
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETRA PODLOGAR 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

ODDELEK ZA SPECIALNO IN REHABILITACIJSKO PEDAGOGIKO 

 

 

 

 

 

 

 

OSEBNA POJMOVANJA IN STALIŠČA UČITELJEV IN SPECIALNIH PEDAGOGOV 

DO DELA Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

Mentorica: dr. Alenka Polak                                            Kandidatka: Petra Podlogar 

 

Ljubljana, september 2015 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

» Tja, do koder je vredno iti, ne pelje nobena bližnjica.« 
(Beverly Sills) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

Iskrena hvala mentorici, dr. Alenki Polak, za strokovno usmerjanje, nasvete, moralno podporo 

in spodbudne besede pri nastajanju diplomskega dela. Hvala Vam za nesebičen trud in veliko  

pomoč pri premagovanju zadnje ovire na študijski poti! 

Miha, hvala ti za veliko mero razumevanja, potrpežljivosti in pozitivne energije v trenutkih, ko 

sem jo potrebovala. Brez tebe mi ne bi uspelo! 

Hvala tudi vsem mojim prijateljem in družini, ki so me v času nastajanja diplomskega dela 

podpirali in mi stali ob strani.  

Ne nazadnje pa se zahvaljujem tudi vsem anketirancem, za  izpolnjevanje anketnih 

vprašalnikov ob najbolj nehvaležnem času – ob zaključku šolskega leta, ki je za učitelje in 

specialne pedagoge najbolj naporen. Hvala! 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

IZVLEČEK 

V diplomskem delu sem raziskovala osebna pojmovanja in stališča učiteljev in specialnih 

pedagogov do dela z učenci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne osnovne šole. V 

uvodnem delu sem opredelila, kaj so osebna pojmovanja in stališča, opisala sem osnovne 

razsežnosti timskega dela in navedla nekaj značilnosti inkluzije. V raziskavi pa sem 

ugotavljala, kakšna osebna pojmovanja in stališča imajo učitelji in specialni pedagogi o 

različnih vidikih dela z učenci s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli, npr. o timskem 

delu, o dodatni strokovni pomoči, inkluziji, o vlogah. V raziskavo je bilo vključenih 53 

specialnih pedagogov in 50 učiteljev razrednega in predmetnega pouka. Podatke sem zbirala 

s pomočjo anketnega vprašalnika. Rezultate ankete sem obdelala s statističnim programom 

SPSS. Ugotovila sem, da prihaja med učitelji in specialnimi pedagogi do pomembnih razlik v 

stališčih do timskega dela, saj so anketirani specialni pedagogi bolj pozitivno naklonjeni k 

sodelovanju in imajo bolj pozitivna stališča do timskega dela. Ugotovila sem, da imajo tako 

učitelji, kot tudi specialni pedagogi o timskem delu ustrezna osebna pojmovanja. Najbolj 

pomembni vidiki timskega dela se jim zdijo redna komunikacija, skupna timska srečanja in 

strokovna podpora med člani tima.  Ugotovila sem tudi, da imajo specialni pedagogi bolj 

pozitivna stališča do dodatne strokovne pomoči kot pa učitelji. Analiza osebnih pojmovanj 

učiteljev in specialnih pedagogov je pokazala, da imajo specialni pedagogi bolj ustrezna 

osebna pojmovanja, saj opisujejo dodatno strokovno pomoč kot pomoč učencu za 

premagovanje primanjkljajev, ovir in motenj, učitelji pa pojmujejo dodatno strokovno pomoč 

kot pomoč pri obravnavi učne snovi in jo enačijo z dopolnilnim poukom. Tudi do vključevanja 

učencev s posebnimi potrebami v redne programe osnovne šole imajo specialni pedagogi 

bolj pozitivna stališča kot učitelji. Rezultati analize osebnih pojmovanj o vključevanju učencev 

s posebnimi potrebami v redne osnovne šole so pokazali, da ga podpirajo tako učitelji, kot 

tudi specialni pedagogi, pri tem pa navajajo pogoje, ki omogočajo ustrezno in učinkovito 

vključevanje. Raziskava je pokazala še, da imajo učitelji strokovno manj ustrezna pojmovanja 

o vlogi specialnega pedagoga v šoli, saj so mnenja, da je njihova glavna naloga spodbujanje 

učenca, medtem ko njegove vloge ne povezujejo s pomočjo učencu pri premagovanju 

primanjkljajev. Osebna pojmovanja učiteljev in specialnih pedagogov o vlogi učitelja pri 

poučevanju učencev s posebnimi potrebami pa so strokovno ustrezna in si med seboj 

podobna.  

 

KLJUČNE BESEDE: osebna pojmovanja, stališča, specialni pedagogi, učitelji razrednega pouka, 

učitelji predmetnega pouka, timsko delo, dodatna strokovna pomoč, inkluzija, vloge; 

 

 



 

 
 

PERSONAL CONCEPTIONS AND ATTITUDES OF TEACHERS AND SPECIAL EDUCATION 

TEACHERS TOWARDS WORKING WITH PUPILS WITH SPECIAL NEEDS 

ABSTRACT 

In this diploma the main research is on personal conceptions and attitudes of teachers and 
special education teachers towards working with pupils with special needs in primary 
schools. In the introduction, I identified the personal conceptions and attitudes, described 
the basic dimensions of teamwork and indicated some of the characteristics of integration. 
In the research, I assessed personal conceptions and attitudes that teachers and special 
education teachers have on various aspects of working with pupils with special needs in 
primary schools; about teamwork, on extra professional support, integration, roles etc. The 
research sample included 53 special education teachers and 50 teachers of primary 
education and lower secundary teachers. I entered the survey results into the personal 
computer. I processed the closed questions by the statistical program SPSS and the opened 
questions with the descriptive statistics. I discovered that there are significant differences in 
attitudes towards teamwork between teachers and special education teachers, as special 
education teachers surveyed to be more inclined to participation and have more positive 
attitude about teamwork. However I found that both, teachers and special education 
teachers, have appropriate personal conceptions of teamwork. They deem that most 
important aspects of teamwork are regular communication, teamwork joint meetings and 
expert support among team members. I found out that special education teachers have 
more positive attitude towards extra professional support as other teachers. The analysis of 
teachers' and special education teachers' personal conceptions showed, that special 
education teachers have more appropriate personal conceptions, as they described extra 
professional support as a help for the pupil to overcome the deficits, obstacles and 
interruptions while teachers identify it as an assistance in discussing subject matters and 
even equate it with the supplementary lessons. Special education teachers have more 
positive views about the integration of pupils with special needs into the regular curriculum 
of regular primary school than teachers. The results of the analysis of personal conceptions 
about integration of pupils with special needs in regular primary schools showed, that both 
teachers and special education teachers support the integration, but under certain 
conditions. Furthermore, teachers and special education teachers have professionally 
appropriate personal conceptions on the integration of pupils with special needs in regular 
primary schools. The survey also showed that teachers have a professionally less adequate 
conception of the role of special education teacher in the school, because they believe that 
their main task is encouraging the pupil while they do not connect his role with helping the 
pupil to overcome his deficits. However, personal conceptions of teachers and special 
education teachers about the role of a teacher in teaching pupils with special needs are 
professionally adequate and similar. 

 

KEY WORDS: personal conceptions, attitudes, special education teachers, class teachers, 
subject teachers, team work, extra professional support, integration, roles. 
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1 UVOD 
Glede na to, da je Slovenija ena tistih držav, ki zakonsko podpira inkluzivno izobraževanje 

učencev s posebnimi potrebami, se učitelji soočajo z novimi izzivi. Eden od njih je poučevanje 

učencev s posebnimi potrebami, ki so vključeni v program redne osnovne šole s prilagojenim 

izvajanjem in dodatni strokovno pomočjo, drugi pa je sodelovanje s specialnim pedagogom, 

ki učencu s posebnimi potrebami nudi dodatno strokovno pomoč. Na stopnjo udejanjanja 

inkluzije na šolah pomembno vplivajo učitelji, učenci, starši, strokovnjaki, njihovo znanje, 

spretnosti, izkušnje, osebne značilnosti, stališča in osebna prepričanja. Na osnovi mojih 

lastnih izkušenj vidim, da večkrat prihaja do različnih pogledov med učitelji in specialnimi 

pedagogi na to, kako naj bi potekalo timsko načrtovanje dela z učencem s posebnimi 

potrebami, kaj je glavna vsebina dodatne strokovne pomoči, kako naj bi se dodatna 

strokovna pomoč sploh izvajala in kakšna je njena vsebina, različni pa so tudi pogledi na 

vloge, ki jih imata učitelj in specialni pedagog pri poučevanju učencev s PP. 

Pri svojem delu sem se večkrat spraševala, kje se z učitelji razhajamo v mnenjih, zakaj prihaja 

do različnih pogledov na delo z učencem s posebnimi potrebami in ali je sploh mogoče, da 

imamo o učencih s posebnimi potrebami tako različna stališča, ko pa je vsem nam skupen in 

glavni interes napredek učencev s posebnimi potrebami. 

Pri iskanju odgovorov na ta vprašanja ne moremo mimo stališč, ki predstavljajo prepričanja 

posameznika o določeni temi in osebnih pojmovanj, ki jih posameznik pridobi v procesu 

pridobivanja znanja in izkušenj v specifičnem okolju, v našem primeru, v šoli. Glede na to, da 

učitelji in specialni pedagogi vstopajo v šolsko vlogo tudi kot osebe, ne le kot strokovnjaki, 

imajo njihova stališča in osebna pojmovanja velik vpliv na njihovo delo, čeprav se njihovega 

vpliva premalo zavedajo.  

Glavni cilji mojega diplomskega dela so bili odkriti razlike med stališči in osebnimi pojmovanji 

učiteljev in specialnih pedagogov o timskem delu, vključevanju učencev s posebnimi 

potrebami v redne osnovne šole in o dodatni strokovni pomoči, ki jim pripada, so bili glavni 

cilji mojega diplomskega dela. V raziskavi sem se ukvarjala tudi z osebnimi pojmovanji vlog 

specialnih pedagogov in učiteljev, ki jih imajo pri delu z učenci s posebnimi potrebami. 

Menim, da bodo dobljena teoretična in raziskovalna spoznanja pomembno prispevala k bolj 

poglobljenemu vpogledu v stališča in osebna pojmovanja učiteljev in specialnih pedagogov o 

delu z učenci s posebnimi potrebami.  
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TEORETIČNI UVOD 

2 INKLUZIJA 
Inkluzija je izraz, ki ima veliko opredelitev, največkrat nastopa kot sopomenka za integracijo 

(Šućur, 1997). Integracija in inkluzija sta pojma, ki ju lahko uporabljamo drug ob drugem, saj 

opredeljujeta kakovost dela. Integracija pomeni le eno stopnjo na poti k izobraževanju otrok 

s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v običajnih razmerah, opredelimo jo lahko 

tudi kot fizično integracijo, inkluzija pa je tako socialna in psihološka integracija, kjer gre za 

pedagoški in psihološki proces vključevanja vseh otrok, ne glede na njihove posebne vzgojno-

izobraževalne potrebe (Resman, 2002). Metafora za inkluzijo je po Corbett (1999, str. 128, 

po Kavkler idr., 2008): »Vstopi, ker spoštujemo razlike in, ker si lahko tak kot si.« Inkluzija 

torej omogoča vsakemu posamezniku, da sodeluje v okviru svojih zmožnosti, ker »doseganje 

povprečnih dosežkov ni temeljni pogoj za vključitev v šolsko in širše socialno okolje.« 

(Corbett, 1999, str. 128, po Kavkler idr., 2008). Inkluzivno izobraževanje je na nek način 

sistemsko prepričanje, da je treba vključiti vse učence, ne glede na njihove posebne potrebe, 

ker to prinaša prednosti vsem učencem in strokovnjakom, ki delajo z njimi (Kavkler idr., 

2008). 

