravljenosti za sprejetje Romov. 

Rezultati kažejo, da so učitelji, ki imajo izkušnje s poučevanjem romskih učencev bolj dovzetni 

za sprejem Roma v svoj razred. 76,7 % učiteljev, ki so že imeli izkušnje s poučevanjem Romov, 

bi, če bi lahko izbirali, učenca sprejeli v razred, medtem ko jih 13,7 % ne bi. V razred bi učenca 

Roma sprejelo 46,3 % tistih, ki z njimi nimajo izkušenj, 53,6 % pa se jih ne more odločiti ali 

pa ga ne bi želeli sprejeti (priloga 2/tabela 41).  

Med skupinami učencev in dosedanjimi izkušnjami učitelja za delo z učenci priseljenci smo 

ugotovili statistično pomembno povezanost pri eni skupini učencev. Statistično pomembna 

povezanost se je pokazala med:  

 

 Dosedanjimi izkušnjami s poučevanjem učencev priseljencev in stopnjo učiteljeve 

pripravljenosti za sprejetje učencev s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja. 

Učitelji, ki imajo izkušnje s poučevanjem učencev priseljencev, bi v manjši meri v svoj razred 

sprejeli učenca s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Takšnih je 75,3 % učiteljev, 

medtem ko se jih ne more odločiti 19,8 %. 93,3 % učiteljev, ki nimajo izkušenj s poučevanjem 

priseljencev, je navedlo, da bi v svoj razred sprejelo učenca s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja. Glede tega jih je v dilemi 6,1 % (priloga 2/tabela 42). 

Med  skupinami učencev in dosedanjimi izkušnjami učitelja za delo z nadarjenimi učenci smo 

ugotovili statistično pomembno povezanost pri eni skupini učencev. Statistično pomembna 

povezanost se je pokazala med:  

 Dosedanjimi izkušnjami s poučevanjem nadarjenih učencev in stopnjo učiteljeve 

pripravljenosti za sprejetje Romov. 

 

Učitelji, ki nimajo izkušenj s poučevanjem nadarjenih učencev, bi v večjem odstotku sprejeli v 

svoj razred romskega učenca. 71,4 % jih navaja, da bi se za to odločili, 28,6 % pa Roma ne bi 

sprejelo. Med učitelji, ki imajo izkušnje z nadarjenimi, jih bi 65 % sprejelo romskega učenca, 

dobra petina (21 %) pa se jih ne more odločiti (priloga 2/tabela 43).  

Med 17 skupinami učencev in dosedanjimi izkušnjami učitelja za delo z učenci s posebnimi 

potrebami smo ugotovili statistično pomembno povezanost pri dveh skupinah učencev. 

Statistično pomembna povezanost se je pokazala med:  

 

 Dosedanjimi izkušnjami s poučevanjem učencev s posebnimi potrebami in stopnjo 

učiteljeve pripravljenosti za sprejetje učencev z motnjami v duševnem razvoju. 

Učenca z motnjami v duševnem razvoju bi v svoj razred sprejelo več učiteljev, ki imajo izkušnje 

s poučevanjem učencev s posebnimi potrebami, kot tistih, ki teh izkušenj nimajo. 44 % učiteljev 

z izkušnjami navaja, da bi se za to odločilo, približno petina (25,7 %) pa se ne more odločiti. 

Med tistimi učitelji, ki navajajo, da nimajo izkušenj s poučevanjem učencev s posebnimi 

potrebami, bi učenca z motnjami v duševnem razvoju sprejelo 20 %, ostalih 80 % pa se jih ne 

more odločiti (priloga 2/tabela 44). 
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 Dosedanjimi izkušnjami s poučevanjem učencev s posebnimi potrebami in stopnjo 

učiteljeve pripravljenosti za sprejetje učencev s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami. 

Podatki kažejo, da so učitelji z izkušnjami pri delu z učenci s posebnimi potrebami v višjem 

odstotku pripravljeni sprejeti v svoj razred učenca s čustvenimi in vedenjskimi motnjami kot 

učitelji, ki teh izkušenj nimajo. Za sprejetje bi se odločila približno polovica (51,4 %) učiteljev, 

ki imajo izkušnje, 22,9 % pa se za to ne bi odločilo. Med tistimi, ki izkušenj nimajo, bi se za 

sprejetje odločila petina, ostalih 80 % pa ne ve, kako bi ravnali (priloga 2/tabela 45).  

 

 

*** 

Učitelji se glede stopnje pripravljenosti za sprejetje različnih učencev v svoj razred razlikujejo. 

Analiza je pokazala, da bi dolgotrajno bolnega učenca v svoj razred sprejelo največ učiteljev, 

ki poučujejo od 4 do 6 let, najmanj pa učiteljev z delovno dobo 19–30 let. Učenca s čustvenimi 

in vedenjskimi motnjami bi v višjem odstotku sprejeli učitelji začetniki, najmanj pa tisti z 

delovno dobo 4–6 let. Učenca, nadarjenega na intelektualnem področju, bi najrajši sprejeli 

učitelji z izkušnjami 4–6 let ter 31 in več let, najmanj pa si takih učencev želijo učitelji začetniki. 

Za sprejetje učenca iz evropskih držav bi se odločilo največ učiteljev z delovno dobo 4–6 let, 

najmanj pa začetnikov.  

Učitelji brez naziva bi v višjem odstotku sprejeli učenca s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, 

hkrati pa rezultati kažejo, da se jih je največ opredelilo, da se za to ne bi odločili. V dilemi so v 

največjem številu mentorji. Svetovalci in svetniki izražajo največjo stopnjo sprejetja za učence 

z motnjami v duševnem razvoju in učenca priseljenca iz evropskih držav (ki niso države bivše 

Jugoslavije). Učenca z motnjami v duševnem razvoju bi v najmanjšem številu sprejeli učitelji 

brez naziva, medtem ko bi se za sprejetje učencev iz neevropskih držav odločili v najvišjem 

odstotku.  

Učitelji, ki se za delo z romskimi učenci čutijo bolj usposobljene, bi v svoj razred v večji meri 

sprejeli Roma, učenca z avtističnimi motnjami in učenca z motnjami v duševnem razvoju.  

Zanimiv podatek je, da bi vsi učitelji, ki se za delo z učenci priseljenci čutijo popolnoma 

neusposobljene, v svoj razred sprejeli slepega ali slabovidnega učenca.  

Učitelji, ki navajajo, da imajo izkušnje s poučevanjem romskih učencev, bi v svoj razred v 

večjem odstotku sprejeli Roma, kot tisti, ki izkušenj nimajo. Podobno je tudi pri učiteljih, ki 

navajajo, da imajo izkušnje z nadarjenimi učenci. Tudi oni bi v svoj razred v večjem odstotku 

sprejeli romskega učenca kot tisti, ki izkušenj z nadarjenimi nimajo. Učitelji z izkušnjami na 

področju poučevanja učencev s posebnimi potrebami bi rajši kot tisti, ki teh izkušenj nimajo, v 

razred sprejeli učenca s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in učenca z motnjami v duševnem 

razvoju. Rezultati so drugačni pri učiteljih, ki imajo izkušnje z učenci priseljenci, saj bi tisti, ki 

teh izkušenj nimajo, v svoj razred v večji meri sprejeli učenca s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja. 
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3.8.12 Izkušnje učiteljev glede učne diferenciacije in individualizacije za 

različne skupine učencev 
 

Učitelje smo v anketnem vprašalniku prosili, da navedejo kakšno izkušnjo, ki je na njih najbolj 

vplivala, ali kakšno priporočilo oziroma nasvet. Dobljene odgovore smo razdelili v dve skupini, 

in sicer na tiste, ki vsebujejo kakršnekoli izkušnje, in na tiste, ki vsebujejo nasvet oziroma 

priporočilo učiteljev na podlagi izkušenj.  

Izkušnje učiteljev  

– »V razredu sem imela hiperaktivnega učenca, zelo nadarjenega na likovnem področju, 

sicer je bil otrok s primanjkljaji na posameznih področjih. Ker ni prenesel tihega dela 

(npr. branja), sem ga zaposlovala tako, da je besedila vedno ilustriral. Na to je bil zelo 

ponosen, z zanimanjem je prebral besedilo, sošolci pa so imeli ob prebranem še dodatno 

vizualno predstavo.« 

– »Imel sem učenca iz Nizozemske s popolnim neznanjem slovenskega jezika v letu dni se 

je naučil tekoče govoriti slovensko. Največja zasluga ne gre učiteljem, staršem ali 

prevajalcem, ampak sovrstnikom oziroma stalnemu socialnemu stiku s sošolci in 

prijatelji.« 

– »Zanemarjen otrok – ni bilo podpore s strani staršev; če bi želela učencu nuditi dodatno 

pomoč oziroma čas izven pouka, to ni bilo vrednoteno s strani vodstva.« 

– »Lansko leto sem imela v 1.r. Bolgarko, ki ni znala besede slovensko. Veliko sem 

uporabljala google prevajalnik, ji dodatno razlagala in risala snov in ob koncu leta je 

deklica slovensko brala in govorila tekoče. Govorila je skoraj brez naglasa.« 

– »Poučujem učenca z aspergerjevim sindromom (huda oblika) in sem imela veliko težav 

z vključitvijo v proces športne vzgoje – motiviranost, prilagoditve …«  

– »Učenec je imel neagresivno obliko avtističnega vedenja. Sošolce sem spodbujala k 

empatiji, sočutju. Rezultiralo je obojestransko, saj sošolci njegovega naivnega vedenja 

o dobrodelnosti vseh ljudi niso izrabljali.« 

– »Spodbujanje močnih področij OPP: npr. visok dosežek učenke z disleksijo na likovnem 

področju, sodelovanje v dramskem krožku.« 

– »Vključenost učenca (Roma) v dramsko igrico, sodelovanje tudi izven šole (otroški 

bazar, Teden otroka) … Učenec je imel vlogo, s katero se je poistovetil in jo izvrstno 

izpeljal.« 

– »Letos poučujem hiperaktivnega učenca; ugotavljam, da je veliko bolj kot neka 

teoretična strategija pokazala učinke študija učenčeve osebnosti in izkoriščanje 

njegovih pozitivnih plati. Sodelovanje s starši je odlično; radi so slišani in upoštevani 

kar koristi tudi učitelju.« 

– »V razredu sem imela že naglušnega učenca s hujšo okvaro. Zmogel je program do 

tretjega razreda po tem se je prešolal v Ljubljano, v šolo za gluhe in naglušne otroke in 

je tam uspešen.« 

– »Dobila sem učenko iz Kitajske (v drugi razred) brez znanja angleščine; izredno hitro 

se je naučila komunicirati s sošolci in je deveti razred končala z odliko; začeli sva pa s 

prevajalko eno uro tedensko.« 

– »Hiperaktivnost; več kratkih odmorov, kjer je učenec lahko potelovadil. Sam si je izbral 

časi in dolžino telovadbe, vendar je vedel da šolsko delo mora dokončati. Dobra in 

uspešna strategija ki pa je odvisna tudi od samega učenca, doslednosti ipd.« 

– »Delo z Romom.« 

– »Učencem vse prevečkrat prinesemo oz. pripravimo »vse na pladnju«; predvsem 

učencem s posebnimi potrebami. Na primeru gibalno oviranega učenca sem oz. smo 
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tisti, ki smo v šoli delali z njim spoznali, da je lahko veliko bolj samostojen kot je kazalo 

na začetku. Potrebuje spodbudo, da naredi sam; ne pa da mi naredimo namesto njega.« 

– »Poučujem deklico, priseljeno s Škotske. V poznavanje slovenskega jezika, prevajanje, 

prilagoditve … Sem sama in učiteljica je pred mano vložila veliko truda, a učenka 

vključno s starši tega preprosto ne ceni, pričakuje, a dela po svoje. Sposobna zelo, a 

vase ne vloži pol toliko, kot jaz. Velikokrat se sprašujem ČEMU??« 

– »S socialni igrami se je izboljšal odnos učencev do gibalno oviranega učenca s težavam 

v razvoju. Tudi sam učenec se je dobro počutil v razredu, ker so ga ostali lepo sprejeli 

in mu pomagali. Dobro počutje je osnoven pogoj za uspeh. Socialne igre sem izvaja 

vsak teden, namenila sem prav določeno število ur.« 

– »Gibalno oviran otrok! V razredu je imel možnost sedeti na treh prostorih v razredu, 

tako mu je bil zagotovljen dostop do računalnika, mizice za pisanje z nogo ter mizice da 

je lahko pisal s prstki (otrok ni imel obeh rok). Tako smo glede na snov prilagajali 

različne oblike dela, učne liste, zapise v zvezek, splet, spletni delovni zvezek.« 

– »Učenka, ki se je preselila iz Španije. Dve leti ni hotela z nikomur na šoli spregovoriti 

niti besede. Izražala se je le pisno. Na internetu sem našla špansko otroško pesem: note 

in besedilo. Naučili smo se je pri GUM. Deklica se je zelo veselila pesmi, saj jo je 

poznala, smejala pa se je naši izgovorjavi. Poprosila sem jo, da nam pri tem pomaga. 

Tako se je začela komunikacija, najprej v španščini, kasneje tudi v slovenščini.« 

– »Name je najbolj vplivala učenka iz Makedonije, ki zaradi jezikovnih težav ni hotela 

govoriti. Po letu in pol z njo sem dosegla, da so starši deklico peljali v razvojno 

ambulanto (skupaj z mano), kjer smo se z deklico začeli pogovarjati. Pouk sem ji stalno 

prilagajala, učenci so ji vedno pomagali. Dosegla je zelo dobre rezultate. S starši smo 

stalno sodelovali.«  

– »Naglušni učenec – prilagajanje poslušanja, testi, branje navodil, podajanje navodil. 

Imam zelo pozitivno izkušnjo.« 

– »Učenec je imel primanjkljaje na vseh področjih. Želeli smo pridobiti odločbo, da bi 

imel individualno pomoč. Mama ni želela o tem niti slišati, ni se udeležila sestankov s 

socialno delavko, na koncu se je izogibala tudi mene kot razredničarke.« 

– »Pogosta komunikacija s starši, usklajeno delo v šoli in doma, izdelani pripomočki 

(didaktični), učenje po sklopih in sprotne pohvale; ostali učenci so sledili mojemu 

zgledu pomoči učenki. Dogovori učitelj/starši/učenec.« 

– »Poučevala sem učenca, ki je slabo slišal; učenca, ki se je zaradi alkohola (ob rojstvu 

je bil dodeljen v skrbništvo) rodil s slabšimi sposobnostmi; učenca, ki se je ob polovici 

šolskega leta vključil v naš razred, bil je prebivalec BiH; kar nekaj nadarjenih in tistih 

z manjšimi sposobnostmi. Imam dobre izkušnje z vsemi. Gluhonemi otrok je zelo 

pozitivno vplival na vse ostale učence (v smislu socializacije). Vedenje učencev se je 

izboljšalo. Z vsemi, ki se dodatno delala, je bil viden napredek.« 

 

Priporočila in nasveti s strani učiteljev  

– »Najpomembnejše je dobro in sprotno sodelovanje s starši in svetovalno službo ter 

redne povratne informacije o delu tako staršem kot učencu in veliko pohval ob napredku 

ter dobro opravljenemu delu. 

