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IZVLEČEK 

 

Učenci s posebnimi potrebami
1
 se vključujejo v različne programe izobraževanja, pri tem pa 

jim moramo skladno z individualnim načrtom prilagajati tudi ocenjevanje. Učitelji morajo pri 

tem upoštevati standarde znanja iz učnega načrta ter pri učencu spodbujati njegova močna 

področja in spodbujati zanimanje za poznejše vseživljenjsko ukvarjanje s športom. Sočasno 

moramo posamezniku prilagajati učne cilje, vendar skladno s splošno postavljenimi cilji in z 

njegovim individualnim načrtom. Pomanjkljivost individualnih načrtov učencev s posebnimi 

potrebami pa je, da v njih ni zapisanih konkretnih prilagoditev ocenjevanja pri predmetu 

šport. 

 

Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti, ali učitelji razrednega pouka in športni pedagogi, ki 

poučujejo učence s posebnimi potrebami v prvem in drugem triletju, prilagajajo kriterije 

ocenjevanja pri predmetu šport in s tem uresničujejo cilje individualnega načrta ali ocenjujejo 

vse učence po istih kriterijih.  

   

Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V empiričnem delu smo 

uporabili kvantitativni empirični pedagoški pristop. V vzorec smo vključili 86 učiteljev 

razrednega pouka in športnih pedagogov, ki so v šolskem letu 2014/15 poučevali predmet 

šport od 1. do 5. razreda, pri tem pa so poučevali tudi učenca s posebnimi potrebami. Podatke 

smo obdelali z osnovno deskriptivno statistiko spremenljivk. 

 

Izsledki so pokazali, da so glavni cilji ocenjevanja znanja učencev s PP motiviranje in 

spodbujanje učencev za nadaljnje šolsko delo ter posredovanje informacije o razvoju in 

napredku, pri ocenjevanju pa dajejo učitelji največ pozornosti napredku učenca. Glede na 

izsledke so kriteriji ocenjevanja premalokrat prilagojeni učenčevim posebnim potrebam, zato 

želimo z rezultati spodbuditi učiteljice in učitelje razrednega pouka ter športne pedagoge in 

vse, ki so prisotni v vzgojno-izobraževalnem procesu učencev s posebnimi potrebami, da so 

pri svojem delu fleksibilni ter da v največji mogoči meri uresničujejo individualni načrt in 

spodbujajo celosten učenčev razvoj kljub njegovim oviram, motnjam oz. primanjkljajem. 

 

                                                 
1
 V magistrskem delu bom za otroke s posebnimi potrebami uporabljala poimenovanje učenci s posebnimi 

potrebami (PP). 





 

Ključne besede: učenci s posebnimi potrebami, šport, ocenjevanje, individualiziran program, 

kriteriji ocenjevanja 

 

 

 

 





 

ABSTRACT 

 

Title: ASSESSING LEARNERS WITH SPECIAL NEEDS IN PHYSICAL EDUCATION 

 

Pupils with special needs
2
 are involved in various educational programmes; their assessment 

needs to be adapted in line with the personal education plan. In this respect, teachers are 

required to take into account the standards of knowledge from the curriculum and encourage 

the pupils' stronger areas as well as their interest in lifelong sports activities. Learning goals 

need to be constantly adapted to the individual yet remain aligned with general goals and the 

personal education plan. However, personal education plans for pupils with special needs lack 

concrete guidelines about adapting the assessment for physical education. 

 

The goal of the master's thesis was to determine whether first cycle teachers and physical 

education teachers who work with pupils with special needs in the first and second triad adapt 

the assessment criteria for physical education and thus attain the goals of the personal plan, or 

do they assess all the children by the same criteria. 

 

The master's thesis consists of a theoretical and an empirical part. The empirical part was 

based on the quantitative empirical method of pedagogical research. The sample comprised 86 

first cycle teachers and physical education teachers who taught physical education during the 

2014/2015 school year in grades 1–5 that also involved a pupil with special needs. The data 

was processed with basic descriptive statistics of variables. 

 

The findings indicate that the main knowledge assessment goals for pupils with special needs 

are to motivate and encourage them to be active at school and to forward information about 

their development and progress. As for the assessment, teachers mainly focus on the progress 

the pupil has made. In addition, the assessment criteria seem to be insufficiently adapted to 

the pupil's special needs. To this end, our results could encourage first cycle and physical 

education teachers as well as everyone else involved in the educational process involving 

pupils with special needs to be as flexible as possible at what they do, try to attain the goals of 

the personal education plan, and encourage the pupil's comprehensive development despite 

his disabilities and disorders. 

                                                 
2
 The master's thesis employs the term pupils with special needs to refer to children with special needs. 
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1 UVOD 

 

Pri vključevanju učencev s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalni proces se srečujemo 

z dvema izrazoma, in sicer z integracijo in inkluzijo. Zanjkovič (2005, str. 98) opredeli 

integracijo kot »vključitev otrok s posebnimi potrebami v redno okolje, zagotavljanje 

ustreznih pogojev in načinov dela z njimi ter odnosov medsebojnega sprejemanja in 

spoštovanja«.  

 

Inkluzijo pa lahko opredelimo kot »pedagoški in socialni pojav ter psihološki proces 

vključevanja otrok s posebnimi potrebami v običajne razmere vzgojno-izobraževalnega dela« 

(Karpljuk, Lisec, Videmšek, Štihec in Masleša, 2008, str. 26). Ob tem pa Corbett (1999, str. 

128) poudarja, da je inkluzija v nasprotju z integracijo »popolnejši in drugačen proces 

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

potrebe in sprejemajo posebnosti.«  

 

Kavkler (2008, str. 12) pa opredeljuje inkluzijo kot nikoli končan proces, ki terja odstranitev 

ovir ter prisotnost in participacijo vsakega pri vključevanja v ožje šolsko in širše družbeno 

okolje.« Inkluzija vsakemu posamezniku omogoča, da sodeluje, kolikor zmore, saj doseganje 

povprečnih dosežkov ni temeljni pogoj za vključitev v šolsko in širše družbeno okolje 

(Kavkler, 2008). 

 

Vključevanje učencev s posebnimi potrebami pa opredeljuje tudi Zakon o osnovni šoli. Po 11. 

členu morajo biti učencu s posebnimi potrebami zagotovljeni ustrezni pogoji za vzgojo in 

izobraževanje (Zakon o osnovni šoli, 2006).  

 

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) so učenci s posebnimi 

potrebami »otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z 

okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno 

strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne 

programe vzgoje in izobraževanja«. 
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Učenci s posebnimi potrebami pri vzgojno-izobraževalnem procesu zaradi različnih vrst in 

stopenj primanjkljajev, ovir oz. motenj potrebujejo individualiziran pristop. Z njim mislimo 

na prilagajanje metod in oblik dela, uporabo posebnih pripomočkov, časovno prilagajanje in 

na interdisciplinarno obravnavo (Filipčič, 2009). 

 

Skladno s 27., z 28., 29. In s 30. členom Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je 

skupina, ki jo imenuje ravnatelj na šoli, dolžna izdelati individualiziran program, s katerim se 

določijo: oblike dela na posameznih področjih oz. pri predmetih, načini izvajanja dodatne 

strokovne pomoči, prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organiziranju, 

preverjanju in ocenjevanju znanja ter pri napredovanju in časovna razporeditev pouka (Zakon 

o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011). 

 

Vsak individualiziran program mora vključevati prilagoditve preverjanja in ocenjevanja 

znanja na posameznem področju oz. pri posameznem predmetu, saj s tem učencu omogočimo 

optimalen prikaz usvojenega znanja. Ocenjevanje je zadnja faza učnega procesa in je 

posledica celotnega procesa učenja. Osnovni namen ocenjevanja je »zagotavljanje informacij, 

ki se nanašajo na stopnjo doseženega znanja v odnosu na postavljene kriterije ter v odnosu na 

predhodno raven znanja« (Žakelj in Borstner, 2012, str. 225). Pri predmetu šport ocenjujemo 

gibalno in teoretično znanje, pri tem pa ne smemo pozabiti pomembnosti razvijanja ter 

spodbujanja znanj in vzgojnih ciljev, ki vplivajo na razvoj zdravega življenjskega sloga za 

kakovostno življenje. Pri ocenjevanju znanja učencev s posebnimi potrebami pri predmetu 

šport moramo na začetku šolskega leta postaviti individualne cilje, poiskati vsebine, pri 

katerih bodo uspešni, diferencirati metodične postopke in poudarjati pomembnost njihovega 

osebnega napredka (Žakelj in Borstner, 2012).  

 

V slovenskem izobraževalnem sistemu uporabljamo dva načina ocenjevanja, in sicer opisno 

in številčno ocenjevanje. V 1. in 2. razredu so učenci ocenjeni opisno, pri čemer je v enem ali 

več stavkih izraženo mnenje o učenčevem znanju ali izdelku v opisni obliki, pozneje pa so 

ocenjeni številčno. Pri številčnem ocenjevanju gre za petstopenjsko ocenjevalno lestvico, ki 

ima vrednosti od ena do pet (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju 

učencev v osnovni šoli, 2013). 

 

Načrtno spremljanje napredka učenca s posebnimi potrebami, uresničevanje 

individualiziranega programa in povratna informacija o usvojenem znanju omogočajo 
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ustrezno načrtovanje športnovzgojnega procesa. Pomembno je zavedanje, kak vpliv ima lahko 

ocena na samopodobo učenca s posebnimi potrebami, zato moramo pri pouku športa 

spodbujati razvoj tistih znanj, ki vplivajo na kakovosten način življenja in ki spodbujajo 

poznejše vseživljenjsko ukvarjanje s športom (Žakelj in Borstner, 2012). 

 

2 PREDMET IN PROBLEM 

 

Inkluzivna vzgoja in izobraževanje predstavljata neodtujljivo pravico otroka s PP do 

ustreznega in učinkovitega izobraževanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, pri tem pa 

moramo učencu s PP zagotoviti ustrezne pogoje in načine dela glede na njegove potrebe. 

Vsak učenec in tudi učenec s posebnimi potrebami ima določena močna področja in šibkosti. 

Če želimo razvijati njegova močna področja, krepiti njegovo samopodobo in mu pomagati pri 

spoprijemanju s težavami, ga moramo vključevati v vse etape učnega procesa in k uspehu 

težiti prav v vsaki fazi učnega procesa. Pri vključevanju moramo učencu s posebnimi 

potrebami pouk prilagajati skladno z njegovim individualiziranim programom. Premalo pa se 

zavedamo pomena ocenjevanja in tega, kak vpliv ima lahko ocena na samopodobo učenca s 

posebnimi potrebami. Za vse učence, tudi učence s posebnimi potrebami, ocena ni samo 

številka. Učenec dojame oceno zelo osebno in čustveno. Tako moramo tudi pri ocenjevanju 

upoštevati učenčeva močna področja in njegove vzgojno-izobraževalne potrebe. 

Individualiziran program učenca s posebnimi potrebami pa navadno ne opredeljuje dovolj 

jasno prilagoditev, ki naj bi jih učitelj upošteval pri oblikovanju kriterijev za ocenjevanje 

znanja učenca s posebnimi potrebami, zato se tu učitelji navadno znajdejo v dilemi, kako 

ocenjevati znanje učencev s posebnimi potrebami – ali naj kriterije prilagodijo učencu glede 

na njegove primanjkljaje, ovire oziroma motnje ali naj vse učence, tudi učence s posebnimi 

potrebami, ocenjujejo po enakih kriterijih.  

 

2.1 UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI V INTEGRACIJI IN INKLUZIJI 

 

Vzgoja in izobraževanje učencev s posebnimi potrebami sta v zadnjih 50 letih doživela velike 

spremembe. Upad števila učencev s posebnimi potrebami v prilagojenih programih je 

posledica procesov integracije in inkluzije. Razprave o pojmu in pojavu integracija so trajale 

več desetletij, saj so menili, da je pojem nejasen in nespecifičen, ker se lahko uporablja v 

različnih kontekstih. Nekateri so pojem integracija uporabljali za končni cilj, drugi pa kot 

metodo in način dela z učenci s posebnimi potrebami (Badjuk, 2003; Lisec, 2007). Zaradi 



 

4 

nejasnosti je Bleidick (Opara, 2005) predlagal opustitev pojma integracija, vendar je nato z 

Deklaracijo OZN o pravicah prizadetih integracija dobila velik zagon in prerasla v pravo 

gibanje. Tako je proces integracije začel spodbujati enakopravno vključevanje učencev v 

redne osnovne šole (Opara, 2005). Zanjkovič (2005, str. 98) opredeli integracijo kot 

»vključitev otrok s posebnimi potrebami v redno okolje, zagotavljanje ustreznih pogojev in 

načinov dela z njimi ter odnosov medsebojnega sprejemanja in spoštovanja«, Corbett (1999) 

pa pravi, da je integriran lahko le učenec, ki se prilagodi zahtevam šolskega okolja in ki je 

pripravljen ter spodoben delati tako, kot se pričakuje od vrstnikov. 

 

Kavkler (2008, str. 11) pa izpostavlja, da »integracija pogosto pomeni le namestitev otroka s 

posebnimi potrebami v redno ustanovo, kjer se poskuša spremeniti, prilagoditi šolsko in širše 

okolje učenca nekemu »povprečju«, da se lahko vključi v redni sistem vzgoje in 

izobraževanja in dosega predpisane standarde znanja branja, pisanja, računanja. Kdor pa ne 

more doseči minimalnih vzgojno-izobraževalnih standardov in se prilagoditi učnemu okolju, 

ne more doseči popolne integracije v šolsko okolje.« 

 

Razlike med inkluzijo in integracijo pa še dodatno opredeli Farell (2005), ki pravi, da se pri 

integraciji šolski sistem ne spremeni, uvedeni pa so že določeni ukrepi. Pri integraciji učitelj 

išče nove načine, s katerimi bi lahko v različne dejavnosti vključil vse učence, inkluzivna 

praksa pa spodbuja strokovne delavce k razmišljanju o pristopih poučevanja, uporabi različnih 

oblik pomoči in o načinih odzivanja na potrebe vseh učencev. »Ker inkluzija omogoča 

otrokom s posebnimi potrebami, da se šolajo v rednih šolah, je treba šolam omogočiti tudi 

dodatne vire, npr. učno pomoč in dodatna gmotna sredstva« (Kavkler, 2008, str. 11). 

 

Pravica učencev s posebnimi potrebami do enakih možnosti izobraževanja je v večini držav 

Evropske unije in držav članic OECD zagotovljena že v zakonodaji javnega sistema vzgoje in 

izobraževanja (OECD, 2005).  

 

Leadbetter (Hvala, 2004; Lisec, 2007) navaja tri razsežnosti integracije, in sicer: lokacijsko, 

funkcionalno in socialno. Učenec je lokacijsko integriran, ko je nameščen v istem prostoru z 

vsemi drugimi učenci v razredu, vendar je ločen v vseh pogledih. Poučevanje se izvaja na 

istem mestu, vendar med poučevanjem učenca s posebnimi potrebami in poučevanjem drugih 

učencev ni medsebojne povezanosti, komunikacije in aktivnosti. Funkcionalno integriran 

učenec sprejema učni načrt, ki je v splošnem podoben učnemu načrtu drugih učencev. Učitelj 
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pri tem ustvarja medsebojne aktivnosti v istih prostorih z isto opremo. Učenec je socialno 

integriran, ko je sposoben navezovati socialne stike s preostalim delom razreda.  

 

Socialna integracija učencev s posebnimi potrebami je za uspešno delovanje integriranih 

razredov enako pomembna kot vzgojno-izobraževalna integracija. Pri vzgojno-izobraževalni 

integraciji gre za povezovanje in združevanje učencev s posebnimi potrebami z otroki brez 

okvar, motenj in primanjkljajev v ustanovah, v katerih se izvajajo različni izobraževalni 

programi (izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo 

ter prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom (Demšar 

Pečak, 2000; Vovk Ornik, 2011). Socialna integracija pomeni spretnost in ustvarjanje 

čustvene vezi z vrstniki, s kolektivom, z razredom; pomeni vključenost v socialno skupino in 

pripadnost socialni skupini. To prispeva k občutku sprejetosti, povezanosti, k občutku 

varnosti ter enakopravnosti in enakovrednosti (Skalar, 1995). 

 

Organizacijske oblike šolske integracije pa so različne: 

 V integrativnem razredu poteka pouk skupaj z učenci s posebnimi potrebami in z 

drugimi učenci. Učitelj splošne šole in posebni učitelj skupaj vodita pouk v razredu, v 

katerem je zmanjšano število učencev, učne vsebine pa so prilagojene individualnim 

potrebam. Vrsta in teža prizadetosti vplivata na število učencev s posebnimi 

potrebami. 

 V kooperativnem razredu je ohranjena zunanja diferenciacija. Posebni šolski razred in 

redna šola izvajata skupno delo, ki obsega skupno udeležbo pri šolskih prireditvah in 

določenih predmetih, kot sta npr. glasba in šport. 

 V spodbujevalnem ali majhnem razredu preživijo daljše časovno omejeno obdobje 

učenci z učnimi in vedenjskimi težavami. Delo poteka skladno z učnim načrtom v 

majhnem razredu s posebnim šolskim učiteljem. Učenci s posebnimi potrebami so v 

spodbujevalnem razredu optimalno izpostavljeni, tako da imajo možnost resnega 

vključevanja v redno delo. 

 Varstveni učitelj je prisoten določeno število uri na teden v razredu, v katerem sta 

vključena eden ali dva učenca s posebnimi potrebami (Bratož, 2004).  
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Temeljna načela za uspešno integracijo so: 

 Vsak učenec, tudi učenec s posebnimi potrebami, ima pravico biti sprejet, biti skupaj z 

vrstniki ter imeti naklonjenost in zaupanje učitelja. 

 Vsi učenci in tudi njihovi starši morajo biti obravnavani z vsem spoštovanjem. 

 Strategije načrtovanja inkluzije se morajo razvijati na sistemski in individualni ravni. 

 Oblikovanje pogojev, ki omogočajo upoštevanje individualnih potreb vseh učencev. 

 Pomembno je optimalno upoštevanje vzgojno-izobraževalnih potreb vseh učencev 

(Bratož, 2004). 

 

Z vključevanjem učencev s posebnimi potrebami v ustrezne izobraževalne programe se 

želimo izogniti izključenosti učencev s posebnimi potrebami iz družbe in okolja, vendar 

integracija prinaša vrsto težav, saj se mora učenec s posebnimi potrebami hkrati vključiti v že 

obdelan, obstoječ svet, ki se mu mora podrediti, hkrati pa sprejeti obstoječa pravila in norme. 