Farell (2005) poudarja, da inkluzivna praksa spodbuja šolske svetovalne delavce, da 

razmišljajo o svojem delovanju, o pristopih, poučevanju, o uporabi različnih oblik pomoči in o 

načinu odzivanja na potrebe vseh otrok. Za boljše in uspešnejše izobraževanje vseh učencev, 

ne le tistih s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami, je torej najpomembnejši vidik 

razvoj inkluzivnega izobraževanja, ki pa ga lahko zagotavljajo le učitelji, ki imajo ustrezne 

vrednote in stališča, veščine in sposobnosti ter znanja in razumevanje (Watkins, 2009).  Zelo 

pomembno je, da se učitelji zavedajo in poznajo naravo posebnih potreb, da zagotovijo 

učencem varno in spodbudno učno okolje, saj so tisti, ki z učencem preživijo največ časa in 

pomembno vplivajo na njegov razvoj in napredek.  

Projekt inkluzivne šole pa bo najučinkovitejši, če ga izvajamo s pomočjo sistemskega modela 

inkluzivne šole, ki ga sestavljajo štirje podsistemi: učenec, razred, šola in širše okolje 

(Fergunson, Kozlevski in Smith, 2001, v Kavkler, 2009). Če vsi sistemi delujejo usklajeno 

(upoštevanje učenčevih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb, dobra poučevalna praksa 

učitelja, podpora in pomoč drugih članov šolskega tima, ustrezni pogoji, ki jih ponuja širše 

okolje), dobimo sistem, ki uspešno podpira vse učence, tudi tiste s posebnimi vzgojno-

izobraževalnimi potrebami. 

Zakonodaja, ki smo jo sprejeli v Sloveniji (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

2013; Zakon o osnovni šoli, 2006, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

1996)) je dober temelj za inkluzivno izobraževanje, ni pa zagotovila, da izvajanje uspešno 

tudi v praksi. Ainscow (1994) meni, da so za kvalitetno inkluzivno izobraževanje otrok s PP 

pomembne tri dimenzije življenja v šoli: šolska kultura, politika in praksa. Na stopnjo 
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inkluzivnosti posamezne šole tako pomembno vplivajo ljudje (učitelji, učenci, starši, 

strokovnjaki), njihovo znanje, spretnosti, izkušnje, osebne značilnosti, stališča in osebna 

prepričanja. Za uspešno vključevanje otrok s PP v šolo je tako ključnega pomena 

izobraževanje vseh vključenih, še posebej učiteljev, ki so se zaradi nove zakonodaje, morali 

soočiti s številnimi novimi nalogami (Končar, 2006).  

V literaturi je najpogosteje naveden pogoj za razvoj uspešne inkluzivne kulture pozitivno 

stališče posameznikov in celotne družbe do vključevanja rizičnih skupin učencev v redne 

vzgojno-izobraževalne ustanove. »Vsi tisti, ki imajo pomisleke o uresničljivosti inkluzije, so 

prepričani, da bi na primer otroci s PP motili vrstnike; pretirano obremenjevali učitelja, da ne 

bi imel časa za druge otroke; da bi bili socialno izključeni, brez prijateljev, nesrečni in da je 

zanje zato najbolje, da so vključeni v specialne šole.« (Kavkler idr., 2008, str. 15). Če je 

učenec le fizično vključen med vrstnike, potem te trditve držijo, manjkajo pa ustrezne 

prilagoditve in dodatna strokovna pomoč.  

Tudi sama sem mnenja, da je najpomembnejša prav miselnost današnjih učiteljev in ostalih 

strokovnjakov, ki so se zaradi sprememb na področju vzgoje in izobraževanja učencev s 

posebnimi potrebami znašli pred novimi zahtevami, in od njih zahtevajo iskanje novih 

strategij, metod, oblik dela, ki jih prej morda niso uporabljali in jih niso poznali. Z vključitvijo 

učenca s posebnimi potrebami v razred, morajo tako spremeniti pogled nanje, kritično 

ovrednotiti učinkovitost svojih metod poučevanja, jih prilagoditi. Tukaj pogosto nastane 

težava, saj so nekatera prepričanja tako zakoreninjena, da je sam proces prilagajanja lahko 

dolgotrajen in  je poučevanje lahko za učenca s posebnimi potrebami neučinkovito, za 

učitelja pa delo s tem učencem velik napor in izvor stresa.  

Pomemben vidik uspešne inkluzije so tudi materialni in strokovni viri, ki omogočajo 

optimalne možnosti za razvoj učenca s PP. Pri tem gre predvsem za ustrezno okolje, učne in 

tehnične pripomočke, ki morajo biti optimalno izkoriščeni, njihova učinkovitost pa sproti 

evalvirana. Količina pomoči in podpore, ki bo otroku omogočena, je odvisna od tega, kje na 

kontinuumu se nahajajo njegove težave oziroma stopnje posebnih potreb. Ključna oseba pri 

nudenju pomoči učencu s PP je učitelj, ki sodeluje z drugim strokovnim delavcem, ki je 

otroku dodeljen glede na naravo posebnih potreb (otrok, ki je slep, ima pomoč tiflopedagoga 

ipd.) (Kavkler idr., 2008). 

V praksi večkrat slišimo, da učitelj ni plačan, da bi delal z otrokom s posebnimi potrebami, da 

se za to delo ni izobraževal in da mu prilagajanje vzame preveč časa. Dejstvo je, da se v takih 

primerih premalo zavedajo pomena socialne odgovornosti učiteljev do učenca s posebnimi 

potrebami. Vsak učitelj je namreč odgovoren za izvajanje dobre poučevalne prakse in mora 

vsakemu učencu omogočiti napredek in optimalen učni proces. Vključitev otroka s posebnimi 

potrebami med vrstnike v redne vzgojno-izobraževalne ustanove tako ne more biti odvisna 

od dobre volje učitelja ali specialnega pedagoga in takšna stališča učitelje ovirajo pri delu z 

učenci s PP (Kavkler idr., 2008). 
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Za uspešno inkluzivno izobraževanje učencev s PP je torej odgovoren predvsem učitelj, saj 

lahko prav on poskrbi za ustrezno klimo, prilagoditve poučevanja in preverjanja znanja v 

razredu. Za učinkovito delo pa potrebuje tudi podporo šolskega tima (ravnatelj, svetovalni 

delavci, drugi učitelji). Šolski tim mora učitelja podpirati in mu svetovati na vseh stopnjah 

vključevanja otrok s posebnimi potrebami, ter mu pomagati pri premagovanju ovir, s 

katerimi se na tej poti srečuje (Kavkler idr., 2008). 

 

2.1 Vloga učitelja pri izobraževanju učencev s posebnimi potrebami 
Vloga učitelja v šoli se je skozi leta in spremembe zakonodaje močno spremenila. Ena od 

pomembnejših sprememb je zagotovo preusmeritev od glavnega vira informacij k tistemu, ki 

usmerja in intenzivno vključuje učence (Razdevšek Pučko, 2004). Poleg tega pa so vse večje 

zahteve tudi po obvladovanju različne informacijske tehnologije, sodelovanju z drugimi 

učitelji in strokovnjaki, s starši, predvsem pa se večajo zahteve po vse večjem obsegu znanja 

in metodike dela z različnimi učenci (medkulturne razlike, različne sposobnosti, posebne 

potrebe) (Prav tam, 2004). Učitelji so postavljeni v novo vlogo, saj nudenje pomoči učencem 

s posebnimi potrebami ni več zgolj naloga strokovnjakov, ki so izobraženi za delo z učenci s 

posebnimi potrebami in izvajajo to pomoč individualno, s čimer želijo v tem času odpraviti 

njegove težave za maksimalen napredek. Koncept inkluzije je torej učitelje spremenil v tiste, 

ki so odgovorni za napredek in uspeh vsakega otroka, ki je vključen v vzgojno-izobraževalni 

proces (Magajna idr., 2008). Raziskave kažejo, da so učitelji mnenja, da na dodiplomskem 

študiju niso pridobili dovolj znanj za delo z učenci s PP in da potrebujejo dodatno 

izobraževanje o preverjanju in ocenjevanju otrok s težavami, oblikovanju individualiziranega 

programa, strategijah načrtovanja dela v razredu, poučevanju učencev z učnimi težavami, 

timskem delu ter delu s starši. Menijo tudi, da za učinkovito pomoč učencem potrebujejo 

pomoč specialnega pedagoga (Strgar, 2004; Kodre, 2004). 

Če povzamem Resmana (1990), učitelj zastopa tri različne vloge. Učitelj prevzema vlogo 

uslužbenca, strokovnjaka, pri delu pa se udejstvuje tudi kot osebnost. 

Kot uslužbenec mora slediti šolskemu sistemu, del katerega je, in upoštevati od zunaj 

zapisana pravila. Ta raven izenačuje učitelje med seboj, jih na nek način uniformira v 

ravnanjih, saj so pod konstantnim nadzorom, ali izpolnjujejo vse zakonsko opredeljene 

naloge. Če ravna v skladu z njimi, potem ravna enako kot drugi. Učitelj, ki deluje le na ravni 

uslužbenca, bo vedno upošteval pravila, ne bo raziskoval, eksperimentiral ali uvajal novosti v 

svoje delo, saj je z upravnega vidika to, kar počne, povsem zadosti (Resman, 1990).  

Učitelj kot strokovnjak pa je povsem nasprotna raven prejšnji. Kot strokovnjak mora namreč 

obvladati različne strategije in metode, saj tako narekuje strokovno-pedagoški vidik. Zaradi 

specifike učencev, odnosov, situacij, s katerimi se učitelj vsak dan srečuje, mora biti izjemno 
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inovativen in edinstven. Ta raven delovanja zahteva od njega pedagoške pristope, ki jih 

pridobi z učenjem, izkušnjami v pedagoškem delu in niso narekovane od zunaj (prav tam).  

Zadnja in morda najpomembnejša raven delovanja, če govorimo o poučevanju učencev s 

posebnimi potrebami, pa je učitelj kot oseba. V šolo namreč vstopa kot osebnost, s svojimi 

pogledi, stališči, tudi cilji. Šola mora tako biti tudi prostor, kjer bo lahko izrazil tudi osebne 

strokovne zamisli, ambicije, cilje, hkrati pa s svojim mnenjem, stališči, osebnimi pojmovanji, 

vplival na svoje delo in na delo z učenci  (prav tam).  