– »Velik poudarek dajem na medvrstniški pomoči, kar se je do sedaj izkazalo za zelo 

učinkovito.« 

– »Potrebna je sprotna obravnava, reševanje težav, pomoč pri razumevanju, da se težave 

ne stopnjujejo še bolj.« 

– »Dobre rezultate dosegam, kadar iskreno in strokovno sodelujemo (otrok-šola-starši) 

brez tega trikotnika ni napredka in dobrih rezultatov.« 
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– »Učinkovito je lahko samo takrat, ko sodelujejo šola, starši in učenci.« 

– »Reagiraj takoj; razloži staršem, dodatno delo.« 

– »Prisluhniti otroku, ga poslušati in sprejeti brez kritike. Ko se ti otrok odpre, te sprejme 

in začuti da si na »njegovi strani« steče komunikacija, ki prinese napredek in uspeh.« 

– »Ena izkušnja še ne prinese strategije. Name ima največji vpliv vtis, način delovanja in 

podobno vrste dela v šoli. Sestavljanka – puzle.« 

– »Sodelovanje učenca, njegovih staršev, svetovalne službe, učitelja (in drugih) vedno 

prinese napredek in uspeh.« 

– »Vedno je najpomembnejše, da učenca spoznaš in da ga sprejmeš takšnega kot je, 

najdeš njegova močna področja in mu daš možnost, da se izkaže; vsak dan začneš znova 

in pozitivno naravnan k cilju.« 

– »Pomoč uspešnejših učencev tistim, ki imajo težave (dodatna, njim bližja razlaga snovi, 

pomoč pri reševanju problemov). Učenci si najbolje pomagajo sami.« 

– »Pouk se prilagaja sproti glede na potrebe učencev le tako so rezultati zagotovljeni.« 

– »Težko se je odločiti za eno izkušnjo, ker je vsak primer specifičen in potreben posebne 

obravnave in pristopa.« 

– »Kadar sodelujejo starši, otrok, strokovni sodelavci in učitelj, ni velikih težav. Problemi 

so predvsem takrat, ko ni ustreznega sodelovanja; največkrat pa, če pomoč odklanja 

otrok zaradi svojih vedenjskih in čustvenih motenj v razvoju.« 

– »Vsakega učenca je treba sprejeti in potem vse steče tako kot je treba ob pomoči 

svetovalne službe, staršev … Z vsemi potrebnimi prilagoditvami.« 

– »Npr.: gibalno oviran otrok – dolgotrajno bolan otrok: socialne igre v času odmora, 

praznovanje rojstnih dni.« 

– »Pri postopku za usmerjanje imajo starši preveliko moč. Velikokrat traja dalj časa, da 

sprejmejo, da njihov otrok potrebuje DSP ali preusmerjanje v OŠPP. Tako je otrok 

predolgo brez pomoči ali pa v navadni OŠ. Seveda na njegovo škodo.« 

– »Vključevanje naglušnega otroka v razred in delo z njim.« 

– »Za opis izkušnje imam premalo prostora. Menim da mora vodstvo šole in vsi  strokovni 

sodelavci dobro preučiti posebnosti oziroma težave oziroma potrebe posameznega 

otroka in mu omogočiti primerno ustanovo, kjer se bo lahko optimalno razvijal.« 

– »Razred s šestimi različnimi oblikami diferenciacije. Različne potrebe, različni pristopi 

staršev. Izziv – otroci, ki so mirni, tihi, neopazni – lahko prezrti.« 

– »Strategija medsebojne pomoči med učenci se izkaže kot zelo učinkovita. Pomembna je 

pozitivna klima in dobri medsebojni odnosi v razredu. Vedno je potrebno aktivno 

vključiti starše. Če je v enem razredu preveč učencev, ki potrebujejo prilagoditve, je 

potrebno zmanjšati normativ učencev v razredu.« 

– »Učitelj mora biti pri vpeljevanju novih metod vedno dosleden in vztrajen. Le tako bo 

prišel do rezultata.« 

– »Poleg učitelja razrednika morajo biti z metodami dela seznanjeni vsi učitelji, ki 

poučujejo tega učenca.« 

– »Socialne igre; vključenost učenca, sodelovanje s starši in drugimi strokovnimi delavci, 

prilagojeni učni listi, domače naloge, preverjanja in ocenjevanja.  

 

Iz odgovorov je razvidno, da učitelji v večini opisujejo pozitivne izkušnje pri delu z različnimi 

učenci. Glede priporočil pa najpogosteje navajajo pomembnost sodelovanja šole (učitelja), 

staršev in učenca. 
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3.8.13 Analiza opazovanih učnih ur 
 

Uporaba različnih strategij učne diferenciacije in individualizacije  pri pouku, se razlikuje med 

drugim tudi glede na mnenje in presojo učiteljev o pomenu prilagajanja in količini oziroma 

pogostosti le-tega. Za bolj poglobljen vpogled v izvajanje učne diferenciacije smo izvedli 

opazovanje pri 31 učnih urah:   

– 7 učnih ur v razredu, v katerem je bil romski učenec,  

– 8 učnih ur v razredu, kjer je bil učenec s posebnimi potrebami,  

– 8 ur učnih ur v razredu, kjer je bil učenec priseljenec, 

– 8 učnih ur v razredu, kjer je bil nadarjeni učenec. 

Vsakega učenca smo opazovali pri vseh predmetih po 1 šolsko uro (LUM 2 uri). Zanimalo nas 

je, katere strategije uporabljajo učitelji pri prilagajanju pouka posameznim opazovanim 

učencem pri različnih predmetih in v kolikšni meri.  

 

3.8.13.1 Opazovanje učnih ur v razredu z romskim učencem 

 

Učenec: Romski učenec 

Starost: 12 let 

Razred: 2. 

Tabela 37: Izvajanje učne diferenciacije in individualizacije za romskega učenca 

 

Analiza učne ure matematike 

Učna tema: seštevanje in odštevanje števil do 100 brez prehoda 

Tip učne ure: utrjevanje 

Pri učni uri matematike so učenci utrjevali seštevanje in odštevanje števil do 100 brez prehoda. 

Po uvodnem delu, ki je temeljil na učni metodi pogovora, je učiteljica vsem učencem naročila, 

da odprejo delovni zvezek in pričnejo reševati naloge na strani 74 in 75 (naloge so bile v 

povezavi z zapisom števil do 100, urejanjem in nadaljevanjem zaporedja). Opazovani učenec 

ni imel delovnega zvezka. Učiteljica je imela prilagojen učni list vnaprej pripravljen, zato mu 

ga je dala v reševanje. Na učnem listu so bile naloge seštevanja in odštevanja števil do 20. 

Učiteljica je bila večino osrednjega dela ure (približno 15 minut) pri romskemu učencu in mu 

z opozorili in podvprašanji pomagala pri računanju. Učenec se je velikokrat zmotil, zato mu je 

nekaj računov na list zapisala sama in mu postopek dodatno razložila. Pri pravilno izračunanem 

računu ga je pohvalila (šestkrat). Ker opazovani učenec ni znal brati malih tiskanih črk, mu je 

navodila iz učnega lista prebrala učiteljica. Na koncu učne ure matematike so ostali učenci za 

domačo nalogo dobili rešiti naloge v delovnem zvezku, romskemu učencu pa je učiteljica dala 

učni list s seštevanjem in odštevanjem števil do 20.  

Učni predmet Posebne prilagoditve Učni predmet Posebne prilagoditve 

MAT  ŠPO  

SLJ  LUM  

SPO  GUM  
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Učenec je med uro sodeloval ob pomoči učiteljice, ki mu je nudila dodatno razlago navodil in 

učne vsebine, mu posredovala povratno informacijo o delu in mu na koncu prilagodila tako 

količino kot zahtevnost domače naloge. 

 

Analiza učne ure slovenščine 

Učna tema: zapis velikih pisanih črk G in J 

Tip učne ure: utrjevanje 

Učna ura slovenščine je temeljila na vadenju branja in pisanja ter ponovitvi zapisa velikih 

pisanih črk G in J. Učiteljica je črki najprej zapisala na tablo, nato pa učence spodbudila, da jih 

napišejo po zraku. Kljub temu da je romskega učenca dvakrat spodbudila, pri tem ni želel 

sodelovati. Učenec je opazoval ostale. Nato je sledil zapis črk v zvezek. Opazovani učenec ni 

imel zvezka, zato je pri tej dejavnosti le sedel. V nadaljevanju so učenci reševali naloge v 

delovnem zvezku na strani 92. Romskemu učencu je učiteljica pripravila posebni učni list, na 

katerem so bila navodila za delo napisana z velikimi tiskanimi črkami. Malih tiskanih črk 

učenec ne pozna. Na učnem listu so bile naloge, kjer je moral učenec: 

1. obkrožiti prvi zlog, na katerega se začne narisani predmet, 

2. med črkami poiskati imena oseb in jih obkrožiti, 

3. v besedah obkrožiti črko P, 

4. zapisati črke glasov, na katere se začnejo narisani predmeti. 

 

Učiteljica je med samostojnim delom trikrat prišla do romskega učenca, ga spodbudila in mu 

dodatno razložila navodila ter pokazala s prstom, kaj je naredil narobe. Pokazala mu je, kako 

naj napako popravi in ga opozorila na lepši zapis črk. Učenec nalog ni dokončal do konca učne 

ure. Med učno uro smo lahko opazili, da se je učiteljica sicer posluževala učne diferenciacije in 

individualizacije, vendar nas je presenetilo, da so učenci utrjevali zapis velikih pisanih črk G in 

J, romski učenec pa je na učnem listu večinoma obkroževal zloge in črke. Le pri zadnji nalogi 

je moral zapisati štiri črke (K, O, D, S). Menimo, da bi učenec potreboval vaje za zapis črk 

oziroma grafomotoriko in ne toliko obkroževanja.  

 

Analiza učne ure spoznavanja okolja 

Učna tema: travnik 

Tip učne ure: obravnava nove učne vsebine 

Učiteljica je učno uro spoznavanja okolja načrtovala in izvedla zunaj na travniku. Učenci so 

opazovali in nabirali rastline in živali ter jih poimenovali. Skozi vso učno uro nismo zaznali 

posebnih prilagoditev za romskega učenca. Opazili pa smo, da je učiteljica učenca vprašala, 

katere travniške živali pozna, ta pa je odgovoril, da konja, kar dokazuje veliko razliko 

predznanja učenca od ostalih. Učenec biva v drugačnem okolju, kjer se pogosto srečuje s konji. 

Ob tem so se ostali učenci spogledali in začeli smejati, učiteljica pa jih je opomnila, da se tega 

ne dela. Posebnih prilagoditev torej nismo opazili. 
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Analiza učne ure športa 

Učna tema: atletika – skoki 

Tip učne ure: obravnava nove učne vsebine 

Pri učni uri športa so učenci izvajali enonožni odriv in sonožni doskok. V telovadnici jim je 

učiteljica postavila nekaj obročev, znotraj katerih so morali skakati po eni nogi, nato pa se 

sonožno odriniti na odskočni deski. Učiteljica je opazila, da ima romski učenec premočan odriv, 

zato mu je odstranila nekaj obročev, ki so zmanjšali zalet, in mu določila posebno mesto začetka 

(bližje obročem). Ostalih posebnosti nismo zaznali. 

Opazili smo, da je bil učenec pri športu samozavestnejši, saj je na športnem področju zelo dober. 

Učiteljica mu je delo prilagodila, vendar v nasprotju z matematiko ali slovenščino, ko mu delo 

prilagodi zaradi slabšega znanja, mu ga je tukaj morala prilagoditi zaradi »premočnega« odriva. 

Tukaj je pomemben podatek, da je učenec star 12 let, ostali učenci pa 7. Menimo, da bi morala 

učiteljica v tem primeru učenca pohvaliti, saj je ne nazadnje šport njegovo močno področje. To 

se nam zdi pomembno tudi z vidika boljše socialne vključenosti. 

 

Analiza učne ure likovne umetnosti 

Učna tema: kolaž (mavrična ribica) 

Tip učne ure: kombinirana 

Učenci so pri likovni umetnosti iz papirja izdelovali mavrično ribico. Iz papirja so izrezovali 

luske in jih lepili. Ozadje so zapolnili s temperami. Učiteljica je med izrezovanjem večkrat 

spodbujala učenca k delu, saj je želel večkrat odnehati. Posebnih prilagoditev nismo zaznali.  

 

Analiza učne ure glasbene umetnosti 

Učna tema: francoska polka 

Tip učne ure: obravnava nove učne vsebine 

Pri pouku glasbene umetnosti so se učenci učili pesem Francoska polka. Učiteljica je pesem 

najprej zapela, nato pa so učenci s tehniko odmeva besedilo ponovili. Romski učenec pri tem 

ni želel sodelovati. Ko so vsi učenci obvladali besedilo in melodijo pesmi, so se naučili še 

ustrezen ples. Tudi pri plesu učenec ni želel sodelovati, zato je sedel na stolu za mizo. Opazili 

smo, da ga je učiteljica enkrat vprašala, ali se jim želi pridružiti, ostalih spodbud pa ni bilo. Po 

pogovoru z učiteljico smo izvedeli, da učenec pri petju in plesu nikoli ne sodeluje, ravno tako 

ne pri ocenjevanju znanja, kjer je potrebno zapeti pesem. 
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3.8.13.2 Opazovanje učnih ur v razredu z učencem priseljencem 

 

Učenec: učenec priseljenec iz Bosne in Hercegovine 

Starost: 10 

Razred: 5. 

