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POVZETEK  

Z raziskavo sem želela prikazati obstoječe stanje dela z otroki s posebnimi potrebami v rednih 

oddelkih vrtcev. S podatki, ki sem jih dobila na vzorcu, sem lahko izluščila posamezne 

dejavnike, ki bi jih bilo treba še izboljšati. 

Diplomska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu so 

predstavljeni otroci s posebnimi potrebami, integracija in inkluzija, usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami, vrsti programov za otroke s posebnimi potrebami v vrtcih, 

individualiziran program, sodelovanje s starši ter pomoč otrokom s posebnimi potrebami. V 

empiričnem delu so  predstavljeni problem, cilji, hipoteze, metode, vzorec, merski instrument, 

analiza podatkov, rezultati z interpretacijami ter predlogi za izboljšanje vzgoje in 

izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v vrtcih.  

Raziskava je bila izvedena z uporabo deskriptivne in kavzalno neeksperimentalne metode. 

Podatke sem pridobila s kvantitativnim pristopom. 

Z objavo rezultatov bom skušala vplivati na izboljšanje prakse.  

Ključne besede: otroci s posebnimi potrebami, inkluzija, integracija, usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami, individualiziran program, sodelovanje s starši, spremljevalci otrok s 

posebnimi potrebami  

  



 
 

 

ABSTRACT  

Through the research, I wanted to show what is the current situation in working with special 

needs children in regular kindergarten departments. The information I acquired from the 

sample helped me to extract individual factors that would need to be further improved. 

The diploma thesis is divided into the theoretical and empirical part. The theoretical part 

focuses on children with special needs as well as their integration, inclusion and motivation, a 

series of programmes for special needs children in kindergartens, individualized programmes, 

cooperation with parents and help offered for children with special needs. The empirical part 

introduces the problem, goals, hypotheses, methods, a sample, the measuring instrument, data 

analysis, results with interpretations, and suggestions for improving the education of children 

with special needs in kindergartens.  

The research was implemented by using the descriptive and causal non-experimental method. 

The data was collected through a quantitative approach. 

With the publication of results, I will try to encourage improvement in the field of practice.  

Keywords: children with special needs, inclusion, integration, motivating children with 

special needs, individualized program, cooperation with parents, adults who accompany 

children with special needs  
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UVOD 

 

Otroci s posebnimi potrebami so otroci, ki odstopajo od svojih vrstnikov in brez dodatne 

pomoči strokovnjaka ali ustrezno usposobljenega vzgojitelja v vrtcu, med njimi ne bi bili 

uspešni (Resman, 2003). 

Kadar vzgojitelj prvič sprejema otroka s posebnimi potrebami v svojo skupino, je pomembno, 

da prej razčleni svoje dotedanje izkušnje z otroki s posebnimi potrebami ter oblikuje lastna 

pričakovanja, hkrati pa tudi dvome in strahove. Vodstvo vrtca ima pred vključitvijo otroka s 

posebnimi potrebami v skupino nalogo, da se pogovori z vzgojiteljem in pomočnikom 

vzgojitelja, jih seznani z vrsto motnje in potrebami, ki jih potrebuje ta otrok, da omenjena 

lahko seznanita in pripravita ostale otroke v oddelku na prihod otroka s posebnimi potrebami. 

Vodenje otrok s posebnimi potrebami predstavlja velik izziv za vzgojitelja, zahteva dodatna 

izobraževanja, načrtovanja in iskanja novih poti, kako načrtovati dejavnosti, jih izvesti ter 

doseči cilj (Logar, 2010).  

Otroci s posebnimi potrebami vplivajo na celotno skupino in prinašajo posebnosti, ki jih v 

drugih skupinah ne poznajo. Ostali otroci se tako učijo sprejemati drugačnosti ter medsebojne 

pomoči. Pomemben zgled pri tem morata biti vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja, saj otroci 

hitro posnamejo njuno vedenje (Lužnik, 2012).  

V predšolskem obdobju sta pravočasna obravnava in inkluzivna naravnanost temeljna pogoja 

za širši dostop do izobraževanja in optimalnega razvoja sposobnosti vseh ranljivih skupin 

predšolskih otrok. Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo posebej usposobljene strokovne 

delavce, ki imajo razvite ustrezne vrednote, stališča, veščine, znanja in razumevanja. Otrok 

naj bi bil izključen iz rednega oddelka le izjemoma, kadar z dodatnimi pripomočki in 

prilagoditvami ne more sodelovati v izobraževalnem procesu ali se ne počuti dobro v njem 

(Globačnik, 2012). 

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami med druge vrstnike omogoča razvoj njihovih 

zmožnosti, hkrati pa sprejemanje in prizadevanje drugačnosti in motenj, ki jih lahko 

spremljajo vse življenje. Obenem daje tako otrokom s posebnimi potrebami kot tudi drugim 

otrokom brez njih, možnost razumevanja in spoštovanja vsakega človeka kot enkratnega in 

spoštovanja vrednega posameznika (Bela knjiga, 1995, str. 58-59).  
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Veseliti se moramo vsakega najmanjšega napredka otroka, saj sta potrditev in veselje ob 

uspehu zelo dobra motivacija za vztrajanje pri nadaljnjem delu. Predšolsko obdobje je najbolj 

optimalen čas v razvoju otroka, ko se marsikaj še lahko regulira oziroma nadoknadi. Otroci s 

posebnimi potrebami so enkratna in neprecenljiva bitja, ki imajo pravico, da jih vrstniki 

sprejmejo medse (Željeznov Seničar, Šelih, 2010). 

Za tovrstno delo sem se odločila zaradi želje po izboljšanju in pridobitvi več novega in 

obširnega znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami v vrtcih, saj se bom kot vzgojiteljica 

predšolskih otrok v vrtcu pri svojem delu srečevala z vse večjimi izzivi, pritiski, 

spremembami in težavami s tega področja. Na podlagi izkušenj menim, da so postopki 

usmerjenja dolgotrajni, zapleteni, podrejeni pravilom upravnega postopka, timi in 

strokovnjaki pa največkrat nepovezani. Zagotavljanje dodatne strokovne pomoči, 

pripomočkov, materialnih ter prostorskih pogojev je velikokrat pomanjkljivo, vprašljiva pa je 

tudi vzgojiteljeva usposobljenost za delo z otroki s posebnimi potrebami. 

Naloga je razdeljena na dva dela: teoretični in empirični del. V teoretičnem delu sem 

predstavila, kdo so otroci s posebnimi potrebami, integracijo in inkluzijo, postopek 

usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, vrsti programov za otroke s posebnimi potrebami v 

vrtcih, individualiziran program, sodelovanje s starši ter pomoč otrokom s posebnimi 

potrebami. V empiričnem delu pa sem predstavila problem, cilje, hipoteze, metode, vzorec, 

merski instrument, analizo podatkov ter rezultate z interpretacijo. V zaključku sem predstavila 

tudi predloge za izboljšanje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v vrtcih. 
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1 TEORETIČNI UVOD 

 

1.1 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI  

 

Otroci s posebnimi potrebami, so otroci, ki pri vzgoji in izobraževanju, krajši ali daljši čas 

potrebujejo različne oblike pomoči in prilagoditve (Opara, 2005).  

Od leta 1960 je bilo področje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ločeno 

področje. Takrat so te otroke imenovali kot ''otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in 

duševnem razvoju''. Izhajali so iz otrokove hibe oz. motnje in preko njih so definirali vrsto 

primanjkljaja. Ti otroci so bili kategorizirani kot otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi 

in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, govorno moteni otroci, telesno prizadeti otroci 

ter otroci z motnjami vedenja in osebnosti. Leta 1995 je Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju 

prinesla konceptualno zasnovo za integracijo vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 

potrebami. Tako se je naziv ''otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem 

razvoju'' nadomestil z nazivom ''otroci s posebnimi potrebami''. Področje vzgoje in 

izobraževanja otrok s posebnimi potrebami tako ni bilo več ločeno področje, ampak je bilo 

integrirano v vsa druga področja, ki so zajela bistveno širši del populacije kot prej (Opara, 

2005).  

Danes zakon o vrtcu (2005), opredeljuje naslednje otroke s posebnimi potrebami:  

- otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

- slepi in slabovidni otroci, 

- gluhi in naglušni otroci, 

- otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

- gibalno ovirani otroci, 

- otroci z motnjami vedenja in osebnosti. 

Zakon o vrtcih vsebuje nekaj slabosti, in sicer v poimenovanju in v pojmovanju. Npr. naziv 

otroci z motnjami vedenja in osebnosti je star in ne ustreza sodobnim razumevanjem razvoja 
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otrok. Danes se bolj uporablja naziv otroci s težavami v socialni integraciji. Ta ''stari'' naziv je 

neprimerno uvrščati tudi v predšolsko obdobje, saj takrat ne moremo govoriti o motnjah 

vedenja in osebnosti, saj so otroci šele na začetku intenzivnega razvoja in so svojo osebnost 

komaj začeli oblikovati. O motnjah osebnosti lahko začnemo govoriti, ko je razvoj že končan. 

Otroci v predšolskem obdobju lahko kažejo vedenjske težave, ki so posledica neustrezne 

vzgoje, vendar jih zato ne poimenujemo kot otroci z motnjami vedenja in osebnosti (Opara, 

2005).  

Cilji in načela vzgoje in izobraževanja, ki jih predpisuje Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (2000), v 4. členu so:  

- Enakost možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti otrok.  

- Ohranjanje ravnotežja med različnimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega 

razvoja. 

- Vključitev staršev v proces vzgoje in izobraževanja. 

- Zagotavljanje ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka. 

- Pravočasna usmeritev v ustrezen program vzgoje in izobraževanja.  

- Organizacija vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja. 

- Celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja. 

- Individualiziran pristop 

- Kontinuiranost programov vzgoje in izobraževanja.  

- Interdisciplinarnosti. 

 

1.2 INTEGRACIJA IN INKLUZIJA 

 

Temeljna usmeritev Evropske unije na področju vzgoje in izobraževanja je, da vključevanje 

otrok s posebnimi potrebami ni razumljeno le kot vključevanje otrok v določeno vzgojno 

ustanovo, temveč kot proces, v katerem imajo otroci možnost za najugodnejši razvoj in 
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napredek, katerega končni cilj je doseganje čim višje stopnje neodvisnosti in socialne 

integracije (Lebarič idr., 2006).  

V okviru Evropske unije, so na področju izobraževanja in usposabljanja otrok s posebnimi 

potrebami sprejeli naslednje usmeritve:  

- Redni vrtci naj bi bili dostopni vsem otrokom. 

- Obravnava otrok s posebnimi potrebami mora upoštevati celoten razvoj posameznega 

otroka in to skupaj z njegovim socialnim položajem. 

- Izhajati je potrebno iz otrokovih sposobnostih in želja, ne da bi o tem poudarjali 

njegove pomanjkljivosti in težave. 

- Starši ali zastopniki otrok s posebnimi potrebami morajo biti obveščeni o otrokovem 

stanju in morajo biti obravnavani kot enakovredni partnerji. 

- Starši in vzgojitelji morajo biti ves čas povezani, ne glede na to, v katero skupino je 

uvrščen otrok (Lebarič idr., 2006, str. 8). 