Čedalje večje število učencev s posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami postavlja 

učitelje pred nove zahteve. V obdobju osnovnega šolanja se vsak učenec sreča z velikim 

številom učiteljev, metod, oblik, načinov podajanja snovi. Zelo pomembno je, da učitelji 

vsem učencem nudijo in oblikujejo varno, spodbudno učno okolje za zagotavljanje optimalne 

vzgoje in izobraževanja (Kavkler, 2008). Mitchell (2008) navaja, da mora šolsko in domače 

okolje učencem omogočiti kakovostno življenje z občutki sprejetosti. Za uresničevanje 

inkluzivne šole je pomembna tudi inkluzivna naravnanost šole. K tej naravnanosti vsekakor v 

veliki meri pripomorejo tudi učitelji s svojim strokovnim znanjem, odprtostjo in s stališči, ki 

jih imajo do inkluzivnega izobraževanja učencev s posebnimi potrebami, s sodelovanjem in 

timskim delom, ki je vsekakor obvezno zaradi vse višjih zahtev na področju vzgoje in 

izobraževanja učencev s posebnimi potrebami. Gre za etično-socialni vidik inkuzije. Opara 

(2003) in B. Marentič Požarnik (2003) poudarjata pomen pozitivnega odnosa in 

pripravljenosti vsakega učitelja posebej na delo z učenci s posebnimi potrebami. Zavedati se 

morajo stališč, ki jih gojijo do učencev s posebnimi potrebami in se otresti kakršnihkoli 

predsodkov, zadržkov, stereotipnih prepričanj, da se lahko usmerijo v pozitivno vrednotenje 

vsakega učenca na raznih področjih. Medkulturna analiza stališč do inkluzije otrok s PP 

(Pretnar, 2012) je pokazala, da imajo učitelji z zelo visoko izobrazbo (doktorat znanosti) 

izrazito bolj pozitivno stališče do učencev s PP kot učitelji z visoko izobrazbo, kar kaže na 

pomembnost profesionalnega razvoja in strokovnega izpopolnjevanja za zagotavljanje 

kvalitetnega učenja in poučevanja učencev s PP. Švicarska raziskava o integraciji otrok s PP je 

opozorila na dejstvo, da učitelji te učence pogosto doživljajo kot lene in nezainteresirane. Za 

uspešno interdisciplinarno in usklajeno timsko delo je tako zelo pomembno, da se vsi 

strokovni delavci stalno dodatno izobražujejo in dopolnjujejo svoje znanje, še posebej na 

področju dela z učenci s posebnimi potrebami (Navodila za izobraževalne programe s 

prilagojenim izvajanjem in DSP, 2003). 

Resman (2003) meni, da morajo imeti učitelji naslednja znanja o učencih s PP: 
 poznavanje glavnih vrst razvojnih motenj in njihove značilnosti; 

 poznavanje načinov obravnave učencev s PP; 

 poznavanje institucij, ki so povezane z delom s PP; 

 poznavanje zakonodaje, ki ureja izobraževanje učencev s PP; 

 poznavanje različnih učnih oblik, metod, strategij; 

 sodelovanje s starši in drugimi strokovnimi delavci; 
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 sodelovanje pri načrtovanju individualiziranega programa; 

 oblikovanje ustreznega učnega okolja in uravnavanje odnosov v razredu med učenci; 

 znanje in spretnosti o timskem delu. 

 

Učitelj, ki poučuje učenca s posebnimi potrebami, ki je vključen v program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, je tako odgovoren v prvi vrsti za izvajanje dobre 

poučevalne prakse. Sodeluje pri oblikovanju individualiziranega programa v okviru strokovne 

skupine, kjer poda svojo oceno otrokovega funkcioniranja, zastavljene cilje tudi evalvira. 

Sodeluje še z učenčevimi starši in z ostalimi učitelji, ki učenca učijo, še posebej tesno pa je 

sodelovanje med njim in specialnim pedagogom, ki učencu s PP nudi dodatno strokovno 

pomoč.  

Zgoraj naštete naloge učitelja, ki ima učenca s posebnimi potrebami v razredu oziroma je 

njegov razrednik, so zelo splošne. Učitelji so vsa ta znanja pridobili že v času študija, zato so 

njihovi dvomi v lastno kompetentnost z vidika znanja neustrezni. Smernice za delo z učenci s 

posebnimi potrebami pa poda specialni pedagog, ki ima specialna znanja s področja dela z 

učenci s posebnimi potrebami. Zavedanje specialnih pedagogov in učiteljev, da pri delu 

potrebujejo eden drugega, je pri delu z učenci s posebnimi potrebami najbolj pomembno.   

 

2.2 Vloga specialnega pedagoga pri izobraževanju učencev s posebnimi 

potrebami 
Z vključevanjem učencev s posebnimi potrebami v šolski prostor so pomembno vlogo dobili  

tudi specialni pedagogi. V rednih osnovnih šolah nastopajo kot učitelji, ki nudijo dodatno 

strokovno pomoč tistim učencem, ki so šli skozi postopek usmerjanja in imajo odločbo o 

usmeritvi v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Na šolah so zaposleni v okviru šolske svetovalne službe, ali pa delujejo na šoli v okviru 

mobilne specialno-pedagoške službe.  

Specialni pedagog je pomemben člen v timu, ki dela z učencem s posebnimi potrebami, saj z 

drugimi člani tima koordinira sodelovanje med šolo, izobraževalnimi in zdravstvenimi zavodi, 

invalidskimi združenji, društvi in drugimi, ki lahko sodelujejo pri zagotavljanju ustrezne 

pomoči učencu s posebnimi potrebami. Poleg tega pa sodeluje pri vseh fazah načrtovanja, 

izvajanja in evalvacije individualiziranega programa, sodeluje tudi s starši (Navodila h 

kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za 

otroke s posebnimi potrebami, 2003). Ena od vidnejših in pomembnejših nalog pa je 

vsekakor izobraževalne narave, saj je neposredno delo z učencem v šolskem okolju, pomoč 

na tistih področjih, kjer ima učenec težave, ključnega pomena za optimalen proces vzgoje in 

izobraževanja učencev s  posebnimi potrebami (Kavkler in Tancig, 2000). 
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M. Schmidt (2001) opredeljuje glavne naloge specialnega pedagoga na šoli. Te po njenem 

mnenju obsegajo:  

- neposredno delo z učencem; 

- individualne obravnave (ali obravnave v manjši skupini) z ustreznimi metodami pri katerih 

je strpen in razumevajoč do njihovih posebnosti, učencu s posebnimi potrebami nudi oporo; 

- sodelovanje z učiteljem, informiranje o napredku, pomoč pri poučevanju učencev s 

posebnimi potrebami, medsebojno vrednotenje uspehov, pomoč pri reševanju skupnih 

problemov, pomoč pri vodenju dokumentacije za učenca s posebnimi potrebami, 

informiranje učitelja o diagnostičnih in testnih dosežkih učenca; 

- sodelovanje s starši, svetovanje o strategijah za delo z učencem doma.  

 

Specialni pedagog, ki deluje na šoli kot učitelj za dodatno strokovno pomoč, tako sodeluje s 

šolsko svetovalno službo, z učitelji, s starši in neposredno z učencem. 

 

3 TIMSKO DELO  
Ljudje smo socialna bitja. V naši naravi je, da se povezujemo, si pomagamo in sodelujemo. 

Sodobne strokovne usmeritve na področju vzgoje in izobraževanja timsko delo priporočajo, 

saj gre za obliko dela, ki dokazano omogoča boljše, hitrejše, kvalitetnejše delo in rezultate. 

Na področju izobraževanja učencev s posebnimi potrebami v programih s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo je interdisciplinarni pristop nujen za optimalno 

delo z učencem, ki je usmerjen v tak program. Pri tem gre običajno za timsko delo med 

učitelji in specialnimi pedagogi, ki so učencu s posebnimi potrebami dodeljeni in izvajajo 

dodatno strokovno pomoč.  

 

3.1 Opredelitev timskega dela 
V literaturi, tuji in domači, je bilo timsko delo skozi različna časovna obdobja različno 

poimenovano in opredeljeno, vse opredelitve pa so si vsebinsko podobne.  

V Pedagoški enciklopediji (1989, str. 446) je timsko delo učiteljev opredeljeno kot »oblika 

aktivnosti, ki jo opravlja skupina (dva ali več) pedagoških strokovnjakov na podlagi 

neposrednega in enakovrednega sodelovanja (ne na podlagi položaja v formalni hierarhiji) in 

katere namen je doseči skupne cilje.«  

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1994) lahko najdemo definicijo tima - »Tim je 

skupina ljudi, ki opravlja skupno delo, delovna skupina.« Med delovno skupino in timom pa 

obstaja velika razlika. Medtem, ko so delovne skupne usmerjene k razvoju rutinskega dela, je 

tim usmerjen k ustvarjalnosti, iskanju novih poti (Mayer, 2001).  
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A. Polak (2007, str. 10) navaja, da je timsko delo »tisto dogajanje, ko se dva ali več 

pedagoških delavcev z vzgojno-izobraževalnimi nameni (cilji) hkrati usmerjata ali usmerjajo 

na iste učence v okviru posamezne pedagoške dejavnosti, učnega predmeta ali kombinacije 

predmetov, znotraj ali zunaj učilnice.« Poudarja še (prav tam), da je pozitivna soodvisnost in 

usmerjenost k skupnim ciljem, ki jih posameznik sam ne bi mogel doseči, temelj za 

oblikovanje tima, saj so skupni vzgojno-izobraževalni cilji pomembni za kakovostno 

poučevanje in učenje.  

Različnim opredelitvam je skupno to, da je timsko delo uspešno, kadar je delo enakomerno 

porazdeljeno, kadar so vsi vključeni usmerjeni k skupnemu cilju in vlada znotraj tima 

sproščeno vzdušje. V timu, ki sodeluje zaradi zagotavljanja optimalnih pogojev za razvoj 

učenca s PP, so učitelji izvajalci dodatne strokovne pomoči (najpogosteje so to specialni 

pedagogi, lahko tudi socialni pedagogi, psihologi, pedagogi, inkluzivni pedagogi) in ravnatelji.  

Za uspešno delo v timu je pomembno tudi, da imajo, v našem primeru še posebej, učitelj in 

specialni pedagog, jasna in pozitivna stališča do timskega dela, pozitivne izkušnje, prav tako 

pa se morajo zavedati pomena soodvisnosti, saj lahko le tako zagotavljajo optimalen vzgojno 

izobraževalni proces učenca s PP (v nadaljevanju bom za učence s posebnimi potrebami 

uporabljala okrajšavo učenci s PP). Vloge posameznega člana tima so različne, vsak zase pa 

prispeva k skupnem cilju, to je, k napredovanju učenca (Kavkler, 2008).  

 

3.2 Timsko delo in sodelovalna kultura 

Uspešnost timskega dela je odvisna predvsem od osebne naravnanosti učitelja in specialnega 

pedagoga, ki naj bi »posameznika v njegovih prepričanjih, zaznavanju in vedenju usmerjala k 

individualizmu ali h kolektivizmu« (Polak, 2007, str. 11). Vsak posameznik je tako bolj ali 

manj naravnan k sodelovanju z drugimi. Moje osebno mnenje je, da morajo biti ljudje, ki se 

odločijo za poklic učitelja, specialnega pedagoga ipd. že v osnovi naravnani h kolektivizmu, 

saj že sama narava poklica zahteva veliko sodelovanja in dela v skupini, prilagajanja in 

komunikacije z različnimi osebami. Vendar je izvor te naravnanosti na eno ali drugo stran 

najverjetneje družinska vzgoja in okolje, v katerem oseba živi (prav tam).  

