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POVZETEK 

 

V diplomskem delu smo obravnavali vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redno 

osnovnošolsko izobraževanje. Predstavili smo termina integracija, inkluzija in se dotaknili 

zakonodaje na tem področju. Vključitev otroka s posebnimi potrebami v razred nalaga 

učiteljem mnogo dodatnega dela in truda, kar zahteva veliko angažiranosti, stalno 

izobraževanje in pozitivno naravnanost do učencev s posebnimi potrebami. Da to dosežemo, 

mora biti učitelj deležen vse podpore vodstva šole in drugih strokovnih delavcev. 

 

Zanimalo nas je, kako se v večinske osnovne šole vključujejo učenci z govorno-jezikovnimi 

motnjami, kako so učitelji pripravljeni na njihovo vključitev in kakšno je njihovo stališče do 

vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole. 

 

Večina učiteljev je med študijem pridobila premalo znanj za delo z učenci z govorno-

jezikovni motnjami in svoje znanje izpopolnjujejo samoiniciativno s študijem literature. 

Pri svojem delu dobivajo ustrezno podporo tako s strani vodstva kot svetovalne službe, največ 

pomoči pa jim nudijo logopedi in sodelavci – učitelji. 

 

V splošnem nimajo odklonilnega odnosa do vključevanja otrok s posebnimi potrebami, med 

učitelji, ki pa so se opredelili proti, pa jih je veliko kot obrazložitev navedlo, da se za delo z 

njimi počutijo premalo usposobljene. 

 

Pomembno bi bilo uvesti spremembe na področju dodiplomskega študija in stalnega 

strokovnega izobraževanja ter usposabljanja učiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami. 

 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: integracija, inkluzija, učenci s posebnimi potrebami, govorno-

jezikovne motnje 

 

 



   

ABSTRACT 

 

In the thesis, we discuss the integration of children with special needs in regular primary 

education. We've introduced the term integration, inclusion and touched upon legislation in 

this area. The inclusion of children with special needs lays a lot of extra work and effort on 

class teachers, which requires a lot of commitment, continuous education and a positive 

attitude towards pupils with special needs. To achieve this, the teacher must receive all the 

support from school management and the professional team.  

 

We wanted to know how the mainstream elementary schools integrate students with speech 

and language disorders, how teachers are prepared for their inclusion and what their position 

is on the inclusion of children with special needs into mainstream primary schools.  

 

Most of the teachers obtain too little skills for working with students with speech and 

language disorders during their study and they develop their skills on their own initiative by 

studying literature. 

 

In their work, they receive adequate support from both the management and school advisors, 

but the biggest assistance is provided by speech therapists and their fellow teachers. 

 

 

In general, they do not have an unfavorable attitude towards the inclusion of children with 

special needs, but among the teachers who have identified themselves to be against it, many 

of them stated that they feel under-qualified to work with them as an explanation. 

 

It would be important to introduce changes in the field of graduate studies and continuous 

professional education and training of teachers for working with children with special needs. 

 

 

KEY WORDS: integration, inclusion, students with special needs, speech and language 

disorders 
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I UVOD 

 

Pomemben mejnik v zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse je bil dosežen leta 

1994, ko je bila pod okriljem organizacije UNESCO organizirana Svetovna konferenca o 

vzgoji in izobraževanju oseb s posebnimi potrebami. 

 

Sprejeta je bila »Salamanška izjava«, v kateri je med drugim zapisano, da redne osnovne šole 

z inkluzivnim programom predstavljajo najuspešnejši način boja proti diskriminaciji, 

ustvarjajo prijetne skupnosti, ki spodbujajo in bogatijo izobraževalno okolje za otroke s 

posebnimi potrebami ter omogočajo večini otrok uspešno izobraževanje 

(The Salamanca Statement and framework for Action and Special Education, 1994). 

 

Uresničevanje vzgojno-izobraževalne in socialne inkluzije pa je v praksi izjemno zahteven, 

kompleksen in tudi negotov proces. Pri tem velik del bremena nosi učitelj. »Učitelj, ki zna 

zagotoviti vsem, še posebno pa otrokom s posebnimi potrebami, primerno socialno in učno 

okolje, je osrednji del uspešnosti tega ukrepa.« (Maretič Požarnik 2003, str. 105-106) 

 

Postavljen je pred nove naloge, ki poleg pedagoškega znanja in strokovnosti zahtevajo še 

poznavanje posebnosti otrok s posebnimi potrebami in sposobnost prilagoditi jim vsebine, 

metode in oblike dela. 

 

Uspešna inkluzija zahteva dobro timsko delo, izmenjavo izkušenj, sodelovanje in medsebojno 

pomoč. Dobro timsko delo pomembno vpliva na učiteljeva stališča do otrok s posebnimi 

potrebami, hkrati pa tudi na njegovo motiviranost in uspešnost pri delu. 

 

Iz povedanega lahko sklepamo, da mora imeti učitelj možnost pridobivati dodatna znanja, 

zagotoviti pa se mu mora tudi ustrezna podpora vodstva, svetovalnih in drugih strokovnih 

delavcev. 
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V teoretičnem delu diplomskega dela se bomo v prvem poglavju dotaknili opredelitve 

integracije, inkluzije in razlik med njima. Nadalje si bomo pogledali, kako je z 

uresničevanjem inkluzije v šolski praksi, kateri so pogoji in ovire pri tem procesu ter poudarili 

pomembno vlogo učiteljev. 

V tretjem delu se bomo osredotočili na inkluzijo v slovenski zakonodaji, v poglavju Otroci s 

posebnimi potrebami pa večjo pozornost namenili otrokom z govorno-jezikovnimi motnjami. 

V empiričnem delu naloge bomo raziskovali seznanjenost učiteljev s posebnostmi učencev z 

govorno-jezikovnimi motnjami, njihovo usposobljenost za delo s to populacijo, kako jim je 

zagotovljena pomoč pri delu in kakšno je njihovo splošno stališče do vključevanja otrok s 

posebnimi potrebami v večinske osnovne šole. 

 

Anketirali smo 96 učiteljev osnovnih šol podravske regije, ki učijo učence z govorno-

jezikovnimi motnjami. 

Zbrani podatki so obdelani s programom Excell, prikazani s tabelami in opisani z 

interpretacijami. Zaključek zajema ugotovitve naše raziskave. 
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II TEORETIČNI DEL 

 

1 INTEGRACIJA, INKLUZIJA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 

 

Mnogi avtorji navajajo, da sta termina integracija in inkluzija sinonima. V obeh primerih 

namreč gre za enake ideje, ravnanja, cilje. Razlika pa se nanaša na pomen, kakovost dela in  

samo praktično vključevanje otrok s posebnimi potrebami. 

 

Integracija in inkluzija sta dve kvaliteti dela, pri čemer bi lahko rekli, da integracija 

predstavlja le eno od stopenj uresničevanja vzgojno-izobraževalnih prizadevanj za 

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami glede na njihove posebnosti v običajnih razmerah. 

Integracija je organizacijski ukrep, inkluzija pa pedagoški in psihološki proces vključevanja 

kakorkoli izključenih otrok v vzgojno-izobraževalno delo. Pri inkluziji gre za novo kakovost 

dela (Resman, 2003 str. 68,69). 

 

Farell (2005) pravi, da pri integraciji ostane šolski sistem nespremenjen, so pa že uvedeni 

določeni ukrepi. Učitelj namreč išče nove načine, s katerimi bi lahko vključil k različnim 

dejavnostim vse otroke. Inkluzivna praksa pa spodbuja šolske strokovne delavce k 

razmišljanju o svojem delovanju, o uporabi različnih oblik pomoči in o načinih odzivanja na 

potrebe vseh otrok  (Kavkler, 2008a str. 11). 

 

Zagovorniki inkluzije tako poudarjajo, da je inkluzija v vseh ozirih boljši proces vključevanja 

in dela z učenci s posebnimi potrebami kot integracija. Integracija naj bi po njihovem mnenju   

pomenila, da se morajo otroci s posebnimi potrebami prilagoditi večinski populaciji otrok v 

šoli oz. v splošnem rečeno okolju, inkluzija pa poleg tega pomeni tudi prilagajanje okolja 

učencem s posebnimi potrebami (Opara, 2005 str.18). 

 

V zvezi z vključevanjem otrok  s posebnimi potrebami veliko avtorjev navaja pomen socialne 

integracije, brez katere ni mogoče izpeljati vzgojno-izobraževalne integracije. 
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1.1 Opredelitev socialne integracije 

 

Socialna integracija je spretnost in ustvarjanje emocionalne veze z vrstniki, s kolektivom in 

razredom. Pomeni vključenost v socialno skupino in pripadnost socialni skupini, kar prispeva 

k občutku sprejetosti, povezanosti, k občutku varnosti, enakopravnosti in enakovrednosti. 

Socialna integracija prispeva k pozitivni samopodobi in pozitivnemu samovrednotenju.  

Pomeni možnost primerjanja, možnost pridobivanja povratnih informacij, prispeva k 

samozavesti in s tem k večji osebni integriranosti, uravnoteženosti ter stabilnosti (Skalar,1995 

str. 25). 

 

Socialna integracija je zelo pomemben del integracije, ne smemo je opredeljevati zgolj z 

enega vidika. Razumeti jo moramo celostno, tako da se znotraj tega združujejo tako vzgojno-

izobraževalni (kurikularni), organizacijski kot tudi socialno-integracijski vidiki (prav tam). 

 

V literaturi zasledimo različne opredelitve socialne integracije, ki jih lahko povzamemo v 

naslednjih točkah: 

- je pogoj za inkluzijo, 

- temelji na preprečevanju socialne izključenosti, 

- je odvisna od politične volje države, 

- je zrcalo učinkovitega šolskega sistema,  

- je temelj učne uspešnosti in optimalnega psihosocialnega razvoja otroka 

(Lebarič, Kobal-Grum, Kolenc, 2006 str. 17-21).  

Integracija otrok s posebnimi potrebami se po eni strani nanaša na kognitivne vidike, ki so 

povezani s storilnostjo in z učno uspešnostjo, po drugi strani pa na konativne vidike, ki se 

nanašajo na samodejavnost posameznega otroka in na njegovo vpetost v socialne odnose. Ta 

vidik integracije imenujemo socialna integracija (Lebarič, Kobal Grum, Kolenc, 2006, str. 

17). 

 

Koncept socialne integracije temelji na sprejemanju in razumevanju različnosti ter 

preprečevanju socialne izključenosti zaradi okvar ali prizadetosti (Daffy, 1997 v Kolenc, 

Lebarič, 2007, str. 95). 

V začetku so bila prizadevanja za uveljavljanje integracije usmerjena predvsem v oblikovanje 

in prilagajanje metodičnih strategij v vzgojno-izobraževalnem procesu za posamezne 
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kategorije otrok s posebnimi potrebami, pa tudi v oblikovanje potrebnih oblik pomoči in 

pogojev, da bi lahko delovali v rednem šolskem sistemu. Dimenzije njihovega socialnega 

vključevanja pa so bile potisnjene v ozadje. Ko pa so se  strokovnjaki začeli ukvarjati s 

problemom socialnega vključevanja otrok s posebnimi potrebami v rednih razredih, se je 

sprožilo gibanje za inkluzivno šolo (Skalar, 2003 str. 59). 

 

Socialna vključenost omogoča otrokom s posebnimi potrebami optimalno kognitivno 

funkcioniranje. In ne le njim pač pa tudi tistim, ki so bili delno ali v celoti socialno izključeni. 

Integracijo je mogoče uveljaviti le ob uveljavljeni inkluziji (prav tam). 

 

Schmidtova (2006) poudarja, da se moramo zavedati, da sama navzočnost otroka s posebnimi 

potrebami v razredu, ali kot jo imenujemo fizična integracija, še ne more prinesti napredka in 

razvoja, če ni poskrbljeno za funkcionalno in socialno integracijo (Schmidt, 2006 str.321). 

 

Tudi Resman poudarja pomen socialne integracije, ki je po njegovem mnenju med 

najpomembnejšimi vrstami integracije. Cilj socialne in psihološke integracije je, da se otrok/ 

učenec s posebnimi potrebami vključi kot vsi drugi in je logičen sestavni del socialnega, 

kulturnega, fizičnega in psihološkega okolja, kjer nihče ne doživlja občutka ali položaja 

drugačnosti ali izjemnosti. Taka integracija pa je že inkluzija (Resman, 2003 str. 69-70). 

 

 

1.2   Opredelitev integracije 

 

Integracija pogosto pomeni le namestitev otroka s posebnimi potrebami v redno ustanovo, 

kjer skuša spremeniti, prilagoditi šolsko in širše okolje otroka nekemu »poprečju«, da se 

lahko vključi v redni sistem vzgoje in izobraževanja ter dosega predpisane standarde znanja 

branja, pisanja, računanja, se prilagodi načinu sprejemanja informacij, socialnemu okolju, 

oviram pri gibanju itd. (Kavkler 2008a, str. 11). 

 

To bi torej pomenilo, da se v redne šole lahko vključijo učenci, ki so se sposobni prilagoditi 

zahtevam šolskega okolja. V tem primeru gre za enosmerno prilagajanje - otrok s posebnimi 

potrebami se mora prilagoditi splošnemu okolju - manjšina se prilagodi večini.  
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Integriran je tisti, ki se je adaptiral oziroma prilagodil normam, ki so v določenem okolju 

(šoli) dominantne. Od učencev, ki so integrirani, se pričakuje, da so pripravljeni (imajo moč 

in voljo) ter sposobni delati tisto, kar se pričakuje tudi od drugih učencev/otrok. Od 

integriranega učenca se pričakuje, da bo ob posebni pomoči učitelja ali drugega strokovnjaka 

obvladal šolski program in/ali usvojil norme šolskega vedenja, da bo usvojil učni program 

tako kot drugi učenci in da se bo tudi ravnal po pravilih šole (Corbett, 1999 v Resman, 2003 

str. 69). 

 

Problem integracije je v tem, da ni bilo v njenem okvirju nič (ali zelo malo) rečenega o 

kakovosti izobraževanja integriranih otrok, v ospredju pa je bilo njihovo prilagajanje 

(asimilacija) obstoječemu sistemu šolanja. 

 

Integracija izpostavlja le vprašanje lokacije, torej kje se učenci s posebnimi potrebami 

izobražujejo, a njeno poglavitno vprašanje bi moralo biti, kako oblikovati šolo, da bo 

zadostovala potrebam vseh učencev (Lesar, Peček, Čuk, 2005). 

 

 

1.3 Opredelitev inkluzije 

 

Medtem, ko je integracija po mnenju mnogih avtorjev organizacijski ukrep in pomeni 

vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole ob predpostavki, da so se 

sposobni prilagoditi normam in načinom dela, pa inkluzija pomeni sprejemanje otrok s 

posebnimi potrebami ob prepoznavanju in upoštevanju njihovih posebnosti. Pri tem ne gre 

samo za pedagoški proces vključevanja otrok s posebnimi potrebami, upoštevajo se tudi 

socialni in psihološki vidiki. Inkluzija je kultura življenja v določeni skupnosti (šoli, razredu), 

v kateri je vsak dobrodošel, v kateri se podpirajo, gojijo različne potrebe (Resman, 2003 str. 

68). 