 

Integracija in inkluzija otrok s posebnimi potrebami sta vrednoti tistih demokracij, za katere je 

značilno sprejemanje načel multikulturnosti, antirasizma in kulturnega napredka skozi 

zagotavljanje in promocijo pravic do njihovih boljših razvojnih in izobraževalnih možnosti v 

družbi sovrstnikov (Thomas idr., 2005). 

Izraz inkluzija izhaja iz latinske besede ''inclusio'' in pomeni vključitev, sklenjenost, 

pripadanje (Kranjčan, 2006). Inkluzija je sistem intervencij, s katerimi skušamo delno ali v 

celoti vključiti socialno izključene posameznike v socialno skupino ali v širše socialno okolje 

(Pretnar, 2012). Pri inkluziji ne gre le za prilagajanje otroka okolju, ampak tudi za prilagajanje 

okolja otroku, z namenom odstranjevanja ovir, ki mu onemogočajo optimalen razvoj 

potencialov (Kavkler, 2003). Inkluzija ponuja otrokom s posebnimi potrebami možnost, da se 

popolnoma vključijo v proces vzgoje in izobraževanja (Tilstone, Rose, 2004). V inkluzivnih 

oddelkih imajo otroci s posebnimi potrebami možnost za opazovanje, posnemanje in stike z 

vrstniki, ki so povprečno normalno razviti. Metafora za inkluzijo je: ''Vstopi, ker si lahko tak, 

kot si'' (Corbett, 1999, str. 128).  
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Socialna vključenost otrok s posebnimi potrebami pomembno prispeva k razvijanju možnosti 

za njihov razvoj in učenje s sovrstniki (Sardoč, 2006). 

Izraz integracija izhaja iz latinske besede ''integer'' in pomeni dopolnitev nezapolnjene celote, 

pritegnitev in vključenost tistega, s čimer celota pravzaprav šele pridobi svojo dejansko 

izpopolnjenost (Rakovnik, 2009). Socialna integracija je predstopnja inkluzije in je 

pomemben dejavnik, saj omogoča razvoj optimalne vključenosti otrok s posebnimi potrebami 

v socialno okolje. Najbolj učinkovita je takrat, kadar so socialno integrirani vsi otroci, torej 

tisti s posebnimi potrebami in tisti brez njih. Glavni cilj integracije je zagotavljanje uspešne 

inkluzije, kjer se v sistemu pojavljajo enakovredne interakcije med otroki s posebnimi 

potrebami in tistih brez njih (Kobal Grum in Kobal, 2009). Koncept temelji na sprejemanju, 

razumevanju drugačnosti ter preprečevanju socialne izključenosti (Lebarič idr., 2006).  

Metafora za integracijo je: »Vstopi, če se lahko prilagodiš« (Corbett, 1999, str. 128). 

Frederickson in Cline (2002) navajata, da sta integracija in inkluzija večkrat uporabljeni kot 

sinonim. Če se določen izraz uporablja pogosteje kot drugi, je to bolj odvisno od časa, v 

katerem je neko strokovno delo nastalo, saj različni avtorji različno uporabljajo definiciji.  Ker 

se izraza inkluzija in integracija pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v praksi ves čas 

prepletata, je smiselno uporabiti izraz vključevanje otrok s posebnimi potrebami v skupino ali 

oddelek (Željeznov Seničar in Šelih, 2010).    

Porter (1995) je v svojem delu ''Organization of schooling: Achieving access and quality 

through inclusion'' raziskoval tri vzgojno-izobraževalne sisteme: 

- segregacijski sistem, 

- tradicionalno integracijski sistem, 

- inkluzivno izobraževalni sistem.  

Segregacijski sistem je Porter poimenoval kot preživetega in se z njim ni ukvarjal. Poudaril je 

razlike med integracijo in inkluzijo (Kobal Grum in Kobal, 2009). 

 Za tradicionalno integracijski sitem opredeljuje naslednje značilnosti:   

- usmerjenost v otroka, 

- otroka ocenjujejo specialisti, 
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- individualiziran načrt za otroka, 

- usmeritev otroka v določen program in izvajanje načrta. 

Za inkluzivno izobraževalni sistem opredeljuje naslednje značilnosti: 

- usmerjenost v skupino, 

- sodelovanje pri reševanju problemov, 

- strategije vzgojiteljev, 

- prilagodljivo vrtčevsko okolje (Lebarič idr., 2006).  
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1.3 USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Pojem in naziv usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pomeni pomagati tem otrokom, jim 

ponuditi primerne načine vzgoje in izobraževanja ter jim zagotoviti ustrezne prilagoditve ter 

pomoč (Opara, 2005).  

Otroci v predšolskem obdobju lahko kažejo različne zaostanke ali odklone v razvoju, vendar 

se lahko to spremeni, saj se otroci šele intenzivno razvijajo. Kurikulum za vrtce je razvojno 

zasnovan in se prilagaja skoraj vsemu, tudi tistim otrokom, ki odstopajo od drugih. Vzgojne 

skupine so oblikovane tudi heterogeno, in sicer po starosti in razvoju, zato je sprejemanje 

takih otrok v vrtec zelo običajno. Otroke moramo vključiti v socialno skupino, saj otroci skozi 

interakcije, posnemanje, prepoznavanje v skupini hitreje razvijajo svoje sposobnosti in se 

učijo nadomeščati svoje primanjkljaje (Opara, 2005).  

V vrtcu je danes vse več otrok s težavami v socialni integraciji (agresivnost, moteče vedenje) 

prav zaradi družbenih in socializacijskih sprememb. Ti otroci v poimenovanju otrok s 

posebnimi potrebami ne predstavljajo posebne kategorije, zato ne dobijo ustrezne socialne 

pedagoške pomoči, ki pa bi jo potrebovali (Opara idr., 2010). 

 

1.3.1 POSTOPEK O USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Postopek usmerjanja se začne na zahtevno staršev, ki na Zavodu RS za šolstvo vložijo 

zahtevo za začetek postopka. Nato Zavod RS za šolstvo prosi vrtec, ki ga otrok obiskuje, za 

njegovo poročilo. Ko Zavod RS za šolstvo na razgovoru seznani starše s poročilom vrtca, 

postopkom usmerjanja, zakonodajo, možnimi programi, v katere se usmerja otroke s 

posebnimi potrebami, takrat zahtevo za začetek postopka usmerjanja otroka s posebnimi 

potrebami in poročilo o otroku pošljejo komisiji za usmerjanje. Komisije prve stopnje, delajo 

v centrih za socialno delo, svetovalnih centrih, zdravstvenih domovih, v zavodih za vzgojo in 

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Komisija prve stopnje povabi starše in otroka na 

pregled k posameznim članom komisije. Ti člani so vzgojitelj, zdravnik pediater, psiholog, 

socialni delavec, po potrebi še zdravnik ustrezne specialnosti ter defektolog. Vsak član na 

podlagi svoje stroke preuči otroka. Zatem člani komisije naredijo sintezo mnenj, opredelijo 

vrsto primanjkljajev, ovir oziroma motenj, ter s strokovnim mnenjem predlagajo usmeritev 
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otroka v določen program vzgoje in izobraževanja. Komisija za usmerjanje končno strokovno 

mnenje vrne uradni pristojni osebi enote Zavoda RS za šolstvo, ki ga posreduje staršem. Ko 

starši dobijo strokovno mnenje, imajo na voljo osem dni za morebitne pripombe. Po izteku 

roka Zavod RS za šolstvo izda odločbo o usmeritvi otroka (Opara, 2005).  

Odločba o usmerjanju je uradni dokument, ki mora po določilih Pravilnika o postopku 

usmerjanja otrok s posebnimi potrebami vsebovati:  

- Program vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok usmerja. 

- Vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje. 

- Vrtec, v katerega se otrok vključi. 

- Datum vključitve v vrtec. 

- Rok za preverjanje ustreznosti usmeritve. 

- Obseg in vrsto izvajanja dodatne strokovne pomoči. 

- Pripomočke, ki so potrebni za vključitev otroka v program. 

- Občasnega in stalnega spremljevalca za fizično pomoč gibalno oviranemu otroku. 

- Morebitno zmanjšanje števila otrok v oddelku glede na predpisane normative. 

- Druge pravice, ki izhajajo iz Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (24. 

člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2000). 

Vrtec lahko kadarkoli predlaga spremembo usmeritve, vendar morajo o tem nujno predhodno 

seznaniti starše. Uradna oseba na Zavodu RS za šolstvo presoja o utemeljitvah predloga za 

spremembo usmerjanja. Če uradna oseba na Zavodu za RS za šolstvo oceni, da so okoliščine, 

ki se navajajo kot razlog za spremembo usmeritve take, da bi lahko pripeljale do drugačne 

odločbe o usmeritvi, se izvede nov postopek usmeritve. Zakonodaja je vgradila obveznost 

preverjanja ustreznosti usmeritve otroka s posebnimi potrebami najmanj vsake tri leta, saj je 

razvoj otroka dinamičen, zato ga ni mogoče predvideti za daljše obdobje. Rok za preverjanje 

je zapisan v vsaki odločbi otroka s posebnimi potrebami. Uradna oseba za usmerjanje na 

Zavodu RS za šolstvo pa skrbi za upoštevanje tega roka ter pravočasno izpeljavo preverjanja 

(Opara, 2005). 
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Kadar vrtec meni, da bi bila potrebna usmeritev otroka, starši pa se s tem ne strinjajo, lahko 

sami podajo predlog za začetek postopka usmerjanja, saj to možnost določa Pravilnik o 

postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Ko vrtec poda zahtevo za usmerjanje, 

uradna oseba na Zavodu RS za šolstvo zahteva od komisije za usmerjanje predhodno mnenje. 

Le-tega  komisija za usmerjanje pripravi po proučitvi predloga in poročila o otroku, ki ju je 

predložil vrtec. Nato uradna oseba na Zavodu RS za šolstvo po prejemu predhodnega mnenja 

komisije za usmerjanje začne postopek po uradni dolžnosti. Postopek lahko tudi zavrnejo 

(Opara, 2005). Postopek usmerjanja otroka s posebnimi potrebami, mora biti zaključen 

najkasneje v šestih mesecih (Bela knjiga, 2011). 

 

1.4 VRSTI PROGRAMA ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI V 

VRTCIH 

 

Teorije o vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redne pogoje vzgojno-izobraževalnih 

ustanov so dokaj natančno opredeljene in so zapisane v konceptu vzgoje in izobraževanja 

otrok s posebnimi potrebami, ki potekajo v smeri inkluzije. Do zapleta pride v praksi, ki na 

takšne radikalne spremembe ni povsod pripravljena, in ker ni zagotovljenih vseh pogojev za 

izvajanje (Kaiser, 2003).  

Predšolski otroci, ki bodo pridobili status otroka s posebnimi potrebami, se bodo v vrtcu 

vključili v enega izmed naslednjih dveh programov:  

- Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. 

- Prilagojen program za predšolske otroke.  