Tabela 38: Izvajanje učne diferenciacije in individualizacije za učenca priseljenca 

 

Analiza učne ure matematike  

Učna tema: geometrija 

Tip učne ure: utrjevanje 

Pri učni uri matematike so učenci na začetku ure preverjali domačo nalogo. Učenec priseljenec 

je takoj povedal, da dveh nalog ni znal rešiti, zato mu je učiteljica rekla, naj si med preverjanjem 

rezultatov vse naloge, ki jih ni znal rešiti, označi z vprašajem, da jih bosta nato skupaj 

pregledala. Pri tem je treba omeniti, da je učenec prišel v razred v sredini januarja, nekaj učnih 

tem pa v šoli, ki jo je obiskoval pred tem, niso obravnavali. Učiteljica je med branjem navodil 

in rezultatov ves čas stala pred opazovanim učencem in ga s pogledom spremljala, ali sledi. V 

osrednjem delu ure so učenci samostojno reševali naloge v delovnem zvezku. Pri tem nismo 

zaznali nobenih prilagoditev. Pri nadaljnjem poročanju rezultatov je učiteljica zopet brala 

besedilo pred opazovanim učencem, ga sproti opozarjala na napake in mu s prstom pokazala, 

kje se je zmotil. Razlage nalog, za katere je učenec povedal, da jih ni znal, v opazovani učni uri 

ni bilo.  

 

Analiza učne ure slovenščine 

Učna tema: reklama 

Tip učne ure: obravnava nove učne vsebine 

V uvodnem delu ure slovenščine je učiteljica poklicala učenca priseljenca, da glasno prebere 

naslov besedila. Ko so v zvezek napisali definicijo reklame, ga je vprašala, ali razume, kaj je 

napisal. Med tem je stala zraven njega, ga spremljala in ga dvakrat opozorila na pravopisne 

napake (v pliva – vpliva; kupiu – kupil). Sledilo je reševanje nalog v delovnem zvezku. 

Učiteljica je ves čas stala pred njim. Po frontalni napovedi navodil za delo se je sklonila k njemu 

in mu še enkrat razložila ter pokazala s prstom. Med delom mu je posredovala povratno 

informacijo in ga pohvalila. Pri skupnem preverjanju rešitev je stala pred njim in mu pokazala 

napake. Na koncu učne ure so učenci dobili list, na katerem je besedilo. Njihova naloga je bila, 

da so ga prebrali, nato pa začeli z reševanjem nalog. Učiteljica je opazovanega učenca vprašala, 

katerih besed ne razume, in mu jih posebej razložila. Med delom je večkrat prišel do nje in jo 

povprašal po razlagi novih besed.  

Opazili smo, da učiteljica ne prepusti odločitve o glasnem branju učencu, vendar ga le pokliče. 

Pri tem pazi, da učenec prebere lažje in kratke besedne zveze. Med uro je večinoma stala pred 

Učni predmet Posebne prilagoditve Učni predmet Posebne prilagoditve 

MAT  ŠPO  

SLJ  LUM  

NIT  GUM  

DRU    
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učencem, spremljala njegovo delo, mu posredovala povratno informacijo in ga spraševala, ali 

razume. Učencu je med delom nudila dodatno razlago besed, pri čemer si je veliko pomagala s 

kretnjami rok. 

 

Analiza učne ure naravoslovja in tehnike 

Učna tema: prehranjevalne verige in spleti 

Tip učne ure: obravnava nove učne vsebine 

Pri naravoslovju in tehniki je učiteljica učencem dala navodilo, da preberejo besedilo v 

delovnem zvezku, ki se je nanašalo na prehranjevalne verige in splete, medtem pa je ustno 

ocenila tri učence. Ostali del ure je bil namenjen ogledu posnetka na temo plenilcev. Pri tem 

nismo zaznali nobenih prilagoditev. 

 

Analiza učne ure družbe 

Učna tema: prva svetovna vojna 

Tip učne ure: obravnava nove učne vsebine 

Učiteljica je v uvodnem delu učne ure ustno ocenila dva učenca. Pri tem so imeli ostali nalogo, 

da poslušajo in razmišljajo o odgovorih. Učenec priseljenec, ki je sedel v prvi vrsti, je 

spraševanje spremljal, poslušal ter odgovore iskal v zvezku. V nadaljevanju učne ure je 

učiteljica s pogovorom učence usmerjala do odgovorov o dogajanju med 1. svetovno vojno. Pri  

tem je ves čas stala pred opazovanim učencem. Pri delu z učbenikom nismo zaznali posebnih 

prilagoditev. 

Analiza učne ure športa 

Učna tema: nogomet 

Tip učne ure: utrjevanje 

Pri športu nismo zaznali nobenih prilagoditev. 

 

Analiza učne ure likovne umetnosti 

Učna tema: risanje s temperami in alkoholnim flomastrom 

Tip učne ure: kombinirana 

Pri likovni umetnosti nismo zaznali posebnih prilagoditev. 

 

Analiza učne ure glasbene umetnosti 

Učna tema: / 

Tip učne ure: ustno ocenjevanje znanja 

Pri glasbeni umetnosti je bil učenec priseljenec ustno vprašan. Ker je prišel v razred v sredini 

januarja, mu je učiteljica prilagodila vsebino spraševanja. Na začetku je uporabljal veliko 

hrvaških besed, vendar ga je učiteljica spodbudila, da lahko govori v svojem jeziku. Zataknilo 

se mu je pri razlagi, kaj je ljudska in kaj umetna pesem, zato mu je učiteljica postavljala veliko 

podvprašanj in razlago nakazovala z rokami. Spodbujala ga je, da razmišlja v pravo smer. Pri 
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izvajanju ritmičnih vzorcev mu je učiteljica najprej glasno prebrala besedilo, nato pa mu je 

dovolila, da si ga je po tiho še sam. Med izvajanjem se je zmotil, ker ni znal izgovoriti določene 

besede, zato mu je učiteljica pomagala in mu dala čas, da nadaljuje.  

Učenci morajo pri ustnem spraševanju vedno zapeti dve pesmi na pamet. Pri petju je lahko 

učenec iz učbenika bral besedilo, za spodbudo pa je z njim začel peti cel razred. Drugo pesem 

sta zapela skupaj s sošolko, saj je imela pesem težje izgovorljivo besedilo.   

 

Pri ocenjevanju znanja se je učiteljica za vsako podano vprašanje potrudila, da je učencu delo 

prilagodila. Večinoma so bile potrebne dodatne razlage nekaterih besed in spodbuda, da se 

lahko izraža v maternem jeziku. 

 

3.8.13.3 Opazovanje učnih ur v razredu z nadarjenim učencem 

 

Učenec: nadarjen učenec na področju slovenščine in matematike 

Starost: 10 

Razred: 5. 

Tabela 39: Izvajanje učne diferenciacije in individualizacije za nadarjenega učenca 

 

Analiza učne ure matematike  

Učna tema: geometrija 

Tip učne ure: utrjevanje 

Učiteljica je pouk matematike začela z uvodnimi vprašanji, ki jih je zastavila opazovanemu 

učencu. Vprašanja so bila enostavna in so od učenca zahtevala le priklic že znanih podatkov. 

Učna ura je temeljila na utrjevanju učne vsebine. Med reševanjem nalog je učiteljica učenca 

spodbudila, da je pomagal sošolki pri risanju pravokotnega trikotnika. Sledilo je reševanje nalog 

v delovnem zvezku. Učenca je morala učiteljica večkrat opomniti, da je odprl delovni zvezek, 

nato pa je prišla do njega ter mu uredila mizo. Med delom je učenec vprašal, ali lahko rešuje 

naloge naprej, kar mu je učiteljica dovolila. 

Učna ura je potekala v smislu branja navodil učiteljice in reševanja nalog učencev. Opazili smo, 

da je bil učenec nemotiviran, zdolgočasen, saj je zelo hitro rešil nalogo, potem pa je moral 

čakati do naslednje, da so skupaj preverili. Ko mu je učiteljica dovolila, da rešuje naprej, je bil 

veliko bolj motiviran za delo.  

 

Analiza učne ure slovenščine 

Učna tema: reklama 

Tip učne ure: obravnava nove učne vsebine 

Učni predmet Posebne prilagoditve Učni predmet Posebne prilagoditve 

MAT  ŠPO  

SLJ  LUM  

NIT  GUM  

DRU    
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Pri učni uri slovenščine, kjer so učenci brali besedilo o slovarju, je učiteljica nadarjenega učenca 

spodbudila, da je v besedilu glasno prebral nekaj besednih zvez (»preprosto in uporabno«, »za 

vsak žep«) in jih skušal pojasniti. Njegova naloga je bila, da razmisli, kaj vse bi to lahko 

pomenilo. Večinoma mu je postavljala vprašanja, ki so od njega zahtevala sklepanje. Pri 

reševanju nalog v delovnem zvezku je nadarjenemu učencu učiteljica dovolila, da je naloge 

reševal naprej. Med skupnim preverjanjem rešitev ga je zaradi nesodelovanja trikrat poklicala, 

da je povedal odgovor in prebral del besedila.  

Učiteljica je učenca med uro nekajkrat postavila v situacijo, ki je od njega zahtevala sklepanje, 

ter mu pri reševanju nalog dovolila, da lahko naloge rešuje samostojno naprej.  

 

Analiza učne ure naravoslovja in tehnike 

Učna tema: prehranjevalne verige in spleti 

Tip učne ure: obravnava nove učne vsebine 

Pri naravoslovju in tehniki je učiteljica učencem dala navodilo, da preberejo besedilo v 

delovnem zvezku, ki se je nanašalo na prehranjevalne verige in splete, medtem pa je ustno 

ocenila tri učence. Ostali del ure je bil namenjen ogledu posnetka na temo plenilcev. Pri tem 

nismo zaznali nobenih prilagoditev. 

 

Analiza učne ure družbe 

Učna tema: prva svetovna vojna 

Tip učne ure: obravnava nove učne vsebine 

Pri učni uri družboslovja nismo zaznali posebnih prilagoditev 

 

Analiza učne ure športa 

Učna tema: nogomet 

Tip učne ure: utrjevanje 

Pri športu nismo zaznali nobenih prilagoditev. 

 

Analiza učne ure likovne umetnosti 

Učna tema: risanje s temperami in alkoholnim flomastrom 

Tip učne ure: kombinirana 

 

Pri likovni umetnosti ni bilo zaznati prilagoditev. 

 

Analiza učne ure glasbene umetnosti 

Učna tema: / 

Tip učne ure: ustno ocenjevanje znanja 

Pri glasbeni umetnosti ni bilo zaznati prilagoditev. 
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3.8.13.4 Opazovanje učnih ur v razredu z učencem s posebnimi potrebami 

 

Učenec: učenec s posebnimi potrebami (primanjkljaji na posameznih področjih učenja) 

Starost: 10 

Razred: 4. 

Tabela 40: Izvajanje učne diferenciacije in individualizacije za učenca s posebnimi potrebami 

 

Analiza učne ure matematike  

Učna tema: merjenje časa 

Tip učne ure: obravnava nove učne vsebine 

V uvodnem delu ure je učiteljica učence s pogovorom in vprašanji vodila do pojmov čas, dan, 

teden in mesec. Opazovani učenec ni sodeloval in ni nikoli dvignil roke. V nadaljevanju se je 

začel igrati s svinčnikom in radirko, učiteljica pa ga je opozorila, da preneha. V nadaljevanju 

so učenci samostojno reševali naloge v delovnem zvezku (meseci v letu). Učiteljica je pristopila 

do učenca, ga spodbudila, da odpre delovni zvezek, mu uredila zvezke in pospravila svinčnike 

v puščico. Med delom je štirikrat pristopila do učenca, ga opozorila na napake in ga s 

podvprašanji vodila do pravilnega rezultata. Pri skupnem preverjanju rešitev ga je enkrat 

poklicala, da odgovori na lažje vprašanje (kateri mesec sledi marcu) in mu pri tem dala več časa 

za razmislek. Pri pregledovanju rezultatov ni sodeloval. 

 

Analiza učne ure slovenščine 

Učna tema: opis živali 

Tip učne ure: obravnava nove učne vsebine 

Pri slovenščini so učenci delali v naključno izbranih trojicah. Učenec je vseskozi pogledoval 

skozi okno, k delu pa ga je spodbujal tudi sošolec. K njemu je pristopila učiteljica in ga 

spodbudila, naj si dobro ogleda fotografijo in prične z delom, sicer bo dobil svojo fotografijo 

in bo delal sam. Hkrati mu je pomagala pri organizaciji mize, uredila zvezke in pospravila 

puščico. Skupine so nato dobile sestavek o določeni živali, njihova naloga pa je bila, da na 

podlagi podatkov oblikujejo miselni vzorec. Ker je videla, da člani skupine ne sodelujejo, je 

naročila, da delajo skupaj, vendar morajo imeti na koncu vsi zapisan miselni vzorec. Ker je bila 

med njimi slaba komunikacija oziroma je sploh ni bilo, jim je učiteljica prilagodila delo. Videla 

je, da dela samo eden, zato jim je dala nalogo, da mora vsak izpisati en odstavek. V zaključnem 

delu ure so morali učenci delo predstaviti.  

 

 

 

Učni predmet Posebne prilagoditve Učni predmet Posebne prilagoditve 

MAT  ŠPO  

SLJ  LUM  

NIT  GUM  

DRU    
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Analiza učne ure naravoslovja in tehnike 

Učna tema: človeško telo 

Tip učne ure: utrjevanje 

Učna ura naravoslovja in tehnike je potekala v obliki kviza, ker je učiteljica želela preveriti 

znanje učencev. Učence je razdelila v dve večji skupini in jim dala navodilo, da med seboj ne 

smejo sodelovati, poklican pa je lahko kdorkoli. Točko lahko dobijo ali ne. Učenec s posebnimi 

potrebami je dvignil roko na sedem vprašanj od petnajstih, poklican pa je bil trikrat. Učiteljica 

ga je poklicala le, ko je imel dvignjeno roko, medtem ko je ostale poklicala tudi, če dolgo časa 

niso sodelovali. Učenec je na vsa vprašanja pravilno odgovoril in bil za to pohvaljen. 

 

Analiza učne ure družboslovja 

Učna tema: preteklost, sedanjost, prihodnost 

Tip učne ure: obravnavanje nove učne vsebine 

Pri pouku družboslovja je opazovanega učenca učiteljica skušala spodbuditi k delu tako, da je 

prebral naslov na elektronski prosojnici. Med posredovanjem učne snovi je večino časa stala 

pred oziroma ob njegovi mizi in se ga večkrat dotaknila za ramo, da se je umiril, prenehal z igro 

in se osredotočil na pouk. Učenci so v nadaljevanju reševali naloge na učnem listu. Med tem je 

učiteljica večkrat pristopila do učenca in mu dodatno razložila navodila. Pokazala mu je, kje se 

je zmotil, in mu za lažje razumevanje dodala nove primere. 

 

Analiza učne ure športa 

Učna tema: plezanje po plezalni steni 

Tip učne ure: obravnava nove učne vsebine 

Pri pouku športa nismo zaznali nobenih prilagoditev. 