 

V  vzgojno učni praksi inkluzija pomeni, da otrok s posebnimi potrebami ni integriran med 

vrstnike le fizično, temveč tudi dejavno, da počne vse tisto, kar je zmožen, šola, učitelj, 

njegov pomočnik ali kdor koli drug pa mu ustvarjajo takšne razmere, da bo v njih lahko 

dejaven (Žerdin, 2002 str. 7). 
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Gre za kreiranje takih pogojev za otroke s težavami v razvoju, ki omogočajo v vsakem 

konkretnem primeru najmanj restriktivno okolje za njegov razvoj ob uveljavljanju številnih 

alternativ v vzgojno-izobraževalnem  kontinuumu. Namestitev  otrok v redne vzgojno-

izobraževalne ustanove je ob zagotovljenih objektivnih in subjektivnih predpostavkah 

sredstvo širše socialne integracije (Schmidt, 1999 str. 142). 

 

Inkluzivna šola poskuša pridobiti učitelja, ravnatelja in strokovne delavce za nove odnose, v 

katerih se opuščajo diskriminacija, segregacija, izključevanje in marginalizacija; odnose, v 

katerih naj bi skušali zmanjšati ali odpraviti predsodke in odpore do drugačnih in drugačnosti, 

odnose, ki opuščajo delitve, individualizem, elitizem in tekmovalnost in uveljaviti odnose kot 

so pravičnost, enake možnosti za vse z različnostjo kot kvaliteto, sodelovanje, medsebojno 

sprejemanje, spodbujanje prijateljstva med učenci…(Skalar, 2003 str. 58). 

 

Inkluzija je sistem intervencij, s katerimi poskušamo delno ali v celoti vključiti socialno 

izključene posameznike v socialno skupnost (šolo, razred), širše socialno okolje (Skalar, 2003 

str. 57). 

  

Novljanova pa pravi, da o inkluziji govorimo takrat, ko je otrok s posebnimi potrebami ves 

čas vključen v proces vzgoje in izobraževanja skupaj z ostalimi vrstniki enake kronološke 

starosti (Novljan, 2003 str. 150). 

 

Inkluzija je spreminjanje, napredek v pravo smer. Da bi dosegli napredek, pa je potrebno 

spodbujati izenačevanje izobraževalnih možnosti otrok z motnjami ( Opara, 2007 str. 48). 

 

Zagovorniki inkluzije namesto integracije vidijo cilj izobraževanja v takem preoblikovanju 

šol in razredov, ki naj upoštevajo potrebe vseh otrok (Schmidt, 2001 str. 15).  

 

Inkluzija ne pomeni, da smo vsi enaki, da se v vsem strinjamo. Inkluzija nas uči, da večje kot 

so razlike med nami, večja je naša možnost, da ustvarimo novo vizijo, uči nas tudi, kako  

sprejemati  ljudi, ki so drugačni od nas in kako sprejemati svojo drugačnost (Galeša, 1995 str. 

31). 
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1.4 Povzetek razlik med inkluzijo in integracijo 

 

Pojma integracija in inkluzija nista sinonima, kar je razvidno tudi iz primerjav, nanizanih v 

Tabeli 1. Podatki so zbrani iz različnih virov – praktičnih tujih in domačih izkušenj zadnjih let 

(Kavkler, 2008a str. 18, 19). 

  

Tabela 1: Primerjava integracije in inkluzije (po Kavkler, 2008) 

             INTEGRACIJA                   INKLUZIJA 

le za nekatere otroke s posebnimi 

potrebami (OPP) 

šola za vse otroke, tudi za OPP 

tekmovanje, selekcija cenjena je različnost pri vseh učencih 

doseganje standardov sprejetost, sodelovanje, uspešnost 

poudarjajo se motnje, ovire, primanjkljaji itd. poudarek na optimalnem razvoju vsakega 

učenca - učinkovito poučevanje 

otrok se mora prilagoditi šoli, zato potrebuje 

specialno pomoč 

šola se bolj prilagaja otroku (odstrani ovire 

za uspešno vzgojo in izobraževanje, prilagodi 

kurikul itd.) 

otroku pomaga specialist pomaga predvsem učitelj, ki je deležen 

podpor in pomoči specialista, ko jo potrebuje 

on in OPP, da je kompetenten, odgovoren in 

da zadovoljuje posebne potrebe otrok  

specialne oblike pomoči se praviloma 

izvajajo zunaj razreda 

otrok s posebnimi potrebami, ki potrebuje 

pomoč in podporo, je praviloma deležen vseh 

oblik pomoči v razredu 

vedno več ur pomoči za vedno več otrok, ki 

naj bi jo najpogosteje sprejemali zunaj 

razreda za kar ves čas šolanja 

pomoč učencu se organizira: čim bolj zgodaj, 

čim bolj fleksibilno, čim manj opazno, čim 

bliže učencu in za čim krajši čas 

individualna pomoč sodelovanje učitelja in specialista omogoča 

učitelju, da je vedno bolj kompetenten za 

odstranjevanje ovir pri vseh otrocih 

specialist obravnava predvsem učenca, malo 

pa svetuje učitelju 

specialist pomaga, podpira in krepi otroka in 

učitelja 

prevelika usmerjenost na učitelja šola je usmerjena na otroka 

evalvacija uspešnosti otroka evalvacija uspešnosti otrokovega napredka in 

strokovne pomoči 

težave in odpor pri uvajanju sprememb, 

novosti itd. 

stalno spreminjanje, sodelovanje različnih 

strokovnjakov v različnih oblikah, šola je del 

učeče družbe itd. 
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2 URESNIČEVANJE INKLUZIJE V ŠOLSKI PRAKSI 

 

Princip inkluzivnega izobraževanja je bil sprejet na svetovni konferenci o posebnih 

izobraževalnih potrebah v španski Salamanci leta 1994 (The Salamanca Statement and frame 

Work for Action and special Education 1994), ki pomeni okrepitev načel, sprejetih že v 

okviru Svetovne deklaracije o izobraževanju za vse (1990). Sodelovalo je 92 vlad in 25 

mednarodnih organizacij, med njimi tudi Slovenija. Razvijali so zahtevo po omogočanju 

izobraževanja za vse in pozvali vlade, da sprejmejo zakonodajo, ki gradi na načelu 

inkluzivnega šolanja. Šole morajo sprejeti vse učence ne glede na njihove telesne, 

intelektualne, socialne, čustvene, govorno-jezikovne ali druge sposobnosti oz. okoliščine 

(Kavkler, 2008a). 

 

Inkluzivna šola razvija svojo kulturo v smeri socialne povezanosti, povezanosti življenja med 

učenci, učitelji in okoljem ne glede na njihove sposobnosti in potrebe. Spodbuja socialno 

odgovornost, solidarnost in sodelovanje. Ne ločuje med učenci s posebnimi potrebami in 

drugimi učenci, v njej so vsi učenci. Ima en učni program, ki se prilagaja posameznikom in 

njegovim sposobnostim (Resman 2002). 

 

Inkluzivna šola ne zahteva od otroka s posebnimi potrebami, da se prilagodi, ampak ustvarja 

take pogoje, da lahko postane aktivni član. Prilagaja se njegovim potrebam in mu nudi 

pogoje, v katerih lahko sodeluje po svojih zmožnostih. Usmerjena je k otroku, odstranjevanju 

ovir za njegovo uspešno napredovanje, optimalni razvoj in socialno sprejetost. 

 

Skalar (2002) navaja temeljne prvine inkluzivne oz. vključujoče šole, inkluzivnega šolskega 

etosa: 

 V inkluzivni šoli ne posvečamo posebne pozornosti otrokom, ki so izključeni, tudi 

otrokom s posebnimi potrebami ne. Naša pozornost velja vsem otrokom, kvalitetnim 

odnosom med njimi, ki temeljijo na prijateljstvu, sodelovanju, medsebojni strpnosti. 

Ne prizadevamo si za korekten, strpen odnos do prikrajšanih, oškodovanih in 

kakorkoli drugačnih, pač pa si prizadevamo za kulturo odnosov med vsemi učenci. 

 Vključujoča šola izhaja iz predpostavke, da imajo posebne potrebe vsi učenci, ne le 

nekateri. 
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 Vključujoča paradigma poudarja nudenje pomoči vsem otrokom in sicer tedaj, ko jo 

potrebujejo, kolikor jo potrebujejo in kakršno potrebujejo. Nudenje pomoči ni 

rezervirano za otroke s posebnimi potrebami, ampak je namenjeno vsem otrokom. 

 Inkluzija si prizadeva preoblikovati šolski sistem tako, da bo zadovoljeval celotno 

paleto individualnih potreb učencev v razredu (Skalar, 2002 str. 56-72). 

 

Za uspešno integracijo v praksi pa je potrebno upoštevati nekaj temeljnih načel: 

 otrok ima pravico biti sprejet, biti skupaj z vrstniki, da mu je učitelj naklonjen in ga 

razume ter verjame vanj, da se izobražuje po fleksibilno naravnanem kurikulumu; 

 vsi otroci in starši morajo biti obravnavani z vsem spoštovanjem; 

 pozitiven odnos do resničnosti, kar terja upoštevanje različnih možnosti v vzgoji in 

izobraževanju vseh otrok; 

 oblikovati je potrebno take pogoje v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki omogočajo 

upoštevanje individualnih potreb vseh otrok, kar terja fleksibilnost in prilagajanje 

različnostim; 

 strategije načrtovanja inkluzije se morajo razvijati na sistemskem in individualnem 

nivoju; 

 razširitev inkluzije v prakso zahteva kolektivno odgovornost vseh strokovnjakov; 

 profesionalni razvoj osebja šol, ki vključujejo učence s posebnimi potrebami, 

poglabljanje že obstoječih znanj in veščin ter razvijanje novih; 

 pri vseh otrocih je potrebno optimalno upoštevati njihove vzgojno-izobraževalne 

potrebe (Kavkler, 2002 str. 25). 

 

Bratovž navaja nekaj argumentov za in proti vključevanju otrok s posebnimi potrebami v 

redne osnovne šole. 

 

Argumenti za: 

- otroci se počutijo manj odtujene in drugačne, obstaja tudi manjša možnost etiketiranja; 

- okolje redne osnovne šole deluje bolj spodbudno in stimulativno na otroke zlasti na 

področju govora, komunikacije in pri igri; 

- v redni osnovni šoli se ponuja več možnosti za pridobivanje različnih in pomembnih 

socialnih izkušenj; 

- večja je možnost doseganja višje stopnje šolanja; 
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- redne osnovne šole so bližje kraju bivanja otroka s posebnimi potrebami; 

- ob šolski integraciji se tudi širše socialno okolje pripravlja na sprejem oseb s 

posebnimi potrebami. 

 

Argumenti proti: 

- v šolah s prilagojenim programom sta prostor in opremljenost za usposabljanje in 

rehabilitacijo prilagojena otrokom s posebnimi potrebami, boljša pa je tudi 

prilagojenost fizičnega okolja; 

- šole s prilagojenim programom imajo boljšo kadrovsko zasedbo, kar omogoča 

kompleksno ter kontinuirano obravnavo otrok; 

- strokovni delavci so v šolah s prilagojenim programom običajno tudi nosilci razvoja 

programov, kar pomembno prispeva h kvaliteti edukacije; 

- učitelj-specialni pedagog v šolah s prilagojenim programom bolje pozna specifične 

potrebe teh otrok kot učitelj redne šole; 

- organizacija dela v šolah s prilagojenim programom je enostavnejša, specialni 

pedagog dela z manjšo skupino otrok, ki imajo enake ali vsaj podobne težave; 

- specialni pedagogi so v primerjavi z učitelji v rednih osnovnih šolah za prepoznavanje 

in delo z otroki s posebnimi potrebami bolj usposobljeni (Bratovž, v Krapše, 2004 str. 

31). 

 

Vsekakor bi lahko rekli, da obstajajo določene prednosti vključevanja otrok s posebnimi 

potrebami v redne osnovne šole, vendar pa mora biti glavno vodilo otrok. Pri izbiri 

moramo upoštevati tisto, kar je dobro za otroka in njegov razvoj. 

 

Inkluzija je upravičena in opravičena za vse učence, ki lahko v navadnih (regularnih) 

razredih oziroma teh socialnih skupnostih pridobivajo pri svojem učenju in razvoju. Če se 

ugotovi (dokaže), da sta otroku/učencu s posebnimi potrebami program razreda/skupine in 

socialno okolje, v katerem živi, v pomoč pri učenju in razvoju, potem mu je država to 

dolžna omogočiti na normativni, šola in učitelj pa skladno z znanjem in pogoji tudi na 

strokovni ravni  (Resman, 2003 str. 75). 
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2.1 Pogoji uresničevanja inkluzije v šolski praksi 

  

Kavklerjeva (2008b) poudarja, da sta vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 

zelo občutljivo področje, zato mora biti dobro načrtovano in podprto s strokovnimi in 

materialnimi viri.  

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami mora biti tudi  družbeno podprto, saj spremembe 

na področju vključevanja otrok s posebnimi potrebami vplivajo na kvalitetnejše izobraževanje 

vseh otrok. 

 

Za vključeno ali inkluzivno edukacijo vseh otrok skupaj morajo biti izpolnjeni nekateri 

osnovno pogoji: 

 ustrezen odnos, stališča vseh delavcev šole do otrok s posebnimi edukacijskimi 

potrebami; 

 naravnanost vseh delavcev šole v inkluzivno edukacijo; 

 podpora državne šolske politike; 

 manjše število otrok v razredu ali dodatni učitelj; 

 potrebna strokovna pomoč razredniku; 

 individualni ali individualiziran program za vsakega otroka s posebnimi edukacijskimi 

potrebami; 

 večje sodelovanje staršev in drugih članov skupnosti; 

 usposabljanje delavcev šole za tako delo; 

 vsi potrebni tehnični in drugi pripomočki (Galeša, 1995 str. 33). 

 

Inkluzija je predvsem odvisna od stališč vsakega posameznika in celotne družbe do 

vključevanja rizičnih skupin učencev v manj izključujoče šolsko in socialno okolje 

(Kavkler, 2008a str. 15). 

 

Za inkluzijo v šoli je najpomembnejša njena inkluzivna kultura, ki jo širi vodstvo in 

učitelj s svojimi vrednotami in naravnanostmi k spodbujanju inkluzivne prakse (Kavkler, 

2008b). 

 

Ravnatelj šole mora biti v podporo in pomoč strokovnim delavcem na šoli in izven nje, 

zagotavljati mora usposabljanje strokovnih delavcev, pomagati pri reševanju težav, 
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posebno s predlogi o izvajanju otrokovega programa, podpirati mora pozitivna stališča do 

vključevanja otrok s posebnimi potrebami, s svojimi stališči do inkluzivne šole mora biti 

vzgled učencem in strokovnim delavcem (Kavkler, 2008b str. 82). 

 

Podpora, ki jo je pri svojem delu z otroki s posebnimi potrebami deležen učitelj, 

pomembno vpliva na njegova stališča do tega dela, povečuje njegovo samozavest, izboljša 

njegovo percepcijo uspešnosti pri delu z otroki s posebnimi potrebami (prav tam). 

  

Učitelju pri njegovem delu pomaga timsko delo. Kot pravi Kavklerjeva (2008b), učitelj 

sam ne more uspešno vključiti otroka s posebnimi potrebami v razred, ampak le timsko 

delo lahko prinese uspeh, saj se tako učitelj izogne strahu, da ni dovolj usposobljen za 

delo z otrokom s posebnimi potrebami, in dobi potrebno pomoč in podporo. Člani 

šolskega tima učitelju pomagajo in dajejo podporo v vzgojno-izobraževalnem procesu. 