Za ljudi, ki so sodelovalno naravnani, je značilno naslednje: 

 svoje vedenje prilagajajo skupnim ciljem in pričakovanjem skupine; 

 osebne cilje obravnavajo iz skupinske perspektive; 

 svoje naloge in vedenje izpolnjujejo v skladu z normami in pričakovanji, pri tem po 

navadi celo uživajo, čeprav to od njih terja nekaj žrtvovanja; 

 samopodobo oblikujejo na osnovi značilnosti, ki jih povezujejo z drugimi ljudmi; 

 navežejo in oblikujejo stike z drugimi ljudmi, čeprav ti niso v njihovem interesu 

(Polak, 2007). 
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Dejstvo je, da sama zakonodaja in strokovno utemeljene smernice za delo na področju 

inkluzivnega izobraževanja še niso dovolj, da bi se koncept v praksi izkazal za učinkovitega in 

najboljšega. Potrebno je izboljšati šolsko kulturo, ki naj bi vplivala na uspešnost različnih 

pedagoških sprememb, ki se uveljavljajo (Polak, 2007). Šolska kultura je opredeljena kot 

»fizična, socialna in psihološka »postavitev«, v kateri učitelji oblikujejo svoj odnos do prakse, 

pedagoške učinkovitosti in delovnega kolektiva (Polak, 2007, str. 13). Znotraj šolske kulture 

lahko opredelimo tudi t.i. kulturo poučevanja, ki vpliva na to, kako učitelji opravljajo svoje 

delo, kako se odzivajo na spremembe in kako zaznavajo možnost lastnega vplivanja na 

življenje in prihodnost svojih učencev (po Hargreaves, 1997, v Polak, 2007).  

Hargreaves (1997, v Polak, 2007) je kulturo poučevanja razdelil na štiri različne oblike: 

- Za individualizem ali individualizirano kulturo poučevanja je značilno, da učitelji 

delajo neodvisno in izolirano eden od drugega, čeprav svoje poučevanje lahko 

predstavijo svojim kolegom. Takšna kultura poučevanja je lahko precej nevarna in 

onemogoča strokovni razvoj učiteljev, saj s kolektivno izmenjavo idej, načinov 

poučevanja in metod, ki so se izkazale za dobre, ne morejo preverjati in po 

potrebi spreminjati individualnih pojmovanj o poučevanju.  

- Pri balkanizaciji ali balkanizirani kulturi poučevanja se učitelji delijo v različne 

skupine (glede na predmet, razred, stopnjo šolanja), ki so med seboj odtujene ali 

si celo nasprotujejo. Učitelji izražajo pripadnost le znotraj svoje skupine, take 

skupine pa se po navadi močno razlikujejo med seboj glede na pojmovanje 

učenja, stil poučevanja, imajo pa tudi različne poglede na disciplino in izvajanje 

kurikuluma. Raziskave so pokazale, da so takšne skupine največkrat šolski 

svetovalni delavci, učitelji otrok s posebnimi potrebami, učitelji razrednega 

pouka, učitelji, glede na razred, ki ga poučujejo...Takšna kultura poučevanja je po 

navadi razlog za slabo, zaprto komunikacijo znotraj skupine in za mlačen odnos do 

drugih skupin. V skrajnih primerih se takšne delitve manifestirajo tudi v obliki 

nestrpnosti, ljubosumju in tekmovalnosti do ostalih skupin. Odgovor, zakaj prihaja 

do takšne delitve, lahko iščemo v nestrokovnem pristopu vodstva šole, ki z 

različnim vrednotenjem in vodenjem učiteljev spodbuja takšno kulturo.  

- Izzvano sodelovanje pa je način sodelovanja, ki je vnaprej določen. Lahko ga vsili 

in nadzira vodstvo šole na podlagi zakonskih določil ali drugih upravno-strokovnih 

določil. Osnovni namen načrtnega sodelovanja je spodbujanje večje povezanosti 

med učitelji, saj je včasih takšen način časovno bistveno bolj racionalen kot 

spontano oblikovanje sodelovalne kulture 

- Za sodelovanje ali sodelovalno kulturo poučevanja je značilno, da učitelji delajo 

skupaj, si delijo pripomočke, ideje, so medsebojno povezani. Oblikuje se na 

osnovi vsakodnevnega dela učiteljev, ni formalno organizirana oziroma ne more 
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biti oblikovana le začasno. Takšno kulturo poučevanja začutimo zaradi 

prepletanja poklicnega in zasebnega življenja učiteljev, toplih medosebnih 

odnosov, šal, pogledov, ki izražajo simpatijo in razumevanje, in zaradi podobnih 

vzgojno-izobraževalnih vrednot. Sodelovalna kultura pa kljub vsemu omogoča 

prostor za nestrinjanje z vzgojno-izobraževalnimi vrednotami, vloga vodstva pa je, 

da odgovornost porazdeli med več učiteljev, pri čemer prezre formalne razlike v 

statusu, ter na ta način spodbuja zaupanje v sposobnosti vseh učiteljev. Dejstvo 

pa je, da je takšna kultura težka za vzdrževanje in oblikovanje, saj je največja ovira 

pri vsem skupaj prav čas,  ki velja za najpomembnejši dejavnik pri oblikovanju 

sodelovalne kulture. Za timsko načrtovanje, poučevanje in evalvacijo je nujen 

skupen čas, čeprav ne smemo trditi, da je to zadosten pogoj za razvoj sodelovalne 

kulture na šoli (Polak, 2007). 

Sama sem mnenja, da je na slovenskih šolah bolj prisotno povezovanje v time in sodelovanje 

med učitelji, ki učijo iste predmete, oziroma se delijo v time, glede na to, kateri razred, 

predmet poučujejo oziroma katere vrste učitelji so, npr. predmetni učitelji, razredni učitelji, 

svetovalna služba.  

Da lahko zadovoljujejo vse vzgojno-izobraževalne potrebe učencev s PP mora biti 

sodelovalna kultura poučevanja med učitelji zelo razvita. E. Novljan (2002) poudarja, da je 

povezovanje med različnimi strokovnjaki, ki delajo z učenci s PP prej izjema, kot pravilo ter 

da strokovnjaki obravnavajo otroka najpogosteje izven razreda, kar ni v skladu z zahtevami 

inkluzije. Inkluzija zahteva v prvi vrsti prav spremembo razmišljanja vseh vpletenih, zlasti 

njihovih osebnih pojmovanj in stališč. 

Po Lipičniku (1996) je osnova za dobro timsko delo: 

 občutek pripadnosti timu: 

 medsebojno sodelovanje članov; 

 pripravljenost sprejemati in dajati; 

 odkrito pogovarjanje o medsebojnem doživljanju; 

 reševanje konfliktov; 

 dopuščanje različnosti, pogovarjanje o stališčih; 

 upoštevanje oblikovanja vlog; 

 kakovostna komunikacija; 

 iskanje sporazumov o stvareh, ki so pomembne.  

Vse zgoraj naštete osnove za dobro timsko delo so hkrati tudi značilnosti sodelovalne 

kulture. 

Inkluzija učencev s PP bo uspešna in učinkovita le, če so člani med seboj v pozitivni 

soodvisnosti, in jih vodi skupen cilj, prav tako pa morajo biti vloge posameznih strokovnjakov 

jasno definirane (Polak, 2004). Pri timu, ki skrbi za vključevanje učencev s PP v redne OŠ je 
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upoštevano načelo interdisciplinarnosti, saj je s sodelovanjem različnih strok poskrbljeno, da 

so vse otrokove potrebe zaznane in ustrezno strokovno obravnavane.  

 

3.3 Vrste timov 
Obstaja več različnih vrst timov. V time se povezujejo učitelji, ki poučujejo isti razred, 

predmet, povezujejo se učitelji in svetovalni delavci. Povezujejo se tudi strokovnjaki na 

drugih področjih, načeloma pa vse te time lahko razvrstimo v tri glavne skupine: delovne 

time, k nalogi ali problemu usmerjene time in vodstvene time (Polak, 2007). 

Delovni timi 

Člani delovnega tima sicer delajo skupaj, vendar nimajo skupnih ciljev oziroma so redko 

nagrajeni za skupne dosežke. Člani so med seboj neodvisni in delajo skupaj le za svoj 

prispevek h končnemu učinku, izdelku, socialne interakcije pa med njimi ni. V slovenski šolski 

praksi obstajajo delovni timi, ki ne izvajajo pravega timskega dela, npr. učitelji razrednega 

pouka in učitelji v podaljšanem bivanju, učitelji različnih oddelkov istega razreda, predmetni 

aktivi učiteljev v 2. in 3. triadi osnovne šole, učitelji istega oddelka ali razreda, ki se občasno 

srečujejo na skupnih sestankih ali srečanjih (prav tam). 

 

K nalogam ali problemom usmerjeni timi 

Ti timi so organizirani le začasno, do konca opravljene naloge ali rešenega problema, delo pa 

poteka po načelih pravega timskega dela. Taki timi imajo skupne cilje, ukvarjajo se s 

specifičnimi nalogami in jih druži pozitivna soodvisnost. V šoli so prav ti timi najbolj zaželeni 

in smiselni. V šolskem okolju tako deluje tim vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, tim 

učiteljice razrednega pouka in učiteljice v podaljšanem bivanju, tim dveh ali več učiteljic 

razrednega pouka, ki določen del pouka timsko načrtujejo, izvajajo, evalvirajo (šola v naravi, 

športni dnevi), tim učiteljice razrednega pouka in učiteljev vzgojnih predmetov, tim 

predmetnih učiteljev istih šolskih predmetov, tim učiteljev in drugih strokovnih delavcev, 

kamor lahko štejemo tudi tim med učitelji in specialnimi pedagogi, definitivno pa je možnosti 

za timsko povezovanje več in so odvisne tudi od fleksibilnosti in iznajdljivosti šolskih delavcev 

(prav tam).  

 

Vodstveni timi 

Te time pa sestavljajo strokovnjaki na vodstvenih položajih, njihovi cilji pa so povezani s cilji 

celotne delovne organizacije. Tak tim je v naši šoli t.i. pedagoški tim, ki ga sestavljajo 

ravnatelj, pomočnik ravnatelja in šolski svetovalni delavci. Vloga tega tima ni neposredno 

timsko izvajanje vendar se vloga veže na drugi dve etapi-timsko načrtovanje in evalvacijo, 

pomemben člen pa so pri nudenju strokovne in osebnostne podpore drugim šolskim timom 

pri izvajanju timskega dela (prav tam).  
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Praper je (2001, v Polak, 2007) razdelil time v tri različne skupine glede na vsebino, ki jo v 

timu obravnavajo. Gre za multidisciplinarne, interdisciplinarne in transdisciplinarne time. 

Pri multidisciplinarnem timu gre za tim strokovnjakov z različnih področij, ki izvajajo 

obširnejšo in zapleteno delovno nalogo. Vloge v timu so zelo natančno določene, med njimi 

pa ne prihaja do dejanskega sodelovanja, saj je pozitivna soodvisnost prisotna le zaradi 

skupnega cilja-opraviti nalogo. Izoblikuje se zelo jasen odnos do naloge, odnos do drugih 

članov pa se ne razvije.  

Interdisciplinarni tim sestavljajo strokovnjaki z različnih področij, ki jih povezuje naloga, 

spoznavanje in ravnanje. V interdisciplinarnem timu so člani tima povezani med seboj, kar 

spodbuja njihov osebnostni razvoj in ustvarjalnost, hkrati pa se tak tim neprestano razvija, 

člani pa se zaradi odprtosti stalno učijo. 