 

Analiza učne ure likovne umetnosti 

Učna tema: risanje obraza po spominu 

Tip učne ure: kombinirana 

Pri likovni umetnosti nismo zaznali posebnih prilagoditev. 

 

Analiza učne ure glasbene umetnosti 

Učna tema: filmska glasba 

Tip učne ure: obravnava nove učne vsebine 

Prav tako ni bilo nobenih prilagoditev pri pouku glasbene umetnosti.   
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*** 

Po analizi opazovanih učnih ur smo opazili, da je učiteljica romskemu učencu v največji meri 

prilagodila pouk matematike in slovenščine, manj pa šport, čeprav je bila tu priložnost, da bi 

učenec doživel pozitivno potrditev s strani učencev in boljšo vključitev oziroma sprejetost v 

razredu. Pri spoznavanju okolja, glasbeni in likovni umetnosti se učiteljica izvajanja učne 

diferenciacije in individualizacije ni poslužila. Med poukom je največkrat učencu nudila 

dodatno razlago navodil in učne vsebine, mu prilagodila učni list in mu posredovala sprotno 

povratno informacijo o delu. To se povezuje tudi z rezultati naše raziskave, kjer učitelji 

ocenjujejo, da se v večini poslužujejo dodatne razlage in posredovanja sprotne povratne 

informacije. Menimo, da bi bilo dobro, če bi učiteljica uporabljala različne učne oblike, kot so 

delo v paru ali skupini, kar bi verjetno pozitivno vplivalo na sprejetost učenca. 

Učiteljica, ki poučuje učenca priseljenca in nadarjenega učenca, je slednjemu pouk prilagajala 

v manjši meri. Učencu priseljencu je v največji meri prilagodila pouk glasbene umetnosti in 

slovenščine, manj pa matematiko. Na tem mestu se nam zdi, da je bila količina prilagajanja 

pouka odvisna od tipa učne ure. Predvidevamo, da če učenec priseljenec ne bi bil ustno vprašan 

pri pouku glasbene umetnosti, količina prilagoditev ne bi bila tako visoka. To potrjuje tudi 

raziskava Štih (2012), ki kaže, da učitelji pogosto prilagajajo fazo ocenjevanja znanja. Posebnih 

prilagoditev nismo zaznali pri naravoslovju, družboslovju, likovni umetnosti in športu. 

Učiteljica se je najpogosteje posluževala dodatne razlage vsebin in navodil in posredovanja 

povratne informacije. Opazili smo, da je pri večini ur stala pred učencem in spremljala njegovo 

delo. Učiteljica poučuje tudi opazovanega nadarjenega učenca. Pouk je prilagodila le pri 

matematiki in slovenščini (učenec je na teh dveh področjih identificiran kot nadarjen). Učencu 

je glede na ostale predmete postavljala več vprašanj, mu dovolila, da naloge rešuje naprej, in 

ga prosila, da po končani dejavnosti pomaga sošolki. Dobro se nam zdi, da se je učiteljica 

poslužila prilagoditev, vendar so bile te prilagoditve resnično minimalne in jih prej ni 

predvidela. Menimo, da bi bilo za učenca koristno pripraviti več dodatnih in težjih nalog, ne 

samo na področju matematike in slovenščine, ampak tudi pri ostalih predmetih. Ne nazadnje je 

potrebno napredek učencev spodbujati na vseh področjih. 

Učiteljica, ki poučuje učenca s posebnimi potrebami, je pouk prilagodila pri matematiki, 

slovenščini, naravoslovju in družboslovju. Največkrat se je posluževala dodatne razlage navodil 

in vsebine ter organizacije mize in učnih pripomočkov. Velikokrat je pristopila do učenca, da 

ga umiri in bila v njegovi bližini, ko je dajala navodila za delo.  

Ne nazadnje se je treba zavedati, da dobljeni rezultati opazovanih učnih ur ne kažejo celotne 

slike uporabe različnih prilagoditev določenega učitelja v razredu. Menimo, da bi bilo za to 

potrebno dolgotrajnejše opazovanje, kar bi dalo jasnejšo sliko.  
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3.9 SKLEPI 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da imajo učitelji v večini pozitivna stališča glede morebitnega 

sprejetja različnih skupin učencev v svoj razred. Gre za pomembno profesionalno etično 

vprašanje, zato menimo, da bi moral vsak učitelj delo z različnimi učenci doživljati kot 

profesionalni izziv. Največji odstotek učiteljev bi v svoj razred sprejelo nadarjene učence na 

različnih področjih. V veliki meri bi se odločili tudi za učence z govorno jezikovnimi motnjami 

in učence priseljence iz držav bivše Jugoslavije, nekaj manj pa za priseljence iz ostalih 

evropskih držav in tiste, ki prihajajo od drugod (neevropske države). Sklepamo, da zaradi 

podobnosti med slovanskimi jeziki vidijo učitelji pri učencih iz držav bivše Jugoslavije manjše 

ovire glede sporazumevanja, na nižji odstotek pa je verjetno vplivalo neznanje tujih jezikov. Pri 

tem se je treba zavedati, da so učitelji v omenjeni situaciji postavljeni v težek položaj, saj morajo 

biti usposobljeni za poučevanje slovenskega jezika učenca, ki pa novega jezika sploh ne 

razume. V manjši meri kot učence priseljence so učitelji v razred pripravljeni sprejeti romske 

učence.  

Učitelji so v svoj razred najmanj pripravljeni sprejeti učence s posebnimi potrebami. Izrazito 

nizek odstotek se kaže pri učencih z motnjami v duševnem razvoju in učencih z avtističnimi 

motnjami. Omenjeni skupini bi ob morebitnem odločanju sprejelo manj kot polovica učiteljev. 

Največ učiteljev se ne more odločiti, kako bi ravnali v primeru morebitnega odločanja glede 

učencev z avtističnimi motnjami, učencev z motnjami v duševnem razvoju, učencev s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter slepih ali slabovidnih učencev. Na tem mestu menimo, 

da gre za skupine učencev, ki so v redne šole vključene v manjšem številu, zato se učitelji zaradi 

pomanjkanja izkušenj o tem ne morejo odločiti.  

Na podlagi podatkov smo ugotovili, da se stopnja učiteljeve pripravljenosti za sprejetje 

različnih učencev v svoj razred ponekod pomembno povezuje z ostalimi dejavniki. Tako so na 

primer učitelji, ki imajo predhodne izkušnje s poučevanjem romskih učencev, v večji meri 

pripravljeni sprejeti romskega učenca v svoj razred (76,7 %), kot tisti, ki teh izkušenj nimajo 

(46,3 %). Enako je tudi pri učiteljih, ki navajajo, da imajo izkušnje s poučevanjem učencev s 

posebnimi potrebami. Ti bi v svoj razred v večjem odstotku sprejeli učence z motnjami v 

duševnem razvoju in učence s čustvenimi in vedenjskimi motnjami kot tisti, ki izkušenj nimajo. 

To potrjuje naše predhodno razmišljanje o pomembnosti izkušenj s poučevanjem učencev glede 

na odločitev o sprejemu učenca v razred.  

Najbolj nas je presenetil podatek, da bi vsi učitelji, ki se za poučevanje učencev priseljencev 

čutijo popolnoma neusposobljene, v razred sprejeli slepega ali slabovidnega učenca. V obeh 

primerih sta jezik in sporazumevanje (poleg ostalih) temelj, na katerem temelji poučevanje. To 

potrjuje naše razmišljanje o tem, da učitelji kot glavno oviro vidijo (ne)znanje tujega jezika.  

V raziskavi nas je zanimalo, kako učitelji ocenjujejo lastno kompetentnost za izvajanje učne 

diferenciacije in individualizacije za različne učence. Rezultati so pokazali, da se večina 

anketiranih učiteljev čuti najbolj usposobljene za delo z nadarjenimi učenci, kar pojasnjuje tudi, 

da bi se za njihovo sprejetje v razred najpogosteje odločili. Polovica učiteljev se čuti 

usposobljene za delo z romskimi učenci, manj kot polovica pa jih navaja, da so usposobljeni za 

delo z učenci s posebnimi potrebami in učenci priseljenci. Zanimivo je, da kljub temu da se 

glede na ostale skupine učencev za poučevanje učencev priseljencev čutijo učitelji najmanj 

usposobljene, izražajo pripravljenost  sprejeti te učence v svoj razred.  

Učitelji lastno kompetentnost na področju poučevanja različnih učencev ocenjujejo različno. 

Tisti, ki navajajo, da imajo izkušnje z romskimi učenci, priseljenci ali nadarjenimi, se 

ocenjujejo kot bolj kompetentni za delo s to skupino učencev. Učitelji z večjim številom let 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                 Svetič Nina; magistrsko delo  

 

117 

 

delovne dobe v vzgoji in izobraževanju ter svetovalci in svetniki navajajo boljšo kompetentnost 

pri delu s priseljenci, nadarjenimi in učenci s posebnimi potrebami, medtem ko se učitelji z 

višješolsko izobrazbo čutijo bolj usposobljene pri delu z učenci priseljenci. 

Rezultati raziskave kažejo, da več kot 80 % učiteljev (glede na lastne izkušnje) ocenjuje, da se 

v splošnem izvajanja učne diferenciacije in individualizacije poslužujejo toliko, kot je potrebno. 

Navajajo, da pouk najpogosteje prilagajajo učencem s posebnimi potrebami, v enakem odstotku 

sledijo romski učenci in priseljenci, najmanj pa pouk prilagajajo nadarjenim učencem. Tu 

opazimo zanimiv razkorak, po eni strani se učitelji ocenjujejo kot usposobljene za izvajanje 

učne diferenciacije in individualizacije za nadarjene učence, po drugi strani pa vidimo, da se je 

najmanj poslužujejo.  

Anketirani učitelji ocenjujejo, da romskim učencem najpogosteje prilagajajo pouk slovenščine, 

nato matematike in spoznavanja okolja/naravoslovja in tehnike/družbe. V najmanjši meri se za 

to odločajo pri pouku glasbene umetnosti, likovne umetnosti in športu. Učencem priseljencem 

najpogosteje prilagajajo slovenščino, spoznavanje okolja/naravoslovje in tehniko/družbo in 

matematiko, najmanj pa glasbeno umetnost, likovno umetnost in šport. Med količino 

prilagoditev pri različnih predmetih za Rome in priseljence ni večjih razlik. V veliko večjem 

odstotku pa se izvajanja učne diferenciacije in individualizacije pri predmetih poslužujejo za 

učence s posebnimi potrebami. Več kot 90 % učiteljev učencem s posebnimi potrebami 

najpogosteje prilagaja pouk slovenščine in matematike, nekoliko manj pa spoznavanje 

okolja/naravoslovje in tehniko/družbo. Približno četrtina učiteljev prilagaja pouk športa, za 

odtenek manj pa likovno umetnost in glasbeno umetnost. Slednje tri predmete učitelji 

prilagajajo v enkrat večjem odstotku kot romskim učencem ali učencem priseljencem.  

V nadaljevanju nas je zanimalo, kako pogosto se učitelji poslužujejo posameznih oblik učne 

diferenciacije in individualizacije za posamezne skupine učencev.  

Učitelji ocenjujejo, da se pri poučevanju romskih učencev in učencev priseljencev najpogosteje 

poslužujejo dodatne razlage navodil in učne vsebine. Sledi posredovanje sprotnih informacij, 

ki so za napredovanje in uspeh ključnega pomena, ter prilagajanje metod dela, ki učencu najbolj 

ustrezajo. Po pogostosti uporabe sledijo pri Romih poenostavitev razlage, demonstracija in 

podajanje dodatnih primerov, pri Romih in priseljencih pa se poslužujejo tudi prilagajanja 

količine in zahtevnosti domačih nalog. Učencem priseljencem učitelji pogosto prilagodijo tudi 

učne liste. Učitelji v razredu najmanj izvajajo oblike učne diferenciacije in individualizacije, ki 

se nam zdijo z vidika razvijanja jezika tako Romov kot priseljencev zelo pomembne: uporaba 

slovarja (in pisanje lastnega), prevajanje besed ali osnovnih fraz ter predhodno občasno 

snemanje učne vsebine, ki učencu omogoča, da posnetek večkrat posluša. Za lažjo primerjavo 

pogostosti izvajanja omenjenih oblik med obema skupinama v nadaljevanju navajamo približne 

odstotke. Romskih učencev približno 80 % učiteljev nikoli ne spodbuja k uporabi slovarja med 

poukom in pisanju lastnega, medtem ko se tega pri poučevanju priseljencev nikoli ne poslužuje 

40 % učiteljev. 65 % učiteljev navaja, da romskim učencem nikoli ne prevedejo osnovnih besed, 

ki jih ne razumejo, pri učencih priseljencih pa se tega nikoli ne loti 30 % učiteljev. Predhodnega 

snemanja učne vsebine za Rome se nikoli ne loti 90 % učiteljev, medtem ko se snemanja za 

priseljence nikoli ne loti 80 % učiteljev. Rezultati se nam zdijo osupljivi, saj se, kljub temu da 

je osnovna težava obeh skupin (v glavnem) neznanje slovenskega jezika, učitelji pri učencih 

priseljencih v večji meri poslužujejo omenjenih oblik učne diferenciacije in individualizacije 

kot pri Romih. To lahko nakazuje na neupoštevanje temeljnega načela enakih možnosti 

izobraževanja.  

Če so prejšnji rezultati glede učiteljevih ocen prilagajanja pouka pri različnih predmetih 

pokazali, da učitelji v približno enakem odstotku izvajajo učno diferenciacijo in 
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individualizacijo za Rome in priseljence, lahko tukaj vidimo, da pa se ocene učiteljev glede 

pogostosti uporabe različnih oblik razlikujejo in se po količini izvajanja nagibajo v prid 

izvajanja učne diferenciacije in individualizacije učencem priseljencem. 

Učitelji navajajo, da se pri prilagajanju pouka nadarjenim učencem najpogosteje poslužujejo 

posredovanja sprotne povratne informacije, postavljanja učenca v problemske situacije in jim 

dopuščajo, da znanje pokažejo na različne načine. Po končanih dejavnostih mu pogosto dodelijo 

tudi dodatno delo oziroma jih prosijo za pomoč ostalim učencem, poslužujejo pa se tudi 

prilagajanja učnih listov in domačih nalog. V najmanjši meri jih spodbujajo k uporabi 

informacijsko-komunikacijske tehnologije ter se odločajo za prilagajanja preverjanja in 

ocenjevanja znanja.  