Posredujejo znanja in strategije za učinkovito delo z otrokom, pomagajo pri reševanju 

težav, pomagajo in ga podprejo v kriznih trenutkih. Naloga tima je, da podpre in pomaga 

vsakemu članu učinkovito vključiti otroka s posebnimi potrebami in oblikovati zanj 

individualiziran program. 

 

Pomembno vlogo za uspešno inkluzijo pa imajo tudi vrstniki. Kot pravi Kavklerjeva 

(2008b), morajo strokovni delavci posredovati informacije o posebnih potrebah otrok, o 

njihovih pravicah do šolanja med vrstniki, o različnih možnostih podpore. Nadalje navaja, 

da so vrstniki lahko: 

 zgled drugim učencem na šoli, 

 člani tima za načrtovanje dejavnosti učencev, 

 člani tima za reševanje težav, 

 pomočniki pri izvajanju programa (vrstniška pomoč, priprava gradiva …). 

 

Država pa mora biti usmerjena v izobraževanje vseh otrok v vseh regijah in v vseh javnih 

in zasebnih šolah, kar omogoča inkluzivna šola. Državni organi morajo razvijati 

inkluzivno politiko z jasno izraženo podporo inkluzivnemu izobraževanju otrok s 

posebnimi potrebami, organizirati ustrezno izobraževanje učiteljev, podpirati raziskovanja 

na področju inkluzije (Kavkler, 2008b str. 65). 
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Inkluzivna vzgoja in izobraževanje pomembno vplivata na razvoj celotne družbe, saj 

zahtevata spreminjanje okolja, stališč in vzpostavitev takega družbenega sistema, ki 

odpravlja ovire in omogoča optimalne razvojne možnosti vseh članov družbe.  

 

 

2.2  Ovire pri uresničevanju inkluzije  v praksi 

 

Pri uresničevanju inkluzije v praksi pa nastopajo tudi določeni ovire. Kavklerjeva (2008) kot 

najpogostejše ovire navaja: 

 Finančne možnosti države. 

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

družbi. Kljub zagotovljenim zakonskim pravicam otrok s posebnimi potrebami, saj je 

Zakon o osnovni šoli že leta 1996 uzakonil možnost inkluzije, spremembe na tem 

področju pa uvajamo počasi. 

 Pretirano poudarjanje pomena izobraževalne uspešnosti. Ta je še vedno zelo 

pomembna v našem šolskem sistemu. 

 Obsežen sistem specialnih ustanov, specialnih učiteljev in drugih virov v teh 

ustanovah. 

 Pomanjkljive razmere šolanja v rednih šolah, ki so povezane s pomanjkanjem znanj in 

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

tehničnih pripomočkov za tovrstno delo. 

 Velikost razredov. 

 

 

2.3 Ustrezno usposobljen učitelj 

 

Kot eden izmed pomembnih pogojev uspešne inkluzije v šolski praksi je ustrezno usposobljen 

učitelj. 

Z všolanjem otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole se tudi pri nas postavlja 

vprašanje, kdo naj pomaga tem otrokom. V mnogih državah, ki imajo z vključevanjem bogate 

izkušnje, ugotavljajo, da samo s sprejemanjem zakonov ne morejo doseči želenih učinkov in 

da je uspešnost šolskih sprememb odvisna od vključevanja in sodelovanja učiteljev ter 
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njihove strokovnosti. Praksa namreč kaže, da ni glavni problem, kako otrokom določiti 

motnjo,  ampak kako vzgajati in izobraževati učenca, ki ima probleme z učenjem (Bratož, v 

Krapše, str. 43). 

 

S tem se strinja tudi Maretič Požarnik, ki pravi: Uspešno vključevanje otrok s posebnimi 

potrebami ni odvisno le od mreže posebej usposobljenih strokovnjakov ter specializiranih 

institucij, tudi ne od količine posebne obravnave, ki je bodo ti otroci deležni. Niti primerna 

zakonodaja sama po sebi ne zadostuje, čeprav predstavlja pomemben prvi pogoj. »Učitelj, ki 

zna ustvariti vsem, še posebno pa otrokom s posebnimi potrebami, primerno socialno in učno 

okolje, je osrednji člen uspešnosti tega ukrepa.« (Maretič-Požarnik, 2003 str. 105) 

 

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

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

tako individualno kot timsko delo z otroki s posebnimi potrebami (Kavkler, 2008b str. 89). 

 

Nekatere raziskave so pokazale, da imajo učitelji pomisleke glede vključevanja otrok  s 

posebnimi potrebami ravno iz razloga, ker se za delo z njimi ne počutijo dovolj usposobljeni. 

 

Učitelj inkluzivne šole se zaveda, da so se vsi otroci sposobni učiti in da jih je on sposoben 

poučevati. K razvoju takega stališča pomembno vpliva dobro organiziran program 

izpopolnjevanja učiteljev, ki zahteva: 

 dolgotrajnejši trening z upoštevanjem vseh vrst posebnih potreb otrok in različnih 

modelov obravnave; 

 skupno izobraževanje učiteljev, specialnih učiteljev, svetovalnih delavcev in drugih, 

da  skupaj spoznavajo iste pristope, se učijo sodelovati kot partnerji v timu, razvijajo 

komunikacijske spretnosti …; 

 povezovanje teorije in prakse ter omogočanje zadostnega časa za trening veščin; 

 upoštevanje potreb, ki jih ima učitelj pri razvoju inkluzivne prakse; 

 organizacijo treninga organizirati na šoli, da se ga lahko udeležijo vsi strokovni 

delavci; 

 spodbujanje samoizobraževanja z oblikovanjem priložnosti za sodelovanje med 

učitelji, šolami in širšim okoljem doma in v tujini; 
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 spodbujanje učiteljev, da tudi sami oblikujejo, prilagajajo učne pripomočke, gradiva, 

izmenjujejo gradiva … (UNESCO, 2001 v Kavkler, 2007 str. 91-92). 

 

Maretič Požarnik pa navaja nekaj primerov znanj, spretnosti in stališč, ki naj bi jih pridobil 

oziroma razvil učitelj za uspešno delo z učenci s posebnimi potrebami, za sodelovanje z  

drugimi strokovnjaki, starši itn. 

 Nekaj primerov potrebnega znanja učiteljev v zvezi z inkluzijo oziroma obravnavo 

otrok s posebnimi potrebami: 

- da pozna glavne vrste razvojnih motenj in  razvojne značilnosti; 

- nekatere možne načine obravnave teh otrok, področja dela in usposobljenost 

različnih strokovnjakov, institucij, zakonodajo … 

 Nekaj primerov spretnosti ali veščin, ki jih potrebuje učitelj za uspešnejše delo z 

učenci s posebnimi potrebami: 

- da pozna nekatere njihove vedenjske značilnosti, zmožnosti, učne posebnosti; 

- da sodeluje pri sestavljanju načrta obravnave teh otrok; 

- da obvlada poleg širokega repertoarja aktivnih učnih metod tudi čim več posebnih 

metod, tehnik obravnave teh učencev, na primer posebne vaje za uvajanje strategij 

učenja, za uravnavanje vedenja, za premagovanje specifičnih bralnih ali 

napisovalnih šibkosti …; 

- da obvlada odnosno komunikacijo v smislu, kako vzpostaviti v razredu medosebne 

odnose zaupanja, varnosti, primerno klimo sprejemanja, medsebojnega 

razumevanja, pomoči, strpnega reševanja konfliktov …; 

- da zna produktivno sodelovati s starši, z drugimi učitelji, s šolskimi svetovalnimi 

delavci, zlasti pa tudi s specializiranimi strokovnjaki in institucijami 

(usposobljenost za timsko delo). 

 Nekaj primerov učiteljevih stališč in vrednot, povezanih z uspešno inkluzijo: 

- da se zave lastnih stališč do »drugačnih« učencev, pri sebi razčisti morebitne 

predsodke ali stereotipe; 

- da se zave močnega vpliva lastnih pričakovanj na otroke in jih zna uravnavati; 

- da se usmeri v pozitivno vrednotenje področij vsakega otroka in to na raznih 

področjih (Maretič Požarnik, 2003  str. 109, 110). 
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Potrebne usposobljenosti učiteljev pa ni mogoče doseči s pomočjo izoliranih posegov, na 

primer z dodajanjem nove vsebine oz. posameznega predmeta v programe izobraževanja 

učiteljev ali razpisom nekaj posamičnih seminarjev ali modulov. Potrebne  so temeljitejše 

spremembe v zasnovi izobraževanja in izpopolnjevanja učiteljev, ob tem pa tudi premiki v 

pojmovanju znanja, učenja učiteljev, učiteljeve vloge. 

 

Med najpomembnejšimi je premik od pojmovanja vloge učitelja kot prenašalca znanja v smer 

učitelja kot spodbujevalca uspešnega učenja z aktivnimi, v učence in njihove izkušnje, 

prejšnje znanje, zmožnosti, stile učenja, usmerjenimi metodami (Maretič-Požarnik, 2003 str. 

105). 

 

 

3 INKLUZIJA V SLOVENSKI ZAKONODAJI 

 

Na področju inkluzivnega izobraževanja je bilo v zadnjih dveh desetletjih tudi pri nas veliko 

sprememb na področju zakonodaje, kurikula, organizacije ter vsebinskih in didaktičnih 

sprememb. Premik poudarka k inkluzivnemu izobraževanju je prisoten na vseh treh ravneh 

sistema vzgoje in izobraževanja: 

- na zakonodajni ravni s pripravo ustrezne zakonodaje, ki opredeljuje, kategorizira 

ter podrobneje določa izobraževanje otrok s posebnimi potrebami; 

- na kurikularni ravni s preoblikovanjem učnih načrtov za posamezne predmete v 

rednih oblikah izobraževanja otrok s posebnimi potrebami; 

- na organizacijski ravni z zagotavljanjem ustreznih organizacijskih oblik dela 

(Sardoč, 2006 str. 12). 

 

Prvi konceptualni temelji za spremembe na področju vzgoje in izobraževanja otrok s 

posebnimi potrebami so bili osnovani z Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju (1995). Z njo je 

bila vzpostavljena osnova koncepta izobraževanja od vrtcev do visokošolskega izobraževanja. 

Upoštevana je bila Splošna deklaracija o človekovih pravicah, iz katere izhaja, da imajo starši 

pravico do izbire izobrazbe po načelu enakih možnosti. Tako je bilo zasnovano izhodišče za 

koncept izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. 
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Po osamosvojitvi je Slovenija postopoma sprejemala zakonodajo, ki ureja vzgojo in 

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Temelji so bili podani s sprejetjem Zakona o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) in Zakona o osnovni šoli (1996). 

Bolj specifično je vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami uredil Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2002), šele v letih 2003 in 2006 pa so bili sprejeti 

podzakonski akti, ki so omogočili uresničevanje posameznih zakonskih določb (Vršnik Perše 

2007, str. 63). 

 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) 

V 2. členu opredeljuje cilje vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki se nanašajo tudi 

na izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. 

 

Zakon o osnovni šoli (1996) 

 Je uzakonil temeljne pogoje za uresničevanje pravic otrok s posebnimi potrebami do 

vključevanja v redne osnovne šole. Z zakonom je med drugim opredeljen termin otrok s 

posebnimi potrebami. Predstavljen je kontinuum izobraževalnih programov prilagojenega 

izvajanja z dodatno strokovno pomočjo, prilagojenih izobraževalnih programov do posebnih 

programov ter programov vzgoje in izobraževanja. 

 

Pravico do prilagajanja metod in oblik dela, vključevanje v dodatni ali dopolnilni pouk ter 

druge oblike individualne ali skupinske oblike pomoči pa imajo tudi učenci z učnimi težavami 

in nadarjeni učenci. 

 

V zakonu je še določeno, da imajo starši pravico otroka s posebnimi potrebami vpisati v 

osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno prebiva, razen če ta šola ne izpolnjuje 

pogojev. Takrat se na podlagi odločbe otroka vključi v drugo ustrezno šolo. 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000) 

 Natančneje opredeljuje usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v programe vzgoje in 

izobraževanja, izvajanje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami in postopke 

usmerjanja od vrtcev do fakultet. 

Zakon določa pripravo individualiziranega programa za vsakega učenca s posebnimi 

potrebami. Starši teh otrok pa imajo pravico sodelovati pri pripravi in sprejemanju 

individualiziranega programa za svojega otroka. 
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Zakonodaja je postavila jasno opredelitev otrok s posebnimi potrebami, predvidela je čim 

večje vključevanje teh otrok v redne oblike vzgoje in izobraževanja, vendar pa sami zakoni še 

ne morejo zagotoviti uspešne inkluzije. Kot smo že videli, na uspešno vključevanje otrok s 

posebnimi potrebami vplivajo še številni drugi splošni in specifični dejavniki. 

 

 

4 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

  

Otroci s posebnimi potrebami imajo lahko kratkotrajne ali vseživljenjske posebne potrebe, ki 

se razprostirajo od enostavnejših do zelo kompleksnih, od učnih težav do izrazitih vidnih 

primanjkljajev, motenj ali ovir in zato potrebujejo tudi različne stopnje podpore in pomoči. To 

lahko dobijo z vključevanjem v vzgojno-izobraževalne programe, ki se razprostirajo na 

kontinuumu od programa redne šole brez dodatne strokovne pomoči in materialnih virov do 

posebnih programov, ki terjajo veliko prilagoditev, obravnavo specialnih pedagogov in veliko 

materialnih virov (Kavkler, 2008b str. 68). 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) razvršča otroke s posebnimi 

potrebami v  devet skupin: 

- otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

- slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije, 

- gluhi in naglušni otroci, 

- otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,  

- gibalno ovirani otroci, 

- dolgotrajno bolni otroci, 

- otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

- otroci z avtističnimi motnjami, 

- otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami, dostopno na www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id). 

 

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

vključujejo otroci s posebnimi potrebami, so: 
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- program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, 

- prilagojeni program za predšolske otroke, 

- vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, 

- prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobraževalnim 

standardom, 

- prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, 

- posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko 

motnjo v duševnem razvoju in drugi posebni programi, 

- vzgojni program (prav tam). 

 

V izobraževalne programe redne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo se usmerijo tisti učenci, za katere komisija za usmerjanje presodi, da imajo takšne 

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

strokovno pomočjo, dosegli vsaj minimalne cilje oz. standarde znanja, določene v učnih 

načrtih za vse predmete v predmetniku šole za razred, v katerega se vključi učenec s 

posebnimi potrebami (Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo, http://www.zrss.si/?rub=2469). 

 

 

4.1 Individualiziran program 

 

V Zakonu o osnovni šoli (2006) je v 11. členu določeno, da imajo vsi otroci s posebnimi 

potrebami, ne glede na to, v katerem vzgojno-izobraževalnem programu se izobražujejo, 

pravico do individualiziranega programa. Vzgojno-izobraževalna ustanova pa mora za 

pripravo, izvedbo in evalvacijo individualiziranega programa zagotoviti strokovne delavce oz. 

strokovni tim. 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000) določa, da morajo strokovni timi za 

posameznega otroka v roku 30 dni po njegovi vključitvi zanj oblikovati individualiziran 

program. Strokovno skupino za oblikovanje določi ravnatelj. Zakon določa tudi pravico 

staršev, da sodelujejo pri nastajanju individualiziranega programa. 
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Glede na razvoj in napredek otroka je individualiziran program med šolskim letom potrebno 

tudi evalvirati in prilagoditi glede na otrokov napredek. 