Na pomanjkljivost integracije pa nas opozarja pojem inkluzije (Resman, 2001). 

 

Zagovorniki inkluzije trdijo, da ima ta pojem drugačen pomen kot integracija. Po njihovem 

mnenju je integracija prilagajanje učenca s posebnimi potrebami splošnemu okolju, inkluzija 

pa sočasno prilagajanje otroka okolju pa tudi prilagajanje okolja otroku (Opara, 2005). 

 

Negativna naravnanost do procesa inkluzije se navadno pojavi, ker posamezniki pri navajanju 

težav pri uresničevanju inkluzije v praksi ne »upoštevajo štirih elementov, ki pomagajo 

opredeliti inkluzijo, in sicer: inkluzija je proces, ki terja odstranitev ovir, prisotnost in 

participacijo vsakega posameznika in posebno pozornost do rizičnih skupin udeležencev 

vključevanja v ožje šolsko in širše družbeno okolje« (Kavkler, 2008, str. 12). 

 

Resman (2001) opredeljuje inkluzijo kot pedagoški in socialni pojav ter psihološki proces 

vključevanja otrok s posebnimi potrebami v običajne vzgojno-izobraževalne razmere. Torej je 

inkluzija popolnejši in kakovostno drugačen proces vključevanja učencev s posebnimi 

potrebami v običajne šole; pri tem ne gre samo za prilagajanje, vendar tudi za oblikovanje 

kulture, v kateri se podpirajo in gojijo različne potrebe. V nasprotju z integracijo je učenec s 

posebnimi potrebami strokovne pomoči deležen v razredu in ne zunaj njega. 
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Razvoj inkluzije ne sme potekati izolirano, ampak mora biti eden izmed pristopov celotnega 

šolskega sistema, ki »odpravlja izključevanje vseh otrok, posebno pa še otrok s posebnimi 

potrebami, zato pomeni pomembno spremembo šolske politike in prakse« (Kavkler, 2008, str. 

11). 

 

Poznamo dve vrsti inkluzije, in sicer popolno in selektivno inkluzijo (Schmidt, 2001). 

 

Načela popolne inkluzije: 

 Zagotavlja prilagoditve vsem učencem s posebnimi potrebami v rednem razredu. 

 Učenci s posebnimi potrebami pridobivajo izobrazbo z enako starimi vrstniki. 

 Učitelj in šolsko osebje sta odgovorna za izobraževanje učencev, specializirani 

strokovnjaki (specialno-rehabilitacijski pedagogi, logopedi, fizioterapevti …) pa so 

odgovorni za nudenje pomoči šolskemu osebju. 

 Razvijanje medvrstniških odnosov in spodbujanje socialnega razvoja temeljita na 

izkušnjah, pridobljenih v osnovni šoli (Schmidt, 2001). 

 

Delno vključevanje učencev s posebnimi potrebami v redne osnovne šole pa zajema 

selektivna inkluzija, saj temelji na predpostavki, da izobraževanje v redni osnovni šoli ni 

primerno za vse učence s posebnimi potrebami (Lisec, 2007). 

 

Inkluzivno naravnan vzgojno-izobraževalni proces zahteva kolektivno odgovornost vseh 

strokovnjakov – od vladnih služb, širšega okolja do šolskih strokovnjakov – pa tudi 

profesionalni razvoj osebja šol, ki vključuje poglabljanje že obstoječih znanj in veščin ter 

razvijanje novih (Kavkler, 2002). Ključno vlogo pa ima učitelj, saj lahko edino on poskrbi za 

inkluzivno klimo v razredu, ustrezno poučevanje s prilagoditvami procesa poučevanja in za 

preverjanja znanja. 

 

Integracija in inkluzija sta procesa vključevanja učenca s posebnimi potrebami, pri 

vključevanju učencev s posebnimi potrebami pa se moramo vprašati, kaj je za učenca boljše 

in koristnejše. Integracija pomeni enosmerno prilagajanje manjših skupin družbi, pri inkluziji 

pa gre za dvosmerno prilagajanje (obe skupini se prilagajata). Galeša pravi (1997), da je kot 

dolgoročen cilj razvoja vzgoje in izobraževanja inkluzija strokovna in sprejemljiva, vendar 

težko uresničljiva in zahtevna. Smiselno je, da začnemo integracijo in postopno uvajamo 
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elemente inkluzije, saj je inkluzija globlji koncept, pri katerem si prizadevamo, da subjekt 

postane del celote (Resman, 2001).  

 

2.2 ZAKONSKA UREDITEV IZOBRAŽEVANJA UČENCEV S POSEBNIMI 

POTREBAMI  

 

Vzgoja in izobraževanje učencev s posebnimi potrebami imata v Sloveniji dolgo zgodovino.  

 

Začetki opredeljevanja učencev s posebnimi potrebami segajo v leto 1958, ko je bil sprejet 

Splošni zakon o šolstvu, ki je določeval, da imajo vsi državljani enako pravice do šolanja in 

vzgoje. Dve leti pozneje je bil sprejet Zakon o posebnem šolstvu, predhodnik pozneje 

sprejetega Zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem 

razvoju. Leta 1977 je bil sprejet Pravilnik o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in 

mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, s katerim so opustili 

kategorizacijo ter uvedli koncept razvrščanja in spremenili poimenovanje skupin učencev s 

posebnimi potrebami. »Po določbah tega pravilnika so se razvrščali: duševno moteni otroci, 

otroci s slušnimi in govornimi motnjami, slepi in slabovidni otroci, otroci z drugimi telesnimi 

motnjami, vedenjsko in osebnostno moteni ter otroci z več vrst motenj« (Bela knjiga, 2011, 

str. 277). 

 

Izrazitejše spremembe v izobraževanju učencev s posebnimi potrebami je prinesla Bela knjiga 

o vzgoji in izobraževanju v Republiki Slovenji (1995), ki je bila glavni vzrok za nov Zakon o 

osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranji vzgoje in izobraževanja ter za Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP). ZUOPP je bil sprejet leta 2000, vendar se 

zaradi neustreznih načrtov in ukrepov v praksi ni izvajal. Glavna cilja Zakona o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami sta bila zmanjšanje ločenih oblik šolanja ter vpeljava inkluzivnih 

in prožnejših oblik šolanja otrok s posebnimi potrebami, uvedel pa je določene spremembe: 

 Uveden je bil termin »otroci s posebnimi potrebami«, ki je dozdajšnjim skupinam 

otrok s posebnimi potrebami dodal dve novi, in sicer učence s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja in dolgotrajno bolne učence. S spremembo se je povečal 

delež učencev s posebnimi potrebami, in sicer z 1,5 % na 5,8 % celotne populacije 

osnovnošolskih učencev v letu 2008. 
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 Uveden je bil program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo v 

redne šole in vrtce. Učenci s posebnimi potrebami so imeli pravico do prilagoditev 

učnega okolja in dodatne strokovne pomoči. 

 ZUOPP je omogočil prehajanje med programi šol in možnost izvajanja prilagojenih 

programov v rednih šolah (Bela knjiga, 2011). 

 

Danes šolanje učencev s posebnimi potrebami opredeljuje tudi Zakon o osnovni šoli (2006). 

11. člen navaja, da morajo biti učencem s posebnimi potrebami zagotovljeni ustrezni pogoji 

za njihovo vzgojo in izobraževanje. Po 2. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami in 11. členu Zakona o osnovni šoli so učenci s posebnimi potrebami »otroci z 

motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne 

funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani 

otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci 

z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo 

prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali 

prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in 

izobraževanja« (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011).  

 

2.3 UČENCI S POSEBNIMI POTREABMI 

 

2.3.1 UČENCI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Motnjo v duševnem razvoju lahko opredelimo kot nevrološko pogojeno motnjo, ki se pojavi 

pred osemnajstim letom starosti in se pri posamezniku pokaže v pomembno nižjih 

intelektualnih sposobnostih ter pomembnih odstopanjih med mentalno in kronološko 

starostjo.  

 

Učenci z motnjami v duševnem razvoju imajo:  

 pomembno znižano splošno intelektualno raven oz. znižane sposobnosti učenja, 

sklepanja in reševanja problemskih okoliščin ter znižane sposobnostmi abstraktnega 

mišljenja in presojanja; učenci z motnjo v duševnem razvoju na standardnih testih za 

ugotavljanje splošne intelektualne sposobnosti oziroma funkcioniranja od sovrstnikov 

odstopajo za več kot dve standardni deviaciji;  
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 znižane prilagoditvene funkcije oziroma spretnosti; raven prilagoditvenih funkcij 

opredelimo glede na učenčevo kronološko starost in z odstopanjem na vsaj dveh 

področjih, in sicer na socialnem, konceptualnem ali na praktičnem. Primanjkljaji 

prilagoditvenih funkcij se kažejo pri govoru in komunikaciji, samostojnosti, skrbi 

zase, socialnih spretnostih, sposobnostih praktičnih znanj in skrbi za lastno varnost.  

 

Motnje v duševnem razvoju se lahko pojavljajo hkrati z drugimi razvojnimi motnjami in 

motnje ne moremo definirati na podlagi testiranj inteligenčnega kvocienta, ampak na osnovi 

ugotovljenih prilagoditvenih funkcij (Vovk Ornik, 2014).  

 

Vzroki za motnje v duševnem razvoju lahko nastopijo pred rojstvom, v času okoli rojstva ali 

po rojstvu. Genetsko prenesene motnje (npr. fenilketonurija), kromosomske deviacije, bolezni 

ali motnje matere in izpostavljenost škodljivim zunanjim dejavnikom (npr. kajenje, alkohol 

ali druge) so lahko vzrok za motnjo v duševnem že pred rojstvom. Motnje v nosečnosti in 

različni zapleti pri porodu (hipoksija, anoksija, obrojstvena travma) so lahko vzrok, ki se 

pojavi ob rojstvu. Ponatalni vzroki motnje v duševnem razvoju pa so lahko različne infekcije 

ali zastrupitve (npr. meningistis) ali dejavniki okolja (neustrezna, nezadostna prehrana, 

poškodbe glave, pomanjkanje zgodnjih kognitivnih spodbud) (Gargiulo, 2012). 

 

Glede na stopnjo motnje v razvoju ločimo naslednje vrste učencev: 

 Učenec z lažjo motnjo v duševnem razvoju  

Ima znižane sposobnosti za učenje in usvajanje splošnih znanj. Miselni procesi 

potekajo v večini le na konkretni ravni, učenec pa uporablja preprostejši jezik ter 

velikokrat nezrelo presoja in se odziva v socialnih okoliščinah. Ima težave usmerjanja 

in zadrževanja pozornosti ter selektivnega spremljanja dražljajev. Težave ima pri 

matematičnem sklepanju in prenosu matematičnih konceptov k problemskim nalogam. 

Usvoji lahko osnovne računske operacije ter osnovne veščine branja in pisanja (Vovk 

Ornik, 2014).  

 

 Učenec z zmerno motnjo v duševnem razvoju  

Ima različno razvite posamezne sposobnost. Lahko usvoji osnove branja, pisanja in 

računanja, na gibalnem, likovnem in glasbenem področju pa je lahko uspešnejši. 

Prilagoditve učenja in poučevanja ter konkretna ponazorila mu omogočajo lažje 

usvajanje pri učnem procesu. Pri lažjih, preprostejših in nezahtevnih opravilih je 



 

11 

samostojen, medtem ko pri težjih in zahtevnejših opravilih potrebuje podporo in 

različno stopnjo pomoči (Vovk Ornik, 2014). 

 

 Učenec s težjo motnjo v duševnem razvoju 

Razume preprosta sporočila in navodila ter se nanje odzivajo. Svoje potrebe lahko 

sporoča ob pomoči podporne ali nadomestne komunikacije. Opravlja lahko 

najpreprostejša opravila in se orientira v ožjem okolju, vendar pri tem potrebuje 

varstvo in vodenje. Pogosto so prisotne težave pri gibanju, druge razvojne motnje in 

bolezni, zato pri skrbi zase potrebuje pomoč (Vovk Ornik, 2014). 

 

 Učenec s težko motnjo v duševnem razvoju 

Učenec s težko motnjo v duševnem razvoju se lahko usposobi le za sodelovanje pri 

posameznih aktivnostih, saj sta razumevanje in upoštevanje navodil zelo omejena. 

Prav tako sta omejena zaznavanje in odzivanje na zunanje dražljaje; le redki učenci s 

težko motnjo v duševnem razvoju pa razvijejo osnovne govora in sporazumevanja. 

Ves čas potrebuje nego, varstvo in pomoč (Vovk Ornik, 2014).  

 

2.3.1.1  PRILAGODITVE PRI POUKU 

 

Spodbujanje generalizacije in transferja znanja pri učencih z motnjo v duševnem razvoju 

poteka: 

 z uporabo konkretnega gradiva pred abstraktnimi prikazi; 

 s seznanjanjem otrok s tem, da je določeno veščino mogoče uporabiti v različnih 

situacijah; 

 z učenjem veščine v različnih okoliščinah; 

 z uporabo različnih primerov in materialov. 

 

Učenci z motnjo v duševnem razvoju pa se lažje in učinkoviteje učijo po mnemoniki CLOCS-

RAM. 
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Tabela 1: Mnemonika CLOCS-RAM 

C (clarity) – jasnost Učenec mora vedeti, kaj mora pri določeni nalogi narediti 

in kaj se od njega pričakuje. 

L (level) – raven Naloga ne sme biti pretežka niti prelahka. 

O (opportunities) – možnosti  Učenec mora imeti možnost, da se v učnem procesu odziva. 

C (consequences) – posledice Pomembna je povratna informacija za ustrezno opravljeno 

dejavnost. 

S (sequence) – zaporedje Naloga mora biti načrtovana v logičnem zaporedju. 

R (relevance) – pomembnost Naloga mora biti povezana z učenčevim življenjem, da jo 

ustrezno osmisli. 

A (application) – uporaba Učitelj naj učencu pokaže, kako naj se uči s pomočjo učnih 

strategij v povezavi z vsakdanjim življenjem. 

M (monitoring) – spremljanje Učitelj mora spremljati učenčev napredek (kaj je že 

dosegel). 

Vir: Gargiulo, 2012, str. 175. 

 

2.3.2 SLEPI IN SLABOVIDNI UČENCI TER UČENCI Z OKVARO VIDNE FUNKCIJE 

 

Slepi in slabovidni so tisti, ki imajo okvaro ostrine vida ali okvare vidnega polja, ki lahko 

nastanejo zaradi najrazličnejših vzrokov. »Merilo za oceno vidnega polja je izvid perimetrije« 

(Vovk Ornik, 2014, str. 8). 

 

Glede na to razlikujemo naslednje vrste učencev: 

A) Slabovidni učenec 

Slabovidni učenec ima ostrino vida od 0,30 do 0,05 in zožitev vidnega polja v vseh 

meridianih nad 10 do vključno 20 stopinj okrog fiksacijske točke, in to ne glede na ostrino 

vida. 

 

Glede na to razlikujemo naslednje: 

 Zmerno slabovidni učenec ima od 10 do 30 odstotkov ostrine vida. Tak učenec 

potrebuje delno prilagojene učne pripomočke ter specialni trening na področju 

komunikacijskih tehnik in orientacije. V šoli dela po metodi za slabovidne. Ohranja 
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hitrost kot videči vrstniki ob pomoči prilagojenih gradiv in uporabi pripomočkov za 

branje. 

 Težko slabovidni učenec ima od 5 odstotkov do 9,9 odstotka vida. Tak učenec 

potrebuje prilagojeno vzgojno-izobraževalno delo in pripomočke; v šoli dela po 

metodi za slabovidne. Učenec lahko bere črni tisk s prilagoditvijo ali z uporabo 

pripomočkov, vendar je njegovo branje ovirano in počasnejše od vrstnikov. Manjše 

predmete prepoznava do razdalje treh metrov (Vovk Ornik, 2014). 

 

B) Slepi učenec 

Slepi učenec ima ostrino vida manj kot 0,05, zoženo polje pa je 10 stopinj ali manj okrog 

fiksacijske točke ne glede na ostrino vida.  

 

Glede na to razlikujemo naslednje: 

 Slepi učenec z ostankom vida ima od 2 odstotka do 4,9 odstotka ostrine vida, zožitev 

vidnega polja pa je 10 stopinj ali manj okrog fiksacijske točke ne glede na ostrino 

vida. Učenec potrebuje prilagojeno vzgojno-izobraževalno delo in pripomočke. 

Pomembno je načrtno razvijanje preostalih čutil. V šoli dela po kombinirani metodi, in 

sicer delno po metodi za slepe, delno pa po metodi za slabovidne. Pri delu je 

počasnejši od vrstnikov. Manjše predmete prepozna na razdalji do 2 metrov.  

 Slepi učenec z minimalnim ostankom vida ima manj kot 2 odstotka ostrine vida, 

zožitev vidnega polja pa je 5 stopinj ali manj okrog fiksacijske točke ne glede na 

ostrino vida. Učenec vidi sence in obrise večjih predmetov, manjše predmete pa 

prepozna na razdalji 1 metra. Potrebuje prilagojeno vzgojno-izobraževalno deli in 

pripomočke. Tak učenec z minimalnim ostankom vida se uči na podoben način kot 

popolnoma slep učenec; zelo pomembno je načrtno razvijanje ostankov vida in drugih 

čutil. 

 Popolnoma slep učenec za vsakdanje življenje potrebuje stalni specialni trening. Pri 

vzgojno-izobraževalnem delu porablja prilagojene učne pripomočke na področju 

komunikacijskih tehnik, npr. pri branju uporablja brajico, dodatne didaktične 

pripomočke za pridobivanje abstraktnih pojmov in pripomočke za slepe za orientacijo. 

Pri slepem učencu učenje ne poteka s posnemanjem, vendar po tipnih in slušnih 

zaznavnih poteh. Dela po metodi za slepe (Vovk Ornik, 2014). 
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C) Učenec z okvaro vidne funkcije 

»Okvare vidne funkcije so lahko izražene kot posledica obolenja in/ali delovanja osrednjega 

živčevja. Prisotne so pri eno- ali obojestranski delno ali v celoti ohranjeni ostrini vida in pri 

eno- ali obojestransko delno ali v celoti ohranjenem vidnem polju« (Vovk Ornik, 2014, str, 9). 

 

Za oceno okvare vidne funkcije posameznika so potrebni izvidi, na katerih so zaznani znaki 

okvar osrednjega živčevja po objektivnih preiskavah. Te preiskave so klinične, 

nevroradiološke, nevrofiziološke, laboratorijske, genetske in druge. 