Ta dva programa lahko izvajajo vsi vrtci. Normativne podlage za prilagoditev izvajanja 

programa daje Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. V vrtcih se prilagaja 

organizacija ter način izvajanja programa. Ker se vedno več otrok s posebnimi potrebami 

vključuje v redne oddelke oz. v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem 

oziroma dodatno strokovno pomočjo, se prilagojen program za predšolske otroke izvaja le v 

večjih urbanih okoljih (Opara, 2005).  Eden izmed pomembnih ciljev iz Bele knjige je, da 

vsakemu otroku z motnjo v razvoju omogočimo vključitev v enega izmed programov 



11 
  

predšolske vzgoje v vrtcu ali zavodu za usposabljanje vsaj 2 leti pred vstopom v šolo (Bela 

knjiga, 1995). 
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1.4.1 PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE S PRILAGOJENIM 

IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO 

 

Ta program je najmanjša stopnja prilagajanja otrokom s posebnimi potrebami. Namenjen je 

manj zahtevnim otrokom s posebnimi potrebami, ki lahko dosegajo cilje kurikuluma, čeprav 

na različnih ravneh. V programu se uporablja splošni kurikulum za vrtce, prilagodi pa se 

izvajanje programa, organizacija in dodatna pomoč. Splošni kurikulum je zastavljen tako, da 

se področja nadgrajujejo v obliki stopnic, po katerih se otrok vzpenja oz. razvija. Zasnovan je 

na načelih enakih možnosti, upošteva pa tudi razlike med otroki. V njem so razvojni koraki 

zelo jasni in kontinuirani, prav zato se lahko prilagajajo tudi otrokom s posebnimi potrebami 

(Opara, 2005). 

Dodatna strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami je pomemben del tega programa, 

saj je funkcija dodatne strokovne pomoči, pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir 

oziroma motenj (Opara, 2005). 

V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je določeno, da dodatno strokovno 

pomoč izvajajo strokovni delavci vrtca, lahko pa tudi zunanji strokovni delavci, ki 

izpolnjujejo določene predpisane pogoje. V vsaki odločbi o usmerjanju otroka s posebnimi 

potrebami je določen obseg in vrsta izvajanja dodatne strokovne pomoči. Ministrstvo za 

šolstvo in šport je določilo standard, da otroci s posebnimi potrebami v vrtcu dobijo do tri ure 

tedensko dodatne strokovne pomoči. Tam se otrok uri v aktivnostih, ki mu povzročajo težave. 

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami se dodatna strokovna pomoč lahko 

izvaja individualno v oddelku ali zunaj njega (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, 2000). 

Otroka s posebnimi potrebami moramo obravnavati kot celostno osebnost. Naša naloga je, da 

otroku s posebnimi potrebami, ki ima pogosto težave pri vključevanju v skupino, pomagamo 

in ga usmerjamo. Preden otrok s posebnimi potrebami pride v skupino, se z ostalimi otroki o 

tem odkrito pogovorimo ter jim poskušamo približati otrokovo motnjo. Otroke poskušamo 

pripraviti tudi na razvijanje razumevanja drugačnosti ter na pripravljenost samopomoči 

(Željeznov Seničar in Šelih, 2010). 
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1.4.2 PRILAGOJEN PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE 

 

V prilagojen program so vključeni predšolski otroci z izrazitejšimi primanjkljaji, ovirami 

oziroma motnjami. To so otroci z zmernimi in s težjimi motnjami v duševnem razvoju; slepi 

in slabovidni otroci; gluhi in naglušni otroci ter gibalno ovirani otroci (Opara, 2005). V 

oddelek so lahko vključeni najmanj trije in največ pet otrok. Enemu strokovnemu delavcu je v 

povprečju dodeljeno 2,5 otroka s posebnimi potrebami (Opara idr., 2010). Za otroke v tem 

oddelku je splošni kurikulum prezahteven, zato se zanje pripravi poseben . Prilagojen 

program vsebuje dejavnosti in cilje, ki so bolj elementarni in jih ti otroci z izrazitejšimi 

primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami lahko dosegajo. V tem programu se otroci 

usposabljajo za sodelovanje, različno verbalno in neverbalno komunikacijo, različne 

aktivnosti, razumevanje ter upoštevanje pravil. V njem  je tudi veliko rehabilitacijskih vsebin, 

zato je potrebno posebno prilagoditi prostor ter posebne pripomočke (Opara, 2005). 

 

1.5 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

 

Individualiziran program je most do individualizacije in je namenjen otrokom s posebnimi 

potrebami. Je eden izmed osnovnih dokumentov pri delu z otroki s posebnimi potrebami, ki je 

vzgojitelju in izvajalcu dodatne strokovne pomoči v oporo pri sprotnem načrtovanju in 

evalviranju (Željeznov Seničar in Šelih, 2010).  

Ravnatelj vrtca določi strokovni tim za posameznega otroka s posebnimi potrebami, ki je 

prejel odločbo o usmerjanju. Člani tima so vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, svetovalni 

delavec, specialni pedagog, v tim pa vključimo tudi starše (Željeznov Seničar in Šelih, 2010). 

Individualiziran program se mora napisati v roku enega meseca od izdaje odločbe o 

usmerjanju za vsakega otroka posebej, saj so si vsi otroci med seboj različni in vsak potrebuje 

različne prilagoditve (Založnik, 2006). Pri individualnem programu gre za združevanje 

strokovnega znanja in izkušenj staršev. Pomembno je, da starši ne postanejo strokovnjaki, 

ampak starši, ker s tem lahko največ prispevajo (Kaiser, 2003), saj na osnovi njihovih 

spoznanj in opažanj lažje sestavimo individualiziran program (Založnik, 2006). 
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Zapis individualiziranega programa se lahko kadarkoli dopolni oz. spremeni, če kateri od 

članov tima presodi, da bi bilo to potrebno, vendar se morajo s tem strinjati vsi člani tima 

(Željeznov Seničar in Šelih, 2010). 

Za dobro timsko delo mora biti med vsemi člani tima vzpostavljeno interdisciplinarno delo ter 

enakovredno sodelovanje. Timsko delo je oblika, v kateri si multidisciplinarna skupina najprej 

izmenjuje informacije, ki jih nato usklajuje. Pomembno je dobro sodelovanje in upoštevanje 

dogovorov iz vseh strani (Globačnik, 2012). 

Navajam primer vsebine individualiziranega programa iz knjige Mednarodna strokovna 

konferenca vzgojiteljev v vrtcu:  

- Podatki o vrtcu (enota v katero je otrok vključen). 

- Veljavnost individualiziranega programa (od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015). 

- Podatki o otroku (ime in priimek, datum rojstva, naslov, datum vključitve v vrtec). 

- Podatki o odločbi o usmerjanju (številka izdane odločbe, datum izdaje, datum 

preverjanja ustreznosti usmeritve, opredelitev otrokove motnje, določen program in 

ustanova, obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči, prilagoditve in 

pripomočki, zmanjšano število otrok v oddelku). 

- Podatki o strokovni skupini za pripravo in spremljanje izvajanja individualnega 

programa. 

- Podatki o starših (ime in priimek, telefonska številka, na katero so dosegljivi članom 

strokovne skupine). 

- Podatki o urniku dodatne strokovne pomoči v vrtcu (dan, ura). 

- Podatki o strokovni obravnavi otroka izven zavoda.  

- Globalna ocena otrokovega funkcioniranja, ki nam pove, kaj otrok zmore na 

posameznih področjih dejavnosti in kje ima težave, je osnova za načrtovanje globalnih 

in operativnih ciljev individualiziranega programa. Oceno otrokove razvitosti in 

posebnih potreb podajo vsi, ki delajo z otrokom (zmožnosti, pomanjkljivosti, 

vključenost, izdelki, oblike pomoči in pogoji, ki so se v preteklosti izkazale za 

učinkovite …). Od staršev pridobimo strokovno mnenje članov komisije za usmerjanje 
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in njihovo oceno upoštevamo pri načrtovanju. Po potrebi se posvetujemo s 

posameznimi člani komisije za usmerjanje.  

- Posebej opredelimo otrokova močna in šibka področja. 

- Načrtujemo dolgoročne globalne cilje za področja, ki jih glede na otrokove težave 

želimo razvijati. Izhajamo direktno iz otrokovega trenutnega funkcioniranja in 

njegovih posebnih potreb. Za lažje vrednotenje napredka in izvajanje dejavnosti vsak 

globalni cilj razčlenimo na operacionalizirane (delovne) cilje, ki so merljivi, realni in 

uresničljivi za otroka. Iz ciljev je razvidno, kaj bo otrok v naslednjem časovnem 

obdobju zmogel oz. osvojil. Pri načrtovanju programa v enaki meri spodbujamo 

razvoj otrokovih močnih področij. 

- Prilagoditve pri organizaciji in izvajanju dejavnosti: prostora in materialov, časovne 

prilagoditve, prilagoditve metod in oblik dela. 

- Predlog za dejavnosti za delo doma. 

- Datum sprejema predstavitve individualiziranega programa staršem. 

- Podpis članov strokovne skupine, staršev in uradne osebe vrtca (Željeznov Seničar in 

Šelih 2010, str 79, 80). 

Vrtec dvakrat letno (ob polletju in ob koncu leta) pošlje poročilo in individualiziran 

program o spremljanju otroka v strokovni center (Bela knjiga, 2011). 

 

1.6 SODELOVANJE S STARŠI 

 

Značilna oblika dobrega vzgojitelja je demokratično in taktno delo s starši, ki ga oblikujeta 

zavzetost za otrokov napredek ter posluh za starše in njihove težave. Za uspešno sodelovanje s 

starši vzgojitelji potrebujejo več strokovno pedagoškega znanja, ki ga morajo črpati iz naše 

pedagoške in andragoške teorije in iz naprednih izkušenj drugih. Več morajo tudi vedeti o 

metodah in oblikah svetovalnega in izobraževalnega dela s starši. V zapletenem primeru mora 

vzgojitelj vedeti, kam usmeriti starše za specialistično obravnavo otroka. Vsak vrtec bi moral 

biti povezan z ustreznimi zdravstvenimi, mentalno-higienskimi in vzgojnimi svetovalnicami, 
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da lahko po potrebi med seboj vzpostavita stik ter tudi med starši in svetovalci – specialisti. 

(Valentinčič, 1981).  

Obravnava posameznega otroka sodi le med štiri oči. Pogovorijo se lahko individualno na 

govorilnih urah. Kakšna beseda se izmenja tudi ob prihodu in odhodu otroka v vrtec. V 

vsebini pogovora s starši na štiri oči je največkrat poudarjeno obveščanje staršev o 

napredovanju otroka. Za starše je to zelo pomembno, saj iz ''prve roke'' izvejo, kako gre 

otroku v vrtcu. Individualni pogovor s starši zahteva primerno okolje, v katerem se lahko 

razvije sproščeno in zaupno ozračje med vzgojitelji in starši. Individualni pogovori s starši 

definitivno osvetljujejo otroka tudi z drugega zornega kota, in sicer s takega, kot ga vidijo in 

doživljajo starši. V medsebojnem pogovoru s starši lažje vsestransko razčlenimo okoliščine, 

ki vplivajo na otroka, njegovo obnašanje ter pridemo do prave diagnoze stanja, ki pa nam 

omogoča najprimernejšo izbiro za spreminjanje določenega ravnanja (Valentinčič, 1981). 