Učitelji ocenjujejo, da učencem s posebnimi potrebami med poukom najbolj pogosto nudijo 

dodatno razlago navodil in učne vsebine, posredujejo jim povratne informacije o delu, 

prilagajajo oblike in metode dela, poenostavijo razlago in dodajo nove primere ter prilagajajo 

učne liste. V najmanjši meri se odločajo za spodbudo, da bi učenec uporabljal informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo ter za predhodno snemanje učne vsebine.  

Menimo, da je za kakovostno raziskavo na področju učne diferenciacije in individualizacije 

potrebno analizirati težave, strokovne pomisleke in morebitne bojazni, s katerimi se učitelji 

srečujejo. Kot najpogostejšo težavo, s katero se srečujejo, navajajo, da jim načrtovanje in 

izvedba prilagoditev vzame veliko časa (85 % učiteljev). Okoli 70 % jih navaja, da je pogosta 

težava tudi veliko število učencev v razredu, ki potrebujejo prilagoditve in 60 % tistih, ki 

menijo, da je težava pomanjkanje literature na temo konkretnih prilagoditev, nasvetov in 

priporočil. Manj pogosto navajajo, da težko nadzorujejo delo zmožnejših in učno šibkejših 

hkrati ter kako zaposliti ostale učence, medtem ko nudijo pomoč enemu. Tretjina učiteljev 

navaja, da imajo težave z nesodelovanjem učenca, ki potrebuje pomoč. V najmanjšem odstotku 

učitelji ocenjujejo, da pride do tega, da imajo ostali učenci pripombe glede prilagoditev 

posameznemu učencu, da mogoče nimajo dovolj znanja glede prepoznavanja potreb učencev 

in da se starši ostalih učencev ne bi strinjali s prilagoditvami določenih učencev v razredu. 

Anketirani učitelji od 1. do 5. razreda osnovne šole se v prizadevanju za kompetentnost lastnega 

ravnanja oziroma ustreznost načrtovanja in izvajanja učne diferenciacije in individualizacije, 

najbolj pogosto posvetujejo s specialno rehabilitacijsko pedagoginjo/pedagogom ali svetovalno 

delavko/delavcem (90 %), sledi posvetovanje s starši učenca in ostalimi učitelji na šoli. Manj 

pogosto se poslužujejo spletnih informacij, prebiranja strokovne literature, manj kot polovica 

pa se jih udeležuje predavanj in seminarjev. Tukaj se nam poraja misel, ali se učitelji prebiranja 

strokovne literature ne poslužujejo toliko, ker imajo pretekle izkušnje in niso našli ustreznih 

informacij, ali pa je ravno neposeganje po strokovni literaturi razlog, da kot težavo navajajo 

pomanjkanje informacij o konkretnih prilagoditvah, nasvetih in priporočilih za delo s 

posameznimi učenci. Učna diferenciacija in individualizacija sta vse bolj aktualni temi, zato je 

na tržišču na voljo veliko sodobne literature, ki učitelje usmerja k delu. Res pa je, da ni nobena 

skupina homogena ter da ima vsak učenec specifične potrebe, ki mogoče zaradi redkosti pojava 

niso izpostavljene. S tega vidika menimo, da je  ključnega pomena razširjanje primerov dobre 

prakse in izmenjava izkušenj med učitelji, tudi v obliki pisnih predstavitev in objavljanja 

izsledkov lastnega dela. 

Približno dve tretjini učiteljev ocenjujeta, da potrebujeta dodatno izobraževanje na področju 

učne diferenciacije in individualizacije. Največ učiteljev navaja, da bi se udeležili predavanj o 

delu z različnimi učenci, v največji meri za učence s posebnimi potrebami. To potrjujejo tudi 

različne domače in tuje raziskave (Valenčič Zuljan idr., 2006; Valenčič Zuljan idr., 2007; Peklaj 

idr., 2009). Najbolj pogosto omenjajo konkretne nasvete za delo z učenci s čustvenimi in 
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vedenjskimi motnjami, z motnjami v duševnem razvoju ter učence z avtističnimi motnjami. 

Ravno pri teh skupinah so učitelji glede sprejetja v svoj razred najbolj neodločeni. 

Za boljši vpogled v dejansko stanje izvajanja učne diferenciacije in individualizacije smo se 

odločili za opazovanje pouka. Na osnovi opazovanih učnih ur ugotavljamo, da učitelji največ 

prilagajajo pouk matematike, slovenščine, manj spoznavanja okolja/naravoslovja in 

tehnike/družbe in najmanj glasbeno umetnost, likovno umetnost in šport. Ugotovitve, ki smo 

jih dobili na podlagi anketnih vprašalnikov, se povezujejo z ugotovitvami opazovanja pouka. 

Opazovana učiteljica je romskemu učencu prilagodila pouk matematike, slovenščine, glasbene 

umetnosti in šport, pri čemer se je največkrat posluževala dodatne razlage navodil in učne 

vsebine ter prilagajanja učnih listov. Učencu priseljencu je učiteljica pouk diferencirala in 

individualizirala pri matematiki, slovenščini, družbi in glasbeni umetnosti. Posluževala se je 

dodatne razlage učne vsebine in navodil. Nadarjenemu učencu je prilagodila matematiko, 

slovenščino in družbo, glede izvajanja različnih oblik učne diferenciacije in individualizacije 

pa je po končani dejavnosti učenca prosila za dodatno pomoč sošolki ter omogočila, da naloge 

rešuje vnaprej. Prilagajanje pouka učencem s posebnimi potrebami je potekalo pri matematiki, 

slovenščini, naravoslovju, družboslovju in športu. Učiteljica se je posluževala dodatne razlage 

in poenostavljanje razlage ter dodajanja novih primerov in učencu nudila pomoč pri organizaciji 

mize in učnih pripomočkov.  

Naj omenimo, da se je ob dobljenih rezultatih nujno potrebno zavedati, da bi bilo za vpogled v 

dejansko stanje potrebno bolj poglobljeno in dalj časa trajajoče opazovanje pouka pri različnih 

učiteljih. V našem primeru smo opazovali učne ure, katerih datume so nam učiteljice predhodno 

same določile.  

Izvajanje različnih prilagoditev in njihova pogostost sta poleg učiteljeve ozaveščenosti o 

pomenu izvajanja učne diferenciacije in individualizacije ter njegove usposobljenosti za 

izvajanje le-te, zelo odvisna od tipa učne ure, učne vsebine, ki jo obravnavajo ter individualnih 

potreb vsakega posameznika. V skladu s tem bi v nadaljevanju lahko raziskali, katere oblike 

učnih strategij se učiteljem zdijo najbolj uporabne za prilagajanje pouka različnim učencem. Na 

osnovi tega bi lahko naredili primerjavo oblik, ki se jim zdijo pomembne, in tistih, ki jih po 

njihovih ocenah izvajajo v razredu. V sklop raziskave bi lahko vključili tudi anketiranje oziroma 

intervjuvanje romskih učencev, učencev priseljencev, nadarjenih učencev ter učencev s 

posebnimi potrebami. Velik korak bi naredili s tem, ko bi od dotičnih učencev izvedeli, kako 

pogosto so deležni prilagoditev, česa si želijo in kaj bi jim po njihovem mnenju najbolje 

pomagalo. 

Menimo, da si večina učiteljev prizadeva za izvajanje učne diferenciacije in individualizacije, 

da bi bili vsi učenci čimbolj uspešni. Učenci se med seboj razlikujejo in vsi ne potrebujejo 

enakih načinov pomoči, vsi pa potrebujejo zaupanje učitelja v njihove zmožnosti ter sposobnost 

učitelja, da najde tudi njihova močna področja. Naj zaključimo z mislijo učiteljice, ki je 

zapisala: »Vedno je najpomembnejše, da učenca spoznaš in ga sprejmeš takšnega, kot je, najdeš 

njegova močna področja in mu daš možnost, da se izkaže; vsak dan začneš znova, pozitivno 

naravnan k cilju.« 
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5 PRILOGE  
 

PRILOGA 1 – ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 

Spoštovani! 

Sem Nina Svetič, študentka magistrskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer Poučevanje na razredni 

stopnji. Za potrebe magistrskega dela, pod mentorstvom dr. Milene Valenčič Zuljan, opravljam raziskavo, s katero 

želim ugotoviti, kako učitelji ocenjujejo lastno kompetentnost za izvajanje individualizacije in diferenciacije pri 

pouku za različne skupine učencev. Vprašalnik je namenjen učiteljem od 1. do 5. razreda osnovne šole in je 

anonimen, podatke pa bom uporabila izključno v raziskovalne namene.  

Vaše sodelovanje je zelo pomembno za uspeh raziskave, zato se Vam že vnaprej lepo zahvaljujem. 

 

1. Spol:   

a)    ženski            b)    moški      

 

2. Starost:  ________ let 

 

3. Stopnja izobrazbe: 

a) višješolska      b)    visokošolska, univerzitetna          c)    magisterij    d)    doktorat 

 

4. Število let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju:   

a)    0–3      b)    4–6        c)    7–18          d)    19–30                 e)    31 in več   

 

5. Naziv:   

a)    nimam naziva      b)    mentor                  c)    svetovalec                d)    svetnik 

 

6. Ali imate izkušnje s poučevanjem spodaj navedenih skupin učencev? 

a) Romi     DA       NE 

b) priseljenci     DA       NE 

c) nadarjeni     DA       NE 

d) učenci s posebnimi potrebami   DA       NE 

 

7. Ocenite na lestvici od 1 (popolnoma neusposobljen) do 5 (popolnoma usposobljen), kako 

usposobljeni se čutite za izvajanje individualizacije in diferenciacije pri pouku za posamezne 

učence.                

a) Romi    1 2 3 4 5 

b) priseljenci    1 2 3 4 5 

c) nadarjeni    1 2 3 4 5 

d) učenci s posebnimi potrebami  1 2 3 4 5 
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Naslednja vprašanja (8–15) se nanašajo na različne skupine učencev: Rome, priseljence, nadarjene in 

učence s posebnimi potrebami. Prosim Vas, da odgovorite izključno na tista vprašanja, ki se nanašajo na 

učence, s katerimi imate izkušnje.  

8. Ocenite, kako pogosto prilagajate pouk pri naštetih predmetih romskim učencem.  

 

Predmeti: Vsako uro Vsako 

drugo uro 

Manj kot 

polovico ur 

Redko  Ne 

prilagajam 

a) matematika      

b) slovenščina       

c) spoznavanje okolja, 

družboslovje, NIT 

     

d) šport      

e) likovna umetnost      

f) glasbena umetnost

  

     

 

9. Ocenite, kako pogosto prilagajate pouk pri naštetih predmetih učencem priseljencem.  

 

Predmeti: Vsako uro Vsako 

drugo uro 

Manj kot 

polovico ur 

Redko  Ne 

prilagajam 

a) matematika      

b) slovenščina       

c) spoznavanje okolja, 

družboslovje, NIT 

     

d) šport      

e) likovna umetnost      

f) glasbena umetnost

  

     

 

10. Ocenite, kako pogosto prilagajate pouk pri naštetih predmetih nadarjenim učencem.  

 

Predmeti:  Vsako uro Vsako 

drugo uro 

Manj kot 

polovico ur 

Redko  Ne 

prilagajam 

a) matematika      

b) slovenščina       

c) spoznavanje okolja, 

družboslovje, NIT 

     

d) šport      

e) likovna umetnost      

f) glasbena umetnost
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11. Ocenite, kako pogosto prilagajate pouk pri naštetih predmetih učencem s posebnimi potrebami.  

 

Predmeti: Vsako uro Vsako 

drugo uro 

Manj kot 

polovico ur 

Redko  Ne 

prilagajam 

a) matematika      

b) slovenščina       

c) spoznavanje okolja, 

družboslovje, NIT 

     

d) šport      

e) likovna umetnost      

f) glasbena umetnost

  

     

 

12. Ocenite, kako pogosto uporabljate posamezne načine prilagoditev pri romskih učencih. 

 

Trditve  

 
Nikoli  

1  

Redko 

2 

Včasih 

3 

Pogosto 

4 

Vedno 

5 

Učencu prilagodim obliko dela, ki mu najbolje ustreza.      

Glede na učenčev učni stil se poslužujem ustreznih metod 

dela. 

     

Pristopim k učencu in mu dodatno razložim navodila, učno 

vsebino. 

     

Izdelam posebne pripomočke oz. konkreten material, da lažje 

usvoji učno vsebino. 

     

Učenec uporablja različno informacijsko-komunikacijsko 

tehnologijo (računalnik, interaktivna tabla, snemalnik …). 

     

Prilagodim učni list.      

Učencu posredujem sprotno povratno informacijo.      

Prilagodim količino in zahtevnost domače naloge.      

Prilagodim preverjanje in ocenjevanje znanja (zahtevnost, 

čas …). 

     

Učno vsebino predhodno posnamem, da jo lahko učenec 

večkrat posluša doma. 

     

Razlago poenostavim, demonstriram in narišem, dodam 

primere. 

     

Besede ali osnovne fraze prevedem v njegov materni jezik.      

Pri glasnem branju se sam odloči ali bo sodeloval.      

Učenec med poukom uporablja slovar in ga sproti piše tudi 

sam. 
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13. Ocenite, kako pogosto uporabljate posamezne načine prilagoditev pri učencih priseljencih. 

 

Trditve  

 

Nikoli  

1  

Redko 

2 

Včasih 

3 

Pogosto 

4 

Vedno 

5 

Učencu prilagodim obliko dela, ki mu najbolje ustreza.      

Glede na učenčev učni stil se poslužujem ustreznih metod 

dela. 

     

Pristopim k učencu in mu dodatno razložim navodila, učno 

vsebino. 

     

Izdelam posebne pripomočke oz. konkreten material, da lažje 

usvoji učno vsebino. 

     

Učenec uporablja različno informacijsko-komunikacijsko 

tehnologijo (računalnik, interaktivna tabla, snemalnik …). 

     

Prilagodim učni list.      

Učencu posredujem sprotno povratno informacijo.      

Prilagodim količino in zahtevnost domače naloge.      

Prilagodim preverjanje in ocenjevanje znanja ( zahtevnost, 

čas …). 

     

Učno vsebino predhodno posnamem, da jo lahko učenec 

večkrat posluša doma. 

     

Razlago poenostavim, demonstriram in narišem, dodam 

primere. 

     

Besede ali osnovne fraze prevedem v njegov materni jezik.      

Pri glasnem branju se sam odloči ali bo sodeloval.      

Učenec med poukom uporablja slovar in ga sproti piše tudi 

sam. 