 

Zmerno slabovidni učenec in učenec z okvaro vidne funkcije potrebujeta začasnega 

spremljevalca pri zunajšolskih dejavnostih, na izletih in ekskurzijah, ob dnevih dejavnosti, v 

šoli v naravi, pri vsakodnevnih opravilih, praktičnem delu, laboratorijskih vajah ali kot pomoč 

pri rokovanju z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.  

 

Zmerno slabovidni učenec in učenec z okvaro vidne funkcije sta upravičena do začasnega 

spremljevalcače še ni končan proces zdravljenja, ko je še potrebna prilagoditev na 

slabovidnost oziroma okvaro vidne funkcije ali pri vstopu v vzgojno-izobraževalni program. 

 

Težko slabovidni učenec in slep učenec potrebujeta spremljevalca ves čas (Vovk Ornik, 

2014). 

 

Najpogostejše okvare ostrine vida in vidnega polja, ki se pojavljajo pri šolskih otrocih, so: 

glavkom, katarakta, miopija in retinopatija. Te pa vplivajo na to, kako učenec vidi.  

 

Na sliki 1 je primer, kako vidi oseba z glavkomom. Glavkom se pojavi, kadar očesna tekočina 

ne odteka iz očesa in se v njem zadržuje ali pa je očesne tekočine preveč; posledično se 

poveča očesni pritisk in pride do postopnega poslabšanja vida.  
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Slika 1: Primer, kako vidi oseba z glavkomom (Gargiulo, 2012, str. 450) 

 

Na sliki 2 je primer, kako vidi oseba s katarakto, pri kateri gre za motnost leče. 

 

 

Slika 2: Primer, kako vidi oseba s katarakto (Garguilo, 2012, str. 450) 

 

Na sliki 3 je primer, kako vidi oseba, ki je kratkovidna oziroma ima miopijo, pri kateri gre za 

zmanjšanje ostrine vida.  
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Slika 3: Primer, kako vidi oseba z miopijo (Gargiulo, 2012, str. 450) 

 

Na sliki 4 je primer, kako vidi oseba z retinopatijo. To je posledica sladkorne bolezni in v tem 

primeru so delci tkiva v steklovini zaradi krvavitev kapilar (Gargiulo, 2012).  

 

 

Slika 4: Primer, kako vidi oseba z retinopatijo (Garguilo, 2012, str. 450) 

 

2.3.2.1 PRILAGODITVE PRI POUKU 

 

Pri prilagajanju okolja slepim in slabovidnim učencem ter učencem z okvaro vidne funkcije 

moramo biti pozorni na primerno osvetlitev, barve in kontrastnost, velikost ter na oddaljenost 

in čas. 

V razredu moramo za slabovidnega učenca in učenca z okvaro vidne funkcije poiskati 

najugodnejši položaj za sedenje v razredu, ustrezno namestiti pohištvo, ustrezno uporabiti 
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senčenje (npr. s senčili, pomičnimi senčniki, z uporabo zatemnjenih očal) in ob slabi osvetlitvi 

uporabiti naprave z dodatno osvetlitvijo, npr. osvetljene lupe, elektronske povečevalne 

pripomočke). 

 

Pri pisanju naj učenec uporablja nebleščeč papir z debelejšimi linijami, učitelj pa mora 

poskrbeti za ustrezno povečano gradivo, kontrastne talne in stenske označbe, taktilne označbe, 

kontrasten tisk, ustrezno prilagoditev miz. 

 

Slaboviden učenec in učenec z okvaro vidne funkcije potrebujeta za vizualno diskriminacijo 

določen čas. Za uspešno sodelovanje pri aktivnostih moramo učencu omogočiti dodatne 

verbalne opore za dejavnosti, opozoriti ga moramo na spremembe v razredu, mu omogočiti 

opazovanje pred uro in po njej ter uporabiti avtentično gradivo za opazovanje (Gargiulo, 

2012).  

 

2.3.3 GLUHI IN NAGLUŠNI UČENCI  

 

Gluhi in naglušni učenci so tisti, ki ne morejo uporabljati poslušanja kot primarnega kanala za 

učenje oziroma lahko to počnejo le ob ustrezni pomoči. Izguba sluha ima vpliv na različna 

področja učenčevega življenja. Vpliva na socializacijo, sporazumevanje in tudi na 

izobraževanje. »Na govorno-jezikovne in komunikacijske veščine pomembno vplivajo vrsta 

in stopnja izgube sluha, čas nastanka – prelingvalno ali polingvalno, ustrezna in zgodnja 

habilitacija in rehabilitacija, kognitivne, osebnostne in druge lastnosti« (Vovk Ornik, 2014, 

str. 11). Prelingvalne okvare sluha se nanašajo na tiste, ki so nastopile že ob rojstvu oz. preden 

se je razvil govor, medtem ko so polingvalne okvare sluha nastale po tem, ko se je govor že 

razvil.  

 

Naglušen učenec ima povprečno izgubo sluha na govornem področju na frekvencah 500, 

1.000, 2.000 in 4.000 Hz manj kot 110 dB ter ima resne težave pri poslušanju govora in 

govorni komunikaciji. 
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Glede na stopnjo naglušnosti delimo učence v naslednje kategorije: 

 Učenec z lažjo izgubo sluha (povprečna izguba v govornem območju od 26 do 40 dB) 

ima obojestransko lažjo izgubo sluha ali zmerno izgubo na enem ušesu in je brez 

izgube na drugem ušesu. Učenec usvaja znanje in se sporazumeva po slušni poti. V 

tihem okolju sliši in razume glasovni govor, v hrupnem okolju pa si pomaga z veščino 

odgledovanja z ustnic. Pri sporazumevanju ima lahko težave z izgovarjavo glasov v 

besedah, usvajanjem besedišča, uporabo slovničnih pravil in z oblikovanjem povedi v 

smiselno celoto.  

 Učenec z zmerno izgubo sluha (povprečna izguba v govornem območju od 41 do 60 

dB) ima obojestransko zmerno izgubo sluha ali težko, najtežjo ali popolno izgubo na 

enem ušesu in je brez izgube na drugem ušesu. Govor in jezik usvaja po slušni poti s 

pomočjo slušnih pripomočkov in z odgledovanjem z ustnic; za to potrebuje več časa, 

saj glasov v besedah ne sliši popolnoma in jih tudi nerazumljivo izgovarja. Učenec z 

zmerno izgubo sluha ima težave pri razumevanju besed, povedi, besedila in sobesedila 

ter pravilni rabi slovničnih pravil.  

 Učenec s težko izgubo sluha (povprečna izguba v govornem območju od 61 do 90 dB) 

ima obojestransko težko izgubo sluha ali popolno izgubo sluha na enemu ušesu in 

zmerno izgubo na drugem ušesu. Govor in jezik upočasnjeno usvaja po slušni poti s 

pomočjo slušnega pripomočka, z odgledovanjem z ustnic in znakovnim jezikom. 

Učenec ima okrnjen besedni zaklad in težave pri usvajanju vseh jezikovnih ravni v 

govorjeni in tudi pisani besedi (Vovk Ornik, 2014). 

 

Gluhi učenec ima najtežjo izgubo sluha, pri kateri okrepitev zvoka ne koristi. Povprečna 

izguba sluha na frekvencah 500, 1.000 in 2.000 Hz je 91 dB in več. 

 

Glede na stopnjo izgube sluha delimo učence v naslednje kategorije:  

 Učenec z najtežjo izgubo sluha (povprečna izguba v govornem območju od 91 do 110 

db) ima obojestransko najtežjo izgubo sluha in je funkcionalno gluh. Slušno zaznava 

le s pomočjo slušnega pripomočka. Govor sliši zelo popačeno ali ga sploh ne sliši ter 

težko slušno loči besede med seboj. Uporaba polževega vsadka ali vsadka v 

možgansko deblo učencu omogoča, da primerno sliši. Govor in jezik lahko dobro 

usvoji le, če dovolj zgodaj dobi polžev vsadek ali vsadek v možgansko deblo in ob 

ustrezni strokovni pomoči.  
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 Učenec s popolno izgubo sluha – gluhi učenec (povprečna izguba v govornem 

območju nad 110 dB) – ne loči niti dveh jakosti niti dveh frekvenc in ni sposoben 

slišati ali razumeti govora, tudi če je okrepljen. Kinestetično zavedanje glasov, 

vizualna pot in znakovni jezik so načini za usvajanje govora in jezika. Govor učenca s 

popolno izgubo sluha je navadno nerazumljiv, posledice pa se kažejo v skromnem 

obsegu besednega jezika. Učenec se lahko uspešno sporazumeva v slovenskem 

znakovnem jeziku ali pisni obliki (Vovk Ornik, 2014). 

 

Gluhi in naglušni učenci imajo prizadeto sporazumevanje in poslušanje govora; posledično 

imajo lahko težave pri orientaciji, socializaciji in pri pridobivanju znanja.  

 

Gluhi in naglušni učenci lahko uporabljajo različne vrste slušnih aparatov (zaušesni, vušesni, 

sluhovodni) ali polžev vsadek.  

 

2.3.3.1  PRILAGODITVE PRI POUKU 

 

Uporaba prilagoditev lahko gluhemu in naglušnemu učencu omogoča lažje usvajanje znanja 

ter manj težav z orientacijo in s socializacijo. 

 

Učitelj lahko pri pouku za gluhega ali naglušnega učenca uporablja različne prilagoditve: 

 učitelj naj bo v razredu vedno z obrazom obrnjen proti učencu ter na takem mestu, da 

sence in bleščanje ne otežujejo odgledovanja z ustnic; 

 učitelj naj se med govorjenjem ne giblje; 

 uporaba zvočnih signalov; 

 učenec naj sedi v bližini učitelja; 

 izogibati se moramo nenaravnemu poudarjanju posameznih besed ali glasov, saj to 

lahko učencu otežuje odgledovanje; 

 uporaba pantomime ali demonstracij; 

 učitelj naj uporablja preprostejše izraze; 

 učitelj naj bo pri komunikaciji potrpežljiv, in če je učenčev govor težko razumljiv, ga 

prosimo za ponovitev, lahko ob pomoči pisanja, kretenj. 
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Pri pouku pa si lahko gluhi ali naglušni učenec pomaga z indukcijsko zanko, s FM-sistemi ali 

z osebnimi ojačevalniki zvoka. 

 

Učitelj kot posredovalec znanja pa pri poučevanju lahko uporablja različne pristope, ki 

gluhemu ali naglušnemu učencu omogočajo lažje usvajanje znanja: 

 Verbotonalni pristop zagovarja, da učenci z motnjami sluha lahko razvijejo poslušanje 

kot recepcijo jezika in govor kot ekspresivni jezik. Ta pristop poudarja uporabo 

preostalega jezika, ojačevalcev, raznih pomagal in govorno-jezikovni trening. 

 Totalna komunikacija spodbuja uporabo različnih komunikacijskih tehnik, saj te 

povečujejo posameznikovo zmožnost komuniciranja, razumevanja in učenja.  

 dvojezičnost – kultura gluhih je prepričanje, da je znakovni jezik naravni jezik gluhih, 

in zahteva po priznanju jezika kot njihovega prvega jezika (Gargiulo, 2015). 

 

2.3.4 OTROCI Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI MOTNJAMI 

 

Učenci z govorno-jezikovnimi motnjami imajo motnje pri usvajanju in razumevanju jezika pri 

govornem izražanju in te motnje niso posledica izgube sluha. Kažejo se v razumevanju 

govora in govorno-jezikovnem izražanju. Sekundarno se motnje v govorno-jezikovnem 

sporazumevanju kažejo tudi na področju branja, pisanja in učenja v celoti. 

  

Glede na govorno-jezikovne motnje razlikujemo učence z lažjimi, zmernimi, s težjimi in 

težkimi govorno-jezikovnimi motnjami: 

 Učenec z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami »odstopa od povprečja kronološko 

enako starih otrok vsaj na enem izmed teh področij: pragmatika, semantika, sintaksa, 

fonologija, artikulacija in fluentnost govora« (Vovk Ornik, 2014, str. 16). 

Razumljivost učenčevega govora je zmanjšana zaradi nadomeščanja, popačenja, 

izpuščanja glasov, neustreznega ritma, tempa in hitrosti govora. Zaostanek v razvoju 

govora pa lahko posledična vpliva na proces socializacije (Vovk, Ornik, 2014). 

 Učenec z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami pomembneje odstopa »od 

povprečja kronološko enako starih otrok na več področjih: pragmatika, semantika, 

sintaksa, fonologija, artikulacija in fluentnost« (Vovk Ornik, 2014, str. 16). Učenec 

ima težave pri razumevanju jezika, predvsem na višjih jezikovnih ravneh, razumljivost 

učenčevega govora pa je zmanjšana zaradi ene ali več motenj, kot so nadomeščanje, 
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neustrezna raba ali izpuščanje besed, skromnejše besedišče, popačenje ali izpuščanje 

več glasov ali zlogov, krajše povedi, neustrezni ritem, tempo in hitrost govora ter 

zaostanek v fonološkem razvoju govora. Učenec v šolskem obdobju pri usvajanju, 

izražanju in pri smiselni rabi govora, jezika in komunikacije potrebuje sistematično 

pomoč. Pomoč potrebuje pri usvajanju, utrjevanju in pri izkazovanju znanja. Težave 

se lahko pojavijo pri priklicu besed, zapomnitvi novih izrazov, tvorbi povedi, 

besednem redu v povedi, uporabi abstraktnih besed. Pri tem si lahko pomaga z 

dopolnilno ali nadomestno komunikacijo. Vpliv govorno-jezikovnih motenj pa lahko 

opazimo pri usvajanju veščin branja in pisanja (Vovk, Ornik, 2014). 

 Učenec s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami je v primerjavi z učenci enake 

kronološke starosti pri govorno-jezikovni komunikaciji zelo omejen. Sporazumeva se 

z gestami, s posameznimi glasovi, z besedami in s kratkimi povedmi. Razumevanje 

jezika je slabše razvito, zato je pomembna uporaba konkretnih vizualnih pripomočkov 

pri podajanju informacij. Razumevanje govora je nizko, predvsem zaradi 

nadomeščanja, popačenja in izpuščanja več glasov ali zlogov, neustrezne rabe ali 

izpuščanja vsebinskih besed, poenostavljenih in okrnjenih povedi, težav v motorični 

reakciji govora, neustreznega ritma, tempa in hitrosti govora. Učenec s težjimi 

govorno-jezikovnimi motnjami potrebuje sistematično logopedsko obravnavo; učenec 

je sposoben uporabljati dopolnilno in nadomestno komunikacijo. Učna uspešnost je 

zelo zmanjšana (Vovk, Ornik, 2014). 

 Učenec s težkimi govorno-jezikovnimi motnjami ima v primerjavi z otroki enake 

kronološke starosti pri komunikaciji velika odstopanja. »Izraža velik zaostanek ali 

težke motnje funkcionalne komunikacije« (Vovk, Ornik, 2014, str. 17). Razumevanje 

jezika je omejeno na razumevanje znanih besed in fraz iz znanega okolja. Učenec za 

sprejemanje jezika in komunikacijo potrebuje veliko konkretnih pripomočkov in zelo 

poenostavljen način govora. »Govorno se ne izraža ali pa je njegov govor za okolico 

nerazumljiv« (Vovk, Ornik, 2014, str. 18). 

 

2.3.4.1  PRILAGODITVE PRI POUKU 

 

Razumevanje učitelja, njegova podpora in upoštevanje priporočil za poučevanje in nudenje 

pomoči lahko učencu z govorno-jezikovnimi motnjami omogočajo lažje usvajanje znanja. 

 

Priporočila za poučevanje in nudenje pomoči: 
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 multisenzorno poučevanje, predvsem združevanje vizualnih in besednih načinov 

sporočanja; 

 nenehno preverjanje razumevanja, po potrebi parafraziranje ali obnova povedanega; 

 uporaba materialnih opor; 

 uporaba preprostejšega jezika; 

 poudarjanje pomembnih dejstev in strukturiranje zahtev; 

 pomoč opornih točk pri manj strukturiranih zahtevah (npr. spis, obnova); 

 dodaten čas za preverjanje razumevanja; 

 počasnejši tempo (Gargiulo, 2012). 

 

2.3.5 GIBALNO OVIRANI UČENCI 

 

Gibalno ovirani učenci imajo prirojene ali pridobljene okvare gibalnega aparata, osrednjega 

ali obrobnega živčevja. Gibalna oviranost se odraža v obliki funkcionalnih in gibalnih motenj. 

 

Glede na gibalno oviranost razlikujemo naslednje vrste učencev: 

 Učenec z lažjo gibalno oviranostjo ima težave, ki se kažejo kot nekoliko zmanjšane 

zmožnosti, kot npr. težave pri teku in daljši hoji po neravnem terenu, gibanje v skupini 

oseb, težave pri samostojni hoji zunaj zaprtih prostorov, težave pri koordinaciji 

gibanja. Učenec ima lahko težave pri opravilih, ki zahtevajo dobro spretnost rok. Ni 

odvisen od pripomočkov za gibanje, občasno pa lahko potrebuje prilagoditve izvedbe 

naloge ali prilagoditve okolja. Fizične pomoči pri izvajanju šolskega dela ne potrebuje. 

Občasno potrebuje prilagoditve programa in pripomočkov (npr. stol, miza, prilagojena 

pisala, orodje, informacijsko-komunikacijska tehnologija). 

 Učenec z zmerno gibalno oviranostjo ima zmanjšane zmožnosti gibanja. Pogosto 

uporablja pripomočke za gibanje (posebni čevlji, ortoze, bergle). Težave se kažejo pri 

hoji po neravnem terenu in hoji po stopnicah, kjer je počasnejši in potrebuje nadzor in 

oprijemanje. »Na srednje in večje razdalje uporablja prilagojeno kolo ali voziček za 

transport ali na ročni pogon ali pomoč in nadzor druge osebe« (Vovk, Ornik, 2014, str. 

19). Spretnosti rok so zaradi okvar ali odsotnosti udov zmanjšanje. Pri zahtevnejših 

dnevnih opravilih potrebuje nadzor, v šoli pa prilagojene dejavnosti in pripomočke.  

 Učenec s težjo gibalno oviranostjo lahko stopi na noge ali s pripomočki hodi na kratki 

razdalji, vendar hoja ni funkcionalna. Pri tem uporablja ortoze ali hodulje. »Za večji 
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del gibanja znotraj in zunaj prostorov potrebuje voziček na ročni pogon, 

elektromotorni voziček ali prilagojeno kolo. Pri tem potrebuje pomoč in nadzor druge 

osebe. Hoja po stopnicah ni mogoča« (Vovk, Ornik, 2014, str. 19). Spretnosti ene ali 

obeh rok so zmanjšane, kar posledično vpliva na grobo in fino motoriko. Gibalno 

oviran učenec potrebuje prilagojene dejavnosti in uporabo prilagojenih pripomočkov. 