Staršem je v današnjem času in v takih razmerah vzgojiteljeva pomoč pri vzgoji pomembna, 

saj je potrebno  nuditi vso podporo pri premagovanju ovir, velikokrat pa tudi na njihovi 

osebni ravni, saj je težko sprejeti dejstvo – ''moj otrok je drugačen'' (Založnik, 2006). Učimo 

jih, da otroku s posebnimi potrebami vsak dan dajo vedeti, da ga cenijo, kljub temu da ni 

izpolnil njihovih pričakovanj, kljub temu da je drugačen, da naredi manj ali slabše kot bratje, 

sestre ali kot vrstniki (Žerovnik, 2004). 

Vsa pravila individualiziranega svetovanja temeljijo na medsebojnem zaupanju in 

sodelovanju, brez katerih ne moremo pričakovati uspehov. Demokratični odnosi namreč 

zbližujejo in povezujejo ljudi, odstranjujejo med njimi nepotrebne notranje pregrade, dajejo 

medčloveškim stikom toplino in iskrenost (Valentinčič, 1981). Če s starši otrok s posebnimi 

potrebami ne sodelujemo, zapremo vsa vrata napredku (Željeznov Seničar in Šelih, 2010). 

Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo za otroke s posebnimi potrebami navajajo, da vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev 

starše:  

- Seznanjajo o počutju in napredku otroka, ki ga opažajo ob različnih osebnih stikih. 

- Poudarjajo otrokove pozitivne lastnosti.  

- Svetujejo jim igre in dejavnosti, ki naj se jih otrok sam, s sorojenci in s straši igra 

doma. 
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- Svetujejo, da delajo z otrokom in ne namesto njega ter tako otroka spodbujajo k lastni 

aktivnosti.  

- Spodbujajo, da otroku svet okoli njega opisujejo in mu ob tem tudi omogočajo, da ga 

spoznava z vsemi čutili, da hodijo z njim na sprehode, se z njim veliko igrajo, mu 

berejo in pripovedujejo in ga vključujejo v domače zaposlitve kot druge otroke. 

- Spodbujajo k aktivnem sodelovanju ter ustrezni komunikaciji z otrokom. 

- Sodelujejo pri izobraževanju staršev otrok s posebnimi potrebami. (Navodila h 

kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, 2003, str. 11). 

 

1.7 POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI  

 

Danes Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000) v 10. členu navaja, da se 

otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v programe za predšolske otroke s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter v prilagojene programe, prilagodi 

prostor in pripomočke v skladu z navodili za prilagojeno izvajanje programov v skladu s 

prilagojenimi programi, ki jih sprejme oziroma določi pristojni strokovni svet. Za nudenje 

fizične pomoči se lahko gibalno oviranemu otroku dodeli spremljevalec, ki zaradi ovir pri 

gibanju ne more samostojno hoditi.  

Komisija za usmerjanje glede na potrebe gibalno oviranega otroka dodeli spremljevalca za 

stalno ali delno fizično pomoč. Spremljevalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih je določilo 

Ministrstvo za šolstvo in šport. Imeti mora dokončano najmanj srednjo strokovno izobrazbo. 

Naloga spremljevalca je le nudenje fizične pomoči gibalno oviranemu otroku (Opara, 2005). 

Te naloge so fizična pomoč pri prihodu in odhodu iz vrtca, namestitev in prilagoditev otroka 

(nameščanje na stol in voziček, dvigovanje, prenašanje, posedanje, vstajanje, pomoč pri hoji 

…), namestitev in prilagoditev delovnega okolja (miza, stol), fizična pomoč pri vključevanju 

na področjih dejavnosti v vrtcu in pomoč pri uporabi ortotskih in ortopedskih pripomočkov 

(Rakovnik, 2009). Druge naloge, ki jih vrtci včasih želijo zagotoviti tudi za druge otroke, ne 

sodijo v področje nalog spremljevalca. Če ima otrok s posebnimi potrebami dodeljenega 

spremljevalca, se število otrok v oddelku vrtca ne zmanjša  (Opara, 2005).  
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2 PROBLEM IN CILJ RAZISKAVE, RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA TER HIPOTEZE 

 

2.1 PROBLEM RAZISKAVE  

 

Problem raziskave je bil analizirati obstoječe stanje dela z otroki s posebnimi potrebami v 

rednih oddelkih vrtcev. S podatki, ki sem jih dobila na vzorcu, sem lahko izluščila posamezne 

dejavnike, ki bi jih bilo treba še izboljšati in bi po mojem mnenju vplivali na dobro prakso. 

Od teh dejavnikov in pozitivne naravnanosti pedagoških delavcev je odvisna tudi pozitivna 

interakcija med otroki s posebnimi potrebami in ostalimi otroki. Analizirala sem tudi s 

kakšnimi izzivi, pritiski, spremembami in težavami se srečujejo pedagoški delavci ob 

vključitvi otroka s posebnimi potrebami v vrtec. 

 

2.2 CILJI RAZISKAVE  

 

Cilji raziskave so: 

- analizirati usposobljenost strokovnih pedagoških delavcev za delo z otroki s posebnimi 

potrebami; 

- analizirati pogostost dodatnega izobraževanja strokovnih pedagoških delavcev; 

- analizirati zaznavanje obremenjenosti strokovnih pedagoških delavcev z delom z otroki s 

posebnimi potrebami; 

- analizirati prostorske pogoje za vključevanje otrok s posebnimi potrebami v vrtec; 

- analizirati pomoč zunanjih strokovnih sodelavcev otrokom s posebnimi potrebami v vrtcu; 

- analizirati pozitivne in negativne izkušnje strokovnih pedagoških delavcev z otroki s 

posebnimi potrebami; 
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- analizirati razlike med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic pri zaznavanju 

obremenjenosti z delom z otroki s posebnimi potrebami glede na stopnjo izobrazbe ter 

delovno dobo. 
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2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Zastavljenim ciljem raziskovanja sledijo naslednja raziskovalna vprašanja:  

Vprašanje 1: Ali so pedagoški delavci dovolj usposobljeni za delo z otroki s posebnimi 

potrebami v rednih oddelkih? 

Vprašanje 2: Kako pogosto se pedagoški delavci dodatno strokovno izpopolnjujejo? 

Vprašanje 3: Kako obremenjeni so pedagoški delavci z delom z otroki s posebnimi 

potrebami?  

Vprašanje 4: Ali so prostorski pogoji v vzgojno-izobraževalni ustanovi ustrezni za 

vključevanje otrok s posebnimi potrebami? 

Vprašanje 5: V kolikšni meri so zunanji strokovni sodelavci glede na potrebe vključeni v 

vzgojno-izobraževalno delo?  

Vprašanje 6: Kakšne pozitivne in/ali negativne izkušnje imajo strokovni pedagoški delavci z 

otroki s posebnimi potrebami? 

Vprašanje 7: Ali bodo pri zaznavanju obremenjenosti pri delu z otroki s posebnimi potrebami 

glede na stopnjo izobrazbe ter delovno dobo statistično pomembne razlike med anketiranimi 

vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic? 

 

2.4 HIPOTEZE 

 

Na podlagi zastavljenih vprašanj, študija strokovne literature in svojih izkušenj  sem 

oblikovala naslednje hipoteze:  

Hipoteza 1: Pedagoški delavci se počutijo dovolj usposobljeni za delo z otroki s posebnimi 

potrebami v rednih oddelkih vrtcev. 

Hipoteza 2: Pedagoški delavci se premalo dodatno strokovno izobražujejo. 

Hipoteza 3: Pedagoškim delavcem delo z otroki s posebnimi potrebami predstavlja dodatno 

obremenitev pri delu. 
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Hipoteza 4: Prostorski pogoji v vzgojno-izobraževalni ustanovi so ustrezni za vključitev otrok 

s posebnimi potrebami. 

Hipoteza 5: Zunanji sodelavci so v vzgojno-izobraževalno ustanovo vključeni manj pogosto, 

kot to zahtevajo potrebe v praksi. 

Hipoteza 6: Pedagoški delavci imajo več pozitivnih kot negativnih izkušenj z delom z otroki s 

posebnimi potrebami. 

Hipoteza 7: Pri zaznavanju obremenjenosti z delom z otroki s posebnimi potrebami so glede 

na stopnjo izobrazbe ter delovno dobo statistično pomembne razlike med anketiranimi 

vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja. 
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3 METODA  

 

Raziskava je bila opravljena z uporabo deskriptivne in kavzalno neeksperimentalne metode. 

Podatke sem pridobila s kvantitativnim pristopom, in sicer s tehniko anketiranja. Pridobljene 

podatke v empiričnem delu sem analizirala z računalniškim programom za statistično analizo 

podatkov IBM SPPS Statistics. Rezultate sem predstavila v tabelah in grafih. 

 

3.1 OPIS VZORCA  

 

V vzorec sem vključila vzgojitelje predšolskih otrok in pomočnike vzgojiteljev iz dveh regij – 

Gorenjske in Prekmurja. V celotnem vzorcu je bilo 60 vzgojiteljev predšolskih otrok in 

pomočnikov vzgojiteljev, od tega 30 vzgojiteljev predšolskih otrok in pomočnikov 

vzgojiteljev iz Gorenjske in 30 vzgojiteljev predšolskih otrok in pomočnikov vzgojiteljev iz 

Prekmurja.  

Struktura vzorca vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev glede spola, delovne dobe in 

izobrazbe so prikazane v spodnjih tabelah grafih. 

Tabela 1: Struktura vzorca glede na spol 

Spol f % 

Moški   4     3,3 

Ženske 56   96,7 

Skupaj 60 100,0 
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Graf 1: Struktura vzorca glede na spol 

 

 

V vzorcu je sodelovalo 3,3 % moških in 96,7 % žensk. V raziskavi je sodelovalo več žensk 

kot moških, kar je realen podatek glede na feminizacijo poklica. 

 

Tabela 2: Struktura vzorca glede na izobrazbo 

Izobrazba f % 

Srednja  22   36,7 

Višja 18   30,0 

Visoka 20   33,3 

Skupaj 60 100,0 

3,3% 

96,7% 

Spol 

moški

ženske
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Graf 2: Struktura vzorca glede na izobrazbo 

 

 

Največ anketiranih ima srednjo izobrazbo, in sicer 36,7 %. Sledijo jim anketiranci z višjo 

izobrazbo (33,3 %) in anketiranci z visoko izobrazbo (30,0 %). S strukturo izobrazbe ne 

moremo biti zadovoljni, če se zavedamo, kako zahtevna populacija so otroci s posebnimi 

potrebami. Vsekakor bi se morala izobraževalna raven dvigniti,  kljub temu da srednja 

izobrazba verjetno pripada vzorcu pomočnikov vzgojitelja oz. starejšim vzgojiteljicam, ki so 

se izobraževale po starem programu. Slednje dokazuje tudi struktura vzorca delovne dobe, iz 

katere je razvidno, da gre za starejšo populacijo.  

 

Tabela 3: Struktura vzorca glede na delovno dobo 

Delovna doba f % 

Do 5 let   9   15,0 

Od 5 do 10 let   6   10,0 

Od 10 do 20 let 18   30,0 

20 in več let 27   45,0 

Skupaj 60 100,0 

 

36,7% 

30,0% 

33% 

Izobrazba 

sredna

višja

visoka
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Graf 3: Struktura vzorca glede na delovno dobo 

 

 

Največ, 45,0 %, ima 20 let in več izkušenj, sledijo anketiranci z delovno dobo od 10 do 20 let 

(30,0 %) ter do 5 let (15,0 %). Najmanj (10,0 %) anketirancev ima od 5 do 10 let izkušenj. 