 

Z zakonom določena vsebina individualiziranega programa: 

- oblike dela na posameznih vzgojnih področjih, pri posameznih predmetih oz. pri 

predmetnih področjih, 

- načine izvajanja dodatne strokovne pomoči, 

- prehajanje med programi, 

- potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja in časovni 

razporeditvi pouka (Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo, 

http://www.zrss.si/?rub=2469). 

 

 V individualiziranem programu moramo opredeliti tiste posebnosti vzgojno-izobraževalnega 

procesa, ki naj bi učencu s posebnimi potrebami omogočale in zagotavljale čim bolj 

optimalno napredovanje v skladu z njegovimi zmožnostmi in danostmi (Pulec –Lah, 2008 str. 

128). 

 

 

4.2 Dodatna strokovna pomoč 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami opredeljuje določeno število ur dodatne 

strokovne pomoči, ki se lahko izvaja kot: 

- pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. 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. 

Način in obseg izvajanja dodatne strokovne pomoči se določa z odločbo o usmeritvi v skladu 

s pravilnikom, ki ga sprejme minister, podrobneje pa se dodatna strokovna pomoč opredeli z 

individualiziranim programom. 
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Izvajalec dodatne strokovne pomoči je določen z odločbo o usmeritvi. Pri otrocih z govorno-

jezikovnimi motnjami je izvajalec dodatne strokovne pomoči praviloma logoped (Navodila za 

izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za 

devetletno osnovno šolo, http://www.zrss.si/?rub=2469). 

 

 

4.3 Prilagajanje procesa poučevanja 

 

V individualiziran program se vpišejo tudi vse pomembne prilagoditve za otroka s posebnimi 

potrebami. Namen prilagoditev je, da bi učenec s posebnimi potrebami lahko dosegel vsaj 

minimalne cilje ali standarde znanja.  

 

Prilagoditve določijo člani tima za izdelavo individualiziranega programa na podlagi 

prilagoditev, zapisanih v odločbi. Pri tem upoštevajo še svoje poznavanje otroka. 

 

Pri samem načrtovanju ustreznih in učinkovitih prilagoditev je pomembno, da izhajamo iz 

možnosti in potencialov otroka s posebnimi potrebami ter natančnega prepoznavanja ovir 

(Pulec-Lah, 2008). Nas posebej zanimajo prilagoditve, ki se nanašajo na otroke z govorno-

jezikovnimi motnjami. 

 

Organizacija pouka 

Prostor 

 Za učenca z govorno-jezikovno motnjo je priporočljivo, da sedi na prostoru, kjer je možen 

bolj neposreden stik z učiteljem, kar mu omogoča učinkovitejše sprejemanje verbalnih 

informacij. 

 

Priporočljivo je, da ima ob sebi sošolca, ki mu je v negotovih situacija pripravljen pomagati 

(npr. mu ponoviti navodilo, ki ga je učitelj povedal prehitro ali premalo razumljivo …). 

Na šoli pa mora biti tudi zagotovljen ustrezen prostor za individualno obravnavo učenca. 

(Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo za devetletno osnovno šolo, http://www.zrss.si/?rub=2469). 

 

http://www.zrss.si/?rub=2469
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Didaktični pripomočki in oprema 

Za prenos informacij so potrebni vsi čutni kanali: vidni, tipni, olfaktorni, kinestetski, slušni. 

Zato je za nekatere učence poleg osnovnih didaktičnih pripomočkov potreben še diktafon. 

Ustne informacije je potrebno podkrepiti še z uporabo raznovrstnih učil, modelov, maket, 

osebnih učenčevih izkušenj z njimi in ustreznim pisnim gradivom (miselni vzorci, ključne 

besede …). 

Obsežnejša gradiva pa je potrebno členiti na manjše smiselne vsebinske enote (prav tam). 

 

Strokovni delavci 

Učitelj 

Učitelj mora biti predvsem dobro strokovno usposobljen in dovolj fleksibilen v iskanju ter 

uporabi novih specifičnih znanj in strategij, potrebnih za delo z učenci z govorno-jezikovnimi 

motnjami (prav tam). 

 

Izvajalec dodatne strokovne pomoči 

Pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami je izvajalec dodatne strokovne pomoči praviloma 

logoped  

 

 

Svetovalni delavec 

Sodeluje  pri odkrivanju težav, načrtovanju in pridobivanju ter koordiniranju vseh možnih 

strokovnih pomoči učencem z govorno-jezikovnimi motnjami. 

 

Ravnatelj 

V skladu z zakonom imenuje strokovno skupino za pripravo in izvajanje individualiziranega 

programa. Zagotoviti mora ustrezne kadrovske in materialne pogoje, ki so potrebni za delo z 

učenci z govorno-jezikovnimi motnjami (prav tam). 

 

Organizacija časa 

V vseh fazah izobraževalnega procesa je pri učencih z govorno-jezikovnimi motnjami 

potrebno upoštevati časovne dimenzije – zagotoviti jim je potrebno dovolj časa in se s tem 

izogniti občutku časovnega pritiska.  

Zagotoviti je potrebno več časa za predelovanje informacij in strategij reševanja zahtev v 

procesu pridobivanja, utrjevanja in preverjanja znanja. 
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Pri posredovanju nove snovi učenci potrebujejo več časa za sprejemanje, predelavo, 

razumevanje informacij, potrebujejo več dodatne razlage in različne ponovitve 

(multisenzornost), predvsem pa sprotno preverjanje razumevanja posredovanih informacij. 

Primerna razporeditev časa predstavlja za učenca možnost biti uspešen in ohraniti pozitivno 

samopodobo (prav tam). 

 

Izvajanje pouka 

Poučevanje in učenje 

Pouk ne sme temeljiti samo na verbalnem podajanju in abstrakciji. Upoštevati je potrebno 

multisenzorni pristop v vseh najpomembnejših fazah učenja – pri posredovanju snovi, pri 

utrjevanju kot tudi pri preverjanju znanja, saj tak pristop tem učencem omogoča 

kompenzacijo šibkosti pri sprejemanju in predelovanju informacij.  

 

Pomembni so odnos učitelj – učenec – drugi učenec. Učitelj naj pri učencu išče močna 

področja, kjer ga lahko pozitivno predstavi in tako zmanjša prepogosto usmerjenost na 

njegova šibka področja. Izogibati se mora kaznim, grajam in negativnemu izpostavljanju. 

 

Podajanje snovi naj ne temelji samo na frontalni razlagi. Za boljše razumevanje je pomembno, 

da so podane informacije jasne, kratke, enoznačne in povedane v upočasnjenem tempu. 

Priprava naj vsebuje miselne vzorce, zapise ključnih besed, kratke povzetke, demonstracijo, 

eksperimente … 

 

Prednost ima projektno delo in delo v manjših skupinah ter integriran pouk. 

Pridobivanje snovi naj bo poleg ustnih informacij podkrepljeno še z ustreznim pisnim 

gradivom. 

 

Domače naloge morajo biti skrbno izbrane in strukturirane glede na njihove primanjkljaje, ki 

jih na tem področju učenci imajo. Posredovane morajo biti na razumljiv način, dobro pa je, da 

se z zahtevami, ki jih je dobil otrok, seznani tudi starše, da lahko otroka doma ustrezno 

spodbujajo in podpirajo. 
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Preverjanje in ocenjevanje znanja 

Glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev je potrebno upoštevati specialno-didaktična 

priporočila, ki pri preverjanju predvidevajo izbor in uporabo gradiv različnih težavnostnih 

stopenj, dopuščanje alternativnih izraznih sredstev učenca in upoštevanje principov 

postopnosti v usvajanju in nadgrajevanju vse zahtevnejših jezikovnih struktur. 

 

Prilagoditve so potrebne že pri načinu postavljanja vprašanj. Le-ta morajo biti enoznačna, 

enostavna in konkretna. Kompleksnejša, daljša vprašanja je potrebno razčleniti na 

podvprašanja, kljub temu pa je vedno znova potrebno preveriti, ali jih je učenec razumel. Isto 

velja tudi za posredovanje navodil. 

 

Zaradi težav pri predelovanju verbalnih informacij je potrebno tem učencem tudi pri 

preverjanju znanja zagotoviti dovolj časa za povratno informacijo, način posredovanja le-te pa 

mora dopuščati uporabo vseh tistih opor, ki jih je uporabljal že pri pridobivanju in utrjevanju 

znanj. 

 

Posebno pozornost je potrebno posvetiti pisnim izdelkom. Pri pisanju narekov mora učitelj 

upoštevati specifičnost učenčevih težav (šibka slušna diskriminacija, šibko slušno pomnjenje, 

odkrenljiva pozornost, grafomotorična nezrelost), ki uspešnost pri pisanju nareka zmanjšuje 

ali onemogoča. 

Vedeti moramo, da je napredovanje posameznega učenca zelo individualno, odvisno od vrste 

in stopnje njegovih težav, ki lahko trajajo različno dolgo. To pa moramo upoštevati tako pri 

podajanju snovi, kot tudi pri preverjanju in ocenjevanju (Navodila za izobraževalne programe 

s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo, 

http://www.zrss.si/?rub=2469). 

 

 

4.4  Govorno-jezikovne motnje 

 

V govornem razvoju pogosto nastopijo težave. Lahko se pojavijo govorno-jezikovne motnje, 

ki so za otroka neprijetne, saj otežujejo njegovo komunikacijo z okoljem. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Dobaja Mojca; diplomsko delo 

- 26 - 
 

American Speach Language Hearing Association (ASHA) opredeljuje jezikovno motnjo kot 

oškodovano ali okrnjeno razumevanje in/ali uporabo govorjenega, pisanega in/ali drugega 

simbolnega sistema, govorno motnjo pa kot težavo posameznika s produkcijo govornih 

glasov, fonacijo,  hitrostjo in ritmom govora (Vizjak-Kure, 2010 str. 14). 

 

Po mednarodni klasifikaciji bolezni (MKB) so otroci z govorno-jezikovnimi motnjami otroci, 

pri katerih so prisotne specifične razvojne motnje pri govorjenju in jezikovnem izražanju. To 

so motnje, pri katerih so normalni vzorci pridobivanja jezikovnega izražanja moteni od 

zgodnjih razvojnih stadijev (prav tam). 

 

Po klasifikaciji WHO (Mednarodna klasifikacija okvar, prizadetosti in oviranosti ICD-10) so 

osebe s težavami v govorno-jezikovnem razvoju osebe, ki imajo težave v govorno-jezikovni 

komunikaciji (okvare razumevanja in uporabe jezika ekstra in sublingvističnih funkcij govora, 

prizadetosti sporazumevanja in vedenja, prilagajanja okolju, ter oviranost orientacije družbene 

vključenosti) (Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo, http://www.zrss.si/?rub=2469). 

 

Poenostavljeno pa o govorno-jezikovnih motnjah govorimo takrat, kadar govor odstopa od 

normalnega v tolikšni meri, da vzbuja našo pozornost, pogovor težje razumemo ali je 

onemogočena verbalna komunikacija (Logopedija, 2007). 

 

Otroci in mladostniki z govorno-jezikovnimi motnjami so skupina otrok, ki imajo zmanjšano 

možnost usvajanja, razumevanja, izražanja in/ali smiselne uporabe govora, jezika in 

komunikacije. odstopanja na teh področjih pomembno vplivajo na otrokovo vsakodnevno 

sporazumevanje in učenje Posledice motenj se odražajo na otrokovi sposobnosti interakcije z 

okoljem, učenju prek jezika in vedenju že v predšolskem obdobju. V šolskem obdobju se 

motnje odražajo tudi pri usvajanju in izkazovanju šolskih znanj in veščin, medsebojnih 

odnosih, vedenju in čustvovanju (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir 

oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, dostopno na http://www.zrss.si/?rub=3481). 

 

Razlikujemo: 

a) Otroke z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami: otrokovo govorno-jezikovno 

sporazumevanje odstopa od poprečja kronološko enako starih otrok in sicer na enem 

od področij – izgovorjavi,  strukturi ali semantiki. Lahko je sposoben uporabljati 

http://www.zrss.si/?rub=2469
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zahtevno multimodalno nadomestno in dopolnilno komunikacijo. Z njeno uporabo se 

lahko uspešno sporazumeva, pridobiva in izraža znanje o sebi in svetu okoli sebe. Z  

ustreznimi  prilagoditvami je sposoben uporabljati pisno komunikacijo. 

b) Otroke z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami: otroku oviranost na področju 

govorno-jezikovnega sporazumevanja preprečuje uspešno komunikacijo z okolico. 

Zaostanek v govorno-jezikovnem razvoju se kaže na vseh področjih – izgovorjavi, 

morfologiji, semantiki in sintaksi. Lahko je sposoben uporabljati multimodalno 

nadomestno in dopolnilno komunikacijo. Pisna komunikacija je omejena. 

c) Otroke s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami: otrokovo sporazumevanje je zelo 

omejeno, vezano je na osebe iz ožje okolice. Potrebuje stalno vodenje in različne 

stopnje pomoči. Sposoben je uporabljati enostavno nadomestno in dopolnilno 

komunikacijo, s katero se sporazumeva z osebami iz ožje okolice. 

d) Otroke s  težkimi govorno-jezikovnimi motnjami: otrok se odziva le na situacijo, za 

sporazumevanje pretežno uporablja le govorico telesa. Uporaba nadomestne in 

dopolnilne komunikacije je omejena na ponavljajoče situacije in zadovoljevanje le 

najosnovnejših potreb. Za komunikacijo uporablja konkretne predmete. 

 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami so heterogena skupina otrok, vsem pa je skupno to, 

da motnja lahko vpliva na njihovo osebnost kot celoto. 

 

Vizjak-Kure (2010) izpostavi, da imajo lahko otroci z govorno-jezikovnimi motnjami težave 

praktično na vseh psihofizičnih področjih: 

- prisotne so motnje zaznavanja pri sicer zdravih čutilih; 

- opazno odstopanje na področju grobe in fine motorike, včasih neopazno, vendar so 

vir težav in ovir pri vsakodnevnih dejavnostih; 

- slabša pozornost in koncentracija sta prav tako vir velikih težav pri sprejemanju 

stimulacij iz okolja; 

- težave na področju spomina in uporabe naučenega; 

- otrok nima razvitega govora; 

- prizadeto je področje jezika in vseh jezikovnih podsistemov; 

- otrok ne razume, kaj od njega želimo in kaj je slišal, kljub normalnemu sluhu in 

normalnim intelektualnim sposobnostim; 
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- otrok ne more pravilno izraziti svojih želja in potreb, ne more ustrezno odgovoriti 

na zahteve okolice, zato se običajno pojavijo še dodatne čustvene težave na 

področju socializacije (Vizjak-Kure, 2010 str. 3). 

 

Otrokom velike težave povzročajo jezikovne motnje, ki so ekspresivne in receptivne.  