Pri športu in šolskem delu potrebuje spremljevalca. 

 Učenec s težko gibalno oviranostjo je popolnoma funkcionalno odvisen. »Samostojno 

gibanje ni mogoče. Samostojno se lahko giblje samo z elektronskim vozičkom. Ima 

malo funkcionalnih gibov rok« (Vovk, Ornik, 2014, str 20). Učenec ima lahko motnje 

zaznavanja in občutenja dražljajev, orientacije in senzomotorične integracije. Ves čas 

je odvisen od fizične pomoči druge osebe. Pri pouku potrebuje stalno fizično pomoč 

druge osebe ter prilagoditve dejavnosti, okolja in pripomočkov (Vovk, Ornik, 2014). 

 

Vzroki za gibalno oviranost so lahko prenatalni, perinatalni ali ponatalni. Med prenatalne 

dejavnike uvrščamo genetske in kromosomske nepravilnosti ter zunanje dejavnike, kot so npr. 

infekcije, toksične substance). Perinatalni dejavniki so nedonošenost in različni obporodni 

zapleti, ponatalni dejavniki pa so predvsem poškodbe, zlorabe in infekcije (Gargiulo, 2015).  

 

Vzroki gibalne oviranosti so lahko različni: 

 Nevromotorične okvare 

 

Nepravilnosti oziroma poškodbe možganov, hrbtenjače ali živcev se pogosto odražajo v 

kompleksnih motoričnih težavah in lahko prizadenejo tudi druge sisteme. Med 

nevromotorične okvare uvrščamo cerebralno paralizo, spino bifido in poškodbe osrednjega 

živčnega sistema. 

 Degenerativne motnje 

 

Med degenerativne motnje uvrščamo mišično distrofijo, ki je napredujoča bolezen, pri kateri 

možgani niso prizadeti.  

 Mišično-skeletne motnje 

 

Otroški revmatoidni artritis in odsotnost udov sta dve vrsti mišično-skeletnih motenj 

(Gargiulo, 2015). 
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2.3.5.1  PRILAGODITVE PRI POUKU 

 

Gibalno ovirani učenec glede na svojo motnjo, okvaro ali primanjkljaj pri pouku potrebuje 

prilagoditve. Pri tem mora učitelj upoštevati specifike njegove motnje, okvare oziroma 

primanjkljaja. 

 

Priporočila za prilagajanje pouka: 

 Učitelj mora kontrolirati dražljaje v okolju in odstraniti morebitne moteče 

dejavnike. 

 Prilagoditi mora didaktično gradivo, čas, uporabo, informacijsko-komunikacijske 

tehnologije in metod dela, in sicer razdelitev učne ure na več manjših enot, 

uporaba parafraziranja, ključnih besed, povzetkov.  

 Gibalno oviranemu učencu naj bodo v pomoč slušni in taktilni ključi. 

 Pomembna sta poudarjanje močnih področij in postavitev dosegljivih ciljev. 

 Učitelj mora učencu nuditi psihosocialno pomoč in oporo. 

 Prilagoditve moramo oblikovati tako, da ohranjamo njegovo samostojnost. 

Pomembno je spodbujanje samostojnosti (Gargiulo, 2012). 

 

2.3.6 DOLGOTRAJNO BOLNI UČENCI 

 

Dolgotrajno bolni otroci so otroci z dolgotrajnimi motnjami in boleznimi, ki ovirajo otroke pri 

šolskem delu. Dolgotrajna bolezen je vsaka bolezen, ki ne izzveni v treh mesecih.  

 

»Otroka lahko opredelimo kot dolgotrajno bolnega le, če ima postavljeno diagnozo zdravnika 

specialista določenega področja. Diagnoza sama po sebi še ni zadostno merilo, da ima otrok 

posebne vzgojno-izobraževalne potrebe in da zato posledično potrebuje usmeritev. Za 

usmeritev je potrebna ugotovitev, da bolezen, zdravljenje ali morebitne posledice obojega 

pomembno vplivajo na otrokovo funkcioniranje v vzgojno-izobraževalnem procesu, na 

njegovo uspešnost in učinkovitost« (Vovk Ornik, 2014, str. 21). 

 

Epilepsija, astma in sladkorna bolezen so najpogostejše dolgotrajne bolezni, ki jih srečamo pri 

učencih v osnovni šoli.  
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Najpogostejši funkcionalni učinki dolgotrajne bolezni so: utrujenost, zmanjšana vzdržljivost, 

bolečine, učinki terapije, pomanjkanje izkušenj in pogosti izostanki od pouke. Vse to pa 

vpliva na učno uspešnost dolgotrajno bolnega otroka. 

 

2.3.6.1  PRILAGODITVE PRI POUKU 

 

Učitelj mora spoznati dinamiko bolezni ter konkretno fizično in psihosocialno pomoč otroku. 

Učencu mora dati občutek zaupanja. Učitelj mora v sodelovanju s starši ves čas spremljati in 

nadzirati učenčevo zdravstveno stanje. Zagotoviti mora učno okolje, v katerem bo 

minimaliziral povzročitelje napadov (npr. pri astmi zavese, blazine, prah na pohištvu, 

zračenje, sedenje stran od table zaradi prahu krede, dovolj tekočine). Učitelj mora imeti v 

sodelovanju s starši in z zdravstvenim osebjem pripravljen načrt ukrepov ob astmatičnem 

napadu in hujšem, smrtno nevarnem napadu.  

 

2.3.7 UČENCI S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA 

 

»Kot otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja usmerjamo otroke s težjo obliko 

specifičnih učnih težav, pri katerih se zaradi znanih ali neznanih motenj ali razlik v delovanju 

osrednjega živčnega sistema kljub povprečnim ali nadpovprečnih intelektualnim 

sposobnostim pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju« (Vovk 

Ornik, 2014, str. 23). 

 

Specifične učne težave so nevrofiziološko pogojene ter se kažejo kot zaostanek v zgodnjem 

razvoju in težave na področjih pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, 

branja, pisanja, pravopisa, računanja, socialne kompetentnosti in emocionalnega dozorevanja 

(Gargiulo, 2012). 

 

»Skupina motenj je heterogena in vključuje specifične motnje branja (disleksijo), pravopisne 

težave (disortografijo), specifične motnje računanja (specifične učne težave in diskalkulijo), 

motnje pisanja (disgrafijo) in primanjkljaje na področju praktičnih ter socialnih veščin 

(neverbalne motnje učenja in dispraksija)« (Vovk Ornik, 2014). 

 

Učenca s primanjkljaji na posameznih področjih identificiramo s pomočjo petih kriterijev. 

 



 

26 

2.3.7.1  PRILAGODITVE PRI POUKU 

 

Za premagovanje primanjkljajev na posameznih področjih učenja moramo upoštevati 

priporočila za nudenje pomoči glede na določen specifičen primanjkljaj. Ves čas pa lahko pri 

pouku sledimo splošnim priporočilom za poučevanje učencev s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja: 

 strukturirano poučevanje in učenje ter učenje po korakih; 

 življenjsko in konkretno ponazarjanje problemov; 

 razdelitev kompleksnih nalog na posamezne dele in učenje strategij njihovega 

reševanja; 

 multisenzorno poučevanje in učenje; 

 pomoč pri organiziranju zapiskov, izbiri strategij reševanja nalog; 

 spodbujanje močnih področij in učenčeve samopodobe; 

 odkrivanje in spodbujanje različnih oblik kompenzacije, npr. podaljšan čas, 

zmanjšanje posameznih obremenitev, oblike individualne pomoči (Gargiulo, 2012). 

 

2.3.8 UČENCI S ČUSTVENIMI IN Z VEDENJSKIMI TEŽAVAMI 

 

»Čustvene in vedenjske motnje ter motnje v socialni integraciji razporejamo v spekter in se 

praviloma pojavljajo z motnjami z drugih področij, kot so motnje pozornosti in aktivnosti, 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, govorno-jezikovne motnje, motnje avtističnega 

spektra idr.« (Vovk Ornik, 2014). 

 

Pri načrtovanju pomoči moramo upoštevati »učinkovanje bioloških, psiholoških, socialnih in 

okoljskih dejavnikov« (Vovk Ornik, 2014, str. 32). Ti v kombinaciji ali posamično sprožajo, 

vzdržujejo in oblikujejo učenčevo psihosocialno delovanje.  

 

Postopek usmerjanja poteka pri tistih učencih, pri katerih so spremembe v čustvenem 

odzivanju in vedenju prisotne dlje časa ter odstopajo od razvojno pričakovanih, normativnih 

vzorcev čustvovanja in vedenja. 
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Izražajo se v osnovnih skupinah, in sicer kot: 

 čustvene motnje; 

 vedenjske motnje;  

 v kombinaciji obeh kot čustvene in vedenjske motnje. 

 

2.3.8.1  PRILAGODITVE PRI POUKU 

 

Za uspešno delo učenca s čustvenimi in/ali z vedenjskimi težavami je zelo pomembno 

ustrezno načrtovanje pouka: 

 spodbujanje močnih področjih in korigiranje šibkih; 

 skupno postavljanje pravil in dogovorov ter preverjanje njihovega razumevanja; 

 jasna in kratka navodila; 

 jasen in vnaprej določen urnik ter potek dejavnosti; 

 zagotavljanje reda in ritma; 

 opozarjanje na morebitne spremembe; 

 uravnoteženje sedenja in gibanja; 

 krajše učne enote in aktivne zaposlitve; 

 učenca pohvalimo in smo mu zgled; 

 učencu ne samo prepovedujemo, ampak mu s pogovorom pomagamo priti do tega, kaj 

je ustrezno (Gargiulo, 20154). 

 

2.3.9 UČENCI Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI 

 

Avtizem je kompleksna pervazivna razvojna motnja z nevrološko-biološko osnovo, ki se 

pojavi v otroštvu. Primanjkljaji, ovire oz. motnje se kažejo na področjih: 

 socialne komunikacije in socialne interakcije; 

 vedenja, interesov in aktivnosti. 

  

»Avtistično motnjo opredelimo, kadar so primanjkljaji v socialni komunikaciji večji, kot bi jih 

pričakovali glede na siceršnjo otrokovo razvojno raven« (Vovk Ornik, 2014). Tovrstne motnje 

se kažejo v različnih stopnjah in različnih kombinacijah intenzitet ter povzročajo bolj ali manj 

slabo prilagodljivost zahtevam socialnega okolja. Avtistične motnje se pokažejo v zgodnjem 

otroštvu in pomembno vplivajo na delovanjem posameznika. 
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Avtistične motnje diagnosticiramo s pomočjo mednarodnih meril, in sicer mora imeti 

posameznih šest ali več posameznikov na naslednjih področjih: 

 kvalitativno oslabljen razvoj socialnih interakcij; 

 kvalitativno oslabljena besedna in nebesedna komunikacija ter imaginacija; 

 ponavljajoče se aktivnost ter izjemno ozki in bizarni interesi (Gargiulo, 2012). 

 

2.3.9.1  PRILAGODITVE PRI POUKU 

 

Poznavanje značilnosti avtističnih motenj je pomembno za načrtovanje dela: 

 Učencu z avtistično motnjo ne govorimo, kaj naj ne dela, ampak kaj naj dela. 

 Pomembno ga je fizično ustaviti in ga usmerjati s kratkimi navodili. Pomembno je 

besedo povezati z dejanjem. 

 Pomagati mu moramo, da se nauči sprejemljivejšega in ustreznejšega vedenja. 

 Ugotoviti moramo učenčev interes in ga spodbujati. 

 Učencem je treba zmanjšati število senzornih dražljajev, da bodo lažje obvladovali 

svoje okolje. 

 Učenec z avtistično motnjo na človeški glas ni pozoren. To ga lahko naučimo z 

uporabo kratkih in konkretnih stavkov.  

 Pri učencu z avtistično motnjo ne moremo pričakovati pozornosti na dve ali celo več 

aktivnosti hkrati. 

 Učenec mora imeti v razredu stalen delovni prostor, ki mu omogoča individualno in 

hkrati skupinsko delo. V tem delu razreda mora biti najmanj motečih dražljajev.  

 Učitelj naj načrtuje dejavnosti z veliko gibanja. 

 Učitelj mora pri učencu najprej pridobiti pozornost, šele nato lahko začne posredovati 

navodila.  

 Učitelj mora učencu podati jasno povratno informacijo o njegovem delu (Gargiulo, 

2012). 

 

2.3.10 UČENCI Z VEČ MOTNJAMI 

 

Učenci z več motnjami so tisti učenci, »ki imajo hkrati več primanjkljajev, ovir oz. motenj, 

navedenih v 2. členu ZUOPP-1« (Vovk Ornik, 2014, str. 40). 
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2.3.10.1 PRILAGODITVE PRI POUKU 

 

Pri učencih z več motnjami sta nujna zgodnja intervencija in sodelovanje učitelja, specialno-

rehabilitacijskega pedagoga, logopeda, fizioterapevta, zdravnika, staršev idr.). Postaviti 

moramo realna pričakovanja in spodbujati aktivno sodelovanje učenca. Ustrezno moramo 

urediti prostor in pri tem upoštevati prilagoditve za posamezno motnjo, oviro ali primanjkljaj 

(Gargiulo, 2015). 

 

2.4 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM ZA POUK ŠPORTA  

 

36. člen Zakona o usmerjanju otrok (2011) opredeljuje, da mora vzgojno-izobraževalni zavod 

za učenca s posebnimi potrebami pripraviti individualiziran program, s katerim bodo učencu s 

posebnimi potrebami omogočili primerne načine izobraževanja ter mu zagotovili ustrezne 

prilagoditve in pomoč. Z individualnim programom se določijo: 

 cilji in oblike dela na posameznih vzgojno in izobraževalnih področjih; 

 strategija vključevanja učenca s posebnimi potrebami; 

 potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in 

napredovanje pri posameznih predmetih; 

 uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije; 

 izvajanje fizične pomoči; 

 prehajanje med programi in potrebne prilagoditve pri organizaciji; 

 časovna razporeditev pouka;   

 organizacija in izvedba dodatne strokovne pomoči (Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami, 2011). 

 

2.5 OCENJEVANJE 

 

2.5.1 OPREDELITEV IN NAMEN OCENJEVANJA PRI PREDMETU ŠPORT 

 

Žakelj in Borstner (2012) opredeljujeta preverjanje in ocenjevanje kot zadnjo faza učnega 

procesa, ki je posledica celotnega procesa učenja. Osnovni namen ocenjevanja je 

»zagotavljanje informacij, ki se nanašajo na stopnjo doseženega znanja v odnosu na 
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postavljene kriterije ter v odnosu na predhodno raven znanja« (Žakelj in Borstner, 2012, str. 

225). 

 

Preverjanje in ocenjevanje sta sestavna dela vzgojno-izobraževalnega procesa, ki učencu, 

staršem in učitelju dajeta povratne informacije o učenčevem znanju. Učitelj pa na podlagi 

preverjanja in ocenjevanja načrtuje nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo (Krek in Metljak, 

2011). 

 

3. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni 

šoli (2013) opredeljuje ocenjevanje kot »ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenec 

dosega cilje oziroma standarde znanja ter se opravi po obravnavi novih vsebin iz učnih 

načrtov in po preverjanju znanja«. 

 

Po Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 

(2008) se za ocenjevanje znanja učencev posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v programe s 

prilagojenim izvajanjem, upoštevajo določila pravilnika, če z navodili za prilagojeno izvajanje 

programa osnovne šole niso navedeni drugačni načini ocenjevanja.  

 

Po namenu ločimo: 

 diagnostično ali začetno preverjanje in ocenjevanje – izvajamo ga na začetku 

poučevanja neke učne enote ali predmeta in je usmerjeno v ugotavljanje predznanja 

neke učne enote; predstavlja izhodišče za načrtovanje dela in ne gre samo za 

ugotavljanje količine predhodnega znanja, ampak tudi za njegovo strukturo – odnosi 

med pojmi – in ugotavljanje obstoječih nepopolnih struktur; 

 sprotno ali formativno preverjanje in ocenjevanje – izvajamo ga med učnim procesom;  

glavni namen je zbiranje informacij za čim učinkovitejše učenje in poučevanje; gre 

bolj za opis in ne toliko številčno oceno. Pri sprotnem preverjanju in ocenjevanju 

učencev ne primerjamo med seboj, ampak se osredinjamo na kakovost dosežkov 

oziroma nalog ter na napredek posameznih učencev; 

 končno ali sumativno preverjanje in ocenjevanje – usmerjeno je v ugotavljanje 

rezultatov zaključnega obdobja učenja; rezultati so izraženi v obliki ene ali več ocen 

(Marentič Požarnik, 2000). 
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2.5.2 SPLOŠNE NAPAKE PRI OCENJEVANJU ZNANJA  

 

Splošne napake pri ocenjevanju so navadno posledica individualnih meril za ocenjevanje in 

učiteljeve osebnosti. Učitelji dajejo pri ocenjevanju različen pomen znanju, pridnosti, 

inteligentnosti, nastopu, logičnemu mišljenju in drugim dejavnikom vzgojno-izobraževalne 

učinkovitosti. Različni učitelji različno vrednotijo motorične sposobnosti, motorično znanje, 

pridnost, prizadevnost, odnos do športa, športne uspehe zunaj šole itn. Ocenjevanje pa je 

navadno povezano z osebnostjo ocenjevalca in njegovim odnosom do učenca. 

 

Šolska ocena je razmeroma neobčutljiv merski instrument, saj s petstopenjsko letvico težko 

ugotavljamo majhne razlike v velikosti pojava, ki naj bi ga ocenili. 

  

Splošne napake pri ocenjevanju lahko po eni strani izvirajo iz učitelja, po drugi strani pa iz 

objektivnih dejavnikov (Kristan, 1992). 

 

Med učiteljeve napake sodijo: 

 

 Osebna enačba 

 

Pri tem gre za učiteljevo individualno posebnost, ki se pri ocenjevanju pokaže kot strogost ali 

blagost pri ocenjevanju, ta pa izvira iz učiteljeva vrednostnega sistema, njegovega odnosa do 

sveta in značaja (Kristan, 1992). Ocenjevalci lahko svoja merila spreminjajo glede na učence, 

razpoloženje, trenutno situacijo (Jurman, 1989). 

 

 Halo efekt 

 

Značilnost halo napake je ocenjevanje pod vplivom splošne sodbe o nekem učencu na podlagi 

mnenj drugih učiteljev (Kristan, 1992). Večinoma vsi učitelji podležejo napaki »halo efekta«, 

ta pa navadno zadane tiste učence, s katerimi je učitelj v konfliktu ali pa so mu simpatični 

(Jurman, 1989). 