Ugotavljam, da ima skoraj polovica anketirancev več kot 20 let delovnih izkušenj.  

 

Tabela 4: Struktura vzorca glede na delovno mesto 

Delovno mesto  f % 

Vzgojitelj 30   50,0 

Pomočnik vzgojitelja 30   50,0 

Skupaj 60 100,0 
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Graf 4: Struktura vzorca glede na delovno mesto 

 

 

Polovica anketirancev je zaposlenih na delovnem mestu vzgojitelja predšolskih otrok, druga 

polovica pa na mestu pomočnika vzgojitelja. Tak vzorec sem izbrala predvsem zaradi 

relevantnosti in možnosti primerjave podatkov. 

 

3.2 MERSKI INSTRUMENTI  

 

Za zbiranje podatkov sem izdelala anketni vprašalnik. V anketnem vprašalniku sem uporabila 

ocenjevalno lestvico Likertovega tipa. Anketiranci so odgovarjali tako, da so obkrožili enega 

izmed danih odgovorov oz. obkrožili številko od 1 do 5 glede na to, koliko se s trditvijo 

strinjajo (od 1 – trditev v celoti zavračam do 5 – s trditvijo se popolnoma strinjam). Namen 

trditev je bilo ugotoviti, koliko delovnih izkušenj in znanja imajo pedagoški delavci z otroki s 

posebnimi potrebami, koliko se dodatno izobražujejo, koliko strokovne literature uporabljajo 

pri svojem delu, kolikšno obremenitev jim predstavlja delo z otroki s posebnimi potrebami in 

v kolikšni meri se v delo z otroki s posebnimi potrebami vključujejo zunanji strokovni 

sodelavci. 

50% 50% 

Delovno mesto  

vzgojitelj

pomočnik vzgojitelja



28 
  

V drugem delu vprašalnika so bila vprašanja odprtega tipa, s katerimi sem ugotavljala 

pozitivne in negativne izkušnje strokovnih pedagoških delavcev vrtca pri delu z otroki s 

posebnimi potrebami ter njihovo mnenje, kako bi še izboljšali vzgojno-izobraževalno prakso. 

 

3.3 POSTOPEK IN POTEK RAZISKAVE  

 

Podatke sem zbrala v javnih vrtcih na Gorenjskem in v Prekmurju. Vprašalnike sem 

posredovala delno v fizični, delno v elektronski obliki po predhodnem dogovoru z vodstvom 

vrtcev (www.mojaanketa.si/anketa/520483688/). Dve regiji sem vključila zaradi večje 

relevantnosti podatkov. Zbiranje podatkov je potekalo v obdobju dveh mesecev. Anketiranje 

je bilo anonimno. Podatki so uporabljeni izključno v raziskovalne namene. V vzorec sem 

zajela 30 vzgojiteljic in 30 pomočnic vzgojiteljic z Gorenjske in 30 vzgojiteljic in 30 

pomočnic vzgojiteljic iz Prekmurja. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic so bile izbrane 

glede na to, ali imajo v svoji skupini otroka s posebnimi potrebami.  

 

3.4 ANALIZA PODATKOV  

 

Podatke v empiričnem delu naloge sem analizirala z računalniškim programom za statistično 

analizo podatkov IBM SPPS Statistics. Pri tem sem uporabila naslednje statistične metode: 

absolutna (f) in relativna frekvenca (%), Kullbackov test.  

Stopnja tveganja je bila na ravni 5 %. 

 

 

  

http://www.mojaanketa.si/anketa/520483688/
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4  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

4.1 PREVERJANJE HIPOTEZ 

 

Hipoteza 1: Pedagoški delavci se počutijo dovolj usposobljene za delo z otroki s posebnimi 

potrebami v rednih oddelkih vrtcev. 

 

Hipotezo 1 sem želela osvetliti s štirih vidikov, in sicer: koliko imajo izkušenj in znanja za 

delo z otroki s posebnimi potrebami,koliko tega znanja so pridobili tekom študija ter kje 

menijo, da je njihovo znanje najmočnejše.   

Tabela 5: Za delo z otroki s posebnimi potrebami imam dovolj izkušenj 

Odgovor f % 

Trditev v celoti zavračam   2     3,3 

S trditvijo se ne strinjam 16   26,7 

Se ne morem odločiti 20   33,3 

S trditvijo se strinjam 18   30,0 

S trditvijo se popolnoma strinjam   4     6,7 

Skupaj 60 100,0 
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Graf 5: Za delo z otroki s posebnimi potrebami imam dovolj izkušenj 

 

Rezultati kažejo, da se večina anketirancev za trditev ne more odločiti (33,3 %), sledijo 

anketiranci, ki se s trditvijo strinjajo (30,0 %), anketiranci, ki se s trditvijo ne strinjajo (26,7 

%) in anketiranci, ki se popolnoma strinjajo s trditvijo (6,7 %) ter anketiranci, ki trditev v 

celoti zavračajo (3,3 %). Iz rezultatov lahko razberemo, da so stališča anketirancev zelo 

deljena. 

 

Tabela 6: Imam dovolj znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami 

Odgovor f % 

Trditev v celoti zavračam   0     0,0 

S trditvijo se ne strinjam 34   56,7 

Se ne morem odločiti 16   26,7 

S trditvijo se strinjam   8   13,3 

S trditvijo se popolnoma strinjam   2     3,3 

3,3% 

26,7% 

33,3% 

30,0% 

6,7% 
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Skupaj 60 100,0 

Graf 6: Imam dovolj znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami 

 

Iz podatkov lahko ugotovim, da se večina anketirancev (56,7 %) s trditvijo ne strinja, sledijo 

anketiranci (26,7 %), ki se ne morejo odločiti, 13,3 % anketirancev se s trditvijo strinja, 

najmanjši del anketirancev (3,3 %) se s trditvijo popolnoma strinja. Rezultat kaže, da 

anketiranci večinoma menijo, da nimajo dovolj izkušenj za delo z otroki s posebnimi 

potrebami. Dani odgovori hipoteze 1 ne potrdijo. 

 

Tabela 7: Po zaključku študija sem imel/a dovolj znanja za delo z otroki s posebnimi 

potrebami 

Odgovor f % 

Trditev v celoti zavračam 18   30,0 

S trditvijo se ne strinjam 28   46,7 

Se ne morem odločiti 10   16,7 

S trditvijo se strinjam   2     3,3 

S trditvijo se popolnoma strinjam   2     3,3 
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Skupaj 60 100,0 

Graf 7: Po zaključku študija sem imel/a dovolj znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami 

 

Največ anketirancev, 46,7 %, se s trditvijo ne more strinjati, sledijo jim  anketiranci z 30 %, ki 

trditev v celoti zavračajo, 16,7 % anketirancev se ne more odločiti, najmanj anketirancev, 3,3 

%, se s trditvijo strinja, in 3,3 % anketirancev se s trditvijo popolnoma strinja. Dani odgovori 

večinoma potrjujejo že odgovore na prejšnja vprašanja in kažejo, da hipoteze 1 ne morem 

potrditi. 
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Graf 8: Močna znanja pedagoških delavcev na področju otrok s posebnimi potrebami 

 

Pedagoški delavci imajo največ znanja pri opredeljevanju otrok s posebnimi potrebami, 

prepoznavanju otrok s posebnimi potrebami (70,0 %), sodelovanju in komunikaciji znotraj 

strokovnega tima (60,0 %), sodelovanju in komunikaciji s starši (56,7 %), izvajanju 

individualiziranega programa (36,7 %), najmanj znanja pa imajo za načrtovanje 

individualiziranega programa (10,0 %). 

Rezultati odgovorov na tri vprašanja kažejo na to, da se pedagoški delavci počutijo premalo 

usposobljene, da imajo premalo znanja in izkušenj za delo z otroki s posebnimi potrebami. 

Tudi odgovor na četrto vprašanje kaže, da imajo največ težav z načrtovanjem in izvajanjem 

individualiziranega programa, ki je temelj za dobro delo z otroki s posebnimi potrebami. 

Vrhovski Mohorič (2002) meni, da so vzgojitelji pogosto obremenjeni in polni strahov ob 

vključitvi otroka s posebnimi potrebami v skupino. Bojijo se več dela, večje fizične in 

psihične obremenitve, pritiskov staršev, večjega nadzora, več sestankov, dodatnega 

načrtovanja in manj časa za druge otroka.  

Hipoteze 1 ne morem potrditi. 
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Hipoteza 2: Pedagoški delavci se premalo dodatno strokovno izobražujejo. 

Za potrjevanje hipoteze sem primerjala pridobljene rezultate glede na to, ali so se pedagoški 

delavci že dodatno izpopolnjevali za delo z otroki s posebnimi potrebami ter koliko strokovne 

literature uporabljajo pri svojem delu.  

Tabela 8: Za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami sem se že dodatno izpopolnjeval/a 

Odgovor f % 

Trditev v celoti zavračam 18   30,0 

S trditvijo se ne strinjam 10   16,7 

Se ne morem odločiti   6   10,0 

S trditvijo se strinjam 22   36,7 

S trditvijo se popolnoma strinjam   4     6,6 

Skupaj 60 100,0 

 

Graf 9: Za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami sem se že dodatno izpopolnjeval/a 

 

Iz grafa 9 je razvidno, da se največ anketirancev (36,7 %) s trditvijo strinja, sledijo jim 

anketiranci z 30,0 %, ki trditev v celoti zavračajo, 16,7 % anketirancev se s trditvijo ne strinja 

in najmanj anketirancev, 10,0 % se ne more odločiti. Med 60 anketiranci je povprečni 
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odgovor na ocenjevalni lestvici od 1 do 5, M = 2,73. Ugotovim, da se več kot polovica 

anketirancev s trditvijo ne strinja, kar je precej negativen rezultat, glede na vključenost otrok s 

posebnimi potrebami v redne oddelke javnega vrtca.  

 

Tabela 9: Pri svojem delu, na to temo uporabljam strokovno literaturo 

Odgovor f % 

Trditev v celoti zavračam   6   10,0 

S trditvijo se ne strinjam   4     6,6 

Se ne morem odločiti 10   16,7 

S trditvijo se strinjam 24   40,0 

S trditvijo se popolnoma strinjam 16   26,7 

Skupaj 60 100,0 

 

Graf 10: Pri svojem delu, na to temo uporabljam strokovno literaturo 

 

Odgovori kažejo, da se 40,0 % anketirancev s trditvijo strinja, 26,7 % anketirancev se s 

trditvijo popolnoma strinja, sledijo jim anketiranci (16,7 %), ki se ne morejo odločiti, 10,0 % 
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anketirancev trditev v celoti zavrača, najmanjši del anketirancev (6,6 %) se s trditvijo ne 

strinja. Med 60 anketiranci je povprečni odgovor na ocenjevalni lestvici od 1 do 5, M =3,67. 