Ekspresivna jezikovna motnja je specifična jezikovna motnja, pri kateri je otrokova 

sposobnost pomenskega uporabljanja govorno-jezikovnega izražanja opazno pod ustreznim 

nivojem za njegovo mentalno starost, razumevanje jezikovnega izražanja pa je znotraj 

normalnih meja. 

 

Receptivna jezikovna motnja je specifična razvojna motnja, pri kateri je otrokovo 

razumevanje jezikovnega izražanja pod ustrezno ravnjo  glede na njegovo mentalno starost. V 

skoraj vseh primerih je prizadeto tudi ekspresivno jezikovno izražanje, običajne pa so 

abnormalnosti pri tvorbi glasov in besed (Vizjak-Kure, 2010 str. 14). 

 

Kdaj lahko pomislimo, da ima otrok jezikovne težave? 

- kadar otrok pri 12 mesecih še nima prve besede in pomanjkljivo vokalizira; 

- kadar menimo, da nas otrok ne razume, kadar je otrokov govor pri 3-4 letih še vedno težko 

razumljiv za okolico; 

- kadar po 4. letu opušča dele besed, zamenjuje zloge in glasove znotraj besed; 

- kadar so stavki nepopolni; 

- kadar je govor agramatičen; 

- kadar ima težave s postavljanjem vprašanj; 

- kadar težko najde izraze za pojme; 

- kadar se težko izraža z govorom; 

- kadar ima težave s poslušanjem in si težko zapomni 

(Zakasnel govorni razvoj, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, 2013). 

 

Najbolj ustrezno in strokovno pomoč otrokom z govorno-jezikovnimi motnjami nudi logoped. 

Z različnimi terapijami skuša odpraviti ali vsaj zmanjšati motnjo. Pri tem je v veliko pomoč 

sodobna tehnologija, saj imajo na voljo številne didaktične pripomočke in elektroakustične 

naprave. Pri izvajanju terapije morajo upoštevati otrokovo splošno fizično in psihično stanje, 

ne le njegovih govornih in jezikovnih sposobnosti. Obravnava lahko poteka individualno ali 

skupinsko. Z njo otroku omogočajo učinkovito vzpostavljanje, oblikovanje in ohranjanje 
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medsebojnih odnosov ter pozitivno vplivajo na vključevanje v proces izobraževanja, okolja, 

razvoja celotne osebnosti in kakovosti življenja (Logopedija, 2007). 

 

 

4.1.1 Vzroki za pojav govorno-jezikovnih motenj 

 

Za  normalen govorni razvoj pri otroku je nujno pravilno delovanje in medsebojno 

sodelovanje številnih organskih sistemov. Otrok mora imeti normalno razvito periferno in 

osrednje živčevje, zdrava govorila (dihalne organe, fonatorni sistem, artikulacijske organe in 

odzvočno cev), pravilno razvita čutila (sluh, receptorje v govornem aparatu), razvite 

kognitivne funkcije (pozornost, mišljenje, pomnjenje) in živeti mora v za govor spodbudnem 

okolju (Kosmač, Kobal, 2007 str. 250). 

 

Vzroke za pojav govorno-jezikovnih motenj v grobem delimo na vzroke fizične narave in 

vzroke socialno-čustvene narave. Ker se vzroki med seboj lahko prepletajo, pri njihovem 

odkrivanju sodeluje skupina strokovnjakov, ki jo sestavljajo logopedi, psihologi, foniatri, 

avdiologi, nevrologi, pediatri oz. družinski zdravniki (prav tam). 

 

Podedovani dejavniki 

So najpogostejši vzrok govorno-jezikovnih motenj. Otrok lahko podeduje posebnosti in 

nepravilnosti delovanja govornega aparata ali pa gre za podedovane motnje, ki na delovanje 

govornega aparata delujejo posredno (prav tam). 

 

Moten duševni razvoj 

Govorni razvoj je močno odvisen od stopnje otrokovega duševnega razvoja. Otrok, ki se 

duševno počasneje razvija, se praviloma tudi jezikovno razvija počasneje (prav tam). 

 

Slabši sluh 

Težave s sluhom, večja ali manjša naglušnost močno vplivajo na razvoj jezika. Pri otrocih, ki 

so imeli težave s sluhom v zgodnjem otroštvu, v času najhitrejšega govornega razvoja (bodisi 

zaradi vnetij ušes ali okvar sluha), se posledice kažejo na celotnem govornem razvoju. Otrok 
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ima slabši besedni zaklad, skromno razumevanje pomena besed, nepopolne skladenjske 

zmožnosti ali pa težave z razločevanjem slušno podobnih glasov (prav tam). 

 

Okvare osrednjega živčnega sistema 

Gre za okvare, ki nastanejo zaradi poškodb, zastrupitev ali vnetij pred rojstvom, med rojstvom 

ali po rojstvu in lahko vplivajo na celoten otrokov razvoj – jezikovni, gibalni, čutni in 

intelektualni. Tako povzročene jezikovne motnje je težko odpraviti, odvisno pa je od tega kje 

in kdaj je poškodba nastala. 

 

Dokazano je, da so stanja pre-, peri- ali postnatalne oškodovanosti živčnega sistema zelo 

rezistentna na terapijo, še zlasti, če se začnejo izvajati pozno, ko so procesi razvoja 

centralnega živčnega sistema najaktivnejši in nevroni dozorevajo v morfološkem in 

biokemijskem smislu (Gec, 2013, str.36). 

 

Možgani imajo v prvih letih življenja, ko se še razvijajo, veliko sposobnost plastičnosti. To 

pomeni, da lahko pri otroku v določenih primerih, drugi predeli možganov prevzamejo nalogo 

poškodovanih. Tak otrok začne vokalizirati, ko se oblikujejo nadomestna središča. 

 

Če pride do prizadetosti centralnega živčnega sistema, lahko z zgodnjo habilitacijo v 

zgodnjem obdobju otrokovega razvoja stimuliramo naravno plastičnost živčnega sistema pod 

vplivom okolice (prav tam). Pri možgansko oškodovanih novorojencih, bi se prav zaradi tega 

habilitacija morala začeti čim bolj zgodaj, to je že v predgovorni fazi. 

 

Zgodnja logopedska terapija se deli po obdobjih v vokalizacijski fazi na tri obdobja: 

 prvo obdobje od drugega do šestega meseca, 

 drugo obdobje od šestega do devetega meseca, 

 tretje obdobje od devetega do dvanajstega meseca. 

 

V vsakem od teh obdobij se namreč pojavi določen sklop glasov, ki se po četrtem mesecu 

vežejo v raznovrstne kombinacije logatomov in je njihova izgovorjava osnova za kasnejše 

oblikovanje glasov našega jezika ter motorični trening govornih organov (prav tam). 

Govor pri otroku pa je lahko oviran tudi zaradi težav z nadziranjem mišic, kar je pogosto pri 

otrocih z možgansko oškodovanostjo. 
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Neugodno socialno okolje 

Otrok, ki živi v pomanjkanju spodbud iz okolja, v družini, ki malo ali slabo govori, ne bo 

ustrezno razvil govora. Kakšni so govorni vzorci v družini, je odvisno od: ozračja v družini, 

poklicne in socialne usmerjenosti, inteligentnosti,  življenjskih razmer … 

Vpis otroka z govorno-jezikovno motnjo v vrtec, kjer se mu nudi ustrezen jezikovni vzorec, 

ugodno vpliva na govorni razvoj otroka in razvoj nasploh ( Kobal, Kosmač, 2007). 

 

4.1.2 Področja izražanja govorno-jezikovnih motenj 

 

Govorno-jezikovne motnje se pojavljajo na različnih jezikovnih ravneh: 

 

Fonologija 

Glasoslovje ali fonetika je jezikovni nauk o izrazno-slušni podobi jezika, ki proučuje izrazno 

podobo glasov, glasovnih zvez, besed, besednih zvez, stavkov in povedi (Toporišič, 2000). 

O artikulacijskih  in fonoloških problemih govorimo, kadar ima otrok težave pri tvorbi 

določenih glasov. Najpogosteje se pojavlja sistematično izpuščanje glasov ali zamenjava z 

artikulacijsko in fonetsko lažjimi glasovi (Grobler, 2002 str.121-134). 

Motnje so pogosto posledica težav pri slušnem zaznavanju ali pri fonološkem procesiranju. 

Posledice so nedosledna izgovorjava glasov ali posameznih besed, težave pri izgovorjavi 

dolgih in glasovno zahtevnejših besed, zbrisana izreka glasov v besedi ali besed v stavku 

(prav tam). 

 

Sintaksa 

Skladnja ali sintaksa je poseben del slovničnega nauka o jeziku. Uči, kako se delijo (oziroma 

kako so narejene) pravilne povedi in njihovi deli. Povedi in njihove dele skladamo in 

prepoznavamo na podlagi skladenjskih vzorcev iz besed in stalnih besednih zvez (in iz delov, 

ki so že sami lahko povedi). Pri tem zmeraj upoštevamo tudi položaj povedi v danem besedilu 

oziroma v njegovem delu (Toporišič, 2000 str. 487). 

Pri otrocih se pojavljajo sledeče težave: 

- otrok uporablja kratke stavke in večinoma le enostavčne povedi; 

- ima težave s pomožnimi glagoli; 

- ima težave z zaporedjem besed v stavku in zaporedjem stavkov v povedi; 
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- manj uporablja nadredne in podredne povedi; 

- zaradi šibkih metajezikovnih sposobnosti ima izrazite težave pri učenju slovnice 

(Grobler, 2002, str. 121-134). 

 

Morfologija 

Morfologija ali oblikoslovje obsega nauk o besednih vrstah, o oblikah posameznih besednih 

vrst in o njihovem naglasu ter o vlogah, ki jo imajo posamezne besedne vrste in njihove 

oblike v besedni zvezi in stavku (Toporišič, 2000 str. 255). 

Najpogosteje težave otrokom povzroča: 

- pregibanje besed (spol, sklon, čas, način, število), 

- raba predpon in obrazil, 

- vzpostavljanje pomenske povezave med izpeljankami, 

- uporaba veznikov, prislovov, predlogov, števnikov (Grobler, 2002). 

 

Semantika 

Otroci s težavami na področju semantike težko prikličejo besede, pri pripovedovanju 

oklevajo, uporabljajo mašila in dolgovezijo. Imajo skromen besednjak, manj uporabljajo 

abstraktne besede, imajo težave pri besednih asociacijah, pri iskanju sopomenk in 

protipomenk ter pri uporabi in razumevanju metafor (Grobler, 2002). 

 

4.1.3 Najpogostejše govorno-jezikovne motnje 

 

Bebljanje ali dislalija 

Bebljanje se nanaša na opuščanje in premeščanje nekaterih glasov, pomanjkljivo in nejasno 

izreko glasov ali na nadomeščanje težkih glasov, ki jih otrok še ne izgovarja, z lažjimi. 

Razvojno bebljanje je posledica nezrelega delovanja živčnega sistema in se z dozorevanjem 

otroka postopoma izgublja. O dislaliji ali motnji izreke glasov pa govorimo, če se le ta 

nadaljuje še po 4. letu starosti. Za uspešno identificiranje motnje je pomembno, da poznamo 

zakonitosti pojava in stabilizacije posameznih glasov (Zakasnel govorni razvoj, dostopno na: 

http://www.zgnl.si/zdravstvo/index.php/odstopanje-v-govorno-jezikovni 

komunikaciji/zakasnel-govorni-razvoj). 
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Pri treh letih naj bi otrok pravilno izgovarjav glasove A, E, I, O, U, P, B, T, D, K, G, M, N, J, 

F, V, H, L. 

Do 4. leta so lahko lažje motnje glasov S, Z, C, glas R pa naj bi se pravilno izgovarjal po 

štirih letih in pol. 

Glasovi Š, Ž, Č, naj bi se pravilno izgovarjali med četrtim in petim letom. Do zaključenih 

petih  let naj bi otrok pravilno izgovarjal vse glasove. 

V našem glasovnem sistemu se največkrat pojavljajo motnje v izreki naslednjih glasov: C, Z, 

S, Č, Š, Ž, R in L. Mlajši otroci jih v besedah zamenjujejo s podobnimi glasovi ali pa 

izpuščajo, starejši pa jih izgovarjajo mehko ali pa bolj napeto. 

 

Največ otrok pa ima težave z izreko glasu R ter z diskriminacijo sičnikov in šumnikov, ter z 

zamenjevanjem le teh. Ti glasovi zahtevajo dobro razvite sposobnosti slušnega sprejemanja in 

razločevanja ter zelo natančen način gibov jezika in drugih govoril (prav tam). 

 

Vzroki za nastanek teh motenj so različni. Slabše razvit sluh ali naglušnost povzročata, da 

otrok ne dojame vseh glasov pravilno. Možen vzrok motenj so tudi nepravilno razvita 

govorila. Pogost vzrok pa so neugodni vplivi okolja. Otrok posnema govorico odraslih, in če 

ta govor ni pravilen, lahko pride do motenj. To se zgodi, če odrasli v govoru z otrokom 

posnemajo njegovo nepopolno govorico, s tem pa utrjujejo navade napačne izreke, ali v 

primeru, ko imajo tudi sami težave v izreki glasov  

(Zakasnel govorni razvoj, dostopno na: http://www.zgnl.si/zdravstvo/index.php/odstopanje-v-

govorno-jezikovni-komunikaciji/zakasnel-govorni-razvoj). 

 

Brbotanje 

Brbotanje je govorna motnja, pri kateri sta motena ritem in tempo govora. Otrokov govor je 

hiter in zaradi nepravilne izreke glasov ali zlogov delno ali pa tudi popolnoma nerazumljiv. 

Njegove misli tečejo hitreje kot govor, druga misel dohiteva in preseka prvo, še preden jo 

otrok izgovori do konca. 

 

Ti otroci imajo običajno tudi težave na področju motorike. Njihov govor spremljajo nervozni 

in prenagli telesni gibi in tudi na splošno je njihova motorika neurejena, prenagla in površna. 

Velike težave imajo s pozornostjo in koncentracijo in s tem povezano slušno pozornostjo 

(prav tam). 
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Jecljanje 

Tudi pri jecljanju sta motena ritem in tempo govora, izreka glasov pa je navadno pravilna. 

Navzven se izraža v nepravilnem in sekanem govoru, navznoter pa v občutku nemoči. Pri 

otroku, ki jeclja, nastopi nenaden zastoj govora bodisi v začetku ali na sredini besede. Ta 

zastoj skuša premagati, pri tem pa mu večkrat poide sapa. Govor je tako pretrgan, zatikajoč, 

spremljata ga razburjenje in strah. Zastoj povzročajo krči na enem ali več mestih govornega 

aparata. Gre za napake v koordinaciji mišic, ki sodelujejo v fazi izreke. 

 

Jecljanje se lahko pojavi v bolj ali manj izraziti obliki. Pri izraziti obliki otrok komajda 

izgovori, kar želi povedati, zato raje molči in se govora izogiba. Govor otroka, ki jeclja, 

pogosto spremljajo tudi razne »grimase«, mežikanje in podobni gibi, s katerimi poskuša 

premagati težave. 

 

Fiziološko jecljanje je značilno za obdobje od treh do štirih let. V tem obdobju otrok ponavlja 

zloge, besede ali začetni glas. To se dogaja, ker njegove misli prehitevajo govor. Če otroka na 

to preveč opozarjamo, se jecljanje lahko utrdi. 