     

 

 

14. Ocenite, kako pogosto uporabljate posamezne načine prilagoditev pri nadarjenih učencih. 

 

Trditve  

 

Nikoli  

1  

Redko 

2 

Včasih 

3 

Pogosto 

4 

Vedno 

5 

Učencu prilagodim obliko dela, ki mu najbolje ustreza.      

Glede na učenčev učni stil se poslužujem ustreznih metod 

dela. 

     

Učenec uporablja različno informacijsko-komunikacijsko 

tehnologijo (računalnik, interaktivna tabla, snemalnik …). 

     

Prilagodim učni list, dodam zahtevnejše naloge.      

Učencu posredujem sprotno povratno informacijo.      

Prilagodim količino in zahtevnost domače naloge.      

Prilagodim preverjanje in ocenjevanje znanja (zahtevnost, 

obseg). 
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Učenec si lahko sam izbere nalogo (naslov književnega 

besedila, spisa, seminarske naloge). 

     

Po končani dejavnosti dobi učenec dodatno delo ali nudi 

pomoč ostalim. 

     

Dopustim, da svoje znanje pokaže na različne načine, kot je 

dramatizacija, poustvarjanje, recitiranje, govorni nastop. 

     

Postavim ga v problemsko naravnane učne situacije, s čimer 

vzbudim motivacijo, preverim predznanje, izkušnje, stališča. 

     

Usmerjam ga v raziskovalno delo.      

 

 

15. Ocenite, kako pogosto uporabljate posamezne načine prilagoditev pri učencih s posebnimi potrebami. 

 

Trditve  

 

Nikoli  

1  

Redko 

2 

Včasih 

3 

Pogosto 

4 

Vedno 

5 

Učencu prilagodim obliko dela, ki mu najbolje ustreza.      

Glede na učenčev učni stil se poslužujem ustreznih metod 

dela. 

     

Pristopim k učencu in mu dodatno razložim navodila, učno 

vsebino. 

     

Izdelam posebne pripomočke oz. konkreten material, da lažje 

usvoji učno vsebino. 

     

Učenec uporablja različno informacijsko-komunikacijsko 

tehnologijo (računalnik, snemalnik …). 

     

Prilagodim učni list (oblika, pisava, zahtevnost, obseg …).      

Učencu posredujem sprotno povratno informacijo.      

Prilagodim količino in zahtevnost domače naloge.      

Prilagodim preverjanje in ocenjevanje znanja (oblika, 

zahtevnost, obseg, čas). 

     

Razlago poenostavim, narišem in demonstriram, dodam 

primere. 

     

Učno vsebino predhodno posnamem, da jo lahko učenec 

večkrat posluša doma. 

     

Pomagam mu pri organizaciji mize, torbe, učnih 

pripomočkov. 

     

 

16. Ocenite, v kolikšni meri na splošno prilagajate pouk. Obkrožite ustrezen odgovor. 

a) Pouk prilagajam tako pogosto, kot je potrebno. 

b) Pouk bi prilagodil pogosteje, če _____________________________________________________. 
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17. Če bi imeli možnost izbire, ali bi v svoj razred sprejeli:           DA                 NE               NE VEM 

 

18. S katerimi težavami se srečujete pri  izvajanju individualizacije in diferenciacije v razredu? 

Ocenite, v kolikšni meri za Vas veljajo naslednje trditve. 

 

Trditve 

Se sploh 

ne 

strinjam  

Se ne 

strinjam 

Se ne 

morem 

odločiti 

Se 

strinjam 

Se 

popolnoma 

strinjam 

V razredu imam veliko število učencev, ki 

potrebujejo prilagoditve. 

     

Težko nadzorujem in uravnavam delo zmožnejših 

in delo učno šibkejših hkrati. 

     

Kako zaposliti ostale, medtem ko delam z 

učencem, ki potrebuje pomoč. 

     

Ostali učenci v razredu imajo pripombe glede 

prilagajanja pouka posameznim učencem (obseg 

domače naloge, čas pisanja ocenjevanja znanja 

…). 

     

a) Roma    

b) gibalno oviranega otroka    

c) dolgotrajno bolnega otroka     

d) gluhega ali naglušnega učenca     

e) slepega ali slabovidnega učenca     

f) učenca z avtističnimi motnjami     

g) učenca z govorno jezikovnimi motnjami    

h) učenca z motnjami v duševnem razvoju     

i) učenca s čustvenimi in vedenjskimi motnjami    

j) učenca s primanjkljaji na posameznih področjih učenja    

k) intelektualno nadarjenega učenca (akademska področja)    

l) umetniško nadarjenega učenca (glasba, likovna, 

dramatika …) 

   

m) psihomotorično nadarjenega učenca (šport, ples …)    

n) socialno nadarjenega učenca (odnos do drugih, 

empatičnost …) 

   

o) priseljenca iz države bivše Jugoslavije (Hrvaška, Srbija,  

Makedonija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, 

Kosovo) 

   

p) priseljenca iz ostalih evropskih držav (Italija, Avstrija, 

Madžarska, Nemčija …)  

   

q) priseljenca iz neevropskih držav (države Afrike, 

Amerike, Azije, Oceanije) 
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V razredu imam premalo posebnih didaktičnih 

pripomočkov. 

     

Učenec, ki potrebuje prilagoditve, ne sodeluje.      

Nimam dovolj znanja glede prepoznavanja 

potreb, na podlagi katerih potrebujejo učenci 

prilagoditve.   

 

 

    

Načrtovanje in izvedba prilagoditev mi vzameta 

veliko časa. 

     

Večkrat se srečam s pomanjkanjem literature na 

temo konkretnih prilagoditev, priporočil in 

nasvetov. 

     

Starši ostalih učencev se ne strinjajo s 

prilagojenim poučevanjem za posamezne učence. 

     

Drugo: 

 

     

 

19. Na kakšen način skrbite za lastno usposobljenost na področju načrtovanja in izvajanja učne 

diferenciacije in individualizacije za posamezne učence?  

Trditve Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

Posvetujem se z ostalimi učitelji.       

Posvetujem se s specialno rehabilitacijsko 

pedagoginjo ali svetovalno delavko. 

     

Posvetujem se z učenčevimi starši, kaj učencu 

pomaga pri učenju oziroma mu olajšuje delo. 

     

Udeležujem se različnih predavanj in 

seminarjev. 

     

Prebiram strokovno literaturo.      

Informacije poiščem na spletu.      

Drugo:      

 

20. Ali menite, da potrebujete na področju načrtovanja in izvajanja individualizacije in diferenciacije 

dodatno izobraževanje? 

a) DA   

b) NE  

 

21. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, napišite katerega izobraževanja bi se udeležili. 

___________________________________________________________________________________. 
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22. Opišite izkušnjo, ki je na Vas najbolj vplivala. Omenite lahko določeno strategijo, ki se je izkazala 

kot izredno učinkovito oziroma neučinkovito pri posameznem učencu, rezultate in dosežke 

učenca, kateremu ste prilagajali pouk, odziv ostalih učencev v razredu, sodelovanje s  starši, 

priporočilo, nasvet …  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________. 
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PRILOGA 2 – TABELE 

 

Priloga 2 /tabela 1 
 

 

Število let delovnih izkušenj v 

vzgoji in izobraževanju 

ROMI: Učencu prilagodim obliko dela, ki mu najbolje 

ustreza. 

Skupaj 

Redko Včasih Pogosto Vedno 

 

0-3 
Število 1 1 2 1 5 

Odstotek 20,0% 20,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

4-6 
Število 0 5 4 0 9 

Odstotek 0,0% 55,6% 44,4% 0,0% 100,0% 

7-18 
Število 0 7 16 2 25 

Odstotek 0,0% 28,0% 64,0% 8,0% 100,0% 

19-30 
Število 3 4 11 3 21 

Odstotek 14,3% 19,0% 52,4% 14,3% 100,0% 

31 in več 
Število 1 0 9 3 13 

Odstotek 7,7% 0,0% 69,2% 23,1% 100,0% 

Skupaj 
Število 5 17 42 9 73 

Odstotek 6,8% 23,3% 57,5% 12,3% 100,0 % 

 

Priloga 2 /tabela 2 
 

Število let delovnih izkušenj v 

vzgoji in izobraževanju 

ROMI: Prilagodim učni list. Skupaj 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

 

0-3 
Število 0 0 4 1 0 5 

Odstotek 0,0% 0,0% 80,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

4-6 
Število 0 0 3 3 3 9 

Odstotek 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

7-18 
Število 0 3 10 12 0 25 

Odstotek 0,0% 12,0% 40,0% 48,0% 0,0% 100,0% 

19-30 
Število 0 2 4 14 1 21 

Odstotek 0,0% 9,5% 19,0% 66,7% 4,8% 100,0% 

31 in več 
Število 1 0 2 6 4 13 

Odstotek 7,7% 0,0% 15,4% 46,2% 30,8% 100,0% 

Skupaj 
Število 1 5 23 36 8 73 

Odstotek 1,4% 6,8% 31,5% 49,3% 11,0% 100,0% 

 

Priloga 2 /tabela 3 
 

Naziv ROMI: Pristopim k učencu in mu dodatno razložim 

navodila, učno vsebino. 

Skupaj 

Pogosto Vedno 

 

Nimam naziva 
Število 6 6 12 

Odstotek 50,0% 50,0% 100,0% 

Mentor 
Število 17 19 36 

Odstotek 47,2% 52,8% 100,0% 

Svetovalec 
Število 3 16 19 

Odstotek 15,8% 84,2% 100,0% 

Svetnik 
Število 4 2 6 

Odstotek 66,7% 33,3% 100,0% 

Skupaj 
Število 30 43 73 

Odstotek 41,1% 58,9% 100,0% 
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Priloga 2 /tabela 4 
 

Naziv ROMI: Učenec uporablja različno informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo (računalnik, interaktivna 

tabla, snemalnik …). 

Skupaj 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

 

Nimam naziva 
Število 3 4 4 1 0 12 

Odstotek 25,0% 33,3% 33,3% 8,3% 0,0% 100,0% 

Mentor 
Število 5 17 10 4 0 36 

Odstotek 13,9% 47,2% 27,8% 11,1% 0,0% 100,0% 

Svetovalec 
Število 1 2 11 5 0 19 

Odstotek 5,3% 10,5% 57,9% 26,3% 0,0% 100,0% 

Svetnik 
Število 2 0 3 0 1 6 

Odstotek 33,3% 0,0% 50,0% 0,0% 16,7% 100,0% 

Skupaj 
Število 11 23 28 10 1 73 

Odstotek 15,1% 31,5% 38,4% 13,7% 1,4% 100,0% 

 

Priloga 2 /tabela 5 
 

Naziv ROMI: Prilagodim učni list. Skupaj 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

 

Nimam 

naziva 

Število 0 0 7 2 3 12 

Odstotek 0,0% 0,0% 58,3% 16,7% 25,0% 100,0% 

Mentor 
Število 0 4 13 18 1 36 

Odstotek 0,0% 11,1% 36,1% 50,0% 2,8% 100,0% 

Svetovalec 
Število 0 1 2 12 4 19 

Odstotek 0,0% 5,3% 10,5% 63,2% 21,1% 100,0% 

Svetnik 
Število 1 0 1 4 0 6 

Odstotek 16,7% 0,0% 16,7% 66,7% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 1 5 23 36 8 73 

Odstotek 1,4% 6,8% 31,5% 49,3% 11,0% 100,0% 

 

Priloga 2 /tabela 6 
 

Naziv ROMI: Pri glasnem branju se sam odloči ali bo 

sodeloval. 

Skupaj 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

 

Nimam 

naziva 

Število 3 3 4 2 0 12 

Odstotek 25,0% 25,0% 33,3% 16,7% 0,0% 100,0% 

Mentor 
Število 7 9 8 8 4 36 

Odstotek 19,4% 25,0% 22,2% 22,2% 11,1% 100,0% 

Svetovalec 
Število 0 2 9 5 3 19 

Odstotek 0,0% 10,5% 47,4% 26,3% 15,8% 100,0% 

Svetnik 
Število 3 0 3 0 0 6 

Odstotek 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 13 14 24 15 7 73 

Odstotek 17,8% 19,2% 32,9% 20,5% 9,6% 100,0% 
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Priloga 2 /tabela 7 
 

Število let delovnih izkušenj v vzgoji 

in izobraževanju 

PRISELJENCI: Pristopim k učencu in mu dodatno 

razložim navodila, učno vsebino. 

Skupaj 

Redko Včasih Pogosto Vedno 

 

0-3 
Število 2 0 1 0 3 

Odstotek 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 100,0% 

4-6 
Število 0 0 4 7 11 

Odstotek 0,0% 0,0% 36,4% 63,6% 100,0% 

7-18 
Število 0 0 16 11 27 

Odstotek 0,0% 0,0% 59,3% 40,7% 100,0% 

19-30 
Število 0 0 6 17 23 

Odstotek 0,0% 0,0% 26,1% 73,9% 100,0% 

31 in več 
Število 0 2 3 12 17 

Odstotek 0,0% 11,8% 17,6% 70,6% 100,0% 

Skupaj 
Število 2 2 30 47 81 

Odstotek 2,5% 2,5% 37,0% 58,0% 100,0% 

 

Priloga 2 /tabela 8 
 

Število let delovnih izkušenj v vzgoji 

in izobraževanju 

PRISELJENCI: Besede ali osnovne fraze prevedem v 

njegov materni jezik. 

Skupaj 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

 

0-3 
Število 2 0 1 0 0 3 

Odstotek 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

4-6 
Število 4 3 2 1 1 11 

Odstotek 36,4% 27,3% 18,2% 9,1% 9,1% 100,0% 

7-18 
Število 15 1 4 6 1 27 

Odstotek 55,6% 3,7% 14,8% 22,2% 3,7% 100,0% 

19-30 
Število 1 2 10 7 3 23 

Odstotek 4,3% 8,7% 43,5% 30,4% 13,0% 100,0% 

31 in več 
Število 2 0 7 2 6 17 

Odstotek 11,8% 0,0% 41,2% 11,8% 35,3% 100,0% 

Skupaj 
Število 24 6 24 16 11 81 

Odstotek 29,6% 7,4% 29,6% 19,8% 13,6% 100,0% 

 

Priloga 2 /tabela 9 
 

Stopnja izobrazbe PRISELJENCI: Učencu prilagodim obliko dela, ki 

mu najbolje ustreza. 