 

 

 

 



 

32 

 Kontrast 

 

O kontrastu govorimo, kadar učitelj poudarjeno doživlja boljše in slabše učence. Pri tej napaki 

učitelj »boljšega« učenca višje oceni, čeprav si tega ne zasluži, »slabši« učenec pa je slabo 

ocenjen, čeprav je pokazal več (Kristan, 1992). 

 

 Prilagajanje skupini 

 

O prilagajanju skupini govorimo, kadar učitelj svoje ocenjevanje prilagaja kakovosti skupine. 

Rezultat tega je, da enake ocene v dobrem in slabem razredu ne kažejo enakega znanja, npr. 

znanje, ki je bilo v slabem razredu ocenjeno kot dobro, ne bi bilo tako dobro ocenjeno v 

boljšem razredu.  

 

2.5.3 NAČINI OCENJEVANJA 

 

V slovenskem izobraževalnem sistemu uporabljamo dva načina ocenjevanja, in sicer opisno 

in številčno ocenjevanje. V 1. in 2. razredu so učenci ocenjeni opisno, kjer je v enem ali več 

stavkih izraženo mnenje o učenčevem znanju ali izdelku v opisni obliki, pozneje pa so 

ocenjeni številčno. Pri številčnem ocenjevanju gre za petstopenjsko ocenjevalno lestvico, ki 

ima vrednosti od ena do pet (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju 

učencev v osnovni šoli, 2013). 

 

2.5.3.1 ŠTEVILČNO OCENJEVANJE 

 

Pri številčnem ocenjevanju gre za petstopenjsko ocenjevalno lestvico, ki ima vrednosti od ena 

do pet, in sicer: nezadostno (1), zadostno (2), dobro (3), prav dobro (4) in odločno (5). Učitelj 

si s pomočjo učnih ciljev in standardov znanja iz učnega načrta oblikuje lestvico kriterijev za 

določeno oceno. Učenci morajo biti s kriteriji seznanjeni pred ocenjevanjem. Številčna ocena, 

ki jo učenec dobi, pa učence med seboj klasificira in vrednoti (Pravilnik o preverjanju in 

ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, 2013). 

 

Številčna ocena ima tudi slabosti: 

 Ni dobra povratna informacija, saj učence le razvršča v pet skupin, posledično pa ne 

vemo, kaj učenci znajo in česa ne. 
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 Znanje učencev se razlikuje po obsegu in kakovosti, tega pa ne moremo primerjati 

med seboj s splošno številčno oceno. 

 Številčna ocene učence razvršča in jih med seboj primerja, tako da ne omogoča 

popolne individualizacije.  

 Številčne ocene med učenci spodbujajo nezdravo tekmovanje in slabo vplivajo na 

njihove medosebne odnose.  

 S številčno oceno spodbujamo učence za oceno in ne učenje za znanje. Številčne 

ocene so izrazita zunanja motivacija (Kristan, 1992). 

 Učenci se med seboj razlikujejo. Presežkov na določenih področjih ne moremo izraziti 

z najvišjo oceno – odlično, saj je pet stopenj premalo za razvrščanje glede na razlike 

med učenci (Razdevšek - Pučko, 1991). 

 

2.5.3.2  OPISNO OCENJEVANJE 

 

Opisno ocenjevanje je ena izmed oblik ocenjevanja, pri kateri z enim ali več stavki izrazimo 

mnenje o učenčevem znanju ali izdelku v opisni obliki. V opisni oceni učitelj napiše, kaj 

učenec zna oziroma obvlada, česa še ne obvlada in kaj mora narediti sam, skupaj s starši ali z 

učiteljem za napredek (Razdevšek - Pučko, 1999).  

 

Bistvo opisnega ocenjevanja je, da učitelj opisno opredeli učenca, pri tem pa upošteva vrsto 

dejavnikov, ki lahko vplivajo na njegovo uspešnost. Pri opisnem ocenjevanju ima vsak učenec 

svojo mapo, kamor učitelj vse šolsko leto vpisuje svoja opažanja o učencu, njegovem 

napredovanju in nagnjenjih, odnosu do dela, vloženem trudu, sodelovanju, delovanju v 

interesnih dejavnostih v šoli in zunaj šole, o samokritičnosti itn. Na podlagi teh zapiskov 

napiše opisno oceno, pri tem pa mora upoštevati učenčeve objektivne možnosti. Opisna ocena 

od učitelja zahteva stalno spremljanje učenca, odkrivanje močnih in šibkih področji ter 

njihovo razvijanje (Štemberger, 1996).  

 

Opisna ocena ima svoje prednosti: 

 Opisna ocena ima informativno vrednost, saj je povratna informacija učencem, 

staršem in učitelju. Učitelj v opisni oceni opiše učenčev napredek, razvoj in njegovo 

delo; je izhodišče za nadaljnje delo (Razdevšek - Pučko, 1991). 
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 Opisna ocena psihološko razbremenjuje učence in zmanjšuje tekmovalnost med njimi. 

Z opisno oceno ne izpostavljamo »slabših« učencev, ampak vsakemu učencu posebej 

omogočamo vpogled v svoje delo. Učenci se navadno trudijo doseči boljše rezultate, 

kot so jih imeli. Ne bojijo se ocenjevanja in so posledično bolj usmerjeni v napredek 

kot v oceno. Opisna ocena učitelju omogoča, da učencu predstavi vsakršen minimalen 

napredek (Štemberger, 1995; 1996). 

 Opisna ocena omogoča popolno individualizacijo, saj se od učitelja zahteva, da stalno 

spremlja učenčev napredek, njegova šibka in močna področja (Razdevšek - Pučko, 

1991). 

 Prednost opisne ocene je tudi vzgojna vloga. Ta se pokaže, ko učenec ugotovi, da sta 

lasten napredek in uživanje v športu pomembnejša od lastnega rezultata in rezultata 

sošolcev (Štemberger, 1995; 1996). 

 

Pomanjkljivost opisne ocene so naslednje: 

 Opisna ocena vzame učitelju veliko časa, saj mora učitelj veliko časa posvetiti 

opazovanju in zapisovanju učenčevega napredka. 

 Pri oblikovanju opisne ocene mora biti učitelj posebej pozoren, da je ocena napisana 

čim bolj objektivno in da ni samo učenčev opis, ampak da ima tudi vzgojno vlogo. 

 Opisne ocene pa so lahko tudi neustrezno zapisane ali pomanjkljive in izgubijo svojo 

funkcijo (Štemberger, 1995; 1996). 

 

2.5.4 OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI  

 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) ter Pravilnik o preverjanju 

in ocenjevanju znanja ter napredovanju v osnovni šoli (2013) opredeljujeta, da ocenjevanje 

znanja učencev s posebnimi potrebami v osnovni šoli poteka enako kot ocenjevanje vseh 

drugih učencev, in sicer je do 3. razreda ocenjevanje opisno, od 3. razreda naprej pa številčno 

– s petstopenjsko ocenjevalno lestvico, razen če z navodili za prilagojeno izvajanje programa 

osnovne šole niso določeni drugačni načini ocenjevanja znanja. 7. člen Zakona o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami (2011) pa učencu s posebnimi potrebami, usmerjenemu v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, ne glede 

na vrsto primanjkljaja, oviro oziroma motnje, omogoča prilagajanje organizacije, načina 

preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in časovne razporeditve. Vse prilagoditve pa 
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morajo biti zapisane v individualnem programu učenca s posebnimi potrebami. Na podlagi 

Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Zakona o osnovni šoli in Zakona 

o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je Strokovni svet za splošno izobraževanje 

pripravil Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in z dodatno 

strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo, v katerih so navedena splošna priporočila 

prilagajanja preverjanja in ocenjevanja (Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo, 2008).  

 

2.5.5 OCENJEVANJE PRI PREDMETU ŠPORT 

 

»Vrednotenje stopnje usvojenosti športnih znanj in spremljanje športnih dosežkov ter 

učenčevega (telesnega in gibalnega) razvoja so neločljive in nepogrešljive sestavine vsakega 

vzgojno-izobraževalnega dela« (Kovač idr., 2011, str. 51). Pravilnik o preverjanju in 

ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2013) ter učni načrt za predmet 

šport v devetletni osnovni šoli (Kovač idr., 2011) od učitelja zahtevata, da pri učencih 

preverja in ocenjuje usvojene standarde znanja, ki so opredeljeni v učnem načrtu. Standardi 

znanja, določeni v uradnem učnem načrtu, določajo minimalno raven znanja, ki naj bi jo 

dosegla večina učencev pri posameznih športih (atletika, gimnastika z ritmično izraznostjo, 

ples, košarka, rokomet, odbojka, plavanje, smučanje, pohodništvo in gorništvo) (Kovač, Jurak 

in Strel, 2003a). 

 

Kot navaja učni načrt za šport (Kovač idr., 2011, str. 51), je učiteljeva dolžnost, da celotno 

šolsko leto in v vseh fazah učnega procesa spremlja in zapisuje učenčev »telesni, gibalni ter 

funkcionalni razvoj, stopnjo usvojenosti različnih športnih znanj, osebne športne dosežke pri 

športni vzgoji, na razrednih, šolskih in drugih tekmovanjih, odsotnost, opravičevanje zaradi 

zdravstvenih problemov in vključevanje v zunajšolske športne dejavnost«. 

 

Učitelj pri predmetu šport preverja in ocenjuje praktične pa tudi teoretične vsebine, ki so 

opredeljene v učnem načrtu, te pa so po 8. členu Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju 

znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2013) v 1. in 2. razredu pri predmetu šport 

ocenjene opisno, od 3. do 9. razreda pa številčno, s petstopenjsko ocenjevalno lestvico.  

 

V učnem načrtu za predmet šport (2011) so vsebine razdeljene na praktične in teoretične, 

teoretične pa so nato razdeljene na splošne in specifične teoretične vsebine. Splošne teoretične 
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vsebine so predstavljene ob koncu vsakega triletja, specifične teoretične vsebine pa so 

predstavljene pri posameznem športu v vsakem razredu oziroma pri vsakem sklopu. Kovač, 

Jurak in Strel (2003b) navajajo temeljne pogoje, ki jih mora poznati učitelj za korektno in 

pravično ocenjevanje pri predmetu šport.  

 

Učitelj mora: 

 poznati in razumeti uradni učni načrt (operativne cilje in standarde znanja); 

 poznati predznanje in sposobnosti otrok (ugotavljanje t. i. začetnega stanja); 

 ustrezno pripraviti letno pripravo na pouk, tematske priprave in priprave za vsako uro; 

 v letno učno pripravo vključiti spoznavne cilje (gibalna in teoretična znanja) in 

natančno določiti standarde znanja, ki so merljivi (spremljata naj jih učitelj in učenec) 

in realni (ne prezahtevni in ne prelahki); 

 preverjati in ocenjevati le vsebine, ki jih je posredoval učencem, ne pa tudi tistih, ki so 

jih učenci pridobili zunaj šole; 

 poznati tehnike preverjanja in ocenjevanja; 

 ocenjevati ekonomično, objektivno in pošteno; 

 učenca navajati na kritično ocenjevanje lastnih dosežkov, dosežki pa naj bodo učencu 

kot motiv za nadaljnje delo. 

 

Kovač, Jurak in Strel (2003a) pa opozarjajo tudi na pomanjkljivosti, ki se lahko pojavijo pri 

ocenjevanju predmeta šport: 

 preverjanje in ocenjevanje le določenih vrst znanja (osredinjenost le na znanje tehnike, 

ne pa tudi uporabe tehničnega znanja v avtentičnih situacijah); 

 preozko razumevanje pojma znanje (teoretično in praktično znanje); 

 neenotni načini ocenjevanja med učitelji; 

 prepogosto ocenjevanje po vnaprej določenih absolutnih normah. 
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3 CILJI RAZISKAVE 

 

Vključevanje učencev s posebnimi potrebami v vse etape učnega procesa od učitelja zahteva 

razumevanje učenčevih posebnih potreb in ustrezno načrtovanje učnega procesa skladno z 

učenčevim individualnim programom. Individualni program učenca s PP pa navadno ne 

opredeljuje prilagoditev ocenjevanja pri predmetu šport, zato se tu učitelji navadno znajdejo v 

dilemi. 

 

Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje cilje: 

 Ugotoviti, kateri so glavni cilji učitelja pri ocenjevanju znanja učencev s PP pri 

predmetu šport. 

 Ugotoviti, kako pogosto učitelji pri oblikovanju ocene učenca s PP pri predmetu šport 

upoštevajo sodelovanje učencev pri pouku, obiskovanje športnih dejavnosti zunaj 

pouka, učenčev trud, učenčevo vedenje, napredek in znanje učenca ter zanimanje 

učenca do predmeta šport. 

 Ugotoviti, v sodelovanju s kom sestavljajo kriterije za ocenjevanje znanja učencev s 

PP pri predmetu šport. 

 Ugotoviti, s čim si učitelji pomagajo pri oblikovanju kriterijev ocenjevanja za učence s 

PP. 

 Ugotoviti, ali učitelji menijo, da imajo dovolj znanja za ocenjevanje znanja učencev s 

PP pri predmetu šport. 

 Ugotoviti, kaj menijo učitelji o prilagoditvah ocenjevanja znanja v individualnem 

načrtu učenca s PP za predmet šport. 

 Ugotoviti, na katere načine učitelji prilagajajo ocenjevanje znanja učencev s PP pri 

predmetu šport. 

 Ugotoviti, kaj na področju ocenjevanja znanja učencev s PP bi se radi učitelji še 

naučili.  

 Ugotoviti, ali učitelji vse učence ocenjujejo po istih kriterijih ali kriterije prilagajajo 

učencem s PP glede na njihovo stopnjo primanjkljajev, ovir oziroma motenj.  

 Ugotoviti, na katere načine učitelji motivirajo učence s PP za poznejše ukvarjanje s 

športom. 
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4 HIPOTEZE 

 

Skladno s postavljenimi cilji smo opredelili naslednje hipoteze. 

 

H 1: Glavni cilji učitelja pri ocenjevanju znanja učencev s PP pri predmetu šport so pridobitev 

ocene, motiviranje in spodbujanje učencev s PP za nadaljnje šolsko delo ter posredovanje 

povratne informacije o razvoju in napredku. 

 

H 2: Pri oblikovanju ocene učenca s PP učitelji najpogosteje upoštevajo sodelovanje učencev 

pri pouku športa in njegov napredek. Večina učiteljev pri oceni ne upošteva obiskovanja 

športnih dejavnosti zunaj pouka in zanimanja učenca za predmet. 

 

H 3: Učitelji najpogosteje sestavljajo kriterije za ocenjevanje v timu, in sicer v aktivu. 

 

H 4: Pri oblikovanju kriterijev za ocenjevanje znanja pri predmetu šport si učitelji 

najpogosteje pomagajo s standardi znanja iz učnega načrta. 

 

H 5: Učitelji menijo, da nimajo dovolj znanja za ocenjevanje znanja učencev s PP pri 

predmetu šport. 

 

H 6: Prilagoditve ocenjevanja znanja v individualnem načrtu učenca s PP so presplošne.  

 

H 7: Pri ocenjevanju znanja učencev s PP pri predmetu šport učitelji najpogosteje prilagajajo 

učne oblike, kriterije in čas ocenjevanja.  

 

H 8: Učitelji bi radi pridobili znanje, kako prilagoditi ocenjevanje glede na določeno vrsto 

primanjkljajev, ovir oz. motenj.  

 

H 9: Večina učiteljev vse učence ocenjuje po istih kriterijih.  

 

H 10: Učitelji učence s PP za poznejše ukvarjanje s športom motivirajo s pogovorom, z 

raznolikimi dejavnostmi in ozaveščanjem pomena gibanja za zdrav način življenja.  
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5 METODE DELA 

 

Metoda raziskovanja bo deskriptivna ali opisna. Raziskovalni pristop bo kvantitativna 

empirična pedagoška raziskava.  

 

5.1 VZOREC MERJENCEV 

  

Za potrebe raziskovanja smo oblikovali vzorec, ki so ga sestavljali razredni učitelji in športni 

pedagogi iz 11 slovenskih regij, ki so v šolskem letu 2014/15 poučevali predmet šport od 1. 

do 5. razreda in so poučevali učenca s posebnimi potrebami. Reprezentativnost vzorca smo 

zagotovili z naključnim izborom 12 osnovnih šol iz vsake slovenske regije, v kateri so bili 

izbrani razredni učitelji in športni pedagogi, ki poučujejo predmet šport od 1. do 5. razreda. 

Na šolah smo najprej pridobili soglasje ravnatelja oz. ravnateljice za sodelovanje učiteljev v 

raziskavi. 

 

Vzorec učiteljev je obsegal 68 (79,1 %) učiteljev razrednega pouka in 18 (20,9 %) športnih 

pedagogov, ki so v šolskem letu 2014/15 poučevali predmet šport od 1. do 5. razreda 

devetletne osnovne šole in so imeli v razredu učenca s posebnimi potrebami, ki je imel 

Odločbo o usmerjanju ali je bil v postopku pridobivanja odločbe.  

 

 

Graf 1: Struktura vzorca učiteljev glede na izobrazbo 
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84 (97,67 %) učiteljev je odgovorilo na vprašanje o starosti. Povprečna starost sodelujočih v 

raziskavi je bila 43,9 leta, povprečna delovna doba pa 19,91 leta.  

 

 

Graf 2: Struktura vzorca glede na spol 

 

V vzorec je bilo vključenih 86 učiteljev razrednega pouka in športnih pedagogov, od tega 69 

žensk (80,2 %) in 18 moških (19,8 %). 

 

 

Graf 3: Struktura vzorca učiteljev glede na regijo 
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V vzorec smo vključili učitelje iz 11 slovenskih regij. V raziskavi je sodelovalo 7 (8,1 %) 

učiteljev iz Gorenjske regije, 20 (23,3 %) učiteljev Podravske regije, 9 (10, 5 %) učiteljev 

Pomurske regije, 1 (1,2 %) učitelj iz Goriške regije, 8 (9,3 %) učiteljev Obalno-Kraške regije, 

16 (18,6 %) učiteljev Osrednjeslovenske regije, 8 (9,3 %) učiteljev Primorsko-Notranjske 

regije, 6 (14,0 %) učiteljev Posavske regije, 4 (4,7 %) učitelji iz Jugovzhodne Slovenije, 1 

učitelj (1,2 %) iz Zasavske regije in 6 (7,0 %) učiteljev iz Savinjske regije. V raziskavi ni 

sodeloval noben učitelj iz Koroške regije. 