Transdisciplinarni timi so zelo redki. Gre za time, kjer je dosežena zelo visoka raven odnosov 

in povezanosti med člani, čeprav se razlike med člani ohranjajo. V takem timu naj bi vsak član 

znal reševati probleme celostno, ne le tisti vidik, ki je v skladu z njegovo profesijo.  

Različni interdisciplinarni in multidisciplinarni timi se tako najpogosteje pojavljajo ravno pri 

delu z učenci s PP. Sodelovanje strokovnjakov z različnih področij »zagotavlja bolj 

specializirane pristope, metode in tehnike dela ter njihovo integracijo pri delu z učenci s PP.« 

(Polak, 2007, str. 40) 

 

3.4 Vloge v timu 
Novosti na področju pedagoške prakse, npr. uvajanje različnih novih pristopov, spreminjanje 

pogledov na pedagoško delo ipd. so spremenile tudi vloge učiteljev in ostalih strokovnjakov, 

ki delajo na šoli. Raznovrstno delo, s katerim se učitelji in drugi strokovnjaki srečujejo vsak 

dan, zahtevajo dobro psihofizično pripravljenost. Stresno je predvsem dejstvo, da morajo 

opravljati hkrati več različnih vlog, ki jih od njih zahteva današnja situacija (Polak, 2007). 

Učiteljeve vloge so lahko »vidne« in »nevidne«. Učenci in ostali najbolj »vidijo« učitelja pri 

neposrednemu delu z učenci, urejanju učilnice, sodelovanju s kolegi..., »ne vidijo« pa 

učiteljevega načrtovanja pouka, ocenjevanja, njegovega strokovnega razvoja in truda. 

Učiteljeva poklicna vloga je sestavljena iz treh vlog. To so vloga socialnega delavca, vloga 

predmetnega strokovnjaka in vloga timskega delavca (Polak, 2007). 

Neposredno s timskim delom je povezana tretja poklicna vloga učitelja. Od njega se 

pričakuje, da bo sodeloval z ostalimi člani tima pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju 

pouka, da bo aktiven pri doseganju skupnih ciljev, da bo razpravljal o različnih teorijah in 

modelih pedagoške prakse... To pa je lahko zelo velik pritisk za vsakega učitelja, saj mora 

poleg vloge socialnega delavca, ki skrbi za moralne, socialne, zdravstvene in vzgojne oblike 

šolanja, in poleg vloge predmetnega strokovnjaka, ki se nenehno strokovno izpopolnjuje, 

zadovoljevati še timski vidik njegove vloge. Njegova odgovornost torej temelji tako na 

odgovornosti do učencev kot tudi na odgovornosti za delo v šoli (Polak, 2007). 
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Na področju timskega dela strokovnjakov v šoli je Biddle (1997, v Polak, 2007) identificiral tri 

pojmovanja vloge učitelja.  

Vloga kot socialni položaj 

S tem pojmovanjem vloge sta nekako opredeljena funkcija in status učitelja. To je lahko ovira 

pri povezovanju učiteljev v time, saj lahko preveč stereotipne predstave o neki funkciji kažejo 

že na predsodke. Posameznega učitelja namreč opredeljujejo prav njegova funkcija, položaj, 

predmet, ki ga poučuje, skratka tiste značilnosti, po katerih se med seboj ločujejo. 

Pomembno je, da to vlogo presegajo, k temu pa pripomore tudi spodbujanje sodelovalne 

kulture na šoli in pozitivna klima na šoli. 

 

Vloga, določena z opisi značilnega vedenja učitelja 

To je učiteljeva poklicna vloga, ki nastane na podlagi opisa značilnega vedenja, ki se kaže, ko 

opazujemo učiteljevo delo. Na tak način, torej z opazovanjem značilnega vedenja 

posameznega člana tima, poteka tudi identifikacija vlog v timu. Značilno za timsko delo v 

pedagoški praksi je velika pestrost različnih vlog, ki jih mora posameznik sprejemati, 

opravljati hkrati, izmenično ali občasno. 

 

Vloga, določena s pričakovanji do učitelja 

To so pričakovanja do učiteljev, ki jih oblikujejo učitelji, učenci, starši, vodstvo šole, politiki, 

javnost. Nekatera pričakovanja so normativna, druga pa nastopajo bolj kot stališča, želje, 

vrednote, prepričanja. Nekatera so splošno znana ali samoumevna, spet druga pa zelo 

specifična in nerealna (Polak, 2007). 

Pestrost pojmovanj učiteljevih vlog povzroča med drugimi tudi konflikte v zvezi z vlogami, saj 

posameznik včasih prevzema več med seboj nezdružljivih vlog, ki spravljajo učitelje v stisko, 

opravljajo svoje naloge slabše oziroma jih sploh ne. Učiteljeva vloga je lahko nejasna (ni 

dovolj definirana), prekinjena (odgovornost se ne stopnjuje postopoma), preobremenjena 

(previsoka pričakovanja) ali škodljiva, če gre za integracijo vlog. Pri timskem delu učiteljev so 

vloge pogostokrat premalo definirane, saj se prepletata osebnostna in strokovna avtonomija 

vsakega posameznika. Menim, da je prav to najpogostejši vzrok za neučinkovito ali premalo 

učinkovito delo z učenci s posebnimi potrebami, saj ni jasno, kdo od članov tima je 

odgovoren za kaj. A. Polak pa meni, da je mogoče, da tudi preveč jasno definirane vloge 

(sistemske ali s strani vodstva šole) ovirajo spontanost in fleksibilnost dela v timu – kar je 

eden od pomembnejših vidikov dela z učenci s posebnimi potrebami (Polak, 2007). 

V strokovni literaturi je najpogosteje citirana klasifikacija vlog v timu po Belbinu, ki poudarja, 

da je učinkovitost tima odvisna od tega, kakšni člani ga sestavljajo, in kako so med seboj 

usklajene njihove vloge (Belbin, 1993, v Polak, 2012). V timu sta torej prisotni izvedbena in 

timska vloga vsakega posameznika. Izvedbena vloga je torej delo, za katerega smo najeti, 

timsko vlogo pa opredeljuje naše sodelovanje v timu. Najbolje naj bi deloval tisti tim, v 

katerem so vloge sestavljene in uravnotežene med seboj. Idealno je, če je v timu zastopana 
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vsaka od predstavljenih vlog, kar pa je po vsej verjetnosti v praksi precej težko izvedljivo. 

Večkrat se zgodi, da posameznik prevzema več različnih vlog. Vloge v timu po Belbinu skupaj 

z njihovimi značilnostmi predstavljam v preglednici.  

 

Preglednica 1: Vloge v timu po Belbinu (prirejeno po A. Polak, 2007) 
VLOGA V TIMU OPIS DELA V TIMU LASTNOSTI ČLANA TIMA 

INOVATOR daje ideje, predloge, rešuje težje probleme ustvarjalnost, domiselnost, 

nekonvencionalnost, 

introvertiranost, dojemljiv za kritiko 

in pohvalo 

ISKALEC VIROV odkriva možnosti, navezuje stike, nadgrajuje 

ideje drugih 

ekstravertiranost, radovednost, 

komunikativnost, navdušenje, 

sproščenost  

KOORDINATOR vodi tim, pojasnjuje skupne cilje, spodbuja k 

delu, neguje enakovrednost 

samozavest, zrelost, razgledanost, 

ugled, premajhna ambicioznost 

OBLIKOVALEC izziva, izvaja pritisk, uživa v reševanju 

konfliktov 

dinamičnost, družabnost, 

motiviranost, razdražljivost, 

nepotrpežljivost 

OPAZOVALEC opazi vse možnosti, natančno premisli, ne 

zmore motivirati drugih 

resnost, sistematičnost, bistrost, 

navidezna prevelika trma in 

kritičnost 

TIMSKI DELAVEC posluša, usmerja, preprečuje nesporazume, 

poživlja celoten tim, slabo prenaša pritisk in 

neposredno soočenje 

družabnost, občutljivost, nežnost, 

prilagodljivost, priljubljenost, 

neodločnost 

IZVRŠITELJ udejanja misli in ideje, sistematično rešuje 

probleme, dela, da doseže cilje 

samodiscipliniranost, zanesljivost, 

organiziranost, prizadevnost, 

učinkovitost, konservativnost  

DOVRŠITELJ opravi vse podrobnosti, pozoren je na 

napake, ima visoka merila in ideale 

skrbnost, vestnost, nepopustljivost, 

pogosta zaskrbljenost  in 

nesproščenost 

STROKOVNJAK daje pobudo, posreduje strokovno znanje, 

sledi visokim strokovnim normam, ne zanima 

ga delo drugih 

usmerjenost k cilju, predanost, 

ponos, strokovnost, specializiranost 

 

 

3.5 Komunikacija v timu 
Poleg ustrezne osebne pozitivne naravnanosti k sodelovanju in pozitivnih stališč učiteljev in 

specialnih pedagogov do timskega dela, pripomore k učinkovitemu timskemu delu tudi 

ustrezna komunikacija. A. Polak (2007) poudarja, da komunikacija povezuje člane znotraj 

tima, hkrati pa tim povezuje še z njegovim socialnim okoljem. Komunikacija med člani tima 

poteka v glavnem v obliki timskih srečanj, učitelj in specialni pedagog pa imata na voljo tudi 

veliko neformalnih oblik srečanj ( npr. t.i. srečanja »med vrati«, ko se učitelj in specialni 

pedagog med odmorom na kratko pogovorita o učencu, težavah itn.). Komunikacija je lahko 

verbalna in neverbalna. Neverbalna ima v timu posebno vlogo, saj z neverbalno 
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komunikacijo člani tima kažejo svoja čustva in odnos do aktivnosti, ki se dogajajo v timu. 

Kadar ti dve vrsti komunikacije med seboj nista usklajeni, verjamemo neverbalni, saj to vrsto 

težje nadzorujemo (Polak, 2007). 

Komunikacija naj bi v timu po Chiversu obsegala (1995, v Polak, 2007, str. 51): 

 sprejemanje in dajanje napotkov o konkretni nalogi; 

 dajanje dodatnih informacij drugim članom tima glede na njihove želje; 

 iskanje, spraševanje po dodatnih informacijah, ki širijo razumevanje; 

 sprejemanje informacij, ki niso vezane na naloge tima; 

 spraševanje po povratnih informacijah v zvezi s posameznikovim delom v timu; 

 spodbujanje, izražanje pohvala za dobro delo v timu. 

 

Pri komunikaciji imamo večkrat v mislih predvsem glasno, razločno, jasno, počasno 

govorjenje, pozabljamo pa na poslušanje. Komunikacija je lahko zelo naraven proces, vendar 

se večkrat odvija nepremišljeno, to pa lahko vodi v konflikte in tako posredno v timsko 

neučinkovitost.  

Obstajajo štirje elementi komunikacije v timu. Poslušanje zajema kar tri četrtine uspešne 

komunikacije. Ti elementi so govorjenje, poslušanje lastnega govorjenja, poslušanje in 

poslušanje lastnega poslušanja. 