Skupaj 

Redko Včasih Pogosto Vedno 

 

Višješolska 
Število 0 0 9 1 10 

Odstotek 0,0% 0,0% 90,0% 10,0% 100,0% 

Visokošolska, 

univerzitetna 

Število 10 32 23 5 70 

Odstotek 14,3% 45,7% 32,9% 7,1% 100,0% 

Magisterij 
Število 0 0 0 1 1 

Odstotek 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 10 32 32 7 81 

Odstotek 12,3% 39,5% 39,5% 8,6% 100,0% 
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Priloga 2 /tabela 10 
 

Naziv PRISELJENCI: Prilagodim količino in zahtevnost 

domače naloge. 

Skupaj 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

 

Nimam 

naziva 

Število 0 3 5 4 1 13 

Odstotek 0,0% 23,1% 38,5% 30,8% 7,7% 100,0% 

Mentor 
Število 3 6 8 7 4 28 

Odstotek 10,7% 21,4% 28,6% 25,0% 14,3% 100,0% 

Svetovalec 
Število 1 1 5 13 12 32 

Odstotek 3,1% 3,1% 15,6% 40,6% 37,5% 100,0% 

Svetnik 
Število 0 2 0 2 4 8 

Odstotek 0,0% 25,0% 0,0% 25,0% 50,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 4 12 18 26 21 81 

Odstotek 4,9% 14,8% 22,2% 32,1% 25,9% 100,0% 

 

Priloga 2 /tabela 11 
 

Naziv PRISELJENCI: Učno vsebino predhodno 

posnamem, da jo lahko učenec večkrat posluša doma. 

Skupaj 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

 

Nimam 

naziva 

Število 9 1 2 1 0 13 

Odstotek 69,2% 7,7% 15,4% 7,7% 0,0% 100,0% 

Mentor 
Število 27 0 0 1 0 28 

Odstotek 96,4% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 100,0% 

Svetovalec 
Število 24 7 0 0 1 32 

Odstotek 75,0% 21,9% 0,0% 0,0% 3,1% 100,0% 

Svetnik 
Število 6 1 0 1 0 8 

Odstotek 75,0% 12,5% 0,0% 12,5% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 66 9 2 3 1 81 

Odstotek 81,5% 11,1% 2,5% 3,7% 1,2% 100,0% 

 

Priloga 2 /tabela 12 
 

Naziv PRISELJENCI: Besede ali osnovne fraze prevedem v 

njegov materni jezik. 

Skupaj 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

 

Nimam 

naziva 

Število 7 1 3 1 1 13 

Odstotek 53,8% 7,7% 23,1% 7,7% 7,7% 100,0% 

Mentor 
Število 11 3 8 5 1 28 

Odstotek 39,3% 10,7% 28,6% 17,9% 3,6% 100,0% 

Svetovalec 
Število 5 0 10 9 8 32 

Odstotek 15,6% 0,0% 31,2% 28,1% 25,0% 100,0% 

Svetnik 
Število 1 2 3 1 1 8 

Odstotek 12,5% 25,0% 37,5% 12,5% 12,5% 100,0% 

Skupaj 
Število 24 6 24 16 11 81 

Odstotek 29,6% 7,4% 29,6% 19,8% 13,6% 100,0% 
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Priloga 2 /tabela 13 
 

Naziv PRISELJENCI: Pri glasnem branju se sam odloči ali 

bo sodeloval. 

Skupaj 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

 

Nimam 

naziva 

Število 2 2 6 3 0 13 

Odstotek 15,4% 15,4% 46,2% 23,1% 0,0% 100,0% 

Mentor 
Število 6 8 8 2 4 28 

Odstotek 21,4% 28,6% 28,6% 7,1% 14,3% 100,0% 

Svetovalec 
Število 0 3 14 8 7 32 

Odstotek 0,0% 9,4% 43,8% 25,0% 21,9% 100,0% 

Svetnik 
Število 0 1 2 2 3 8 

Odstotek 0,0% 12,5% 25,0% 25,0% 37,5% 100,0% 

Skupaj 
Število 8 14 30 15 14 81 

Odstotek 9,9% 17,3% 37,0% 18,5% 17,3% 100,0% 

 

Priloga 2 /tabela 14 
 

Naziv PRISELJENCI: Učenec med poukom uporablja slovar 

in ga sproti piše tudi sam. 

Skupaj 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

 

Nimam 

naziva 

Število 6 1 3 3 0 13 

Odstotek 46,2% 7,7% 23,1% 23,1% 0,0% 100,0% 

Mentor 
Število 19 4 4 1 0 28 

Odstotek 67,9% 14,3% 14,3% 3,6% 0,0% 100,0% 

Svetovalec 
Število 4 5 12 10 1 32 

Odstotek 12,5% 15,6% 37,5% 31,2% 3,1% 100,0% 

Svetnik 
Število 2 2 2 1 1 8 

Odstotek 25,0% 25,0% 25,0% 12,5% 12,5% 100,0% 

Skupaj 
Število 31 12 21 15 2 81 

Odstotek 38,3% 14,8% 25,9% 18,5% 2,5% 100,0% 

 

 

Priloga 2 /tabela 15 
 

Usposobljenost za delo s priseljenci PRISELJENCI: Glede na učenčev učni stil se 

poslužujem ustreznih metod dela. 

Skupaj 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

 

Neusposobljen 
Število 1 0 6 0 2 9 

Odstotek 11,1% 0,0% 66,7% 0,0% 22,2% 100,0% 

Delno 

usposobljen 

Število 0 2 7 17 3 29 

Odstotek 0,0% 6,9% 24,1% 58,6% 10,3% 100,0% 

Usposobljen 
Število 0 0 9 20 3 32 

Odstotek 0,0% 0,0% 28,1% 62,5% 9,4% 100,0% 

Popolnoma 

usposobljen 

Število 0 1 1 7 2 11 

Odstotek 0,0% 9,1% 9,1% 63,6% 18,2% 100,0% 

Skupaj 
Število 1 3 23 44 10 81 

Odstotek 1,2% 3,7% 28,4% 54,3% 12,3% 100,0% 
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Priloga 2 /tabela 16 
 

Usposobljenost za delo s priseljenci PRISELJENCI: Prilagodim preverjanje in ocenjevanje 

znanja ( zahtevnost, čas …). 

Skupaj 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

 

Neusposobljen 
Število 2 3 0 2 2 9 

Odstotek 22,2% 33,3% 0,0% 22,2% 22,2% 100,0% 

Delno 

usposobljen 

Število 4 3 9 8 5 29 

Odstotek 13,8% 10,3% 31,0% 27,6% 17,2% 100,0% 

Usposobljen 
Število 2 6 8 7 9 32 

Odstotek 6,2% 18,8% 25,0% 21,9% 28,1% 100,0% 

Popolnoma 

usposobljen 

Število 1 0 3 0 7 11 

Odstotek 9,1% 0,0% 27,3% 0,0% 63,6% 100,0% 

Skupaj 
Število 9 12 20 17 23 81 

Odstotek 11,1% 14,8% 24,7% 21,0% 28,4% 100,0% 

 

Priloga 2 /tabela 17 
 

Število let delovnih izkušenj v vzgoji 

in izobraževanju 

NADARJENI: Učencu prilagodim obliko dela, ki mu 

najbolje ustreza. 

Skupaj 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

 

0-3 
Število 0 2 0 1 0 3 

Odstotek 0,0% 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 100,0% 

4-6 
Število 0 3 4 4 1 12 

Odstotek 0,0% 25,0% 33,3% 33,3% 8,3% 100,0% 

7-18 
Število 1 1 17 14 1 34 

Odstotek 2,9% 2,9% 50,0% 41,2% 2,9% 100,0% 

19-30 
Število 2 3 4 15 3 27 

Odstotek 7,4% 11,1% 14,8% 55,6% 11,1% 100,0% 

31 in več 
Število 1 2 5 10 6 24 

Odstotek 4,2% 8,3% 20,8% 41,7% 25,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 4 11 30 44 11 100 

Odstotek 4,0% 11,0% 30,0% 44,0% 11,0% 100,0% 

 

Priloga 2 /tabela 18 
 

Stopnja izobrazbe NADARJENI: Učencu prilagodim obliko dela, ki mu 

najbolje ustreza. 

Skupaj 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

 

Višješolska 
Število 0 0 0 12 2 14 

Odstotek 0,0% 0,0% 0,0% 85,7% 14,3% 100,0% 

Visokošolska, 

univerzitetna 

Število 4 11 30 32 8 85 

Odstotek 4,7% 12,9% 35,3% 37,6% 9,4% 100,0% 

Magisterij 
Število 0 0 0 0 1 1 

Odstotek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 4 11 30 44 11 100 

Odstotek 4,0% 11,0% 30,0% 44,0% 11,0% 100,0% 
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Priloga 2 /tabela 19 
 

Naziv NADARJENI: Učencu prilagodim obliko dela, ki mu 

najbolje ustreza. 

Skupaj 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

 

Nimam 

naziva 

Število 0 5 2 4 1 12 

Odstotek 0,0% 41,7% 16,7% 33,3% 8,3% 100,0% 

Mentor 
Število 2 1 17 18 3 41 

Odstotek 4,9% 2,4% 41,5% 43,9% 7,3% 100,0% 

Svetovalec 
Število 0 4 10 19 4 37 

Odstotek 0,0% 10,8% 27,0% 51,4% 10,8% 100,0% 

Svetnik 
Število 2 1 1 3 3 10 

Odstotek 20,0% 10,0% 10,0% 30,0% 30,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 4 11 30 44 11 100 

Odstotek 4,0% 11,0% 30,0% 44,0% 11,0% 100,0% 

 

Priloga 2 /tabela 20 
 

Naziv NADARJENI: Prilagodim količino in zahtevnost 

domače naloge. 

Skupaj 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

 

Nimam 

naziva 

Število 0 3 1 5 3 12 

Odstotek 0,0% 25,0% 8,3% 41,7% 25,0% 100,0% 

Mentor 
Število 4 4 12 15 6 41 

Odstotek 9,8% 9,8% 29,3% 36,6% 14,6% 100,0% 

Svetovalec 
Število 0 1 7 17 12 37 

Odstotek 0,0% 2,7% 18,9% 45,9% 32,4% 100,0% 

Svetnik 
Število 2 0 1 4 3 10 

Odstotek 20,0% 0,0% 10,0% 40,0% 30,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 6 8 21 41 24 100 

Odstotek 6,0% 8,0% 21,0% 41,0% 24,0% 100,0% 

 

Priloga 2 /tabela 21 
 

Naziv NADARJENI: Po končani dejavnosti dobi učenec 

dodatno delo ali nudi pomoč ostalim. 

Skupaj 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

 

Nimam 

naziva 

Število 0 1 3 4 4 12 

Odstotek 0,0% 8,3% 25,0% 33,3% 33,3% 100,0% 

Mentor 
Število 0 0 7 29 5 41 

Odstotek 0,0% 0,0% 17,1% 70,7% 12,2% 100,0% 

Svetovalec 
Število 0 0 5 22 10 37 

Odstotek 0,0% 0,0% 13,5% 59,5% 27,0% 100,0% 

Svetnik 
Število 1 0 1 1 7 10 

Odstotek 10,0% 0,0% 10,0% 10,0% 70,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 1 1 16 56 26 100 

Odstotek 1,0% 1,0% 16,0% 56,0% 26,0% 100,0% 
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Priloga 2 /tabela 22 
 

Usposobljenost za delo z nadarjenimi NADARJENI: Glede na učenčev učni stil se 

poslužujem ustreznih metod dela. 

Skupaj 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

 

Neusposobljen 
Število 0 0 0 2 0 2 

Odstotek 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Delno usposobljen 
Število 1 3 7 10 0 21 

Odstotek 4,8% 14,3% 33,3% 47,6% 0,0% 100,0% 

Usposobljen 
Število 0 4 17 22 5 48 

Odstotek 0,0% 8,3% 35,4% 45,8% 10,4% 100,0% 

Popolnoma 

usposobljen 

Število 2 4 4 11 8 29 

Odstotek 6,9% 13,8% 13,8% 37,9% 27,6% 100,0% 

Skupaj 
Število 3 11 28 45 13 100 

Odstotek 3,0% 11,0% 28,0% 45,0% 13,0% 100,0% 

 

Priloga 2 /tabela 23 
 

Usposobljenost za delo z nadarjenimi NADARJENI: Učencu posredujem sprotno 

povratno informacijo. 

Skupaj 

Redko Včasih Pogosto Vedno 

 

Neusposobljen 
Število 0 1 0 1 2 

Odstotek 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

Delno usposobljen 
Število 0 2 11 8 21 

Odstotek 0,0% 9,5% 52,4% 38,1% 100,0% 

Usposobljen 
Število 1 1 23 23 48 

Odstotek 2,1% 2,1% 47,9% 47,9% 100,0% 

Popolnoma 

usposobljen 

Število 3 5 6 15 29 

Odstotek 10,3% 17,2% 20,7% 51,7% 100,0% 

Skupaj 
Število 4 9 40 47 100 

Odstotek 4,0% 9,0% 40,0% 47,0% 100,0% 

 

Priloga 2 /tabela 24 
 

Število let delovnih izkušenj v vzgoji in 

izobraževanju 

UČENCI S PP: Glede na učenčev učni stil se 

poslužujem ustreznih metod dela. 

Skupaj 

Redko Včasih Pogosto Vedno 

 

0-3 
Število 0 3 1 0 4 

Odstotek 0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

4-6 
Število 0 0 7 8 15 

Odstotek 0,0% 0,0% 46,7% 53,3% 100,0% 

7-18 
Število 1 7 24 5 37 

Odstotek 2,7% 18,9% 64,9% 13,5% 100,0% 

19-30 
Število 0 1 18 9 28 

Odstotek 0,0% 3,6% 64,3% 32,1% 100,0% 

31 in več 
Število 0 1 15 9 25 

Odstotek 0,0% 4,0% 60,0% 36,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 1 12 65 31 109 

Odstotek 0,9% 11,0% 59,6% 28,4% 100,0% 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                 Svetič Nina; magistrsko delo  

 

 

Priloga 2 /tabela 25 
 

Število let delovnih izkušenj v vzgoji in 

izobraževanju 

UČENCI S PP: Učencu posredujem sprotno 

povratno informacijo. 

Skupaj 

Redko Včasih Pogosto Vedno 

 

0-3 
Število 1 1 2 0 4 

Odstotek 25,0% 25,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

4-6 
Število 0 1 2 12 15 

Odstotek 0,0% 6,7% 13,3% 80,0% 100,0% 

7-18 
Število 0 1 14 22 37 

Odstotek 0,0% 2,7% 37,8% 59,5% 100,0% 

19-30 
Število 0 0 11 17 28 

Odstotek 0,0% 0,0% 39,3% 60,7% 100,0% 

31 in več 
Število 0 1 5 19 25 

Odstotek 0,0% 4,0% 20,0% 76,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 1 4 34 70 109 

Odstotek 0,9% 3,7% 31,2% 64,2% 100,0% 

 

Priloga 2 /tabela 26 
 

Število let delovnih izkušnje v vzgoji in 

izobraževanju 

UČENCI S PP: Pomagam mu pri organizaciji mize, 

torbe, učnih pripomočkov. 