Kadar se jecljanje pojavi takoj, ko otrok začne govoriti, gre za razvojno jecljanje. Vzrok je 

lahko dednost, ki pa se lahko kombinira še z drugimi zunanjimi dejavniki.  

Psihološki vzroki lahko jecljanje povzročijo ob vstopu v šolo, v času pubertete ali zaradi 

stresnih situacij (prav tam). 

 

Razvojna disfazija 

Razvojna disfazija je hud jezikovni primanjkljaj, ki nastane, ko se jezik šele razvija. Stanje se 

kaže kot nedodelano, deformirano besedno sporočanje in pomanjkljivo razumevanje besedil. 

Motnje so nastale med samim razvojem, med oblikovanjem in dojemanjem jezika in ne 

pozneje, ko je bil jezik že izoblikovan. Izražajo se v razponu od blagega zaostajanja do 

povsem nerazvitega jezika.  

 

Stanje nerazvitega jezika imenujemo alalija. To stanje po 3. ali 4. letu starosti preide v 

dislalijo (govorjenje, pri katerem je motena izreka posameznih glasov) ali pa v razvojno 

disfazijo, to je motnjo razumevanja besedil ali slabo organizirano izražanje na različnih 

jezikovnih ravneh. Pri razvojni disfaziji jezikovni razvoj zaostaja, čeprav otrok normalno sliši 

in je normalno inteligenten  (Žerdin, 2003 str. 29, 30). 
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III  EMPIRIČNI DEL 

 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Z Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju (1995) je bila vzpostavljena osnova koncepta vzgoje 

in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami od vrtca do visokošolskega izobraževanja. 

Upoštevana je bila splošna deklaracija o človekovih pravicah, iz katere izhaja, da imajo starši 

pravico do izbire izobraževanja po načelu enakih možnosti. 

 

Zakon o osnovni šoli iz leta 1996 in Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami iz leta 

2000 pa sta otrokom s posebnimi potrebami omogočila enake možnosti v izobraževanju z 

zagotavljanjem sredstev, pomoči, prilagoditev … 

 

Tako so bile podane zakonske osnove za razvoj in uveljavljanje inkluzivne vzgoje in 

izobraževanja. Vendar pa, kot ugotavlja Tina Vršnik Perše (2007, str. 64), »… čeprav poteka 

integracija/inkluzija že kar nekaj časa, je še vedno (čedalje bolj) očitno pomanjkanje 

sistematične priprave strokovnih delavcev na vzgojno izobraževalno delo otrok s posebnimi 

potrebami …« in nadaljuje »Za pridobivanje znanja na celotnem spektru področij 

človekovega razvoja ter za pridobivanje uspešnih strategij reševanja problemov na različnih 

področjih predvsem otroci s posebnimi potrebami potrebujejo številne spodbude, ki jih učitelji 

z uporabo različnih metod in oblik dela lahko nudijo skozi vsakodnevno poučevanje« (prav 

tam). 

 

Še vedno ostaja veliko težav pri izvajanju programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, saj kot navajajo strokovnjaki s področja strokovne skupine za otroke s 

posebnimi potrebami v dokumentu Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, 

2011: »Različnim strokovnim delavcem nismo zagotovili dovolj možnosti za pridobitev 

ustrezne izobrazbe oz. do-izobrazbe, zato nismo ustvarili vseh pogojev za to, da bi vsakega 

OPP (otroka s posebnimi potrebami – opomba avtorice) v razredu poučeval učitelj z 

ustreznim znanjem in tako prilagajal poučevanje otrokovim posebnim potrebam. V 

nadaljevanju dodajajo: »Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalne 

programe in izvajanje pomoči v posameznih programih mora zadovoljevati vse vzgojno-
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izobraževalne potrebe, ki izhajajo iz otroka, in ne samo tistih, ki jih opredeljuje strokovno 

mnenje ali odločba o usmeritvi. Izhodišče za spremembe zakonodaje in prakse vzgoje in 

izobraževanja otrok s posebnimi potrebami so torej potrebe otroka in njegova vzgojno-

izobraževalna korist, ne pa njegovi primanjkljaji, ovire oz. motnje« (prav tam). 

 

Cilj našega raziskovanja je ugotoviti, kako so učitelji večinskih šol seznanjeni s populacijo 

otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, koliko poznajo zakonodajo, vezano na otroke s 

posebnimi potrebami, kako so si pridobili potrebna znanja, kdo jim pri delu nudi ustrezno 

pomoč in podporo in kakšno je njihovo splošno mnenje o vključevanju otrok z govorno-

jezikovnimi motnjami v večinske osnovne šole. 

 

2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Koliko otrok z govorno-jezikovnimi motnjami je vključenih v redne osnovne šole? 

2. Kako učitelji tem učencem prilagajajo pouk in kje dobijo ustrezno znanje? 

3. Kateri strokovni delavci učiteljem nudijo ustrezno podporo in pomoč? 

4. Kakšno je splošno mnenje učiteljev o vključevanju otrok z govorno-jezikovnimi 

motnjami v  redne osnovne šole? 

 

3 METODOLOGIJA 

 

Raziskovalni vzorec je izbran vzorec učiteljev na večinskih osnovnih šolah podravskega 

območja, ki poučujejo učence z govorno-jezikovnimi motnjami. 

 

Celotni vzorec predstavlja 96 učiteljev razredne stopnje večinskih osnovnih šol podravskega 

področja. 

 

Za zbiranje podatkov bomo kot metodo raziskovanja uporabili anketni vprašalnik. 

Izpolnjevanje bo potekalo anonimno. 

 

Vprašalnik je sestavljen iz 17 vprašanj, od tega jih je 9 zaprtega tipa, 6 je odprtega tipa, 2 

vprašanji sta zaprtega tipa z možnostjo utemeljitve. 

Oddali smo 100 vprašalnikov, vrnjenih je bilo 96. 
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4 ANALIZA ZBRANIH PODATKOV 

 

1. Koliko učencev poučujete v razredu? 

 

Tabela 2: Število učencev v razredu 

Število učencev v razredu f f % 

11-13 1 1.0 

14-16 14 14.6 

17-19 18 18,8 

20-22 43 44.8 

23-25 12 12.5 

26-28 8 8.3 

SKUPAJ 96 100 

 

 

Slika 1: Koliko učencev imate v razredu 
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1 % vprašanih učiteljev ima v razred vključenih od 11 do 13 učencev, 14,6 % jih ima 

vključenih od 14 do 16, 18,8 % jih v svojem razredu poučuje od 17-19, 44,8 % od 20 do 22, 
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12,5 % učiteljev ima v razred vključenih od 23 do 25 učencev, 8,3 % učiteljev pa ima v 

svojem razredu od 26 do 28 učencev. 

 

 

2. Koliko učencev z odločbo s PP imate v razredu? 

 

Tabela 3: Število učencev z odločbo s PP 

Povprečno število učencev s PP f f % 

1 36 37.5 

2 40 41.6 

3 9 9.4 

4 7 7.3 

5 4 4.2 

SKUPAJ 96 100 

 

 

Slika 2: Delež učencev z odločbo o PP 

 

 

Iz tabele je razvidno, da  ima od 96 anketiranih učiteljev  36 učiteljev v razredu po 1 učenca s 

PP, 40 učiteljev po 2 učenca s PP, 9 učiteljev ima vključenih 3 učence s PP, 7 učiteljev ima 4 

učence s PP in 4 učitelji 5 učencev s PP. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Dobaja Mojca; diplomsko delo 

- 39 - 
 

3. Koliko od teh jih ima govorno-jezikovne motnje? 

 

Tabela 4: Število učencev s PP, ki imajo GJM 

Število učencev z GJM f f % 

1 85 88.5 

2 9 9.4 

3 2 2.1 

SKUPAJ 96 100 

 

 

 

Slika 3: Delež učencev z GJM, ki jih imajo anketirani učitelji 
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Velika večina učiteljev, 85 ali 88,5 % im v razred vključenega enega učenca z GJM. 9 

učiteljev ima 2 učenca z GJM, dva učitelja pa imata v razredu tri učence z GJM. 

Od 191 učencev s posebnimi potrebami jih ima 118 govorno-jezikovne motnje, kar 

predstavlja 61,78 %. 
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4. V kolikšni meri ste seznanjeni  s posebnostmi učencev učencev z GJM? 

 

Tabela 5: Seznanjenost učiteljev o posebnosti učencev z GJM 

Seznanjenost s posebnostmi otrok z GJM f f % 

a. popolnoma neseznanjen 0 0 

b. neseznanjen 10 10.4 

c. seznanjen 77 80.2 

d. popolnoma seznanjen 9 9.4 

Skupaj 96 100 

 

 

 

Slika 4: Seznanjenost s posebnostmi učencev z GJM 
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Velika večina anketiranih učiteljev, to je kar 80,2 %, jih meni, da so s posebnostmi učencev z 

govorno-jezikovnimi motnjami seznanjeni. Neseznanjenih jih je 10,5 %, popolnoma 

seznanjenih jih je 9,4 %, nihče od anketiranih učiteljev pa ni izbral odgovora popolnoma 

neseznanjen. Po mojem mnenju je razlog v tem, da učitelji dobijo ob vključitvi otroka s 

posebnimi potrebami v razred vsaj nekaj osnovnih napotkov, visok delež seznanjenih pa kaže 

tudi na to, da se tudi sami trudijo izobraževati na tem področju. 
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5. Ali menite, da ste med svojim študijem pridobili dovolj znanj za delo z učenci z 

GJM? 

 

Tabela 6: Mnenje učiteljev o pridobljenem znanju za delo z učenci z GJM 

Pridobljeno znanje f f % 

a. dovolj znanj 3 3.1 

b. nekaj znanj 18 18.7 

c. premalo znanj 75 78.2 

Skupaj 96 100 

 

 

 

Slika 5: Delež mnenj učiteljev o med študijem pridobljenem  znanju 
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Velika večina učiteljev, to je kar 78 %, meni, da so med svojim študijem pridobili premalo 

znanj za delo z učenci z GJM. 18 % vseh anketiranih učiteljev meni, da so si pridobili nekaj 

potrebnih znanj, 3,1 % pa jih meni, da so pridobili dovolj znanj. 

Podatki nazorno kažejo, da učitelji med svojim študijem pridobili premalo potrebnih znanj. 
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6. Ali ste seznanjeni s prilagoditvami za učence z GJM? 

 

Tabela 7: Seznanjenost s prilagoditvami 

Seznanjenost s prilagoditvami              f f % 

a. popolnoma 39 40.6 

b. delno 52 54.2 

c. neseznanjen 5 5.2 

Skupaj 96 100 

 

 

Slika 6: Delež seznanjenosti s prilagoditvami za učence z GJM 

 

Popolnoma seznanjenih s potrebnimi prilagoditvami je 40,6 % vseh anketiranih učiteljev, 

delno seznanjenih 54,2 % in ne seznanjenih 5,2 % anketiranih učiteljev. 

Če podatke primerjamo s stopnjo pridobljenih znanj med študijem, vidimo, da se učitelji sami 

izobražujejo na tem področju. Na kakšen način, pa bodo razjasnili odgovori na osmo 

vprašanje. 
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7. Katere prilagoditve uporabljate pri svojem delu? 

 

Tabela 8: Katere prilagoditve uporabljate pri svojem delu? 

Prilagoditve f f % 

Raba didaktičnih pripomočkov in slikovnega materiala 17 15.9 

Prilagajanje metod in oblik dela 17 15.9 

Podaljšan čas 15 14.0 

Preverjanje razumevanja in dodatna razlaga 15 14.0 

Diferenciranje nalog 15 14.0 

Individualni pristop 10 9.4 

Sedežni red 8 7.5 

Prilagoditve zapisane v IP 3 2.8 

Napovedano preverjanje znanja 3 2.8 

Toleriranje napak, ki izhajajo iz motnje 3 2.8 

Ne uporabljam prilagoditev 1 0.9 

Skupaj 107 100 

   

 

 

Slika 7: Prilagoditve, ki jih učitelji uporabljajo pri svojem delu 
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Na odprto vprašanje, katere prilagoditve uporabljajo pri svojem delu, jih je: 

 15,9 % navedlo: 

- rabo didaktičnih pripomočkov in slikovnega materiala, 

- prilagajanje metod in oblik dela. 

 14 % jih je kot prilagoditev navedlo: 

-  podaljševanje časa, 

- preverjanje razumevanja in dodatno razlago, 

- diferenciranje nalog. 

 9,4 % jih kot prilagoditev navaja : 

- individualni pristop. 

 7,5 % jih kot prilagoditev navaja: 

- prilagajanje sedežnega reda (sedi čim bliže učitelju ali učencu, ki mu nudi pomoč) 

 2,8 % jih kot prilagoditev navaja: 

- prilagoditve, zapisane v IP 

- napovedovanje preverjanj znanja 

- toleriranje napak, ki izhajajo iz motenj. 

 En anketiran učitelj pa je navedel, da pri svojem delu ne uporablja prilagoditev. 

 

 

 

 

8. Na kakšen način ste si pridobili dodatna znanja, ki so potrebna za delo z učenci z 

GJM? 

 

Tabela 9: Način pridobljenih dodatnih znanj 

Dodatna znanja f f  % 

a. dodiplomski študij 2 2.1 

b. samoiniciativno 43 44.8 

c. dodatno strokovno izobr. 27 28.1 

d. izobraževanje na CSGM 12 12.5 

e. drugo 12 12.5 

Skupaj 96 100 
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Slika 8: Delež načinov pridobljenega znanja za delo z učenci z GJM 

 

 

Največ anketiranih učiteljev, to je 43 ali 44,8 %, je pridobilo dodatna znanja s študijem 

literature. Z dodatnim strokovnim izobraževanjem jih je potrebna znanja pridobilo 27 ali 28,1 

% učiteljev, 2 učitelja ali 2,1 % jih je potrebna znanja pridobilo z dodiplomskim študijem, 12 

učiteljev ali 12,5 % se je udeležilo dodatnih izobraževanj, ki jih je organiziral Center za sluh 

in govor Maribor in 12 učiteljev ali 12,5 % jih je kot odgovor navedlo drugo. 

 

 

9. Ali vam šola omogoča dodatna izobraževanja? 

 

Tabela 10: Omogočeno dodatno izobraževanje učiteljem 

Omogočeno dodatno izobra f f % 

a. da 85 88.5 

b. ne 11 11.5 

Skupaj 96 100 
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Slika 9: Delež omogočenega dodatnega izobraževanja 

 

Velika večina anketiranih učiteljev (88,5 %), je odgovorila, da jim šole omogočajo dodatno 

izobraževanje. 11,5 % pa jih je odgovorilo, da jim šole tega ne omogočajo, kar je vsekakor 

negativno. Učiteljem bi moralo biti omogočeno dodatno izobraževanje. Vspodbudno pa je, da 

veliko učiteljev pridobiva dodatna znanja samoiniciativno s študijem literature, kar nam 

kažejo podatki predhodnega vprašanja. 