Poleg poslušanja je pomemben vidik komunikacije v timu tudi dajanje in prejemanje 

povratnih informacij. Zelo pomembno je, da vsak član dobi informacije o svojem delu, zlasti 

o tem, kako vrednotijo njegovo delo v timu. (Polak, 2007) 

Jay (po Dunham, 1992, v Polak, 2007, str. 55) navaja nekatera komunikacijska načela, ki naj 

bi se jih držali na timskih srečanjih. Pomembno je zlasti, da 

 mnenja in ideje izražamo jasno in strnjeno; 

 tišino, ki ni povezana z aktivnostjo, prekinemo: Po navadi tišina nastane zaradi 

treme ali pa zaradi obrambne drže člana tima. Če je vzrok prvi, potem lahko člana 

spodbudimo s pogledom ali opogumljajočimi besedami, če pa je vzrok sovražne 

ali obrambne narave, pa člane tima pozivamo k odkritem izražanju čustev, ki so se 

nakopičila; 

 šibkejše člane tima  v komunikaciji zaščitimo: Mlajše, manj izkušene, čustveno 

občutljivejše ali prizadete člane tima pozitivno izpostavimo, poudarimo njihov 

prispevek, usmerjamo diskusijo k njihovim idejam.  

 

Za dobro inkluzivno šolo je eden od pogojev učinkovita komunikacija med člani tima. Z 

odprto komunikacijo se odpirajo kanali za nemoten pretok informacij, znanja, izkušenj med 

vsemi vpletenimi, ki jih lahko na ta način vnašajo v svoje delo (Resman, 1993). Učitelji in 

ostali zaposleni na šoli potrebujejo informacije o tem, kako delajo drugi, saj lahko le tako 
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primerjajo svoje delo, se izboljšujejo, popravljajo, prilagajajo in postajajo boljši, bolj 

strokovni, izkušeni.  

 

3.6 Značilnosti učinkovitih timov 
Prednosti timskega dela so: strokovni razvoj tima in občutek pripadnosti timu, ki deluje kot 

motivacija in predvsem večja učinkovitost pedagoškega dela. Ker je slednji pojem širok in ga 

težko opredelimo, so raziskave na tem področju predvsem kvalitativne, manj pa je 

empiričnih. Učitelji tako kot prednost timskega dela navajajo predvsem pestrejši pouk, 

fleksibilnejše delo, hitrejše in natančnejše načrtovanje, hitrejše povratne informacije 

učencem.... Za učinkovit tim pa ni dovolj le pedagoška učinkovitost. Vsak član mora imeti 

zagotovljene takšne razmere za delo, da se bo lahko osebnostno in strokovno razvijal, ter bil 

tako bolj motiviran za skupno delo (Polak, 2007). Usklajenost med individualnimi in 

skupinskimi cilji tima je tako pomemben spodbujevalni dejavnik delovanja tima in njegove 

učinkovitosti. Če je član tima nemotiviran za delo, bo delo definitivno slabše opravljeno in bo 

v timu čutiti nezadovoljstvo in nestrinjanje. 

Brajša (1996, v Kobolt, 2012) glede na njihovo uspešnost loči tri skupine timov. Gre za 

neuspešne, povprečne in uspešne time. 

Neuspešen tim je tako tisti, kjer so dosežki slabši od znanja, sposobnosti in strokovnosti 

posameznih članov. Tak tim je za delo z učenci s posebnimi potrebami povsem neustrezen, 

saj učencu ne nudi praktično ničesar. Povprečen tim deluje v skladu s količino znanja, 

sposobnosti in strokovnosti članov, uspešni timi pa vse skupaj presegajo. Člani uspešnega 

tima so tako ustvarjalnejši, povezani med seboj na več ravneh delovanja (čustvena, 

razumska), sposobni so razmišljati vsak zase in skupaj. Uspešen tim lahko metaforično 

opredeli angleški izraz TEAM, ki pomeni: T – (skupaj, angl. together), E – ( vsak, angl. 

everyone) A – (doseže, angl.  achieve), M – (več, angl. more).  

Značilnosti uspešnega tima so naslednje: 

 medosebna pripadnost članov; 

 kakovostni odnosi med člani; 

 kakovostna in ustrezna komunikacija med člani; 

 spoštovanje dogovorov, reševanje konfliktov in dogovarjanje; 

 upoštevanje pravil, ki so postavljena s skupnim dogovorom; 

 emancipacija vseh članov; 

 dobra energetska opremljenost vseh članov; 

 zaupanje, delitev odgovornosti; 

 skupna vizija (Kobolt, 2012). 
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4 TIMSKO DELO V ŠOLI 
Sodobni sistem vzgoje in izobraževanja temelji na timskem delu in sodelovanju vseh 

pedagoških delavcev, daje boljše in bolj kakovostne rezultate in spodbuja vodstvene delavce, 

da se usmerjajo v razvijanje timskega dela in timske kulture na šoli. Na splošno je pozornost 

strokovnjakov, ki si prizadevajo za bolj učinkovito šolo, usmerjena na šolo in dogajanje v njej 

in na kakovost dela učiteljev (Resman, 2005).  

Učinkovite šole se odlikujejo po tem, da sta pouk in poučevanje rezultat timskega dela, ne 

samo zasluga posameznega učitelja, vendar je še vedno moč začutiti bolj individualistična, 

prepričanja, ki so prevladovala nekaj let nazaj (Glickman, 2001). Avtor navaja, da učitelji in 

drugi pedagoški delavci večkrat govorijo o mojih in tvojih učencih, razredih, zapirajo se v 

kabinete... Pretok informacij med učitelji je zato minimalen, čeprav ni prostorskih omejitev, 

ki bi onemogočale srečanja in izmenjavo informacij. Tudi sama sem večkrat ugotovila, da 

sem se lažje dogovorila o kakšni stvari s pomočjo elektronske pošte, čeprav smo vsi delali v 

isti instituciji in celo stavbi.   

Resman (2005) izpostavlja psihološko izoliranost učiteljev in meni, da je posledica dejstva, da 

učitelj večino dneva preživi z učenci v razredu, z učitelji pa se pogovarja manj. Za stike je 

nekaj časa med malico, odmori in pred začetkom pouka. Glickman (2001) navaja raziskavo 

DeSanctisa in Blumberga, ki ugotavljata, da se učitelji v svojem delovnem dnevu s kolegi o 

svojem delu pogovarjajo povprečno dve minuti. Po navadi gre za pogovore o disciplini 

učencev, o njihovem učenju in učnih uspehih, manj pa o tem, kaj počnejo oni sami. Učitelj, ki 

je tako izoliran od svojih kolegov, obvladovati pa mora 25 otrok v razredu, med njimi je 

čedalje več tudi učencev s posebnimi potrebami, doživlja svoje okolje kot precej stresno. 

Eden od ciljev in tudi posledic timskega dela je zagotovo tudi boljše obvladovanje stresa. 

Zelo pomemben vidik, zakaj je timsko delo izjemnega pomena, je zagotovo tudi dejstvo, da 

pomanjkanje strokovnih dialogov in sodelovanja pripelje do tega, da učitelj ostane sam s 

svojimi izkušnjami, kar na dolgi rok vodi v konservativizem (Resman, 2005). Če učitelj ne vidi 

drugih, kako delajo, ne more oceniti niti svojega dela. Učitelj, ki se uči samo iz lastnih 

izkušenj, je po navadi zelo skeptičen do novosti in do pedagoških raziskav ter ni naklonjen 

inovacijam (prav tam). Takšna naravnanost in miselnost pa ni strokovno primerna, ko 

govorimo o učencih s posebnimi potrebami. Njihovo vključevanje predvideva odprtost 

strokovnih delavcev, sodelovanje in izmenjavo izkušenj, timsko delo, pripravljenost na 

strokovno izpopolnjevanje.   
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4.1 Etape timskega dela 
Timsko delo sestavljajo tri etape – timsko načrtovanje, timsko poučevanje in timska 

evalvacija (Polak, 2007). 

 TIMSKO NAČRTOVANJE 

Gre za začetno etapo, ki igra ključno vlogo, saj vpliva na obe etapi, ki ji sledita (poučevanje in 

evalvacija). Po navadi gre za srečanje članov tima z nekim ciljem (Polak, 2007). Če se 

osredotočim na timsko delo med učiteljem in specialnim pedagogom, gre za srečanja, 

povezana z učenjem in poučevanjem učenca s posebnimi potrebami – priprava 

individualiziranega programa, določitev ciljev, izmenjava učinkovitih strategij in načinov dela, 

reševanje tekočih težav, ki se pojavijo, tudi načrtovanje timskega poučevanja.    

Pri obravnavi učencev s posebnimi potrebami sodelujejo strokovnjaki z različnih strokovnih 

področji – tim je po navadi interdisciplinaren, kar lahko timsko načrtovanje naredi časovno 

obsežnejše in zahtevnejše. Običajno je bolje, če je za timsko načrtovanje vnaprej predviden 

čas v urniku oziroma delovnem času, hkrati pa je pomembno, da imajo člani tima možnost, 

da se dogovarjajo in komunicirajo tudi neformalno (Polak, 2007). Zdi se mi, da je prav 

možnost neformalnih srečanj pri obravnavi učencev s posebnimi potrebami pozitivna, saj so 

vsakodnevne informacije o učencu, njegovem delu, počutju, izrednih situacijah, zelo 

pomembne. Tako lahko kakovostno in strokovno ustrezno prilagajata svoje delo in si med 

seboj pomagata. Na podlagi lastnih izkušenj menim, da se z neformalnimi srečanji na 

hodnikih, med odmori, kompenzira potreba po formalnih srečanjih, in se po navadi realizira 

le dve timski srečanji (na začetku in ob zaključku šolskega leta), kar menim, da je za 

kakovostno delo in napredek učenca s PP premalo.  

 TIMSKO POUČEVANJE 

Timsko poučevanje lahko poteka v različnih oblikah. Ena od oblik je tudi hkratna prisotnost 

učitelja in specialnega pedagoga v razredu. Prednost takšnega, interdisciplinarnega 

poučevanja, je v povezovanju predmetnih področij, v odpiranju drugačnih, novih pogledov 

na situacije in vsebine (Polak, 2007). Takšno poučevanje zahteva več časa in usklajevanja pri 

načrtovanju, zato se ga morda učitelji in specialni pedagogi ne poslužujejo prav pogosto. 

Skoraj 90% od 124 vprašanih izvajalcev dodatne strokovne pomoči namreč ni z učitelji še 

nikoli timsko poučevalo, ampak poučujejo individualno z diferenciranimi cilji in vsebinami. 

Večina ur dodatne strokovne pomoči se izvaja individualno izven razreda (Havaj, 2014). 

 TIMSKA EVALVACIJA 

Timska evalvacija je zadnja, končna etapa timskega dela in je po navadi tudi pomembno 

izhodišče za nadaljnje timsko delo.  V procesu evalvacije se evalvirajo učni rezultati, doseženi 

in nedoseženi cilji, metode. Gre za evalvacijo pedagoškega dela. Evalvira pa se tudi tim in 

dogajanje znotraj njega (napredek, kje so bile težave, kakšna je bila organizacija dela, možne 

izboljšave...). 
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Po A. Polak (2007, str. 99) timska evalvacija pedagoškega dela obsega: 

 pregled doseženih vzgojno-izobraževalnih ciljev (koliko smo jih dosegli, na kakšne 

načine, ali smo jih sproti spreminjali in prilagajali posebnostim učencev, zakaj jih 

(morda) nismo dosegli); 

 analizo didaktičnih pristopov, s katerimi smo skušali dosegati cilje; 

 analizo uspešnih ali manj uspešnih načinov motiviranja otrok; 

 analizo razredne interakcije med timskim poučevanjem; 

 predvidevanje dodatne razlage ali individualizirane učne pomoči posameznim 

učencem; 

 doseženo poznavanje in razumevanje snovi, ki je bila timsko poučevana; 

 zavedanje glavnih problemov v okviru neke teme; 

 interes, učni izziv in motivacija učencev za učenje, razvijanje spretnosti in vrednot, 

povezanih s timsko poučevanimi temami ali predmeti; 

 metode in tehnike učenja, ki so jih uporabljali učenci; 

 kakovost in pogostost stikov med učenci in timom učiteljev; 

 ustreznost, uporabnost in priljubljenost učnih pripomočkov, učil in druge tehnike; 

 pogostost in vsebino povratnih informacij s strani učencev ter vsebino, izvedbo in 

učinkovitost timskega poučevanja v celoti. 