 

Tabela 2: Vrste primanjkljajev, ovir in motenj učencev s PP 

Vrsta primanjkljajev, ovir oziroma motenj f f % 

Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 20 23,2 

Učenci z več motnjami 16 18,6 

Učenci s čustvenimi in z vedenjskimi težavami 14 16,3 

Gibalno ovirani učenci 10 11,6 

Učenci z govorno-jezikovnimi motnjami 10 11,6 

Slepi in slabovidni učenci oz. učenci z okvaro vidne 

funkcije 

4 4,7 

Dolgotrajno bolni učenci 4 4,7 

Učenci z motnjami v duševnem razvoju 3 3,45 

Gluhi in naglušni učenci 3 3,45 

Učenci z avtističnimi motnjami 1 1,2 

Ni odgovora 1 1,2 

Skupaj 86 100,0 

 

Učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, so se morali v enem anketnem vprašalniku osrediniti na 

enega učenca s posebnimi potrebami, ki so ga poučevali. Če so imeli več učencev s posebnimi 

potrebami, so izpolnili več vprašalnikov. 

 

Tabela 2 prikazuje vrste primanjkljajev, ovir oziroma motenj, ki so jih navedli učitelji 

razrednega pouka in športni pedagogi v anketnem vprašalniku. Na enem anketnem 

vprašalniku (1,2 %) ni bilo označenih vrst primanjkljajev in ovir oziroma motenj.  
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Z raziskavo smo ugotovili, da so v redni program devetletne osnovne šole vključeni učenci 

vseh skupin učencev s posebnimi potrebami, ki jih navaja Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (2011), najštevilčnejša skupina pa so učenci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja (23,2 %), učenci z več motnjami (18,6 %) ter učenci s 

čustvenimi in z vedenjskimi težavami (16,3 %).  

 

Tabela 3: Vrste dolgotrajnih bolezni učencev s PP 

Vrsta dolgotrajne bolezni f f % 

Astma 2 50,0 

Sladkorna bolezen 1 25,0 

Ni navedeno 1 25,0 

Skupaj 4 100,0 

 

Pri dolgotrajno bolnih in gibalno oviranih učenih so morali učitelji opredeliti tudi vrsto 

dolgotrajne bolezni oziroma gibalne oviranosti. Tu so se ponekod pojavile težave, saj so 

nekateri učitelji med dolgotrajne bolezni navajali tudi nekatere vrste gibalne oviranosti (npr. 

mišično distrofijo), kar kaže na nepoznavanje dolgotrajnih bolezni ali pomanjkljive 

individualne programe učencev s posebnimi potrebami. Vrste dolgotrajnih bolezni učencev s 

posebnimi potrebami so bile sladkorna bolezen (1) in astma (2). Eden izmed učiteljev ni 

navedel dolgotrajne bolezni učenca s PP.  

 

Tabela 4: Medicinska diagnoza gibalne oviranosti učencev s PP 

Medicinska diagnoza gibalne oviranosti f f % 

Mišična distrofija 2 20,0 

Slaba mišična moč 2 20,0 

Artritis 1 10,0 

Nepravilen razvoj kosti 1 10,0 

Pritlikavost 1 10,0 

Multipla skleroza 1 10,0 

Miopatija 1 10,0 

Cerebralna paraliza 1 10,0 

Skupaj 10 100,0 
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Medicinske diagnoze gibalne oviranosti učencev s PP, ki so jih navedli učitelji, so bile: artritis 

(1), nepravilen razvoj kosti (1), pritlikavost (1), multipla skleroza (1), mišična distrofija (2), 

miopatija (1), cerebralna paraliza (1) in slaba mišična moč (2). Eden izmed učiteljev ni 

navedel vrste gibalne oviranosti učenca s PP. Pri analizi anketnih vprašalnikov smo opazili 

pomanjkanje znanja pri vrstah gibalne oviranosti, saj so nekateri učitelji dispraksijo navajali 

kot gibalno oviranost, vendar jo uvrščamo med primanjkljaje na posameznih področjih 

učenja. 

 

Tabela 5: Področja primanjkljajev učencev s PP 

Področja primanjkljajev f f % 

Ni navedeno 6 30,0 

Disleksija, disortografija in disgrafija 4 20,0 

Dispraksija 4 20,0 

Spomin in koncentracija 3 15,0 

Več področij 2 10,0 

Diskalkulija 1 5,0 

Skupaj 20 100,0 

 

Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja imajo težave na različnih področjih. 

Izsledki raziskave so pokazali, da ima največ učencev dispraksijo (20,00 %) in disleksijo, 

disortografijo oziroma disgrafijo (20,00 %). Velik odstotek učencev (15,00 %) ima težave s 

spominom in koncentracijo. Skrb vzbujajoče je dejstvo, da kar 6 učiteljev od 20 (30,00 %) ni 

navedlo področja primanjkljajev, pri preostalih področjih pa so učitelji navajali učni predmet 

in ne področij primanjkljajev (npr. namesto diskalkulija so navedli matematika), kar kaže na 

nepoznavanje področij primanjkljajev. Vendar pa si tu lahko zastavimo vprašanje, kako učitelj 

ve, kaj mora prilagajati pri vzgojno-izobraževalnem procesu, če ne pozna področja 

primanjkljajev. Posebej moramo tu opozoriti na učni predmet slovenščina, saj ima lahko 

učenec s PP pri tem predmetu primanjkljaje na treh področjih, in sicer disleksija (specifične 

motnje branja), disortografija (pravopisne težave) in motnje pisanja (disgrafija), prilagoditve 

pa so za vsako področje specifične.  
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Tabela 6: Kombinacije več vrst motenj pri učencih s PP 

Kombinacije različnih motenj f f % 

Gibalna oviranost ter čustvene in vedenjske težave 3 18,75 

Govorno-jezikovne motnje, vedenjske težave in socialna nezrelost 2 12,5 

Govorno-jezikovne motnje in dolgotrajna bolezen 2 12,5 

Govorno-jezikovne motnje in primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja 

1 6,25 

Avtistične motnje in gibalna oviranost 1 6,25 

Avtistične motnje, govorno-jezikovne motnje, motnje socialne 

interakcije, primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 

vedenjske težave 

1 6,25 

Primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter čustvene in 

vedenjske težave 

1 6,25 

Dolgotrajna bolezen, primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja in čustvene motnje 

1 6,25 

Ni navedeno 4 25,0 

Skupaj 16 100,0 

 

Pri učencih z več vrstami motenj smo učitelje vprašali, katere vrste motenj se pojavljajo pri 

posameznem učencu s PP. Najpogosteje se pojavljajo: gibalna oviranost v kombinaciji s 

čustvenimi in z vedenjskimi težavami (3), dolgotrajna bolezen v kombinaciji z govorno-

jezikovnimi motnjami (2) ter kombinacija govorno-jezikovnih motenj, vedenjskih težav in 

socialne nezrelosti (2). V 4 primerih ni bilo navedeno, katere vrste motenj se pojavljajo pri 

učencu z več motnjami. Z rezultati smo ugotovili, da se dolgotrajna bolezen, govorno-

jezikovne motnje in avtistične motnje največkrat pojavljajo v kombinaciji z drugimi 

motnjami, predvsem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ali s čustvenimi in z 

vedenjskimi težavami. 

 

VZOREC SPREMENLJIVK 

 

V raziskavi smo uporabili anketni vprašalnik (priloga 1), ki je bil sestavljen za potrebe 

raziskave. Namenjen je bil učiteljem razrednega pouka in športnim pedagogom, ki pri 

predmetu šport poučujejo učence s posebnimi potrebami. Pri sestavljanju vprašalnika smo si 
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pomagali z anketnim vprašalnikom Štemberger (2003). Anketni vprašalnik se začne z 

uvodnim delom, v katerem je na kratko predstavljen namen raziskave, nadaljuje se z vprašanji 

po nekaterih osnovnih osebnih podatkih: spol, starost, delovna doba, izobrazba, regija. 

Nadalje je vprašalnik sestavljen iz 11 vprašanj, od tega je 5 vprašanj zaprtega tipa, 2 vprašanji 

sta odprtega tipa, 1 vprašanje pa je kombiniranega tipa. V vprašalniku je ena Likertova 

lestvica stališč in 2 ocenjevalni lestvici.  

 

Anketni vprašalnik zajema spremenljivke, ki zajemajo naslednja področja: 

 podatki o učitelju; 

 vrsta primanjkljajev, ovir oziroma motenj učenca s posebnimi potrebami; 

 namen in cilji ocenjevanja znanja učencev s posebnimi potrebami pri predmetu šport; 

 oblikovanje ocene pri predmetu šport; 

 metode in oblike poučevanja športne vzgoje; 

 kriteriji za ocenjevanje znanja učencev s posebnimi potrebami; 

 usposobljenost za ocenjevanje učencev s posebnimi potrebami; 

 strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev; 

 individualni načrt učenca s posebnimi potrebami; 

 prilagajanje preverjanja in ocenjevanja, 

 motiviranje učencev s posebnimi potrebami. 

 

5.2 ORGANIZACIJA MERITEV 

 

V mesecu marcu 2015 smo na šolah pridobili privolitev ravnateljev, katerim smo podrobno 

predstavili namen in cilje raziskave. Po dogovoru so bili vprašalniki na šolo poslani v tiskani 

obliki oziroma so bili vročeni osebno. Dogovorili smo se za čas izpolnjevanja oziroma 

vračanja. Učitelji so vprašalnike vračali v zaprtih ovojnicah in s tem je bila zagotovljena 

anonimnost. Izpolnjevanje vprašalnikov je potekalo od 1. marca do 24. aprila 2015. 

 

5.3 METODE OBDELAVE PODATKOV 

 

Po koncu raziskave smo podatke ročno vnesli v računalnik, in sicer v program Microsoft 

Excel. Zbrane podatke smo obdelali z ustreznimi statističnimi postopki v programu IBM 

Statistical Product and Service Solutions (SPSS, različica 19.0.0.). Za analizo vsakega 
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vprašalnika smo uporabili frekvenčno porazdelitev (f, f %) atributivnih spremenljivk. Podatke 

smo prikazali opisno, grafično in v obliki strukturnih tabel. Odgovori odprtega tipa so bili 

vsebinsko analizirani in prikazani v tabeli od najbolj do najmanj uporabljenega odgovora. 
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6 REZULTATI 

 

V tem poglavju so predstavljeni rezultati anketnega vprašalnika. Ti so predstavljeni opisno, in 

sicer ob podpori preglednic oziroma grafov. 

 

CILJI PRI OCENJEVANJU ZNANJA UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI PRI 

PREDMETU ŠPORT 

 

Tabela 7: Cilji pri ocenjevanju znanja učencev s PP pri predmetu šport 

 Najbolj 

pomembno 

Pomembno Srednje 

pomembno 

Manj 

pomembno 

Najmanj 

pomembno 

Skupaj 

Spremenljivka f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Pridobitev 

ocene 

11 12,8 19 22,1 28 32,5 14 16,3 14 16,3 86 100,0 

Pridobitev 

informacije za 

sprotno 

spremljanje 

napredka pri 

učencu s PP 

40 46,5 29 33,7 12 13,9 4 4,7 1 1,2 86 100,0 

Pridobitev 

povratne 

informacije za 

lažje 

načrtovanje in 

vodenje pouka 

43 50,0 25 29,0 14 16,3 4 4,7 0 0 86 100,0 

Motiviranje in 

spodbujanje 

učencev s PP za 

nadaljnje šolsko 

delo 

56 65,1 23 26,8 5 5,8 2 2,3 0 0 86 100,0 

Posredovanje 

povratne 

informacije o 

razvoju in 

napredku 

46 53,5 30 34,9 7 8,1 3 3,5 0 0 86 100,0 
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Učitelje smo vprašali, kateri so njihovi najpomembnejši cilji ocenjevanja znanja učencev s 

posebnimi potrebami pri športu. Ti so: motiviranje in spodbujanje učencev s PP za nadaljnje 

šolsko delo (65,1 %), posredovanje povratne informacije o razvoju in napredku (53,5 %) ter 

pridobitev povratne informacije za lažje načrtovanje in vodenje pouka (50,0 %). Spodbudno 

je dejstvo, da je kar 80,2 % učiteljev je izbralo cilj pridobitev informacije za sprotno 

spremljanje napredka pri učencu s PP kot najpomembnejšega oziroma pomembnega in da 

nobeden izmed učiteljev ni izbral ciljev pridobitev povratne informacije za lažje načrtovanje 

in vodenje pouka, motiviranje in spodbujanje učencev s PP za nadaljnje šolsko delo ter cilja 

posredovanje povratne informacije o razvoju in napredku kot najmanj pomembne cilje 

ocenjevanja znanja pri predmetu šport. Skrb vzbujajoče pa je, da je 34,9 % učiteljev cilj 

pridobitev ocene izbralo kot najpomembnejši oziroma pomemben cilj.  

 

OBLIKOVANJE OCENE UČENCA S PP PRI PREDMETU ŠPORT 

Tabela 8: Oblikovanje ocene učenca s PP pri predmetu šport 

 Vedno Pogosto Občasno Redko Nikoli Skupaj 

Spremenljivka f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Sodelovanje 

učencev pri 

pouku športa 

40 46,5 36 41,9 7 8,1 3 3,5 0 0 86 100,0 

Obiskovanje 

športnih 

dejavnosti zunaj 

pouka 

1 1,2 12 14,0 20 23,3 19 22,0 34 39,5 86 100,0 

Učenčev trud 67 77,9 19 22,1 0 0 0 0 0 0 86 100,0 

Učenčevo 

vedenje  

21 24,4 28 32,6 15 17,4 13 15,1 9 10,5 86 100,0 

Napredek 

učenca 

74 86,1 10 11,6 2 2,3 0 0 0 0 86 100,0 

Znanje učenca  42 48,8 26 30,2 12 14,0 6 7,0 0 0 86 100,0 

Zanimanje 

učenca za 

predmet 

18 21,0 35 40,7 16 18,6 10 11,6 7 8,1 86 100,0 

 

Učitelje smo vprašali, kako pogosto pri oblikovanju ocene učenca s PP pri predmetu šport 

upoštevajo sodelovanje učencev pri pouku športa, obiskovanje športnih dejavnosti zunaj 

pouka, učenčev trud in vedenje, napredek učenca, znanje učenca in zanimanje učenca za 

predmet šport. Pri oblikovanju ocene učenca s PP pri predmetu šport učitelji vedno upoštevajo 
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učenčev trud     (77,9 %) in napredek učenca (86,1 %), vedno oziroma pogosto pa upoštevajo 

sodelovanje pri pouku (88,4 %) in znanje učenca (79,0 %). 7,0 % učiteljev pri oblikovanju 

ocene le redko upošteva znanje, kar je skrb vzbujajoče. Raziskava V. Štemberger (2003) je 

pokazala podobne rezultate, in sicer je kar 66,4 % učiteljev odgovorilo, da znanje učenec 

vedno upošteva, 3,7 % pa ga upošteva le redko. Razlike v odstotkih se lahko pojavljajo zaradi 

manjšega vzorca. Učenci s PP se pogosto udejstvujejo v športnih dejavnosti, ki jih veselijo in 

razvijajo njihova močna področja tudi zunaj pouka, vendar kar 61,5 % učiteljev to redko 

upošteva oziroma nikoli ne upošteva pri oblikovanju ocene učenca s PP pri predmetu šport. 

 

Učitelje razrednega pouka in športne pedagoge, ki so sodelovali v raziskavi, smo vprašali, 

koliko se strinjajo z naslednjimi trditvami. 
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Tabela 9: Rezultati strinjanja s trditvami 

 Vedno Pogosto Občasno Redko Nikoli Skupaj 

Spremenljivka f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Po ocenjevanju 

znanja se skupaj 

z učenci s PP 

pogovorimo o 

rezultatih. 

49 57,0 28 32,5 9 10,5 0 0 0 0 86 100,0 

Skupaj z učenci 

s PP 

ugotavljamo 

vzroke za 

majhen ali velik 

napredek. 

30 34,9 36 41,9 17 19,7 3 3,5 0 0 86 100,0 

Učencem s PP 

povem, kako in 

kaj bodo morali 

vaditi, da bodo 

napredovali. 

54 62,8 31 36,0 1 1,2 0 0 0 0 86 100,0 

Učencem s PP 

povem, zakaj 

neko stvar 

delamo in čemu 

je namenjena. 

51 59,3 29 33,7 5 5,8 1 1,2 0 0 86 100,0 

Učenci s PP 

sodelujejo pri 

oblikovanju 

ocene.  

21 24,4 22 25,6 27 31,4 15 17,4 1 1,2 86 100,0 

Učencem s PP 

povem, kaj pri 

ocenjevanju 

pričakujem. 

69 80,2 15 17,5 2 2,3 0 0 0 0 86 100,0 

Učencem s PP 

pred 

ocenjevanjem 

predstavim 

kriterije.  

77 89,5 7 8,2 2 2,3 0 0 0 0 86 100,0 
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Učiteljem smo postavili trditev, kako pogosto se po ocenjevanju znanja skupaj z učenci s PP 

pogovorijo o rezultatih; spodbudno je, da se kar 89,5 % učiteljev z učenci vedno oziroma 

pogosto pogovori o rezultatih. Učenci tako ne dobijo ocene le v številčni obliki, ampak dobijo 

hkrati povratno informacijo, pri tem pa kar 98,8 % učiteljev učencem vedno oziroma pogosto 

pove, kako in kaj morajo vaditi, da bodo napredovali. Ob pogovoru pa 76,8 % učiteljev z 

učencem s PP ugotavlja vzroke za majhen ali velik napredek. Vključevanje učencev v proces 

oblikovanja ocene pri učencih spodbuja razvoj samovrednotenja, a rezultati, ki smo jih dobili 

z raziskavo, kažejo, da učitelji učence zelo redko vključujejo v proces oblikovanja ocene. 31,4 

% učiteljev vključuje učence občasno, 25,6 % pa pogosto. Učiteljeva dolžnost je, da učence 

vedno pred ocenjevanjem seznani s kriteriji ocenjevanja in z rezultati raziskave (89,5 %). S 

predstavitvijo kriterijev pred ocenjevanjem pa učencem hkrati povemo, kaj od njih pri 

ocenjevanju pričakujemo. Sočasno pa moramo učencem povedati, zakaj neko stvar delamo in 

čemu je namenjena, saj lahko učenec le tako osmisli, zakaj nekaj dela. Rezultati so pokazali, 

da 80,2 % učiteljev učencem pred ocenjevanjem vedno pove, kaj pri ocenjevanju pričakuje, 

93,0 % učiteljev pa učencem vedno oziroma pogosto pove, zakaj neko stvar delajo. 