 

 

10. S katerimi strokovnjaki sodelujete? 

 

 

Tabela 11: Strokovnjaki, s katerimi sodelujejo učitelji 

Sodelovanje s strokovnjaki f f  % 

a. s psihologom 36 16.8 

b. z logopedom 54 25.2 

c. s specialnim pedagogom 63 29.5 

d. s socialnim delavcem 54 25.2 

e. ne sodelujem / / 

d. drugo 7 3.3 

Skupaj 214 100 
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Slika 10: Delež strokovnjakov, s katerimi sodelujejo učitelji 

Pri svojem delu anketirani učitelji sodelujejo z različnimi strokovnjaki. Največ jih sodeluje s 

specialnim pedagogom 29,5 %, z logopedom in socialnim delavcem jih sodeluje 25,2 %, s 

psihologom 16,8 %, kot drugo jih je navedlo 3,3 %. Možnosti »ne sodelujem« ni izbral nihče 

od anketiranih učiteljev. 

 

 

11. Kako bi na splošno ocenili sodelovanje s strokovnimi delavci? 

 

Tabela 12: Ocena sodelovanja s strokovnjaki 

Sodelovanje s strokovnimi delavci f f % 

a. zelo dobro 51 53.1 

b. dobro 41 42.7 

c. slabo 4 4.2 

d. zelo slabo / / 

Skupaj 96 100 
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Slika 11: Delež ocene sodelovanja s strokovnimi delavci 

 

Svoje sodelovanje s strokovnimi delavci je kot zelo dobro ocenilo 53,1 %, kot dobro 42,7 % 

in kot slabo 4,2 % anketiranih učiteljev. Odgovora zelo slabo ni izbral nihče od anketiranih. 

 

 

12. Ali menite, da pri svojem delu dobite dovolj podpore s strani vodstva šole in šolske 

svetovalne službe? 

 

Tabela 13: Potrebna podpora učitelju s strani vodstva šole in šolske svetovalne službe 

Potrebna podpora učitelju f f  % 

a. vodstvo in svetovalna služba 57 59.4 

b. vodstvo / / 

c. svetovalna služba 29 30.2 

d. drugo 10 10.4 

Skupaj 96 100 
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Slika 12: Delež pomoči učiteljem s strani vodstva in šolske svetovalne službe 

 

Največji delež anketiranih učiteljev (59,4 %), jih dobiva potrebno podporo od vodstva šole in 

šolske svetovalne službe. Odgovora, da dobi pomoč samo od vodstva, ni izbral nihče od 

anketiranih, 30,2 % jih potrebno podporo dobi pri šolski svetovalni službi in 10,4 % jih je 

izbralo odgovor drugo. Podrobnejšo sliko bomo dobili z odgovori na 13. vprašanje. 

 

 

13.  Kdo vam pri vašem delu največ pomaga? 

 

Tabela 14: Kdo vam pri vašem delu največ pomaga? 

Pomoč mi nudijo f f % 

socialni pedagog 6 6.3 

logoped 24 25 

psiholog 13 13.5 

svetovalna služba 15 15.6 

sam 6 6.3 

specialni pedagog 8 8.3 

sodelavci-učitelji 24 25.0 

skupaj 96 100 
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Slika 13: Pomoč pri delu z učencem, ki ima GJM 

 

Na odprto vprašanje, kdo jim pri delu največ pomaga, so učitelji največkrat odgovorili, da so 

to sodelavci - učitelji (25 %) in logopedi (25%) %, specialni pedagog pomaga pri 8,3 %, 

socialni pedagog v 6,3%,  svetovalna služba je v pomoč 15,6 %, na psihologa pa se obrne 

13,5 % učiteljev. 

Pri tem je zaskrbljujoče, da je kar 6,3 % učiteljev zapisalo, da so prepuščeni samim sebi. 

 

14. Ali delo z učenci z GJM zahteva od vas dodatno pripravo na delo? 

 

Tabela 15: Ali delo z učenci z GJM zahteva od vas dodatno pripravo na delo? 

Dodatna priprava na delo f f % 

a. da 69 71.9 

b. ne 23 23.9 

c. drugo 4 4.2 

Skupaj 96 100 
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Slika 14: Ali delo z učenci z GJM zahteva od vas dodatne priprave? 

 

71,9 % anketiranih učiteljev se za delo z učenci z govorno-jezikovnimi motnjami dodatno 

pripravlja, 23,9 % se jih na delo ne pripravlja dodatno, 4,2 % anketiranih učiteljev pa je 

izbralo odgovor drugo. 

 

  

Kako se dodatno pripravljate? 

 

Tabela 16: Kako se dodatno pripravljate? 

Dodatna priprava na delo f f % 

priprava dodatnega materiala-učnih listov 23 45.1 

priprava prilagoditev 3 5.9 

svetovanje s svetovalno službo 3 5.9 

prilagajanje priprav 9 17.6 

študij literature 5 9.8 

prilagajanje preizkusov znanja 8 15.7 

Skupaj 51 100 
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45,1 % učiteljev je odgovorilo, da se dodatno pripravlja z izdelavo materiala - učnih listov, 

17,6 % jih dodatni čas nameni prilagajanju priprav, 15,7 % jih več časa posveti prilagajanju 

preizkusov znanja, 9,8 % učiteljev se na delo dodatno pripravlja s študijem literature, 5,9 % 

pa se jih dodatno pripravlja s pripravo prilagoditev in prav toliko s posvetovanjem s 

svetovalno službo. 

 

 

15. Ali po vašem mnenju učenci z GJM zmorejo program redne osnovne šole? 

 

Tabela 17: Ali po vašem mnenju učenci z GJM zmorejo program redne osnovne šole? 

 Zmorejo učenci z GJM program 

OŠ 

f f % 

a. da 56 58.3 

b. ne 7 7.3 

c. drugo 33 34.4 

Skupaj 96 100 

 

 

Slika 15: Ali učenci z GJM zmorejo program osnovne šole? 
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58,3 % učiteljev je mnenja, da otroci z govorno-jezikovnimi motnjami zmorejo program 

redne osnovne šole, 7,3 % pa jih je mnenja, da ti učenci programa ne zmorejo. 34,4 % 
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anketiranih učiteljev je izbralo odgovor drugo in kot obrazložitev navedlo, da program redne 

osnovne šole zmorejo le učenci z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami ter da potrebujejo 

dodatno strokovno pomoč. 

 

16. Kakšno je vaše stališče do vključevanja otrok z GJM v redne OŠ? 

 

Tabela 18: Kakšno je vaše stališče do vključevanja otrok z GJM v redne OŠ? 

Stališča do vključevanja otrok f f % 

a. pozitivno 26 27.0 

b. le delno pozitivno 49 51.0 

c. negativno 3 3.1 

d. delno negativno 15 15.6 

e. se ne morem odločiti 3 3.1 

Skupaj 96 100 

 

 

 

Slika 16: Stališče do vključevanja otrok z GJM v redne osnovne šole 
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Največji delež anketiranih učiteljev (51,0 %), je delno pozitivno naravnano do vključevanja 

otrok z GJM v redne osnovne šole, pozitivno naravnanih je 27,0 % učiteljev, delno negativno 
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15,6 %, negativno naravnanih je 3,1 % učiteljev in 3,1 % učiteljev je navedlo, da se ne morejo 

opredeliti. 

 

Utemeljitve odgovora: 

 

Učitelji, ki so pozitivno naravnani do vključevanja otrok z GJM, so navajali, da je to 

pomembno za njihovo socializacijo in da ob primerni pomoči zmorejo program osnovne šole. 

Kot delno pozitivno so se opredeljevali učitelji, ki so bili mnenja, da program zmorejo le 

otroci z lažjimi motnjami in ustrezno pomočjo. 

 

Več učiteljev pa je navedlo razloge, ki govorijo proti vključevanju otrok z GJM. Naj naštejem 

le nekatere, ki so se največkrat ponavljali: 

- učitelji smo premalo usposobljeni; 

- učenci z večjimi težavami so lahko uspešnejši v prilagojenih ustanovah, kjer lahko dobijo 

ustreznejšo pomoč, pridobijo samozavest, ki je v rednih šolah nimajo, saj kljub pomoči 

občutijo svoj primanjkljaj; 

- dosedanji učni programi so premalo prilagojeni za otroke s posebnimi potrebami; 

- v razredih imamo preveliko število otrok; 

- učitelji se več posvečamo njim, kot ostalim-boljši učenci dobijo premalo pozornosti; 

- velikokrat se ne morejo enakovredno vključiti v razred. 

 

 

17. Ali lahko navedete, katera znanja bi si še želeli pridobiti? 

 

Učitelji, ki so odgovorili na zastavljeno vprašanje, so navedli: 

- praktično izobraževanje za delo z učenci s posebnimi potrebami, 

- izobraževanje s področja socialne pedagogike, 

- izobraževanje s področja komunikacije  v skupini, 

- izobraževanje za preverjanje in ocenjevanje učencev s posebnimi potrebami, 

- izobraževanje za delo z starši otrok s posebnimi potrebami, 

- izobraževanje s področja motenj branja in pisanja, 

- delo s hiperaktivnim otrokom, 

- izobraževanje za delo z otroki z disleksijo, 

- izobraževanje za delo z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami, 
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- izobraževanje spodbujanja ustvarjalnosti, kreativnega razmišljanja, drugačnih 

pristopov za delo z učenci s posebnimi potrebami. 
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IV ZAKLJUČEK 

 

Integracija otrok s posebnimi potrebami v večinske osnovne šole je tudi otrokom z GJM dala 

priložnost, da se šolajo skupaj s svojimi vrstniki v rednih osnovnih šolah v svojem domačem 

okolju. 

 

Zavedati se moramo, da s tem, ko otroka s posebnimi potrebami samo namestimo v razred, 

mu še nismo zagotovili enakovrednega vključevanja med ostale učence v oddelku. Potrebno 

mu je zagotoviti možnost, da je dejaven, šola, učitelj in vsi, ki v tem procesu sodelujejo, pa 

mu morajo zagotoviti pogoje in pomoč, da se lahko razvija v skladu s svojimi zmožnostmi. 

 

Potrebno pa je še poudariti socialno integracijo, ki učencem s posebnimi potrebami omogoča, 

da se enakovredno vključujejo v socialno skupino. Če upoštevamo še ta vidik, že lahko 

govorimo o inkluziji, ki po mnenju mnogih avtorjev pomeni nadgradnjo integracije. Šolsko 

okolje se prilagaja otroku in ne obratno. Inkluzija upošteva individualne potrebe vseh otrok, 

kar pa zahteva dobro usposobljenost učiteljev, podporo vodstva in strokovnih delavcev, 

timsko delo in pozitivno naravnanost do učencev s posebnimi potrebami. 

 

Kot smo povedali, ima pomembno mesto in vlogo učitelj, ki poučuje otroka s posebnimi 

potrebami. Ključnega pomena je njegova usposobljenost, ki po eni strani krepi učiteljevo 

samozavest, vpliva na njegovo uspešnost in motivacijo za delo s temi učenci, na drugi strani 

pa to posledično vpliva na pozitivno naravnanost do otrok s posebnimi potrebami. 

 

V naši raziskavi smo se osredotočili na učitelje, ki v svojem razredu poučujejo učenca z GJM. 

Zanimalo nas je, koliko potrebnih znanj so učitelji pridobili v času svojega študija. Velika 

večina, 75 učiteljev od 96 je mnenja, da so pridobili premalo znanj,  18 učiteljev meni, da so 

pridobili le nekaj znanj, 3 učitelji pa so mnenja, da jim je študij dal dovolj potrebnih znanj. 

Iz rezultatov lahko sklepamo, da bi bilo potrebno uvesti določene spremembe že na področju 

dodiplomskega študija. 

 

Zanimalo nas je tudi, kako si pridobivajo potrebna dodatna znanja. 43 učiteljev ali 44,8 % jih 

potrebna znanja pridobiva samoiniciativno s študijem strokovne literature, 39 učiteljev si je 
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potrebna znanja pridobilo z dodatnim strokovnim izobraževanjem, od tega 12 učiteljev v 

sklopu izobraževanj, ki jih organizira CSGM. 

Menimo, da podatki kažejo na to, da se učitelji zavedajo svoje strokovnosti in pomembnosti 

svoje vloge v procesu integracije in iščejo možnosti dodatnega usposabljanja. 

 

Dodatna usposabljanja za učitelje, ki poučujejo otroke s posebnimi potrebami, imajo 

pomembno vlogo, zato nas je zanimalo, ali jim vodstvo šol, ki je vsekakor soodgovorno v 

procesu integracije, zagotavlja to možnost. Pri tem jih velika večina, kar 85 učiteljev ali 88,5 

% meni, da imajo zagotovljene možnosti, 11,5 % pa jih je mnenja, da nimajo zagotovljenih 

možnosti dodatnega usposabljanja.  

 

Vsi učitelji, ki poučujejo otroka s posebnimi potrebami, bi morali imeti možnost dodatnega 

usposabljanja, saj kljub temu, da je v procesu integracije pomembno timsko delo, pa vseeno 

večinski del odgovornosti nosijo prav oni. V razrednem okolju se lahko uresničuje socialna 

integracija in ravno učitelj lahko vpliva na razredno klimo in s tem na ustrezne medsebojne 

odnose. 

 

Omenili smo pomen timskega dela, zato smo učitelje vprašali kako ocenjujejo svoje 

ocenjevanje s strokovnimi delavci. Polovica anketiranih učiteljev je svoje sodelovanje ocenila 

z zelo dobrim, 4,2 % pa s slabim. 

 

Največ vprašanih jih sodeluje  s specialnim pedagogom (29,5 %), nekoliko nanj z logopedom 

in socialnim delavcem (25,2 %), in s psihologom jih sodeluje 16,8 % vprašanih učiteljev. 

Kljub temu, da učitelji navajajo, da je njihovo sodelovanje s strokovnimi delavci zelo dobro 

oz. dobro, pa pri svojem delu največ pomoči dobijo pri učiteljih – sodelavcih. 

 

Integracija/inkluzija zahteva drugačne pristope poučevanja, nudenje pomoči vsem učencem, 

še posebej pa učencem s posebnimi potrebami ter upoštevanje prilagoditev, ki tem otrokom 

omogočajo, da lahko napredujejo. To pa od učiteljev zahteva dodatne priprave na delo. 

Večina vprašanih učiteljev (80,2 %) je seznanjenih s posebnostmi učencev z GJM, popolnoma 

seznanjenih je 9,4 %, neseznanjenih pa 10,4 % učiteljev. 
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S prilagoditvami, ki jih potrebujejo učenci z GJM, je 39 učiteljev popolnoma seznanjenih, 52 

učiteljev delno seznanjenih in 5 učiteljev s potrebnimi prilagoditvami ni seznanjenih. Večina 

vprašanih učiteljev meni, da delo s temi učenci od njih zahteva dodatne priprave na delo. 

 

Uspešna integracija/inkluzija zahteva od učitelja veliko angažiranosti, tako v smislu 

prilagajanja organizacije dela, iskanja različnih strategij pri delu z učenci s posebnimi 

potrebami, kakor tudi nudenje pomoči le tem. Vse to pa zahteva dodatne priprave na delo, 

kakor tudi stalno strokovno izpopolnjevanje. Pri vsem tem je ključnega pomena učiteljeva 

motiviranost, ki pa je v veliki meri odvisna od njegove pozitivne naravnanosti do integracije 

in učencev s posebnimi potrebami. 