 

Timska evalvacija dela specialnega pedagoga in učitelja poteka najpogosteje na koncu 

šolskega leta in ob polletju, osredotočata pa se na cilje, zapisane v individualiziranem 

programu in na učenčev uspeh. Murawski in Lochner (2011, po Havaj, 2014) ugotavljata, da 

učitelj evalvira z vidika učnih ciljev in standardov znanja, specialni pedagogi pa so bolj 

osredotočeni na individualizacijo in alternativne načine ocenjevanja. 

 

4.2 Timsko delo učitelja in specialnega pedagoga 
Učitelj je ključna oseba v procesu poučevanja učencev s posebnimi potrebami. Pri 

vključevanju učencev s posebnimi potrebami pa potrebuje pomoč in podporo s strani 

svetovalnih delavcev, vodstva šole, specialnih pedagogov in staršev (Kavkler, 2008). 

Največkrat je učitelj primoran sodelovati in timsko delati s specialnim pedagogom, ki učencu 

s posebnimi potrebami nudi dodatno strokovno pomoč. Področje sodelovanja učitelja in 

specialnega pedagoga je glede učencev s posebnimi potrebami občutljivo. Pilotska raziskava 

M. Lipec Stopar (2003), ki je potekala na vzorcu 22 slovenskih šol je pokazala, da 20 šol 

poroča o timskem pristopu k obravnavi učencev s posebnimi potrebami, drugače pa 

raziskave opozarjajo na nižjo profesionalno vlogo specialnih pedagogov od pričakovane in na 

enostransko, premalo definirano vlogo učitelja. Izpostavljajo tudi problem pomanjkanja časa 

za sodelovanje učitelja in specialnega pedagoga (Voltz, Elliot, Cobb, 1994, v Kavkler, 2008).  
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Jasno razdeljene in definirane vloge so osnova za uspešno in učinkovito sodelovanje med 

učiteljem in specialnim pedagogom. Oblike sodelovanja, ki se pojavljajo med obema 

strokovnjakoma so tako formalne kot tudi neformalne, npr. stiki v času odmorov ipd.. G. 

Kverh (2003) v raziskavi o sodelovanju med učiteljem in mobilnim specialnim pedagogom 

navaja, da najpogosteje sodelujeta na skupnih govorilnih urah. Ugotavlja še, da sodelujeta še 

na skupnih izobraževanjih, razgovorih in pri timskih sestankih. 

M. Schmidt (2001) pa opredeljuje tudi skupne naloge, ki jih imata učitelj in specialni 

pedagog. Te so opazovanje otroka s PP, identifikacija njegovih posebnih potreb ter 

konstantno spremljanje in vrednotenje ciljev in uporabljenih strategij pri delu. Za uspešno 

sodelovanje obeh strokovnjakov, je pomembno, da je med njima pozitivna interakcija. M. 

Lipec Stopar (1999) navaja značilnosti specialnega pedagoga, ki spodbujajo pozitiven odnos v 

timu specialni pedagog-učitelj. Specialni pedagog naj bo: 

 dober poslušalec; 

 iskalec informacij, ki prispevajo k dodatni razjasnitvi problema; 

 naj bi poudarjal pomembnost sodelovanja z učiteljem; 

 naj bi se usmerjal k doseganju kratkoročnih ciljev, ki jih lahko dosegata oba, tako 

učitelj kot tudi on sam; 

 naj bi opazoval otroka v različnih situacijah, nekaj časa delal z njim, tudi ob prvem 

srečanju, če je le možno; 

 učitelju naj omogoči vpogled v svoje delo, ko dela z otrokom individualno, da ima 

učitelj možnost opazovati različne strategije za delo z njim; 

 učitelju naj predstavi in ponudi primerne učne pripomočke; 

 ne sme dajati vtisa, da lahko materiali, ki jih pripravi, odpravijo vse težave, ki jih 

učenec ima; 

 tesno naj sodeluje z vsemi ostalimi strokovnjaki. 

 

M. Lipec Stopar (1999) poudarja, da je zelo pomembno, da se specialni pedagog zaveda, da 

ima učitelj svoja prepričanja in pričakovanja do učenca s posebnimi potrebami, ki so lahko 

realistična ali pa tudi ne. Zelo je  pomembno, da se ne postavi v vlogo nekoga, ki je edini 

pristojen za reševanje težav učenca s posebnimi potrebami, ampak se predstavi kot 

strokovnjak, ki skupaj v timu išče rešitve in strategije za uspešno delo z učencem s posebnimi 

potrebami. Večkrat se tudi zgodi, da učitelj od specialnega pedagoga pričakuje »čudežno 

zdravilo« za učenčeve težave. Pri tem mora specialni pedagog pojasniti, da enostavnih 

rešitev za te težave po navadi ni, in mu pomagati na poti  iskanja in preizkušanja različnih 

strategij dela z učencem.  

Iz izkušenj vem, da učitelj specialnega pedagoga pogosto enači z nekom, ki bo poskrbel za 

učenca s posebnimi potrebami, ki bo prevzel vso odgovornost za učenca s posebnimi 

potrebami nase, npr. nadoknadil zamujeno snov, dopolnil manjkajočo snov. Jasno 

opredeljeni cilji in strategije dela se mi zdijo ključni, da timsko delo uspešno poteka.  
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Pomembna pravica učencev s PP je tudi pravica do individualiziranega programa, ki ga mora 

strokovna skupina izdelati v roku tridesetih dni od dokončnosti odločbe (ZUOPP, 2011). 

Individualizirani program pripravlja skupina strokovnjakov, kjer ima vsak določena znanja, ki 

pripomorejo k celostni oceni in obravnavi. V času študija učitelji ne pridobijo dovolj znanja o 

oblikovanju individualiziranega programa, kar učitelji tudi poudarjajo, v praksi pa se večkrat 

izkaže, da je prav učitelj tisti, ki mora po odločbi nuditi dodatno strokovno pomoč (Strgar, 

2004; Kodre, 2004). Timsko delo učitelja in specialnega pedagoga je nujno, saj se pri svojem 

delu dopolnjujeta in tako omogočata optimalen razvoj in napredek učenca. Podatki raziskave 

(Poklukar, 2004) na vzorcu 168 učiteljev kažejo, da se kar 68% učiteljev v osnovni šoli ne čuti 

dovolj kompetentnih za pripravo individualiziranega programa in čutijo potrebo po 

dodatnem izobraževanju na tem področju. Tudi raziskave v svetu (Thompson idr., 2004) 

kažejo na to, da potrebujejo učitelji na področju načrtovanja individualiziranega programa še 

veliko dodatnega izobraževanja, da bi lahko kar najbolje zadovoljili potrebe posameznega 

učenca. M. Končar (2003) poudarja, da je pomembno, da strokovni delavci, ki so vključeni v 

oblikovanje, izvajanje in evalvacijo individualiziranega programa, timsko oblikujejo in 

uresničujejo individualizirani program in, da sodelujejo v vseh fazah oblikovanja programa.  

Učitelj naj pri oblikovanju, izvajanju in evalvaciji individualiziranega programa torej: 

 prispeva oceno otrokovega razvoja, funkcioniranja, spretnosti, motivacije, interesov, 

odnosov, stilov in strategij učenja; 

 sodeluje pri načrtovanju dela, zastavljanju ciljev; 

 sodeluje pri izvajanju oz. uresničevanju zastavljenih ciljev; 

 sodeluje pri evalvaciji dosežkov in učinkovitih metod in oblik dela (Končar, 2006). 

 

Zgoraj naštete naloge zajemajo znanja, spretnosti in kompetence, ki so jih učitelji v času 

študija zagotovo pridobili. Končarjeva (prav tam) vidi problem za učinkovito oblikovanje 

individualiziranega programa tako bolj v učinkoviti organizaciji timske podpore različnih 

strokovnjakov, in ne toliko v neznanju ali premajhni usposobljenosti učiteljev za to delo.  

5 STALIŠČA 
Stališča so celote prepričanj, čustev in vrednostnih ocen v odnosu do različnih socialnih 

situacij in objektiv, ki delujejo kot trajna pripravljenost za določen način vedenja (Kompare, 

Stražišar, 2002, str. 320). Stališča lahko opredelimo kot tisto značilnost ljudi, ki je najbolj 

odvisna od socialnih dejavnikov in ki hkrati najbolj vpliva na socialno dogajanje (prav tam).  

Krech, Crutchfield in Ballachey (1962, v Ule, 2004) definirajo stališča kot trajne sisteme 

pozitivnega ali negativnega ocenjevanja, občutenja in aktivnosti v odnosu do različnih 

socialnih situacij in objektov. 
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Musek (2001) poudarja, da so stališča nagnjenja posameznikov, da pozitivno ali negativno 

odgovarjajo na neko socialno dogajanje, ljudi in razmere. Oblikujemo jih zlasti v odnosu do 

ljudi, dogodkov in pojavov,  ki se nam zdijo pomembnejši. 

Stališča vsebujejo tri komponente, ki so tesno povezane med sabo: 

 kognitivna komponenta so znanja, vednosti, izkušnje, informacije in argumenti, ki so 

povezani s situacijo ali objektom, o katerem oblikujemo stališče; 

 emocionalna oz. vrednostna komponenta so pozitivna ali negativna čustva v odnosu 

do objekta stališča. Običajno sta kognitivna in emocionalna komponenta med seboj 

usklajeni; 

 dinamična oz. aktivnostna (vedenjska) komponenta je pripravljenost posameznika, da 

deluje v skladu s svojimi stališči,  ki pa se ne uresničijo vedno.  

 

Komponente niso pri vseh stališčih enako pomembne. Načeloma velja, da veliko stališč 

temelji predvsem na čustvih in vrednotah, manj pa na razumu in dejstvih (Kompare, 

Stražišar, 2002). 

Musek (2001) navaja, da so stališčem podobna še prepričanja, mnenja in verovanja. Med 

seboj se razlikujejo v deležih posameznih komponent.  

Pri prepričanju in mnenju je močnejša kognitivna komponenta, načeloma so mnenja tudi 

lažje spremenljiva. Predstavljajo nekakšno konkretizacijo stališča v konkretni situaciji. 

Verovanja pa temeljijo bolj na emocionalni komponenti, na domnevah in ne toliko na 

logičnih argumentih. 

Posebna vrsta stališč glede na kognitivno komponento so predsodki. Gre za predsodbe ali 

vnaprejšnje sodbe brez primernih argumentov.  