56,7 % anketirancev se za delo z otroki s posebnimi potrebami dodatno ne izpopolnjuje, 83,4 

% pa na to temo uporabljajo strokovno literaturo. Zanimivo bi bilo tudi vprašanje, katero 

strokovno literaturo na to temo uporabljajo. Vzgojiteljem bi se morala nuditi dodatna 

izobraževanja s tega področja, a je v praksi največkrat premalo denarnih sredstev za zadostno 

količino le-teh. Ugotovim, da se več kot polovica anketirancev dodatno ne izobražuje, torej 

hipotezo lahko potrdim. Res pa je, da pomanjkanje znanja vzgojitelji lahko nadomestijo s 

samoizobraževanjem in študijem literature, kar potrjuje raziskava, torej lahko hipotezo 

vendarle delno potrdim. 

Hipotezo 2 sem delno potrdila. 
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Hipoteza 3: Pedagoškim delavcem delo z otroki s posebnimi potrebami predstavlja dodatno 

obremenitev pri delu. 

Za potrjevanje hipoteze sem primerjala pridobljene rezultate glede na to, ali bi bilo dodatno 

izpopolnjevanje pedagoškim delavcem v breme, ali jim delo z otroki s posebnimi potrebami 

povzroča dodatno obremenitev ter jo osvetlila še s tem, kaj jo povzroča.  

Tabela 10: Dodatno izpopolnjevanje bi mi bilo v breme 

Odgovor f % 

Trditev v celoti zavračam 36   60,0 

S trditvijo se ne strinjam 12   20,0 

Se ne morem odločiti 12   20,0 

S trditvijo se strinjam   0     0,0 

S trditvijo se popolnoma strinjam   0     0,0 

Skupaj 60 100,0 

 

Graf 11: Dodatno izpopolnjevanje bi mi bilo v breme 

 

Iz grafa 11 razberem, da  največ anketirancev (60,0 %) trditev v celoti zavrača, 20,0 % se jih s 

trditvijo ne strinja, 20,0 % se jih ne more odločiti. Odgovori kažejo, da so se anketiranci 

60,0% 20,0% 

20,0% 
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pripravljeni izpopolnjevati, saj  jim to ne bi bilo v breme. Odgovori na to vprašanje hipoteze 

ne potrjujejo. Nekoliko drugačno sliko na trditev pa kažejo odgovori naslednjega vprašanja. 

 

Tabela 11: Delo z otroki s posebnimi potrebami mi povzroča dodatno obremenitev 

Odgovor f % 

Trditev v celoti zavračam 14   23,3 

S trditvijo se ne strinjam 10   16,7 

Se ne morem odločiti 10   16,7 

S trditvijo se strinjam 20   33,3 

S trditvijo se popolnoma strinjam   6   10,0 

Skupaj 60 100,0 
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Rezultati kažejo, da se največ anketirancev (33,3 %) s trditvijo strinja (delo z otroki s 

posebnimi potrebami mi predstavlja dodatno obremenitev), sledijo jim anketiranci s 23,3 %, 

ki trditev v celoti zavračajo, 16,7 % se s trditvijo ne strinja, prav tako se 16,7 % anketirancev  

ne more odločiti in najmanj anketirancev (10 %) se s trditvijo popolnoma strinja. Ugotovim, 

da več kot polovica anketirancev meni, da jim neposredno delo z otroki s posebnimi 

potrebami, pomeni/predstavlja dodatno obremenitev, kar še dodatno osvetlim z naslednjimi 

rezultati. 
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Graf 12: Delo z otroki s posebnimi potrebami mi povzroča dodatno obremenitev 
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Graf 13: Dodatna obremenitev z delom z otroki s posebnimi potrebami 

 

Povzamem, da pedagoškim delavcem največjo dodatno obremenitev povzroča dodatno 

načrtovanje (44), sledi dodatno izobraževanje (24), drugo (22), sodelovanje na sestankih tima 

(16), sodelovanje s starši (14) ter sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci (10). Pod drugo 

pedagoški delavci naštevajo: v skupini je preveč otrok in je težko delati, otroci brez posebnih 

potreb so prikrajšani; oteženo delo v skupini; drugačen način dela v skupini; nimaš nobenih 

ugodnosti (npr. dopust, dodatek); pomanjkanje časa in premalo dodatne pomoči; preveč 

poročil, več časa za sodelovanje s specialnimi pedagogi; oteženo delo v skupini; oteženo 

izvajanje dejavnosti, več dela individualnega z otroki s posebnimi potrebami. Povzamem 

lahko, da pedagoški delavci odgovarjajo, da so se pripravljeni dodatno izobraževati, istočasno 

pa pri vprašanju, kaj jim predstavlja dodatno obremenitev v 24 odgovorih navajajo dodatno 

izobraževanje. Glede na to, da jih več kot polovica navaja tudi, da jim delo z otroki s 

posebnimi potrebami predstavlja dodatno obremenitev, hipotezo lahko potrdim. 

Hipotezo 3 lahko potrdim. 
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Hipoteza 4: Prostorski pogoji v vzgojno-izobraževalni ustanovi ustrezajo vsem skupinam 

otrok s posebnimi potrebami. 

Za potrjevanje hipoteze sem primerjala pridobljene rezultate glede na to, ali so prostorski 

pogoji v vrtcih ustrezni za vse skupine otrok s posebnimi potrebami. 

Tabela 12: Prostorski pogoji so ustrezni za vse skupine otrok s posebnimi potrebami 

Odgovor f % 

Trditev v celoti zavračam   8   13,3 

S trditvijo se ne strinjam 18   30,0 

Se ne morem odločiti 28   46,7 

S trditvijo se strinjam   6   10,0 

S trditvijo se popolnoma strinjam   0     0,0 

Skupaj 60 100,0 

 

Graf 14: Prostorski pogoji so ustrezni za vse skupine otrok s posebnimi potrebami 

 

Rezultati kažejo, da se največ anketirancev (46,7 %) ne more odločiti (prostorski pogoji so 

ustrezni za vse skupine otrok s posebnimi potrebami), sledijo anketiranci s 30,0 %, ki se s 
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trditvijo ne strinjajo, 13,3% anketirancev trditev v celoti zavrača in le 10,0% anketirancev se s 

trditvijo strinja. Po pogovoru z nekaterimi ravnatelji javnih vrtcev sem ugotovila, da jim 

največjo oviro predstavljajo dvigala, klančine, prilagojeni WC-ji, dostopi do igralnic, igral, 

skupni prostori in prostori za nego, previjanje in umivanje gibalno oviranih otrok. Vzgojitelji 

in pomočniki vzgojitelja pa navajajo, da jim primanjkuje več konkretnega materiala, vizualnih 

sredstev, ponazoril in didaktičnih iger. Le-te naredijo sami ali pa ostajajo na ravni 

improvizacije. 

Hipoteze 4 nisem potrdila. 
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Hipoteza 5: Zunanji sodelavci so v vzgojno-izobraževalno ustanovo vključeni manj pogosto, 

kot to zahtevajo potrebe v praksi. 

Za potrjevanje hipoteze sem primerjala pridobljene rezultate glede na to, ali so zunanji 

strokovni sodelavci dovolj vključeni v vzgojno izobraževalno delo otrok s posebnimi 

potrebami.  

Tabela 13: Zunanji strokovni sodelavci so dovolj vključeni v vzgojno izobraževalno delo z 

otroki s posebnimi potrebami 

Odgovor f % 

Trditev v celoti zavračam   4    6,7 

S trditvijo se ne strinjam   6   10,0 

Se ne morem odločiti 32   53,3 

S trditvijo se strinjam 10   16,7 

S trditvijo se popolnoma strinjam   8   13,3 

Skupaj 60 100,0 

 

Graf 15: Zunanji strokovni sodelavci so dovolj vključeni v vzgojno-izobraževalno delo z 

otroki s posebnimi potrebami 
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53,3 % anketirancev se ne more odločiti ali so zunanji sodelavci dovolj vključeni v vzgojno-

izobraževalno delo, sledijo jim anketiranci s 16,7 %, ki se s trditvijo strinjajo, 13,3 % 

anketirancev se s trditvijo popolnoma strinja, 10,0 % anketirancev se s trditvijo ne strinja in 

najmanj anketirancev, in sicer 6,7 % trditev v celoti zavrača. Ugotovim, da je večina 

anketirancev neopredeljenih (53,3 %), 16,7 % pa s stanjem v praksi, ni zadovoljna. Dejstvo je, 

da je mobilnih specialnih pedagogov, zlasti izven večjih mest premalo, ter da en mobilni 

specialni pedagog obiskuje več vrtcev in tako ni stalno prisoten. Drugi problem je, da 

spremljevalec ni dodeljen vsakemu otroku, da otroci s posebnimi potrebami še nimajo 

odločbe, zato so pedagoški delavci večkrat prepuščeni sami sebi. Wilson in Pirrie (2000) 

poudarjata multidisciplinarno timsko delo, v katerega so vključeni vzgojitelj, mobilni 

pedagog, socialni delavec, spremljevalec otroka s posebnimi potrebami in drugi, ki so 

povezani z otrokom s posebnimi potrebami. Skupine različnih strokovnjakov poudarjajo 

skupno delo načrtovanja, poučevanja ter vrednotenja. Multidisciplinarno delo ne zajema le 

brisanja mej med področji, ampak se z njim oblikuje nov način dela, ki zahteva zaupanje med 

člani, toleranco ter pripravljenosti na deljenje odgovornosti, kar je pomembno za kakovost 

dela. V nadaljevanju raziskave se pokaže, da kar 86% anketirancev meni, da imajo premalo 

strokovne pomoči (glejte graf 18) ter odgovorov, zato lahko svojo zadnjo hipotezo delno 

potrdim. 

Hipotezo 5 delno potrdim. 
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Hipoteza 6: Pedagoški delavci imajo več pozitivnih kot negativnih izkušenj z delom z otroki 

s posebnimi potrebami. 

Za potrjevanje hipotez sem primerjala pridobljene rezultate glede na to, katerih izkušenj z 

delom z otroki s posebnimi potrebami imajo pedagoški delavci več ter kakšne so le-te.  

Tabela 14: Izkušnje z delom z otroki s posebnimi potrebami 

Odgovor f % 

Pozitivne 46   76,7 

Negativne 14   23,3 

Skupaj 60 100,0 

 

Graf 16: Izkušnje z delom z otroki s posebnimi potrebami 

 

Ugotovim, da ima 76,7 % anketirancev pozitivne izkušnje z delom z otroki s posebnimi 

potrebami ter 23,3 % negativne. Pozitivne in negativne izkušnje sem razčlenjeno prikazala v 

grafu 17 in 18. 
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Graf 17: Pozitivne izkušnje pedagoških delavcev z delom z otroki s posebnimi potrebami 

 

Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov. Pri pozitivnih izkušnjah so v 92,0 % izbrali 

odgovor pridobim dodatno znanje in izkušnje, v 83,0 % napredek otroka, v 73,0 % 

sprejemanje drugačnosti, v 70,0 % osebnostno rastjo, v 69,0 % zadovoljstvo in hvaležnost 

otroka, v 56,0 % dobro sodelovanje s strokovnimi delavci. 