 

Zanimalo nas je, kakšna so stališča učiteljev do vključevanja učencev z GJM. Naša raziskava 

je pokazala, da učitelji nimajo odklonilnega stališča, saj so odgovor moje stališče je negativno 

izbrali le 3 učitelji. Po drugi strani pa lahko vidimo, da se pojavljajo določeni dvomi, saj je 

odgovor delno pozitivno izbralo 49 učiteljev in delno negativno 15 učiteljev. Med 

utemeljitvami pa so najpogosteje navajali, da se čutijo premalo usposobljene. 26 vprašanih 

učiteljev  se je opredelilo kot pozitivno naravnane. 

 

Integracija/inkluzija omogoča, da se lahko tudi otroci z GJM šolajo v svojem domačem 

okolju. S tem, ko otroka namestimo v razred, pa še nismo naredili dovolj. Poskrbeti moramo 

za takšno vzgojno-izobraževalno okolje, ki jim bo omogočalo optimalen razvoj v skladu z 

njihovimi zmožnostmi. Za to pa so odgovorni vsi, ki sodelujejo v tem procesu. Osnovno 

vodilo nam mora biti otrok, z vsemi svojimi šibkimi in močnimi področji. Premisliti je 

potrebno, kaj je za otroka najboljše, ali bo v rednih OŠ lahko ustrezno napredoval ali pa bi 

bilo učinkovitejše in za otroka manj stresno, če bi se izobraževal v specializiranih ustanovah. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Dobaja Mojca; diplomsko delo 

- 59 - 
 

V LITERATURA 

 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. (1995). Ljubljana: Ministrstvo za 

šolstvo in šport. 

 

Bratož, M. (2004). Integracija učencev s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. V       

Krapše, Š. (ur.). Otroci s posebnimi potrebami. Nova Gorica: Educa, str. 9-49. 

 

Galeša, M. (1995). Specialna metodika individualizacije. Radovljica: Didakta. 

 

Gec, V. (2013). Nedonošenčki z možgansko oškodovanostjo v CSGM in njihova zgodnja 

logopedska habilitacija. Komunikacija, let. 2, junij 2013 št. 3. Društvo logopedov Slovenije. 

 

Gec, V. (2007). Organizing Logopedic Therapy for Babies With Unilateral and Bilateral 

Brain Lesion in the Prespeech Period. Jurnal of Child Neurology. 2007, let. 22, št. 1.str. 21.-

25. 

 

Globler, M. (2002). Otroci s specifično govorno- jezikovno motnjo. V Končnik Goršič, N. in 

Kavkler, M. (ur.). Specifične učne težave otrok in mladostnikov. Ljubljana: Svetovalni center 

za otroke, mladino in starše, str. 121-134. 

 

Kavkler, M. (2008a). Opredelitev inkluzivne vzgoje in izobraževanja. V: Razvoj inkluzivne 

vzgoje in izobraževanja – izbrana poglavja v pomoč šolskim timom. Kavkler, M., Clement 

Morrison, A., Košak Babuder, M., Pulec Lah, s., Viola,.(ur). Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo. 

 

Kavkler, M. (2008b). Uresničevanje inkluzivne vzgoje in izobraževanja v šolski praksi. V: 

Razvoj inkluzivne vzgoje in izobraževanja – izbrana poglavja v pomoč šolskim timom. 

Kavkler, M., Clement Morrison, A., Košak Babuder, M., Pulec Lah, S., Viola, S., (ur). 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 

Kavkler, M. (2002). Vključevanje otrok s posebnimi potrebami. Zbornik referatov. Šola za 

ravnatelje, Ljubljana 2002. Str. 23-25. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Dobaja Mojca; diplomsko delo 

- 60 - 
 

 

Kavkler, M. (2007). Ali je šola dovolj dobra za otroke s posebnimi potrebami? Uresničevanje 

inkluzije v šolski praksi. Šolsko polje, let. 18, št. 2-4, str. 77-94. 

 

Kobal, A., Kosmač,B. (2007). Analiza možnih vzrokov za moten govorni razvoj pri otrocih 

širšega ljubljanskega področja. Medicinski razgledi 46, 249-259. 

 

Kolenc, J., Lebarič, N., (2007). K inkluzivni obravnavi otrok s posebnimi potrebami. Šolsko 

polje 2007, št. ¾, str. 95-108. 

 

Košir, S. (2002). Integracija otrok s posebnimi potrebami v Evropi, prizadevanja v Sloveniji. 

V Integracija inkluzija v vrtcu, osnovni in srednji šoli. Prispevek za strokovni posvet v Novi 

Gorici od 24. do 26. Oktobra 2002. Zveza pedagoških delavcev Slovenije, str. 34-39. 

 

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi 

potrebami, dostopno na http://www.zrss.si/?rub=3481, pridobljeno 20. 4. 2015. 

 

Lebarič, N., Kobal Grum, D., Kolenc, J.(2006). Socialna integracija otrok s posebnimi 

potrebami. Radovljica: Didakta. 

 

Lesar, I., Peček, M., Čuk, I. (2005).  Kako razumeti zahtevo po vključevanju marginaliziranih 

skupin učencev v redne osnovne šole? Sodobna pedagogika 2005, let. 56, št. 5, str. 56-79, 70-

95. 

 

Lipec. Stopar, M. (1999). Vloga defektologa pri timskem delu z učenci s posebnimi 

potrebami v osnovni šoli. Izobraževanje učiteljev za prenovljeno šolo: prispevki k projektu 

Tempus, 65-72. 

 

Logopedija. (2007). Pridobljeno 4.3.2015, http://www.center-18. September_2007_11:41:15 

jpv.si/log.htm. 

 

Maretič Požarnik, B. (2003). Temelj uspešnega vključevanja učencev s posebnimi potrebami 

so ustrezno usposobljeni učitelji. Sodobna pedagogika 2003, let. 54, str. 104-113. 

 

http://www.zrss.si/?rub=3481
http://www.center-18/


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Dobaja Mojca; diplomsko delo 

- 61 - 
 

Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo za devetletno osnovno šolo (2003). Ljubljana: Področne skupine za prenovo 

vzgojno-izobraževalnih programov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, Urad 

RS: za razvoj šolstva, Ministrstvo RS. Za šolstvo in šport. 

 

Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo za devetletno osnovno šolo, http://www.zrss.si/?rub=2469, pridobljeno 17. 4. 2015. 

 

Novljan, E. (2003) Inkluzija – možnosti in omejitve. V: Integracija/inkluzija v vrtcu, osnovni 

in srednji šoli. Sodobna pedagogika 2003 str. 54. Posebna izdaja. 

 

Odstopanja  v govorno-jezikovni komunikaciji. Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana. 

Dostopno na: http://www.zgnl.si/zdravstvo/index./php/odstopanje-vgovorno-jezikovni 

komunikaciji/zakasnel-govorni-razvoj, pridobljeno dne 17.3.2015. 

 

Opara, B. (2005). Otroci s posebnimi potrebami v vrtcih in osnovnih šolah: Vloga in naloga 

vrtcev in šol pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami. Ljubljana: Center 

Kontura. 

 

Opara, B. (2007). Od učljivosti do inkluzivne paradigme. Šolsko polje. 18, (3-4), 35-62. 

 

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Navodila za prilagojeno izvajanje 

programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo. (2008). Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo in šport. 

 

Pulec Lah, S. (2008). Kako v razredu uspešno zadovoljevati raznovrstne (učne) potrebe vseh 

učencev? V: Razvoj inkluzivne vzgoje in izobraževanja – izbrana poglavja v pomoč šolskim 

timom. Kavkler, M., Clement Morrison, A., Košak Babuder,M., Pulec Lah, S., Viola, S. (ur). 

Ljubljana: Zavod republike Slovenije za šolstvo. 

 

Resman, M. (2002). Integracija/inkluzija med zamislijo in uresničevanjem. V Resman, M. 

(ur.). Integracija, inkluzija v vrtcu, osnovni in srednji šoli. Ljubljana: Zveza pedagoških 

delavcev Slovenije, str. 39-55. 

 

http://www.zrss.si/?rub=2469
http://www.zgnl.si/zdravstvo/index./php/odstopanje-vgovorno-jezikovni


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Dobaja Mojca; diplomsko delo 

- 62 - 
 

Resman, M. (2003). Integracija med zamislijo in uresničevanjem. Sodobna pedagogika 2003, 

let. 54, str. 64-83. 

 

Sagadin, J. (1993). Poglavja iz metodologije pedagoškega raziskovanja. Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo in Šport. 

 

Sardoč, M. (2006).  Pravice otrok s posebnimi potrebami do inkluzivnega izobraževanja. V  

Založnik, B. (ur), Otroci s posebnimi potrebami: integracija inkluzija. Nova Gorica: Educa. 

 

Schmidt, M. (1999): Segregacija – Integracija. Sodobna pedagogika. 1999, let. 50, št. 1., str. 

138-151. 

 

Schmidt, M. (2001). Socialna integracija otrok s posebnimi potrebami v osnovno šolo. 

Maribor: pedagoška fakulteta. 

 

Schmidt, M. (2006). Zaznavanje integracije/inkluzije v osnovni šoli. Sodobna pedagogika 

2006, let. 57, str. 320-337. Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije. 

 

Skalar, V. (1995) . Integracija da ali ne? Problemi socialne integracije otrok s posebnimi 

potrebami v osnovni šoli. V  Pet, let. 7, št. 31, str. 24-29. 

 

Skalar, V. (2002). Kako vrtec in šolo približati otrokom s posebnimi potrebami? V: 

Integracija/inkluzija v vrtcu osnovni in srednji šoli. Prispevek za posvet v Novi Gorici od 24. 

do 26. Oktobra 2002. Zveza pedagoških delavcev Slovenije. 

 

Skalar, V. (2003). Kako vrtec in osnovno šolo približati otrokom s posebnimi potrebami? 

Sodobna pedagogika , let. 54, posebna izdaja, str 57- 60. 

 

The Salamanca Statement and framework for Action and Special Education. World 

Conference on Special Needs Education. Access and Quality. Salamanca, Spain, 7-10. June, 

1994. 

www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF, pridobljeno dne 15.4.2015. 

 

Toporišič, J. (2000). Slovenska slovnica, prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Obzorja. 

http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Dobaja Mojca; diplomsko delo 

- 63 - 
 

 

Vizjak Kure, T. (2010).  Spodbujanje senzorike, motorike, kognicije, govora in jezika. 

Ljubljana: Zavod Republike Slovenije.  

 

Vršnik Perše, T. (2007). Poučevanje otrok s posebnimi potrebami  v redni osnovni šoli ter 

pristopi poučevanja. V: Izobraževanje oseb s posebnimi potrebami med teorijo in prakso. 

Šolsko polje, let. 18., št. 3/4 jesen 2007, str. 63 -77. 

 

Vršnik Perše, T (2003). Segregacija, integracija, inkluzija? Pravica do izbire!. Sodobna 

pedagogika, let. 54, št. 1, str. 140-151. 

 

Zakasneli govorni razvoj. Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana. Dostopno na : 

http://www.zgnl.si/zdravstvo/index./php/odstopanje-vgovorno-jezikovni 

komunikaciji/zakasnel-govorni-razvoj, pridobljeno dne 17.3.2015. 

 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996). Ljubljana: Uradni list 

RS., št. 12/1996, 36/08. 

 

Zakon o OŠ. (1996). Ljubljana. Uradni list RS., št. 12/1996. 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000). Ljubljana; Uradni list RS., št. 

3/2000. 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,  

dostopno na www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id, pridobljeno 17. 4. 2015. 

 

Žerdin, T. (2002) Otroci s posebnimi potrebami in inkluzija. Šolski razgledi let. 53, št. 3. 

 

Žerdin, T. (2003). Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja. Ljubljana: Svetovalni center za 

otroke, mladostnike in starše ter društvo Bravo. 

 

 

 

http://www.zgnl.si/zdravstvo/index./php/odstopanje-vgovorno-jezikovni
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Dobaja Mojca; diplomsko delo 

- 64 - 
 

VI PRILOGE 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Sem Mojca Dobaja, študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike. Pred vami je anketni 

vprašalnik, ki je anonimen in je sestavni del diplomske naloge z naslovom Otroci z govorno 

jezikovno  motnjo v rednih osnovnih šolah. 

Vljudno Vas prosim, da obkrožite odgovor oz. odgovorite na zastavljeno vprašanje. 

Za sodelovanje se Vam že vnaprej najlepše zahvaljujem. 

 

1. Koliko učencev poučujete v razredu? 

______________________________________________________________ 

 

2. Koliko učencev z odločbo s PP imate v razredu? 

______________________________________________________________ 

 

3. Koliko od teh ima govorno jezikovno motnjo (GJM)? 

______________________________________________________________ 

   

4. V kolikšni meri ste seznanjeni s posebnostmi učencev z GJM? 

 

a. popolnoma neseznanjen 

b. neseznanjen 

c. seznanjen 

d. popolnoma seznanjen 

 

5. Ali menite, da ste tekom svojega študija pridobili dovolj znanj za delo z 

učenci z GJM? 

 

a. Menim, da sem dobil dovolj znanj. 

b. Pridobil sem samo nekaj znanj. 

c. Pridobil sem premalo znanj. 
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6. Ali ste seznanjeni s prilagoditvami za učence z GJM? 

 

a. popolnoma seznanjen 

b. delno seznanjen 

c. nisem  seznanjen 

 

 

 

 

7. Katere prilagoditve uporabljate pri svojem delu? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

8. Na kakšen način ste si pridobili dodatna znanja,  ki so potrebna za delo z 

učenci z GJM? 

 

a. dodiplomski študij 

b. samoiniciativno s študijem strokovne literature 

c. dodatna  strokovna  izobraževanja 

d. izobraževanja, ki jih je organiziral Center za sluh in govor Maribor 

e. drugo 

 

9. Ali vam vaša šola omogoča dodatna izobraževanja? 

 

a. da 

b. ne 

 

10.  S katerimi strokovnjaki sodelujete? 

 

a. psihologom 

b. logopedom 

c. specialnim pedagogom 

d. socialnim delavcem 

e. ne sodelujem z nikomer 

f. drugo 
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11. Kako bi na splošno ocenili sodelovanje s strokovnimi delavci? 

 

a. zelo dobro 

b. dobro 

c. slabo 

d. selo slabo 

 

 

12.  Ali menite, da pri svojem delu dobite dovolj podpore s strani vodstva 

šole in šolske svetovalne službe? 

 

a. Vodstvo šole in svetovalna služba mi nudita potrebno podporo. 

b. Podporo mi nudi le vodstvo. 

c. Podporo dobim le s strani svetovalne službe. 

d. Drugo._____________________________________________________ 

 

 

13. Kdo vam pri vašem delu največ pomaga? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

14.  Ali delo z učenci z GJM zahteva od vas dodatne priprave na delo? 

 

a. da  

b. ne  

c. drugo 

 

Kako se dodatno pripravljate na VIZ delo? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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15. Ali po vašem mnenju učenci z GJM zmorejo program redne osnovne 

šole? 

 

a. da  

b. ne 

c. drugo____________________________________________________ 

 

     

 

 16. Kakšno je vaše stališče do vključevanja otrok z GJM v redne OŠ? 

 

a. pozitivno 

b. le delno pozitivno 

c. negativno 

d. delno negativno 

e. se ne morem odločit 

f. drugo 

 

Lahko utemeljite svoj odgovor? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

17.  Ali lahko navedete, katera znanja bi si še želeli pridobiti oz. katerih 

izobraževanj bi se želeli udeležiti? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.                                Mojca Dobaja 

 

 