Skupaj 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

 

0-3 
Število 1 2 1 0 0 4 

Odstotek 25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

4-6 
Število 2 1 3 8 1 15 

Odstotek 13,3% 6,7% 20,0% 53,3% 6,7% 100,0% 

7-18 
Število 0 2 10 21 4 37 

Odstotek 0,0% 5,4% 27,0% 56,8% 10,8% 100,0% 

19-30 
Število 1 2 12 9 4 28 

Odstotek 3,6% 7,1% 42,9% 32,1% 14,3% 100,0% 

31 in več 
Število 1 2 9 4 9 25 

Odstotek 4,0% 8,0% 36,0% 16,0% 36,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 5 9 35 42 18 109 

Odstotek 4,6% 8,3% 32,1% 38,5% 16,5% 100,0% 

 

Priloga 2 /tabela 27 
 

Naziv UČENCI S PP: Učencu posredujem sprotno 

povratno informacijo. 

Skupaj 

Redko Včasih Pogosto Vedno 

 

Nimam naziva 
Število 1 2 3 11 17 

Odstotek 5,9% 11,8% 17,6% 64,7% 100,0% 

Mentor 
Število 0 0 21 24 45 

Odstotek 0,0% 0,0% 46,7% 53,3% 100,0% 

Svetovalec 
Število 0 2 5 30 37 

Odstotek 0,0% 5,4% 13,5% 81,1% 100,0% 

Svetnik 
Število 0 0 5 5 10 

Odstotek 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 1 4 34 70 109 

Odstotek 0,9% 3,7% 31,2% 64,2% 100,0% 
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Priloga 2 /tabela 28 
 

Usposobljenost za delo z učenci s 

posebnimi potrebami 

UČENCI S PP: Pomagam mu pri organizaciji mize, 

torbe, učnih pripomočkov. 

Skupaj 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

 

Neusposobljen 
Število 0 4 1 2 4 11 

Odstotek 0,0% 36,4% 9,1% 18,2% 36,4% 100,0% 

Delno 

usposobljen 

Število 1 2 10 10 2 25 

Odstotek 4,0% 8,0% 40,0% 40,0% 8,0% 100,0% 

Usposobljen 
Število 1 3 15 24 7 50 

Odstotek 2,0% 6,0% 30,0% 48,0% 14,0% 100,0% 

Popolnoma 

usposobljen 

Število 3 0 9 6 5 23 

Odstotek 13,0% 0,0% 39,1% 26,1% 21,7% 100,0% 

Skupaj 
Število 5 9 35 42 18 109 

Odstotek 4,6% 8,3% 32,1% 38,5% 16,5% 100,0% 

 

Priloga 2 /tabela 29 
 

Število let delovnih izkušenj v vzgoji in 

izobraževanju 

Dolgotrajno bolni otrok Skupaj 

Da Ne Ne vem 

 

0-3 
Število 4 0 1 5 

Odstotek 80,0% 0,0% 20,0% 100,0% 

4-6 
Število 14 1 0 15 

Odstotek 93,3% 6,7% 0,0% 100,0% 

7-18 
Število 28 1 10 39 

Odstotek 71,8% 2,6% 25,6% 100,0% 

19-30 
Število 20 4 6 30 

Odstotek 66,7% 13,3% 20,0% 100,0% 

31 in več 
Število 21 3 1 25 

Odstotek 84,0% 12,0% 4,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 87 9 18 114 

Odstotek 76,3% 7,9% 15,8% 100,0% 

 

Priloga 2 /tabela 30 
 

Število let delovnih izkušenj v vzgoji in 

izobraževanju 

Učenec s čustvenimi in vedenjskimi motnjami Skupaj 

Da Ne Ne vem 

 

0-3 
Število 4 1 0 5 

Odstotek 80,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

4-6 
Število 9 6 0 15 

Odstotek 60,0% 40,0% 0,0% 100,0% 

7-18 
Število 14 9 16 39 

Odstotek 35,9% 23,1% 41,0% 100,0% 

19-30 
Število 14 6 10 30 

Odstotek 46,7% 20,0% 33,3% 100,0% 

31 in več 
Število 16 3 6 25 

Odstotek 64,0% 12,0% 24,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 57 25 32 114 

Odstotek 50,0% 21,9% 28,1% 100,0% 
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Priloga 2 /tabela 31 

Število let delovnih izkušenj v vzgoji in 

izobraževanju 

Intelektualno nadarjeni učenec (akademska 

področja) 

Skupaj 

Da Ne Ne vem 

 

0-3 
Število 3 1 1 5 

Odstotek 60,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

4-6 
Število 15 0 0 15 

Odstotek 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

7-18 
Število 33 1 5 39 

Odstotek 84,6% 2,6% 12,8% 100,0% 

19-30 
Število 25 0 5 30 

Odstotek 83,3% 0,0% 16,7% 100,0% 

31 in več 
Število 25 0 0 25 

Odstotek 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 101 2 11 114 

Odstotek 88,6% 1,8% 9,6% 100,0% 

 

Priloga 2 /tabela 32 
 

Število let delovnih izkušenj v vzgoji in 

izobraževanju 

Priseljenec iz ostalih evropskih držav Skupaj 

Da Ne Ne vem 

 

0-3 
Število 3 2 0 5 

Odstotek 60,0% 40,0% 0,0% 100,0% 

4-6 
Število 13 0 2 15 

Odstotek 86,7% 0,0% 13,3% 100,0% 

7-18 
Število 22 2 15 39 

Odstotek 56,4% 5,1% 38,5% 100,0% 

19-30 
Število 23 4 3 30 

Odstotek 76,7% 13,3% 10,0% 100,0% 

31 in več 
Število 18 3 4 25 

Odstotek 72,0% 12,0% 16,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 79 11 24 114 

Odstotek 69,3% 9,6% 21,1% 100,0% 

 

Priloga 2 /tabela 33 
 

Naziv Učenec s čustvenimi in vedenjskimi motnjami Skupaj 

Da Ne Ne vem 

 

Nimam naziva 
Število 10 8 0 18 

Odstotek 55,6 % 44,4 % 0,0 % 100,0% 

Mentor 
Število 21 8 19 48 

Odstotek 43,8 % 16,7 % 39,6 % 100,0% 

Svetovalec 
Število 19 9 10 38 

Odstotek 50,0 % 23,7 % 26,3% 100,0% 

Svetnik 
Število 7 0 3 10 

Odstotek 70,0 % 0,0 % 30,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 57 25 32 114 

Odstotek 50,0 % 21,9 % 28,1% 100,0% 
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Priloga 2 /tabela 34 
 

Naziv Učenec z motnjami v duševnem razvoju Skupaj 

Da Ne Ne vem 

 

Nimam 

naziva 

Število 7 10 1 18 

Odstotek 38,9% 55,6% 5,6% 100,0% 

Mentor 
Število 18 9 21 48 

Odstotek 37,5% 18,8% 43,8% 100,0% 

Svetovalec 
Število 19 12 7 38 

Odstotek 50,0% 31,6% 18,4% 100,0% 

Svetnik 
Število 5 2 3 10 

Odstotek 50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 49 33 32 114 

Odstotek 43,0% 28,9% 28,1% 100,0% 

 

Priloga 2 /tabela 35 
 

Naziv Priseljenec iz ostalih evropskih držav (Italija, 

Avstrija, Madžarska, Nemčija …) 

Skupaj 

Da Ne Ne vem 

 

Nimam 

naziva 

Število 14 2 2 18 

Odstotek 77,8% 11,1% 11,1% 100,0% 

Mentor 
Število 28 3 17 48 

Odstotek 58,3% 6,2% 35,4% 100,0% 

Svetovalec 
Število 30 3 5 38 

Odstotek 78,9% 7,9% 13,2% 100,0% 

Svetnik 
Število 7 3 0 10 

Odstotek 70,0% 30,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 79 11 24 114 

Odstotek 69,3% 9,6% 21,1% 100,0% 

 

Priloga 2 /tabela 36 
 

Naziv Priseljenca iz neevropskih držav (iz držav 

Afrike, Amerike, Azije, Oceanije) 

Skupaj 

Da Ne Ne vem 

 

Nimam 

naziva 

Število 14 3 1 18 

Odstotek 77,8% 16,7% 5,6% 100,0% 

Mentor 
Število 27 3 18 48 

Odstotek 56,2% 6,2% 37,5% 100,0% 

Svetovalec 
Število 26 3 9 38 

Odstotek 68,4% 7,9% 23,7% 100,0% 

Svetnik 
Število 7 2 1 10 

Odstotek 70,0% 20,0% 10,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 74 11 29 114 

Odstotek 64,9% 9,6% 25,4% 100,0% 
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Priloga 2 /tabela 37 
 

Usposobljenost za delo z Romi Rom Skupaj 

Da Ne Ne vem 

 

Popolnoma 

neusposobljen 

Število 8 4 6 18 

Odstotek 44,4% 22,2% 33,3% 100,0% 

Neusposobljen 
Število 8 3 6 17 

Odstotek 47,1% 17,6% 35,3% 100,0% 

Delno 

usposobljen 

Število 12 5 4 21 

Odstotek 57,1% 23,8% 19,0% 100,0% 

Usposobljen 
Število 29 5 4 38 

Odstotek 76,3% 13,2% 10,5% 100,0% 

Popolnoma 

usposobljen 

Število 18 1 1 20 

Odstotek 90,0% 5,0% 5,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 75 18 21 114 

Odstotek 65,8% 15,8% 18,4% 100,0% 

 

Priloga 2 /tabela 38 
 

Usposobljenost za delo z Romi Učenec z avtističnimi motnjami Skupaj 

Da Ne Ne vem 

 

Popolnoma 

neusposobljen 

Število 9 4 5 18 

Odstotek 50,0% 22,2% 27,8% 100,0% 

Neusposobljen 
Število 4 6 7 17 

Odstotek 23,5% 35,3% 41,2% 100,0% 

Delno 

usposobljen 

Število 3 6 12 21 

Odstotek 14,3% 28,6% 57,1% 100,0% 

Usposobljen 
Število 18 10 10 38 

Odstotek 47,4% 26,3% 26,3% 100,0% 

Popolnoma 

usposobljen 

Število 13 2 5 20 

Odstotek 65,0% 10,0% 25,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 47 28 39 114 

Odstotek 41,2% 24,6% 34,2% 100,0% 

 

Priloga 2 /tabela 39 
 

Usposobljenost za delo z Romi Učenec z motnjami v duševnem razvoju Skupaj 

Da Ne Ne vem 

 

Popolnoma 

neusposobljen 

Število 8 6 4 18 

Odstotek 44,4% 33,3% 22,2% 100,0% 

Neusposobljen 
Število 5 7 5 17 

Odstotek 29,4% 41,2% 29,4% 100,0% 

Delno 

usposobljen 

Število 3 8 10 21 

Odstotek 14,3% 38,1% 47,6% 100,0% 

Usposobljen 
Število 20 10 8 38 

Odstotek 52,6% 26,3% 21,1% 100,0% 

Popolnoma 

usposobljen 

Število 13 2 5 20 

Odstotek 65,0% 10,0% 25,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 49 33 32 114 

Odstotek 43,0% 28,9% 28,1% 100,0% 
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Priloga 2 /tabela 40 
 

Usposobljenost za delo s priseljenci Slep ali slaboviden učenec Skupaj 

Da Ne Ne vem 

 

Popolnoma 

neusposobljen 

Število 3 0 0 3 

Odstotek 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Neusposobljen 
Število 11 8 6 25 

Odstotek 44,0% 32,0% 24,0% 100,0% 

Delno 

usposobljen 

Število 15 7 14 36 

Odstotek 41,7% 19,4% 38,9% 100,0% 

Usposobljen 
Število 28 0 9 37 

Odstotek 75,7% 0,0% 24,3% 100,0% 

Popolnoma 

usposobljen 

Število 8 2 3 13 

Odstotek 61,5% 15,4% 23,1% 100,0% 

Skupaj 
Število 65 17 32 114 

Odstotek 57,0% 14,9% 28,1% 100,0% 

 

Priloga 2 /tabela 41 
 

Izkušnje z Romi Rom Skupaj 

Da Ne Ne vem 

 

Da 
Število 56 10 7 73 

Odstotek 76,7% 13,7% 9,6% 100,0% 

Ne 
Število 19 8 14 41 

Odstotek 46,3% 19,5% 34,1% 100,0% 

Skupaj 
Število 75 18 21 114 

Odstotek 65,8% 15,8% 18,4% 100,0% 

 

 

Priloga 2 /tabela 42 
 

Izkušnje s priseljenci Učenec s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja 

Skupaj 

Da Ne Ne vem 

 

Da 
Število 61 4 16 81 

Odstotek 75,3% 4,9% 19,8% 100,0% 

Ne 
Število 31 0 2 33 

Odstotek 93,9% 0,0% 6,1% 100,0% 

Skupaj 
Število 92 4 18 114 

Odstotek 80,7% 3,5% 15,8% 100,0% 

 

Priloga 2 /tabela 43 
 

Izkušnje z nadarjenimi Rom Skupaj 

Da Ne Ne vem 

 

Da 
Število 65 14 21 100 

Odstotek 65,0% 14,0% 21,0% 100,0% 

Ne 
Število 10 4 0 14 

Odstotek 71,4% 28,6% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 75 18 21 114 

Odstotek 65,8% 15,8% 18,4% 100,0% 
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Priloga 2 /tabela 44 
 

Izkušnje z učenci s posebnimi potrebami Učenec z motnjami v duševnem razvoju Skupaj 

Da Ne Ne vem 

 

Da 
Število 48 33 28 109 

Odstotek 44,0% 30,3% 25,7% 100,0% 

Ne 
Število 1 0 4 5 

Odstotek 20,0% 0,0% 80,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 49 33 32 114 

Odstotek 43,0% 28,9% 28,1% 100,0% 

 

Priloga 2 /tabela 45 
 

Izkušnje z učenci s posebnimi potrebami Učenec s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami 

Skupaj 

Da Ne Ne vem 

 

Da 
Število 56 25 28 109 

Odstotek 51,4% 22,9% 25,7% 100,0% 

Ne 
Število 1 0 4 5 

Odstotek 20,0% 0,0% 80,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 57 25 32 114 

Odstotek 50,0% 21,9% 28,1% 100,0% 

 

 