Graf 18: Negativne izkušnje pedagoških delavcev z delom z otroki s posebnimi potrebami 

 

Pri negativnih izkušnjah so v 98,0 % navedli prevelik normativ, v 86,0 % premalo dodatne 

strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami, v 82,0 % dolgotrajno čakanje na odločbo 

o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami, v 74,0 % preobremenjenost pedagoških delavcev 
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in 69,0 % pogovor in sodelovanje s starši otrok s posebnimi potrebami. Res je, da je večina 

anketirancev navedla pozitivne izkušnje, niso pa zanemarljivi tisti z negativnimi izkušnjami, 

saj opozorijo na prevelik normativ, premalo dodatne strokovne pomoči, kar predstavlja resen 

problem pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca.  

Hipotezo 6 sem potrdila. 
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Hipoteza 7: Pri zaznavanju obremenjenosti z delom z otroki s posebnimi potrebami so glede 

na stopnjo izobrazbe ter delovno dobo statistično pomembne razlike med anketiranimi 

vzgojitelji in pomočnikom vzgojitelja. 

Tabela 15: Ocena obremenjenosti z delom glede na stopnjo izobrazbe 

 

Stopnja izobrazbe 

Skupaj Srednja Višja Visoka 

 

 

 

 

Obremenjenost 

z delom 

Trditev v celoti 

zavračam 

f 3 2 0 5 

% 13,6 % 11,1 % 0,0 % 8,3 % 

S trditvijo se ne strinjam f 3 2 1 6 

% 13,6 % 11,1 % 5,0 % 10,0 % 

Se ne morem odločiti f 4 2 4 10 

% 18,2 % 11,1 % 20,0 % 16,7 % 

S trditvijo se strinjam f 8 3 3 14 

% 36,4 % 16,7 % 15,0 % 23,3 % 

S trditvijo se popolnoma 

strinjam 

f 4 9 12 25 

% 18,2 % 50,0 % 60,0 % 41,7 % 

Skupaj f 22 18 20 60 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

2I = 13,363; p = 0,100 

Kullbackov test kaže, da razlike v oceni obremenjenosti z delom otrok s posebnimi potrebami 

glede na stopnjo izobrazbe niso statistično pomembne, torej stopnja izobrazbe ne vpliva na 

obremenjenost vzgojiteljevega in pomočnikovega dela z otroki s posebnimi potrebami. Zaradi 

svoje vsebine dela je lahko preobremenjen tako vzgojitelj kot pomočnik vzgojitelja. Po 

mojem mnenju izobrazba ne določa, koliko truda bo posameznik vložil v delo z otroki s 

posebnimi potrebami, temveč zgolj pripravljenost vsakega posameznika.  
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Tabela 16: Ocena obremenjenosti z delom glede na delovno dobo 

 

Delovna doba 

Skupaj Do 5 let 

5 - 10 

let 

10 - 20 

let 

20 in 

več 

 

 

 

 

Obremenjenost 

z delom 

Trditev v celoti 

zavračam 

f 3 1 0 1 5 

% 33,3 % 16,7 % 0,0 % 3,7 % 8,3 % 

S trditvijo se ne 

strinjam 

f 5 1 0 0 6 

% 55,6 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 

Se ne morem 

odločiti 

f 0 2 4 4 10 

% 0,0 % 33,3 % 22,2 % 14,8 % 16,7 % 

S trditvijo se 

strinjam 

f 1 1 6 6 14 

% 11,1 % 16,7 % 33,3 % 22,2 % 23,3 % 

S trditvijo se 

popolnoma 

strinjam 

f 0 1 8 16 25 

% 0,0 % 16,7 % 44,4 % 59,3 % 41,7 % 

Skupaj f 9 6 18 27 60 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

2I = 42,393; p = 0,000 

Kullbackov test kaže, da so razlike v oceni obremenjenosti z delom glede na delovno dobo 

statistično pomembne, saj iz rezultatov lahko razberemo, da daljša kot je delovna doba 

vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja, bolj jim delo z otroki s posebnimi potrebami povzroča 

dodatno obremenitev. Razlog gre iskati v tem, da so tekom svojega študija starejši kolegi 

pridobili manj znanja in vsebin za delo z otroki s posebnimi potrebami ter se s tem čutijo tudi 

manj kompetentne za delo z njimi. Obenem se tudi manj izobražujejo ob delu in se težje 

prilagajajo timskemu delu s strokovnjaki. Mlajši pedagoški delavci pa so že tekom študija 

pridobili več vsebin za delo z otroki s posebnimi potrebami i so tudi sami bolj odraščali in se 

družili z otroki s posebnimi potrebami, se več dodatno izobraževali zaradi potrebe po 

napredovanju in so običajno tudi bolj izobraženi kot starejši kolegi. 
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Tabela 17: Ocena obremenjenosti z delom glede na delovno mesto 

 

Delovno mesto 

Skupaj 

Vzgojitel

j 

Pomočnik 

vzgojitelja 

 

 

 

 

Obremenjenost 

z delom 

Trditev v celoti zavračam f 0 5 5 

% 0,0 % 16,7 % 8,3 % 

S trditvijo se ne strinjam f 1 5 6 

% 3,3 % 16,7 % 10,0 % 

Se ne morem odločiti f 4 6 10 

% 13,3 % 20,0 % 16,7 % 

S trditvijo se strinjam f 4 10 14 

% 13,3 % 33,3 % 23,3 % 

S trditvijo se popolnoma 

strinjam 

f 21 4 25 

% 70,0 % 13,3 % 41,7 % 

Skupaj f 30 30 60 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

2I = 25,576; p = 0,000 

Kullbackov test kaže, da so razlike v oceni obremenjenosti z delom glede na delovno mesto 

statistično pomembne. Iz pridobljenih odgovorov večje obremenitve občutijo vzgojitelji. 

Vzgojitelji imajo več dodatnega dela, kot so dodatno načrtovanje, dodatno izobraževanje, 

sodelovanje na sestankih tima, sodelovanje s starši, sodelovanje z drugimi strokovnimi 

delavci, kot ga imajo pomočniki vzgojitelja. 
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Graf 19: Prikaz dodatnih obremenitev vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja za delo z otroki s 

posebnimi potrebami 

Legenda za graf 4.7.2: DN = dodatno načrtovanje; DI = dodatno izobraževanje; SS= 

sodelovanje s starši; SSD= sodelovanje s strokovnimi delavci; D= drugo  

Največ dodatne obremenitve vzgojiteljem, kar 50,0 %, predstavlja dodatno načrtovanje ter 

sodelovanje s strokovnimi delavci, sledi 26,7 % anketirancev, ki so obremenjeni z dodatnim 

izobraževanjem, 20,0 % jih bremeni s sodelovanje s starši ter 16,7 % anketirancev drugo.  

Največ dodatne obremenitve pomočnikom vzgojitelja, 40,0 %, povzroča sodelovanje s starši, 

30,0 % sodelovanje s strokovnimi delavci, 10,0 % dodatno izobraževanje ter drugo in najmanj 

6,7 % dodatno načrtovanje.  

Rezultati so logični, saj je vzgojitelj odgovoren za načrtovanje, sodelovanje s strokovnimi 

delavci, zato se mora bolj dodatno izobraževati. Pomočnikom vzgojiteljev pa največjo 

obremenitev predstavljajo starši, saj so zaradi delovnega časa prvi, s katerimi se starši 

največkrat srečajo pri sprejemanju in oddaji otroka v vrtec.  

Hipotezo 7 sem delno potrdila. 
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5 PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE VZGOJE IN 

IZOBRAŽEVANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V 

VRTCIH 

 

Glede na posredni cilj diplomske naloge, ki je izluščiti posamezne dejavnike, ki bi jih bilo 

potrebno izboljšati, in ki dobro vplivajo na prakso, sem anketirane vzgojitelje in pomočnike 

vzgojitelja v drugem delu anketnega vprašalnika vprašala: ''S čim bi lahko, po Vašem mnenju, 

izboljšali vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami?''   

Graf 20: Prikaz najpogostejših predlogov za izboljšavo vzgoje in izobraževanja otrok s 

posebnimi potrebami v vrtcih 

 

Največ predlogov so pedagoški delavci dali za vključevanje ustrezno usposobljenih 

strokovnjakov za pomoč otrokom s posebnimi potrebami (58,7 %), za več strokovnih 

usposabljanj oz. izobraževanj (56,7 %), za manj otrok v skupini (36,7 %) ter za hitrejšo 

pridobitev odločbe (10 %). 

 

 

Moj predlog za izboljšanje pedagoške prakse je:  
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- krajši roki za odločbe; 

- omogočiti vpogled pedagoškim delavcem v strokovno mnenje komisije za usmerjanje 

otrok s posebnimi potrebami; 

- zagotoviti zadostna finančna sredstva za nakup ustrezne opreme in materialne za delo z 

otroki s posebnimi potrebami; 

- organizirati ustrezno strokovno usposabljanje in izobraževanje pedagoškega kadra; 

- prilagoditi število otrok v skupini, kadar se vključuje v skupino otrok s posebnimi 

potrebami; 

- agotoviti ustrezno usposobljenih strokovnjakov za pomoč otrokom s posebnimi potrebami 

v skupini.  
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6  ZAKLJUČEK 

 

V raziskavi sem analizirala obstoječe stanje dela z otroki s posebnimi potrebami v rednih 

oddelkih vrtcev. Z analizo sem želela nakazati na možne izboljšave za delo z otroki s 

posebnimi potrebami.  

V raziskavo je bilo vključenih 60 vzgojiteljev predšolskih otrok in pomočnikov vzgojitelja iz 

dveh regij – Gorenjske in Prekmurja. Od tega 15 vzgojiteljev in 15 pomočnikov vzgojitelja iz 

Gorenjske ter 15 vzgojiteljev in 15 pomočnikov vzgojitelja iz Prekmurja.  

Cilji raziskave so bili:   

- analizirati usposobljenost strokovnih pedagoških delavcev za delo z otroki s posebnimi 

potrebami; 

- analizirati pogostost dodatnega izobraževanja strokovnih pedagoških delavcev;  

- analizirati zaznavanje obremenjenosti strokovnih pedagoških delavcev z delom z otroki s 

posebnimi potrebami;  

- analizirati prostorske pogoje za vključevanje otrok s posebnimi potrebami v vrtec;  

- analizirati pomoč zunanjih strokovnih sodelavcev otrokom s posebnimi potrebami v vrtcu;  

- analizirati pozitivne in negativne izkušnje strokovnih pedagoških delavcev z otroki s 

posebnimi potrebami;  

- analizirati razlike med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic pri zaznavanju 

obremenjenosti z delom z otroki s posebnimi potrebami glede na stopnjo izobrazbe ter 

delovno dobo. 

 

                 Postavila sem sedem hipotez: 

 

Hipotezo 1 (Pedagoški delavci se počutijo dovolj usposobljene za delo z otroki s posebnimi 

potrebami v rednih oddelkih vrtcev.), ki sem jo osvetlila s štirih vidikov (koliko imajo 

izkušenj in znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami,  koliko znanja so pridobili tekom 
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študija,  kje menijo, da je njihovo znanje najmočnejše), nisem mogla potrditi, saj se pedagoški 

delavci, ki so sodelovali v moji raziskavi počutijo premalo usposobljeni in imajo premalo 

znanja in izkušenj z delom z otroki s posebnimi potrebami. Največ težav imajo pri 

načrtovanju in izvajanju individualiziranega programa.  