 

SESTAVLJANJE KRITERIJEV ZNANJA ZA OCENJAVANJE ZNANJA UČENCEV S 

PP PRI PREDMETU ŠPORT 

 

 

Graf 4: Odgovori učiteljev, s kom sestavljajo kriterije za ocenjevanje znanja učencev s PP pri 

predmetu šport 
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Individualni program učenca s PP mora vsebovati prilagojene kriterije za ocenjevanje za 

posamezne predmete. Učitelji lahko kriterije sestavljajo sami ali v timu. Učitelje smo vprašali, 

ali sestavljajo kriterije za ocenjevanje sami, v timu ali na kak drug način. 44,20 % učiteljev 

sestavlja kriterje samostojno, več kot polovica učiteljev (53,50 %) pa sestavlja kriterije v 

timu. 2,3 % učiteljev sta odgovorila z drugo. Kot odgovor so navedli, da nimajo posebnih 

kriterijev za ocenjevanje in da občasno sestavljajo kriterije sami oz. po potrebi s športnim 

pedagogom.  

 

Tabela 10: Rezultati – s kom najpogosteje sestavljate kriterije za ocenjevanje znanja? 

 f f % 

Svetovalna služba 13 28,25 

Z učiteljico v paralelki 11 23,91 

V aktivu 10 21,74 

S športnim pedagogom 4 8,7 

S skupino, ki oblikuje 

individualni program učenca 

4 8,7 

Z učiteljem športa in s 

svetovalno službo 

2 4,35 

Ni navedeno 2 4,35 

Skupaj 46 100,0 

 

38 učiteljev je odgovorilo, da kriterije sestavljajo v timu. Pri odgovoru v timu smo učitelje 

vprašali, s kom v timu sestavljajo kriterije. 13 učiteljev je odgovorilo, da sestavlja kriterije v 

sodelovanju s svetovalno službo, 10 učiteljev jih sestavlja v aktivu, 11 učiteljev jih sestavlja z 

učiteljem/-ico v paralelki, 2 učitelja sestavljata kriterije v sodelovanju z učiteljem športa in s 

svetovalno službo, 4 učitelji sestavljajo kriterije v sodelovanju s športnim pedagogom in 4 

učitelji sestavljajo kriterije v okviru skupine, ki oblikuje učenčev individualni program. 4 

učitelji niso navedli odgovora.  
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Tabela 11: Rezultati odgovorov učiteljev na vprašanje, s čim si pomagajo pri oblikovanju 

kriterijev 

 Da Ne Skupaj 

Spremenljivka f f % f f % f f % 

Standardi iz 

učnega načrta 

79 91,9 7 8,1 86 100,0 

Spletni viri 8 9,3 78 90,7 86 100,0 

Naloge za 

ocenjevanje 

11 12,8 75 87,2 86 100,0 

Drugo 16 18,6 70 81,4 86 100,0 

 

Pri oblikovanju kriterijev za ocenjevanje znanja učencev s PP si učitelji lahko pomagajo s 

standardi iz učnega načrta, spletnimi viri, z nalogami za ocenjevanje itn. Učitelje razrednega 

pouka in športne pedagoge smo vprašali, s čim si pomagajo pri oblikovanju kriterijev za 

ocenjevanje znanja učencev s PP pri predmetu šport. Pri tem vprašanju je bilo mogočih več 

odgovorov. Velika večina učiteljev (91,1 %) si pri oblikovanju kriterijev pomaga s standardi 

iz učnega načrta, najmanj učiteljev pa si pomaga s spletnimi viri (9,30 %). 16 (18,60 %) 

učiteljev je izbralo odgovor drugo (tabela 12). 

 

Tabela 12: Pojasnilo učiteljev, ki so izbrali odgovor drugo 

Odgovor – drugo f 

S poglobljeno globalno oceno učenca iz 

individualnega programa 

9 

Kriterije oblikujem glede na vrsto motnje 

 

4 

S sprotno spremljavo napredka 2 

Z izmenjavo izkušenj 1 

Skupaj 16 

 

Učitelji, ki so izbrali odgovor drugo, so navedli, da si pomagajo z izmenjavo izkušenj in s 

sprotno spremljavo napredka; zelo spodbudno je dejstvo, da si kar 9 učiteljev pomaga s 

poglobljeno globalno oceno učenca iz individualnega programa. 
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KOMPETENTNOST UČITELJEV ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV S PP PRI 

PREDMETU ŠPORT 

 

 

Graf 5: Mnenje učiteljev o usposobljenosti za ocenjevanje znanja učencev s PP pri predmetu 

šport 

 

Stalno strokovno izpopolnjevanje pri učiteljih spodbuja kompetentnost na danem področju. 

Učitelje se spodbuja, da se izobražujejo na različnih podočjih, s tem pa tudi na področju 

učencev s posebnimi potrebmi. Učiteljem smo postavili vprašanje, ali menijo, da imajo dovolj 

znanja za ocenjevanje znanja učencev s PP pri predmetu šport. 60,5 % učiteljev meni, da 

imajo dovolj znanja, 39,5 % učiteljev pa je ocenilo, da nimajo dovolj znanja za ocenjevanje 

znanja učencev s PP pri predmetu šport. 



 

55 

 

Graf 6: Mnenje učiteljev, ali potrebujejo več strokovnega znanja za ocenjevanje znanja 

učencev s PP pri predmetu šport 

 

Velika večina učiteljev (59,3 %) meni, da bi potrebovala več strokovnega znanja za 

ocenjevanje znanja učencev s PP pri predmetu šport, saj bi se tako počutili kompetentnejše. 

Učitelje smo vprašali, kaj konkretno bi radi izvedeli in se naučili na področju ocenjevanja 

znanja učencev s PP pri predmetu šport. 43 od 86 (50,0 %) učiteljev na vprašanje ni 

odgovorilo, najpogostejši odgovori, ki smo jih dobili z raziskavo, pa so: 

 Rad/-a bi pridobil/-a dodatna znanja, navodila in novosti. 

 Rad/-a bi pridobil/-a konkretna navodila za posamezne skupine učencev s PP pri 

športu. 

 Spoznal/-a bi primere nadomestnih dejavnosti za posamezne vsebine. 

 Izmenjava izkušenj z drugimi učitelji. 

 Pridobil/-a dodatno znanje o različnih možnostih ocenjevanja učencev s PP pri 

predmetu šport. 

 Pridobil/-a dodatno znanje, koliko in kako lahko učencu s PP prilagodim ocenjevanje. 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da več kot polovica učiteljev (60,5 %) meni, da ima dovolj 

znanja za ocenjevanje znanja učencev s posebnimi potrebami pri predmetu šport, obenem pa 

je 59,3 % teh učiteljev odgovorilo, da menijo, da bi potrebovali več strokovnega znanja za 

ocnejevanje znanja učencev s PP pri predmetu šport.  
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MNENJE UČITELJEV O PRILAGODITVAH OCENJEVANJA V INDIVIDUALNEM 

NAČRTU UČENCA S PP PRI PREDMETU ŠPORT 

 

 

Graf 7: Mnenje učiteljev o ustreznosti opredelitev ocenjevanja v individualnem načrtu učenca 

s PP 

 

Individualni načrt učenca s PP mora vsebovati prilagoditve preverjanja in ocenjevanja za vse 

predmete, tudi za predmet šport. Učitelje smo vprašali, ali menijo, da so prilagoditve v 

individualnem načrtu učenca s PP dovolj konkretno opredeljene ali ne, in jih prosili za 

pojasnilo. Polovica učiteljev meni, da prilagoditve ocenjevanja niso dovolj konkretno 

opredeljene, 47,7 % učiteljev pa meni, da so dovolj opredeljene. Učitelje smo vprašali za 

pojasnilo. 42 od 86 učiteljev pojasila ni podalo, drugi učitelji pa so navedli naslednje. 
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Tabela 13: Pojasnila o ustreznosti prilagoditev v individualnem načrtu učenca s PP 

Pojasnilo f f % 

Prilagoditve so preveč splošne, površne. 19 43,19 

Učenec pri predmetu šport nima posebnih 

prilagoditev. 

9 20,45 

Prilagoditve sem dodal/-a sam/-a, ker so se 

pojavile težave. 

4 9,09 

Vsi učitelji, ki učenca poučujejo, sodelujejo 

pri izdelavi individualnega programa, zato ni 

pomanjkljivosti. 

4 9,09 

V individualnem programu piše, česa učenec 

ne sme, drugo moraš ugotoviti sam. 

4 9,09 

V individualnem programu zapišem metode, 

oblike, pripomočke in prilagojene kriterije. 

2 4,55 

Glede na zdravniško diagnozo z učencem 

sestavim program vaj in nalog, ki so nato 

uporabljene tudi pri ocenjevanju. 

1 2,27 

Individualni program je namenjen 

prilagoditvam, in če teh ni, ga dopolnim. 

1 2,27 

Skupaj 44 100,0 

 

19 učiteljev izmed 43 (43,19 %), ki so odgovorili, da prilagoditve v individualnem načrtu 

učenca s PP niso dovolj konkretno opredeljene, so kot pojasnilo navedli, da so prilagoditve 

preveč splošne in površne, kar kaže, da si učitelji želijo konkretnejših navodil in priporočil za 

ocenjevanje znanja učencev s PP pri predmetu šport. 9 učiteljev je kot pojasnilo navedlo, da 

učenec s PP pri predmetu šport nima posebnih prilagoditev (npr. učenec s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja), 4 učitelji pa so navedli, da v individualnem programu piše 

samo, česa učenec ne sme. 4 učitelji, ki so odgovorili, da so prilagoditve v individulnem 

načrtu učenca s PP dovolj konkretno opredeljene, so kot pojasnilo navedli, da vsi učitelji, ki 

poučujejo učenca s PP, sodelujejo pri izdelavi individualnega programa, zato ni 

pomanjkljivosti. Stremeti moramo k temu, da bi bile prialgoditve v individualnem prigramu 

učenca s PP konkretne za vsak predmet posebej, saj lahko le tako dejansko uresničujemo 

glavne cilje individualnega programa. 
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NAČINI PRILAGAJANJA OCENJEVANJA ZNANJA UČENCEV S PP PRI PREDMETU 

ŠPORT 

 

Tabela 14: Načini prilagajanja ocenjevanja znanja učencev s PP 

 Da Ne Skupaj 

f f % f f % f f % 

Učne oblike 48 55, 8 38 44,2 86 100,0 

Učne metode 55 64, 0 31 36,0 86 100,0 

Pripomočki 43 50, 0 43 50,0 86 100,0 

Časovna 

prilagoditev 

62 72, 1 24 27,9 86 100,0 

Prilagoditev 

kriterijev 

57 66,3 29 33,7 86 100,0 

Drugo 7 8,1 79 91,9 86 100,0 

 

Ugotoviti smo želeli, na katere načine učitelji prilagajajo ocenjevanje znanja učencev s PP pri 

predmetu šport. Učitelji so imeli na voljo 6 različnih odgovorov in dodatno možnost, pri 

kateri so lahko dodali svoj odgovor. Mogočih je bilo več odgovorov. Učitelji najpogosteje 

prilagajajo učne metode (64,0 %), kriterije (66,3 %) in čas ocenjevanja (78,1 %). Glede na 

rezultate raziskave najmanj prilagajajo pripomočke (50,0 %). 8,1 % učiteljev je izbralo 

odgovor drugo. Pod odgovor drugo pa so navedli: 

 Ocenjevanje v več manjših sklopih. 

 Preverjanje razumevanja navodil. 

 Dodatna razlaga. 

 

MOTIVIRANJE IN SPODBUJANJE UČENCEV S PP ZA POZNEJŠE UKVARJANJE S 

ŠPORTOM 

 

Učence s PP ves čas spodbujamo k vseživljenjskemu ukvarjanju s športom. Učitelje, ki 

učence s PP poučujejo, smo vprašali, na katere načine motivirajo in spodbujajo učence s PP za 

poznejše ukvarjanje s športom. 15 od 86 (17,44 %) učiteljev na vprašanje ni odgovorilo, 

odgovori učiteljev, ki so na vprašanje odgovorili, pa so zbrani spodaj in si sledijo od 

najpogostejšega do najredkejšega odgovora. 
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Učenca s PP motiviram in spodbujam k poznejšemu ukvarjanju s športom: 

 s pohvalo; 

 z različnimi športi in načrtovanjem različnih ter raznolikih dejavnosti; 

 s pogovorom; 

 z ozaveščanjem pomena gibanja za zdrav način življenja; 

 s pozitivnim odnosom do športa; 

 z iskanjem močnih področij in njihovim spodbujanjem; 

 z dojemanjem športa kot možnosti za druženje in spoznavanje prijateljev; 

 s konkretnimi primeri dosežkov učencev/športnikov s posebnimi potrebami; 

 s predstavitvijo lastnega napredka in z občutkom uspešnosti; 

 z zgledom (vrstnikov, učitelja, športnikov s PP); 

 z dojemanjem športa kot sprostitve; 

 s skupnim ogledom športnih prireditev; 

 z minuto za zdravje; 

 z individualnimi dogovori; 

 z usmeritvijo v interesne dejavnosti; 

 s spodbudo družine. 
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7 RAZPRAVA 

 

Vzgoja in izobraževanje učencev s PP v osnovni šoli dandanes vse bolj spodbuja integracijo 

in inkluzijo, vendar pa si moramo pri tem zastaviti vprašanje, v kolikšni meri so pri tem 

zagotovljeni ustrezni pogoji za enakovredno vključevanje učencev s PP glede na različne 

potrebe. Kot navaja Bratož (2004), moramo učencu s PP oblikovati pogoje, ki omogočajo 

upoštevanje individualnih potreb učenca v vseh fazah učnega procesa – tudi pri ocenjevanju –

, s tem pa učencu omogočamo doseganje maksimalnih individualnih dosežkov. 

 

V raziskavi je sodelovalo 86 učiteljev razrednega pouka in športnih pedagogov iz 11 

slovenskih regij, ki so v šolskem letu 2014/15 poučevali predmet šport od 1. do 5. razreda. V 

raziskavo smo zajeli vse vrste primanjkljajev, ovir in motenj, ki jih opredeljuje Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011).  

 

Rezultate, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnih vprašalnikov, smo kvalitativno in 

kvantitativno obdelali ter interpretirali in dobili naslednje ugotovitve: 

 

H 1: Glavni cilji učitelja pri ocenjevanju znanja učencev s PP pri predmetu šport so: 

pridobitev ocene, motiviranje in spodbujanje učencev s PP za nadaljnje šolsko delo ter 

posredovanje povratne informacije o razvoju in napredku. 

 

Ta hipoteza je delno potrjena. 

 

Ocenjevanje je zadnja faza učnega procesa; glavna cilja ocenjevanja naj bi bila pridobitev 

povratne informacije o razvoju in napredku ter pridobitev informacije za lažje načrtovanje in 

vodenje pouka. Z raziskavo smo ugotovili, da so učiteljevi najpomembnejši cilji ocenjevanja 

motiviranje in spodbujanje učencev s PP za nadaljnje šolsko delo ter posredovanje povratne 

informacije o razvoju in napredku; s temi rezultati delno potrjujemo hipotezo. Z raziskavo 

nismo potrdili, da bi bil cilj pridobitev ocene učiteljev najpomembnejši cilj, kar je zelo 

spodbudno, saj s tem pri učencih zmanjšujemo učenje in trud le za oceno. Kot navajata Krek 

in Metljak (2011), daje ocenjevanje učitelju povratno informacijo, hkrati pa tudi napotke za 

nadaljnje načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela. Učitelji so potrdili, da ocenjevanje 

uporabljajo tudi kot pridobitev povratne informacije za lažje načrtovanje in vodenje 

pedagoškega procesa. 
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H 2: Pri oblikovanju ocene učenca s PP učitelji najpogosteje upoštevajo sodelovanje 

učencev pri pouku športa in njegov napredek. Večina učiteljev pri oceni ne upošteva 

obiskovanja športnih dejavnosti zunaj pouka in zanimanja učenca za predmet. 

 

Ta hipoteza je potrjena. 

 

Učitelj mora pri oblikovanju ocene učenca s PP pri predmetu šport upoštevati znanje in 

napredek. S tem učitelj učencu pokaže, da spremlja njegovo delo, napredek, trud, hkrati pa 

oceni tudi njegovo znanje. Ocena ima za učenca tudi vzgojno vlogo, saj z njo ugotovi, da sta 

lasten napredek in uživanje v športu pomembnejša od rezultata (Štemberger, 1995; 1996). V 

raziskavi smo ugotovili, da učitelji pri oblikovanju ocene najpogosteje upoštevajo učenčev 

trud, napredek, znanje in sodelovanje učenca pri pouku športa, zelo redko ali nikoli pa ne 

upoštevajo obiskovanja športnih dejavnosti zunaj pouka in zanimanja učenca za predmet 

šport. S tem smo potrdili drugo hipotezo. Učitelji bi morali pri učencih s posebnimi potrebami 

spodbujati zunajšolsko ukvarjanje s športnimi dejavnostmi, s katerimi se lahko ukvarjajo, 

učencu pa bi ob tem morali pokazati, da vidijo njegov trud in napredek. Učenec s PP, ki se 

zunaj pouka ukvarja z dejavnostmi, lahko o dejavnostih, ki pozitivno vplivajo na njegovo 

motnjo, primanjkljaj oziroma na oviro, vodi dnevnik, učitelj pa lahko z njim spremlja trud in 

napredek. Tu se nam zastavi vprašanje, koliko in kakšna je sploh dejanska ponudba 

zunajšolskih dejavnosti za učence s PP; to lahko omenimo kot predlog za nadaljnje 

raziskovanje. 

 

Učiteljeva dolžnost pri ocenjevanju znanja je, da učenca pred ocenjevanjem seznani s kriteriji 

ocenjevanja in pove, kaj od posameznika pričakuje; le tako se lahko izogne napakam pri 

ocenjevanju. Učenčeva pravica pri ocenjevanju je, da od učitelja dobi pojasnilo za pridobitev 

določene ocene, to pa lahko učitelji stori le ob vnaprej pripravljenih kriterijih. 

 

H 3: Učitelji najpogosteje sestavljajo kriterije za ocenjevanje v timu, in sicer v aktivu.  

 

Ta hipoteza je potrjena. 

 

Izmenjava izkušenj, načrtovanje v aktivu, strokovno izpopolnjevanje in uporaba različnih 

virov učiteljem omogočajo profesionalni razvoj ter kakovostno načrtovanje in izvajanje 
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pouka. Z raziskavo smo ugotovili, da učitelji najpogosteje kriterije za ocenjevanje sestavljajo 

v timu, in sicer v aktivu ter v sodelovanju s svetovalno službo. To kaže na fleksibilnost 

učiteljev, da poiščejo pomoč tam, kjer nimajo dovolj strokovnega znanja.  