Hipotezo 2 (Pedagoški delavci se premalo dodatno strokovno izobražujejo.) Za potrjevanje 

hipoteze sem primerjala pridobljene rezultate glede na to, ali so se pedagoški delavci že 

dodatno izpopolnjevali za delo z otroki s posebnimi potrebami, koliko strokovne literature 

uporabljajo pri svojem delu. Glede na pridobljene rezultate sem hipotezo 2 delno potrdila, ker 

se več kot polovica anketirancev (56,7%) za delo z otroki s posebnimi potrebami dodatno ne 

izpopolnjuje, a 83,4%  anketirancev na to temo uporablja strokovno literaturo.   

Hipotezo 3 (Pedagoškim delavcem delo z otroki s posebnimi potrebami predstavlja dodatno 

obremenitev pri delu.) Za to hipotezo sem primerjala pridobljene rezultate glede na to, ali bi 

bilo dodatno izpopolnjevanje pedagoškim delavcem v breme, ali jim delo z otroki s posebnimi 

potrebami povzroča dodatno obremenitev ter jo osvetlila še s tem, kaj jim povzroča dodatno 

obremenitev. Hipotezo 3 sem potrdila, ker več kot polovica anketirancev meni, da jim 

neposredno delo z otroki s posebnimi potrebami predstavlja dodatno obremenitev s strani 

dodatnega načrtovanja, dodatnega izobraževanja, sodelovanja na sestankih tima, sodelovanja 

s starši in ostalimi strokovnimi delavci, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami. 

Hipoteze 4 (Prostorski pogoji v vzgojno-izobraževalni ustanovi ustrezajo vsem skupinam 

otrok s posebnimi potrebami.) nisem potrdila. Večina pridobljenih rezultatov kaže, da 

prostorski pogoji v njihovem vrtcu ne ustrezajo vsem skupinam otrok s posebnimi potrebami, 

saj nimajo dvigal, klančin, prilagojenih WC-jev, ustreznega dostopa do igralnic, ustreznih 

igral, prostorov za nego, previjanje in umivanje gibalno oviranih otrok. Vzgojitelji in 

pomočniki vzgojitelja pa navajajo tudi, da jim primanjkuje več konkretnega materiala, 

vizualnih sredstev, ponazoril in didaktičnih iger. 

Hipotezo 5 (Zunanji sodelavci so v vzgojno-izobraževalno ustanovo vključeni manj pogosto, 

kot to zahtevajo potrebe v praksi.) sem delno potrdila, kljub temu da je večina anketirancev na 

zastavljeno vprašanje neopredeljenih (53,3%) in jih le 16,7% s stanjem v praksi s strani 

vključevanja zunanjih strokovnih delavcev ni zadovoljnih. Hipotezo sem delno potrdila, ker 

se je v nadaljevanju raziskave izkazalo, da kar 86 % anketirancev meni, da imajo premalo 

strokovne pomoči. V odprtem delu vprašalnika navajajo, da en mobilni pedagog obiskuje več 
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vrtcev, da spremljevalec ni dodeljen vsakemu otroku, da otroci s posebnimi potrebami še 

nimajo odločb ter da so prevečkrat prepuščeni sami sebi. 

Hipotezo 6 (Pedagoški delavci imajo več pozitivnih kot negativnih izkušenj z delom z otroki s 

posebnimi potrebami.) sem potrdila. Kar 76,7% anketirancev ima pozitivne izkušnje z delom 

z otroki s posebnimi potrebami. Kot pozitivne izkušnje navajajo pridobitev novega znanja in 

izkušenj, napredek otroka s posebnimi potrebami, sprejemanje drugačnosti, osebnostno rast 

itd. 

Hipotezo 7 (Pri zaznavanju obremenjenosti z delom z otroki s posebnimi potrebami so glede 

na stopnjo izobrazbe ter delovno dobo statistično pomembne razlike med anketiranimi 

vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic.) sem delno potrdila, ker je Kullbackov test 

pokazal, da razlike v oceni obremenjenosti z delom otrok s posebnimi potrebami glede na 

stopnjo izobrazbe niso statistično pomembne. Statistično pomembne razlike pa so v oceni 

obremenjenosti z delom glede na delovno dobo in delovno mesto. Daljša kot je delovna doba 

vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja, bolj jim delo z otroki s posebnimi potrebami povzroča 

dodatno obremenitev. Razlog gre iskati v tem, da so tekom svojega študija starejši kolegi 

pridobili manj znanja in vsebin za delo z otroki s posebnimi potrebami, obenem se tudi manj 

izobražujejo ob delu in se težje prilagajajo timskemu delu ter sodelovanju s strokovnjaki. 

Mlajši pedagoški delavci pa so že tekom študija pridobili več vsebin za delo z otroki s 

posebnimi potrebami, so tudi sami bolj odraščali in se družili z otroki s posebnimi potrebami, 

se več dodatno izobražujejo zaradi potrebe po napredovanju in so običajno tudi bolj 

izobraženi kot starejši kolegi. Večje obremenitve z delom z otroki s posebnimi potrebami 

glede na delovno mesto občutijo vzgojitelji. Vzgojitelji imajo več dodatnega dela z 

načrtovanjem, dodatnim izobraževanjem, sodelovanjem na sestankih tima, sodelovanjem s 

starši, sodelovanjem z drugimi strokovnimi delavci, kot ga imajo pomočniki vzgojitelja. 

 

Glede na cilje in analizo raziskave lahko izluščim posamezne dejavnike, ki bi jih bilo 

potrebno še izboljšati. To so: krajši roki za odločbe; omogočiti vpogled pedagoškim delavcem 

v strokovno mnenje komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami; zagotoviti zadostna 

finančna sredstva za nakup ustrezne opreme in materiala za delo z otroki s posebnimi 

potrebami; organizirati ustrezno strokovno usposabljanje in izobraževanje pedagoškega kadra; 

prilagoditi število otrok v skupini, kadar se vključuje v skupino otrok s posebnimi potrebami; 

zagotoviti vključevanje ustrezno usposobljenih strokovnjakov za pomoč otrokom s posebnimi 

potrebami v skupini. 
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V zaključku je potrebno še enkrat opozoriti na usposobljenost vzgojiteljev v inkluzivni vzgoji. 

Vzgojitelji v moji raziskavi v večini niso zadovoljivo izobraženi na tem področju, zato bi bilo 

potrebno za njih organizirati ustrezne seminarje. K uspešnosti inkluzije zagotovo pripomore 

odnos vzgojitelja do otroka s posebnimi potrebami, torej pri tem igrajo pomembno vlogo tudi 

človekova stališča. Vzgojitelji se ne morejo usposabljati le profesionalno, temveč tudi 

osebnostno. V Navodilih h kurikulumu (2003) je zapisano, da imajo vzgojitelji in pomočniki 

vzgojitelja eno najodgovornejših nalog, saj sodelujejo pri vzgoji otrok s posebnimi potrebami 

in ob tem nosijo polno poklicno in osebno odgovornost. Vse naloge in procese, kot je 

sodelovanje s starši in različnimi strokovnjaki, zahtevajo od njih več znanja, izkušenj in tudi 

osebne angažiranosti. 
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8. PRILOGE 

 

8.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani! 

Sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. Pišem diplomsko 

delo z naslovom Usposobljenost vzgojiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami v 

rednih oddelkih vrtcev. Na Vas se obračam s prošnjo za sodelovanje v raziskavi. Vaši 

odgovori bodo anonimni in bodo služili izključno v raziskovalne namene.  

Za sodelovanje in pomoč se Vam že vnaprej zahvaljujem in Vam želim veliko uspeha pri delu. 

Anja Jakopič 

 

Prosim Vas, da obkrožite ustrezen odgovor. 

SPOL: 

1. Moški 

2. Ženski 

 

IZOBRAZBA: 

1. Poklicna 

2. Srednja 

3. Višja 

4. Visoka  

5. Drugo: _____________ 

 

DELOVNO MESTO: 

1. Vzgojitelj 

2. Pomočnik vzgojitelja  

 

DELOVNA DOBA: 
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1. Do 5 let 

2. Od 5 do 10 let 

3. Od 10 do 20 let 

4. 20 let in več  
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Vsako trditev natančno preberite, nato pa odgovorite tako, da obkrožite številko, ki ustreza 

vašemu odgovoru. Pri vsaki trditvi obkrožite samo en odgovor. Trditev ocenite tako, kakor o njej 

resnično razmišljate. Trditve ocenite od 1 do 5, pri čemer pomeni: 

1 – trditev v celoti zavračam, 

2 – s trditvijo se ne strinjam,  

3 – se ne morem odločiti, 

4 – s trditvijo se strinjam, 

5 –  s trditvijo se popolnoma strinjam. 

 

ZA DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI IMAM DOVOLJ IZKUŠENJ 

1     2     3     4     5 

 

IMAM DOVOLJ ZNANJA ZA DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI 

1     2     3     4     5  

 

PO ZAKLJUČKU ŠTUDIJA SEM IMELA DOVOLJ ZNANJA ZA DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI 

1     2     3     4     5 

 

NA KATEREM PODROČJU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI SE VAM ZDI VAŠE ZNANJE MOČNO? 

(možnih je več odgovorov)  

1. Prepoznavanje otrok s posebnimi potrebami  

2. Načrtovanje individualiziranega programa 

3. Izvajanje individualiziranega programa 

4. Sodelovanje in komunikacija znotraj strokovnega tima 

5. Sodelovanje in komunikacija s starši  

 

ZA IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI SEM SE ŽE DODATNO IZPOPOLNJEVALA 

1     2     3     4     5 
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PRI SVOJEM DELU UPORABLJAM STROKOVNO LITERATURO NA TO TEMO 

1    2     3     4     5  
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DODATNO IZPOPOLNJEVANJE BI MI BILO V BREME 

1     2     3     4     5 

 

DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI MI PREDSTAVLJA DODATNO OBREMENITEV 

1     2     3     4     5 

 

KAJ VAM POVZROČA DODATNO OBREMENITEV Z DELOM Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI? 

(možno je več odgovorov) 

1. Dodatno načrtovanje  

2. Dodatno izobraževanje 

3. Sodelovanje s starši 

4. Sodelovanje na sestankih tima  

5. Sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci  

6. Drugo: _____________________________________________________________________ 

 

PROSTORSKI POGOJI V VAŠEM VRTCU SO USTREZNI ZA VSE SKUPINE OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

1     2     3     4     5 

 

ZUNANJI STROKOVNI SODELAVCI SO DOVOLJ VKLJUČENI V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO OTROK 

S POSEBNIMI POTREBAMI 

1     2     3     4     5 

 

KOLIKO LET IZKUŠENJ IMATE Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI?  

_________ let.  

 

KATERIH IZKUŠENJ Z DELOM Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI IMATE VEČ? 

1. Pozitivnih  
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2. Negativnih 

 

 

KAKŠNE SO VAŠE POZITIVNE IZKUŠNJE Z DELOM Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

KAKŠNE SO VAŠE NEGATIVNE IZKUŠNJE Z DELOM Z OTROKI S POSEBNIMI POTEBAMI? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

 

S ČIM BI LAHKO, PO VAŠEM MNENJU, IZBOLJŠALI VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Hvala za sodelovanje! 

 

 