 

H 4: Pri oblikovanju kriterijev za ocenjevanje znanja pri predmetu šport si učitelji 

najpogosteje pomagajo s standardi znanja iz učnega načrta. 

 

Ta hipoteza je potrjena. 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da si večina učiteljev, posamezniki in učitelji, ki načrtujejo v 

timu, pri oblikovanju kriterijev največkrat pomagajo s standardi znanja iz veljavnega učnega 

načrta za predmet šport. 

 

H 5: Učitelji menijo, da nimajo dovolj znanja za ocenjevanje znanja učencev s PP pri 

predmetu šport. 

 

Ta hipoteza je zavrnjena. 

 

Učitelji se morajo na svoji profesionalni poti stalno strokovno izpopolnjevati na različnih 

področjih. Eno izmed njih je tudi delo z učenci s posebnimi potrebami. Učitelji, ki so 

sodelovali v raziskavi, menijo, da imajo dovolj znanja za ocenjevanje znanja učencev s PP pri 

predmetu šport.  

 

H 6: Prilagoditve ocenjevanja znanja v individualnem načrtu učenca s PP so presplošne.  

 

Ta hipoteza je potrjena. 

 

Vsak učitelj, ki poučuje učenca s posebnimi potrebami, mora sodelovati pri oblikovanju 

individualnega načrta učenca s PP. V njem so zajete prilagoditve poučevanja in ocenjevanja 

za posamezne predmete, vendar pa so te navadno presplošne ali pomanjkljive in tako so 

učitelji v dilemi, saj ni jasnih smernic za ocenjevanje – ali naj ocenjujejo vse učence po istih 

kriterijih ali naj kriterije prilagodijo glede na posameznikovo vrsto primanjkljaja, ovire 

oziroma motnje. Raziskava je pokazala, da polovica učiteljev meni, da prilagoditve v 

individualnem programu niso dovolj konkretne; s tem potrjujemo hipotezo.  
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H 7: Pri ocenjevanju znanja učencev s PP pri predmetu šport učitelji najpogosteje 

prilagajajo učne oblike, kriterije in čas ocenjevanja.  

 

Ta hipoteza je potrjena. 

 

Dejstvo, da so prilagoditve presplošne, pri učiteljih vzbuja negotovost, kako, kaj in koliko 

prilagajati. Za lažje načrtovanje in izvajanje pouka ter strokovno oporo učiteljem bi bilo 

smiselno oblikovati smernice prilagajanja ocenjevanja glede na vrsto primanjkljajev, ovir 

oziroma motenj, ki jih opredeljuje Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. 

Primanjkljaji, motnje in ovire se med seboj razlikujejo, vendar bi bilo treba tako, kot imamo 

oblikovane smernice za prilagajanje pouka pri pouku v razredu, oblikovati tudi smernice za 

prilagajanje pouka športa v telovadnici oziroma zunaj, učitelje pa bi bilo treba seznaniti, da je 

zelo pomembno prilagajanje kriterijev za učenca s PP. Dandanes učitelji v večini prilagajajo 

učne metode in oblike, čas ocenjevanja, nekateri pa tudi kriterije. 

 

H 8: Učitelji bi radi pridobili znanje, kako prilagoditi ocenjevanje glede na določeno 

vrsto primanjkljajev, ovir oz. motenj.  

 

Ta hipoteza je potrjena. 

 

Področje učencev s posebnimi potrebami je zelo široko; večina učiteljev razrednega pouka in 

športnih pedagogov, ki poučujejo učence s PP na razredni stopnji, bi rada pridobila strokovno 

znanje in konkretna navodila za posamezne skupine učencev s posebnimi potrebami ter 

znanje o različnih možnostih ocenjevanja in tem, na katere načine lahko posamezne vsebine iz 

učnega načrta prilagajajo.  

 

Učitelji se premalo zavedajo, da pri športu ne ocenjujemo samo praktičnega znanja, ampak 

tudi teoretično znanje in kako pomembne so določene vaje ter da lahko pri učencu s PP, ki 

zaradi primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne more izvesti končne vaje, ocenimo predvajo, s 

tem pa poudarimo pomen oblikovanja prilagojenih kriterijev glede na učenčeve potrebe in 

individualni načrt.  

 

H 9: Večina učiteljev vse učence ocenjuje po istih kriterijih.  
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Ta hipoteza je potrjena.  

 

Glavni cilj raziskave je bil ugotoviti, ali učitelji vse učence ocenjujejo po istih kriterijih ali 

kriterije prilagajajo učencem s PP glede na njihovo stopnjo primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj; pri tem ne gre zanemarjati dejstva, da je prevelik odstotek učiteljev, ki vse učence 

ocenjuje po istih kriterijih, s tem pa zanemarjamo pomen individualnega načrta učenca s PP, 

saj je glavni namen načrta prilagajanje pouka, da bi učencu s PP omogočili enakovredno 

možnost izobraževanja.  

 

H 10: Učitelji učence s PP za poznejše ukvarjanje s športom motivirajo s pogovorom, z 

raznolikimi dejavnostmi in ozaveščanjem pomena gibanja za zdrav način življenja.  

 

Ta hipoteza je potrjena. 

 

Glavni cilj pouka športa ni pridobitev ocene, ampak pridobivanje teoretičnega in praktičnega 

znanja ter spodbujanje vseh učencev, tudi učencev s posebnimi potrebami, k poznejšemu 

vseživljenjskemu ukvarjanju s športom, in to kljub oviri, motnji oziroma primanjkljaju. Med 

osnovnošolskim izobraževanjem učenci preizkusijo različne športe in učiteljeva vloga je 

spodbujanje učencev, da najdejo šport in športne dejavnosti, v katerih uživajo. Dandanes že 

mediji ozaveščajo o pomenu gibanja za zdrav način življenja, učitelji pa lahko to poglobijo s 

pogovorom, konkretnimi primeri dosežkov športnikov invalidov, z iskanjem močnih področij 

in s pozitivnim odnosom do športa. Učitelj mora biti učencu zgled in ne samo prenašalec 

vrednot, saj je to obdobje, ko učenec oblikuje in pridobiva vrednote ter oblikuje svoj sistem 

vrednot.  

 

S pomočjo dobljenih rezultatov lahko opozorimo na pomen in vlogo ocenjevanja, oblikovanja 

individualnih kriterijev ocenjevanja ter na pomen oblikovanja individualnega načrta učenca s 

PP in njegovega uresničevanja. 

  

Izvedba raziskave na večjem vzorcu bi prinesla reprezentativnejše rezultate, vendar moramo 

opozoriti, da velika večina učencev, ki so pozneje identificirani kot učenci s PP v 1. razredu in 

1. polovici 2. razreda, še nima odločbe o usmerjanju ali pa so v postopku usmerjanja. V 

raziskavo smo zajeli samo učence, ki imajo odločbo o usmerjanju ali so v postopku 
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usmerjanja. Z rezultati raziskave bomo na željo ravnateljev seznanili sodelujoče učitelje in 

poskušali ozaveščati o pomenu prilagajanja ocenjevanja predmeta šport za učence s PP ter s 

tem učencem s PP omogočiti doseganje enakovrednih rezultatov, kot jih dosegajo njihovi 

vrstniki.  

 

Zakon o usmerjanju učencev s posebnimi potrebami (2011) navaja deset skupin učencev s 

posebnimi potrebami, vendar se dandanes v šoli pojavlja še ena skupina učencev, ki zlasti pri 

predmetu šport potrebuje prilagajanje, tj. učenci s prekomerno telesno težo; v prihodnosti 

bomo morali razmisliti, kako in kaj s takimi učenci. 

 

Na podlagi izvedene raziskave podajamo predloge in spoznanja za nadaljnje raziskovanje. 

Raziskavo bi bilo smiselno ponoviti na večjem vzorcu, vzorec pa bi razširili na učence s PP 

od 1. do 9. razreda; tako bi lahko primerjali način prilagajanja in uresničevanja individualnega 

programa na razredni in predmetni stopnji. Prav tako bi lahko primerjali načine motiviranja 

učencev s PP za poznejše ukvarjanje s športom med učitelji razrednega pouka in športnimi 

pedagogi.  

 

Pri analizi anketnih vprašalnikov so se pokazale nejasnosti pri vrstah motenj, primanjkljajev 

oziroma ovir. Pri učnem predmetu za predmet slovenščina imamo npr. primanjkljaje na 

področju branja (disleksija), pri pravopisu (disortografija) in pisanju (disgrafija), učitelji pa so 

v anketnih vprašalnikih navajali le predmet slovenščina. Za nadaljnje raziskovanje bi tako v 

anketnem vprašalniku pri vprašanju o vrsti motnje, primanjkljaja oz. ovire navedli tudi 

področja primanjkljajev, najpogostejše vrste dolgotrajnih bolezni in najpogostejše medicinske 

diagnoze gibalne oviranosti. 

 

Učenci s posebnimi potrebami pa so vključeni v vse faze učnega procesa pri vseh predmetih, 

zato bi bilo smiselno raziskati tudi, kako se učence s PP vključuje v posamezne faze – ne 

samo v fazo ocenjevanja, ampak tudi v druge faze učenega procesa. Prav tako se je pri 

raziskavi odprlo vprašanje zunajšolskih dejavnosti za učence s posebnimi potrebami – ali 

obstajajo in koliko je dejansko te ponudbe. 

 

Uporabna vrednost magistrskega dela je v tem, da smo zbrali opredelitve vseh vrst 

primanjkljajev, ovir. oz. motenj, ki jih opredeljuje Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 
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potrebami (2011) in predloge prilagoditev za posamezne skupine učencev s PP, ki so lahko 

učitelju v pomoč pri delu z učenci s PP. 

 

8 SKLEP 

 

Namen magistrskega dela je bil opredeliti skupine učencev s posebnimi potrebami in 

prilagoditve, ki jih učitelj uporablja pri pouku za delo z učenci s PP, pri tem pa smo se 

osredinili na končno fazo učnega procesa – ocenjevanje in predmet šport. Cilj magistrskega 

dela je bil ugotoviti, ali učitelji razrednega pouka in športni pedagogi prilagajajo kriterije 

ocenjevanja pri predmetu šport za učence s posebnimi potrebami in s tem uresničujejo cilj 

individualnega načrta ali ocenjujejo vse učence po istih kriterijih.   

Podatke smo zbirali z anketnim vprašalnikom, ki je bil oblikovan za namen raziskave, in sicer 

na vzorcu 86 učiteljev razrednega pouka in športnih pedagogov iz 11 slovenskih regij.  

 

Glede na zastavljene cilje in hipoteze smo oblikovali naslednja priporočila:  

 Glavni cilji ocenjevanja znanja učencev s PP pri predmetu šport naj bodo: motiviranje 

in spodbujanje učencev s PP za nadaljnje šolsko delo ter posredovanje povratne 

informacije o razvoju in napredku. Pridobitev ocene naj bo le formalni del 

ocenjevanja. 

 Pri oblikovanju ocene učenca s PP naj se upoštevata znanje učenca in napredek 

učenca, učitelj pa naj pri učencu spremlja sodelovanje pri pouku in obiskovanje 

zunajšolskih športnih dejavnosti. 

 Učitelj naj pri učencu s PP išče in spodbuja močna področja.  

 Pri predmetu šport naj se ocenjujeta teoretično in praktične znanje. Pri vsebinah, pri 

katerih ocenjevanje praktičnega znanja ni mogoče, ocenimo teoretično znanje ali 

poiščemo nadomestno dejavnost. 

 Učencem moramo pred ocenjevanjem vedno predstaviti kriterije ocenjevanja, po 

ocenjevanju pa se o rezultatih z njimi pogovoriti. 

 Z učenci moramo osmisliti posamezne dejavnosti. 

 Učencu s PP, ki ima odločbo o usmerjanju, oblikujemo individualne kriterije 

ocenjevanja glede na primanjkljaj, motnjo oziroma oviro. 

 Učencu s PP pri pouku športa prilagajamo učne oblike, metode, pripomočke, čas 

ocenjevanja in kriterije. Prilagoditve naj bodo zapisane v individualnem načrtu. 
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 Učitelji naj vse učence, tudi učence s PP, spodbujajo k vseživljenjskemu ukvarjanju s 

športom na različne načine in naj jim bodo zgled.  
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

 



 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 

Sem študentka 1. letnika magistrskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer 

poučevanje na razredni stopnji, in pišem magistrsko nalogo z naslovom OCENJEVANJE 

ZNANJA UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI PRI PREDMETU ŠPORT, zato 

Vas prosim za Vašo pomoč v obliki odgovorov na anketni vprašalnik. 

 

V vprašalniku se osredinite na enega učenca s posebnimi potrebami, ki ima odločbo o 

usmerjanju ali je v postopku pridobivanja odločbe. Če imate v razredu več učencev s 

posebnimi potrebami, za vsakega učenca izpolnite svoj vprašalnik.  

 

Reševanje vprašalnika je anonimno in zagotavljam Vam, da bodo končni rezultati uporabljeni 

izključno v raziskovalne in izobraževalne namene. Vsak izpolnjeni vprašalnik je zame 

izjemno pomemben, zato se Vam že vnaprej zahvaljujem za Vaš trud in sodelovanje.  

   

 

         Neža Lončar 

 

Spol: 

 moški  

 ženski 

 

Starost: _________ let 

 

Delovna doba: _________ let 

 

Izobrazba: 

 razredni učitelj 

 športni pedagog 

 drugo: ______________________ 

 

Regija: 

 Gorenjska 

 Goriška 

 Obalno-Kraška 

 Primorsko-Notranjska regija 



 

 

 Osrednjeslovenska regija 

 Posavska regija 

 Jugovzhodna Slovenija 

 Zasavska regija 

 Savinjska regija 

 Koroška 

 Podravska regija 

 Pomurska regija 

 

 

V anketnem vprašalniku se osredinite na enega učenca s posebnimi potrebami. 

 

 VRSTA PRIMANJKLAJEV, OVIR OZ. MOTENJ 

 

 

 

UČENEC S 

PP 

 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  

Vrsta:___________________________________ 

 Dolgotrajno bolni otroci 

Vrsta:____________________________________________ 

 Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

(katero področje?________________________________________) 

 Otroci s čustvenimi in z vedenjskimi težavami 

 Otroci z avtističnimi motnjami 

 Otroci z več motnjami 

(katere?___________________________________________) 



 

 

Označite vrsto primanjkljajev, ovir oz. motenj. 

1.  Kateri so vaši cilji pri ocenjevanju znanja učencev s posebnimi potrebami pri 

predmetu šport? V vsaki vrstici obkrožite en odgovor glede na stopnjo pomembnosti, 

pri čemer 1 pomeni najmanj pomembno, 5 pa pomeni najbolj pomembno. 

 

a) Pridobitev ocene. 1 2 3 4 5 

b) Pridobitev informacije za sprotno spremljanje 

napredka pri učencu s PP. 

1 2 3 4 5 

c) Pridobitev povratne informacije za lažje 

načrtovanje in vodenje pouka. 

1 2 3 4 5 

d) Motiviranje in spodbujanje učencev s PP za 

nadaljnje šolsko delo. 

1 2 3 4 5 

e) Posredovanje povratne informacije o razvoju in 

napredku. 

1 2 3 4 5 

 

2. Kako pogosto pri oblikovanju ocene učenca s PP pri predmetu šport upoštevate 

naslednje trditve? V vsaki vrstici obkrožite en odgovor. 

 

a) Sodelovanje učencev pri pouku 

športa 

Vedno Pogosto Občasno Redko Nikoli 

b) Obiskovanje športnih dejavnosti 

zunaj pouka 

Vedno Pogosto Občasno Redko Nikoli 

c) Učenčev trud Vedno Pogosto Občasno Redko Nikoli 

d) Učenčevo vedenje Vedno Pogosto Občasno Redko Nikoli 

e) Napredek učenca Vedno Pogosto Občasno Redko Nikoli 

f) Znanje učenca Vedno Pogosto Občasno Redko Nikoli 

g) Zanimanje učenca za predmet 

šport 

Vedno Pogosto Občasno Redko Nikoli 

 

 

 

 



 

 

3. Obkrožite, kako pogosto spodaj zapisane trditve veljajo pri Vas. V vsaki vrstici 

obkrožite en odgovor.  

 

a) Po ocenjevanju znanja se skupaj z 

učenci s PP pogovorimo o 

rezultatih. 

Vedno Pogosto Občasno Redko Nikoli 

b) Skupaj z učenci s PP ugotavljamo 

vzroke za majhen ali velik 

napredek. 

Vedno Pogosto Občasno Redko Nikoli 

c) Učencem s PP povem, kako in kaj 

bodo morali vaditi, da bodo 

napredovali. 

Vedno Pogosto Občasno Redko Nikoli 

č) Učencem s PP povem, zakaj neko 

stvar delamo in čemu je 

namenjena. 

Vedno Pogosto Občasno Redko Nikoli 

d) Učenci s PP sodelujejo pri 

oblikovanju ocene. 

Vedno Pogosto Občasno Redko Nikoli 

e) Učencem s PP povem, kaj pri 

ocenjevanju pričakujem. 

Vedno Pogosto Občasno Redko Nikoli 

f) Učencem s PP pred ocenjevanjem 

predstavim kriterije. 

Vedno Pogosto Občasno Redko Nikoli 

 

4. Kako sestavljate kriterije za ocenjevanje znanja učencev s PP? 

 Sam/-a 

 V timu (prosim, zapišite s kom: 

______________________________________) 

 Drugo: __________________ 

 

5. S čim si pomagate pri oblikovanju kriterijev za ocenjevanje znanja učencev s PP? 

Mogočih je več odgovorov. 

 Standardi znanja iz učnega načrta 

 Spletni viri 

 Naloge za ocenjevanje 



 

 

 Drugo: __________________ 

 

6. Menite, da imate dovolj znanja za ocenjevanje znanja učencev s PP pri predmetu 

šport? 

 Da 

 Ne 

 

7. Ali so po vašem mnenju v individualnem načrtu učenca s PP dovolj opredeljene 

prilagoditve ocenjevanja pri predmetu šport? 

 Da  

 Ne 

 

Pojasnilo: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Na katere načine prilagajate ocenjevanje znanja učencev s PP? Mogočih je več 

odgovorov. 

 Učne oblike 

 Učne metode 

 Pripomočki 

 Časovna prilagoditev 

 Prilagoditev kriterijev 

 Drugo: ________________________ 

 

9.  Ali menite, da bi potrebovali več strokovnega znanja za ocenjevanje znanja učencev s 

PP pri predmetu šport? 

 Da 

 Ne 

 

 



 

 

10. Če da, kaj konkretno. 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

11. Na katere načine motivirate in spodbujate učence s PP za poznejše ukvarjanje s 

športom? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Hvala za sodelovanje. 
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