 

5.1 Funkcije stališč 
Stališča močno vplivajo na našo osebnost in vplivajo na vse duševne procese - na učenje in 

pomnjenje, zaznavanje, odločanje, presojanje in čustva. Dejstvo je, da smo bolj pozorni na 

tista dejstva in situacije, ki so skladna z našimi stališči in spregledamo tista, ki so z našimi 

neskladna. Hitreje si zapomnimo in se naučimo tisto, kar naša stališča potrjuje. Stališča 

vplivajo tudi na naše mišljenje, presojo in oceno, saj se nam zdijo dejstva in argumenti, ki se 

skladajo z našim stališčem, bolj pomembni in prepričljivi (Ule, 2000). 

Katz (1967, v Ule, 2000) navaja 4 funkcije, ki jih imajo stališča. 

Obrambna funkcija 

Ker vsak človek stremi k ohranjanju pozitivne samopodobe, lahko stališča delujejo kot 

obrambni mehanizem. Do oseb, situacij, v katerih se lahko izkažemo, gojimo tako pozitivna 



 

23 
 

stališča, do dejavnosti, pri katerih pa nismo uspešni, pa gojimo negativna stališča. Stališča 

nas tako branijo pred lastnimi negativnimi spoznanji o sebi. 

 

Vrednostno ekspresivna funkcija 

Ljudje z izražanjem lastnih stališč izražajo svoje vrednote in na tak način izražajo svoje 

vrednotenje objekta stališča. Na tak način krepijo občutek samoizražanja in samorealizacije. 

 

Prilagoditvena funkcija 

Stališča omogočajo, da se lahko prilagodimo določenim življenjskim situacijam ali zahtevam, 

da razvijemo in uveljavimo lasten življenjski slog, da dosežemo cilje ali se izognemo kaznim, 

neželenim dogodkom. 

 

Kognitivna funkcija 

Stališča pomagajo organizirati lastne predstave o svetu, saj vse kaotične občutke, zaznave, 

predstave uredimo v skupine in razrede. Na ta način nam stališča omogočajo hitro presojanje 

ljudi, dogodkov in situacij, s čimer nam olajšajo in poenostavijo razumevanje sveta.   

 

Neskladje med stališči in vedenjem je pogosto prisotno in zgolj na osnovi poznavanja 

posameznikovih stališč še ne moremo napovedati njihovega vedenja. Zakaj je tako, lahko 

razložimo z dejstvom, da na posameznikovo vedenje ne vplivajo le stališča, ampak tudi drugi 

situacijski dejavniki. Vedenje lahko napovemo bolj zanesljivo, če poznamo vedenjske cilje, ki 

niso odvisni le od stališč, ki jih ima posameznik, ampak tudi od samih socialnih pritiskov, 

prepričanj ljudi o tem, kaj se od njih pričakuje, da bodo storili. Pomen teh dejavnikov je za 

vsakega posameznika lahko drugačen, saj se nekateri zanašajo bolj na mnenje drugih, drugi 

pa delujejo v skladu s svojimi stališči (Ule, 2000). 

 

5.2 Oblikovanje in spreminjanje stališč 
Stališča so socialno pridobljene strukture, ki se oblikujejo že v zgodnjem otroštvu, v procesu 

socializacije, druga pa se oblikujejo na podlagi znanja, izkušenj in trenutnih potreb vsakega 

posameznika. Stališča so »živa«, saj jih oblikujemo in spreminjamo celo življenje, niso 

biološko pogojena. Pri oblikovanju in spreminjanju stališč so še posebej pomembne primarne 

in referenčne skupine (Ule, 2004). Sprejemanje stališč referenčne skupine je v interakciji s 

procesom poistovetenja, kar olajša in pospeši oblikovanje stališč in obratno – sprejetje stališč 

referenčne skupine olajša poistovetenje z njo (Razdevšek-Pučko, 1990). 

Na oblikovanje stališč vplivajo osebnostne značilnosti, predvsem trenutne potrebe in 

interesi. Nova stališča po navadi oblikujemo veliko lažje in hitrejše na osnovi osebnih 

izkušenj, pri oblikovanju pa so zelo pomembne tudi informacije in znanje iz različnih virov, na 

podlagi katerega se naše stališče oblikuje. Na osnovi različnih informacij lahko oblikujemo 

nova, uredimo stara ali pa splošna stališča bolj specifično opredelimo (Ule, 2004).  
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Glede na količino funkcij, ki jih imajo stališča, so zelo pomembna in jih posameznik težko 

spremeni. Spremembo stališča lahko pri posamezniku sprožimo tako, da pri njem 

spremenimo obnašanje s pomočjo socialnega pritiska ali z obljubljeno »nagrado«. Pogosto 

pa je sprememba stališča rezultat oziroma posledica neposrednega vplivanja, kazni. 

Raziskave celo kažejo, da je kazen veliko bolj učinkovita pri spreminjanju stališč kot pa npr. 

informiranje. Dejstvo je, da je takšen način spreminjanja stališč takojšen in množičen, vendar 

kratkotrajen in zato manj primeren (Ule, 2004). 

Socialni psihologi so razvili več teorij, ki opisujejo spreminjanje stališč. Tem teorijam je 

skupno to, da ljudje spreminjamo stališča na način, da nova spoznanja prilagodimo že 

obstoječim stališčem. Zelo pomembno se nam namreč zdi, da so kognitivni deli naših stališč 

med seboj konsistentni. To prilagajanje že obstoječim shemam je zelo podobno tudi 

prilagajanju spominov in zaznav (Hayes, 1998). Festinger (1957, v Hayes, 1998) je leta 1957 

podal teorijo kognitivne disonance, ki je ena od teh teorij. V njej opisuje stanje, ko se zavemo 

nasprotij dveh ali več naših stališč. Takrat nam je neprijetno, smo napeti in moramo zaradi 

tega eno od teh stališč spremeniti, da to disonanco odpravimo.  

 

5.3 Stališča do otrok s posebnimi potrebami 
Stališča družbe do otrok s posebnimi potrebami so se skozi leta spreminjala od popolne 

netolerantnosti do toleriranja in do trenutnega popolnega sprejemanja.  

Stališča do otrok s posebnimi potrebami lahko delimo na stereotipna in segregacijska 

stališča. Stereotipna stališča so tista, ki izražajo vnaprejšnje sodbe, pričakovanja in 

vrednostne ocene o osebah s posebnimi potrebami. Takšne učence po navadi opredeljujejo 

kot depresivne, nesrečne (dimenzija kategorizacije), njihova vedenja so nesprejemljiva, ne 

ustrezajo običajnim standardom (dimenzija depersonalizacije), poleg tega pa jih 

opredeljujejo kot omejene in nekompetentne na vseh področjih (dimenzija poniževanja).  

Segregacijska stališča pa temeljijo na načelih segregacije – nadzor nad osebami s posebnimi 

potrebami in institucionalizacija. Segregacijska stališča se lahko pojavljajo v dveh oblikah – v 

pozitivni in negativni. V negativnem smislu se pojavljajo v obliki negativnih čustev, neosebnih 

odnosov, nezaupanju v njihove sposobnosti. Segregacijsko pozitivna stališča pa se kažejo v 

nenehni skrbi in nadzoru nad življenjem oseb s posebnimi potrebami, iskanje boljših pogojev, 

alternativnih oblik pomoči, socialna rehabilitacija ipd. (Schmidt, 2001). 

Udejanjanje inkluzije je neposredno odvisno od tega, kakšna stališča imajo šole, ravnatelji, 

učitelji in drugi do učencev s posebnimi potrebami. Zato je zelo pomembno, da se vsi, ki 

delajo z učenci s posebnimi potrebami, posvetijo  tudi razvoju pozitivnih stališč do  otrok in 

do inkluzije. 
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Razvoj pozitivnih stališč in razvijanje pozitivne naklonjenosti do učencev s posebnimi 

potrebami je pogojeno s hkratnim delovanjem različnih dejavnikov: življenjske izkušnje z 

ljudmi, dogodki, pogostost stikov z otroki s posebnimi potrebami, osebnostne lastnosti in 

drugo (Čagran, Schmidt, 2002) 

Inkluzivna vzgoja in izobraževanje zahteva spremembo družbene klime, ki je noben zakon ne 

more zagotoviti, saj je to strokovna zadeva, ki se dogaja na ravni šole in oddelka (Resman, 

2003). Resman (2003) tudi meni, da terja vključevanje učencev s posebnimi potrebami v 

redne osnovne šole številne spremembe na ravni osebnosti, dela, odnosov, čemur pa številni 

učitelji niso naklonjeni.  

6 OSEBNA POJMOVANJA in SUBJEKTIVNE TEORIJE  PEDAGOŠKIH DELAVCEV 
Teoretične predpostavke o uspešni inkluziji, zakonodaja, primeri uspešne pedagoške prakse 

itd. kažejo na nujno potrebo po timskem sodelovanju med učiteljem in specialnim, s ciljem, 

da bi bila učencem s posebnimi potrebami zagotovljena največja vključenost, in bi bili 

uspešni tudi v rednih osnovnih šolah. Kljub vsem izhodiščem in smernicam za uspešno 

timsko delo in vključevanje učencev s posebnimi potrebami v redne osnovne šole, pa se v 

praksi srečujemo z različnimi problemi in velikimi razlikami med šolami.  

Učitelji in specialni pedagogi v učni proces vstopajo kot subjekti, ki imajo različne značilnosti, 

sposobnosti, prepričanja o poučevanju, učenju, pričakovanja do učencev, predstave o 

učinkovitem pedagoškem delu. Prepričanja in predstave opredelimo kot osebna pojmovanja 

(Turnšek, 2008). Osebna pojmovanja se oblikujejo tekom pridobivanja življenjskih izkušenj, 

strokovnega znanja in na podlagi osebnih vrednot. Osebna pojmovanja se med seboj 

povezujejo v navznoter zelo kohezivno strukturo (Polak, 1996, str. 13),  na podlagi katere 

učitelj selekcionirano zaznava in integrira tiste informacije, ki so bolj usklajene s to strukturo. 

A. Polak  ugotavlja (prav tam), da učitelji razvijejo osebne konstrukcije pedagoške realnosti, 

da bi lahko osmislili in organizirali lastno in tujo pedagoško prakso. Te konstrukcije pa močno 

vplivajo na njegovo načrtovanje, mišljenje in odločanje, prav tako pa je prisoten vpliv tudi v 

obratno smer - mišljenje in odločanje vpliva na oblikovanje teh konstrukcij, ki jih avtorica 

opredeljuje kot subjektivne teorije. Osebna pojmovanja se torej povezujejo v kompleksne 

strukture, ki jih imenujemo subjektivne teorije. Obstaja široka paleta različnih izrazov, ki 

predstavljajo sinonime za osebna pojmovanja – podobe, metafore, konstrukti, kognicije idr.,  

za subjektivne teorije pa implicitne teorije, osebne teorije, etnoteorije, osebna pojmovanja, 

teorije, konceptualne sheme, sistem konstruktov... (Razdevšek Pučko 1990; Polak 1996; 

Turnšek 2002). Sama bom v diplomskem delu uporabljala izraza osebna pojmovanja in 

subjektivne teorije.  

Subjektivne teorije pomembno vplivajo na učiteljevo vedenje v fazi priprave na pouk in v fazi 

poučevanja (Razdevšek Pučko, 1990). Glede na to, da poučevanje ni nek spisek vnaprej 
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določenih postopkov in pravil, učitelji v svoje delo vnašajo tudi svoja osebna pojmovanja o 

snovi in o učencih. 

Subjektivne teorije so pogosto čustveno in vrednostno obarvane, po navadi nezavedne in ne 

povsem logične. Vključujejo tako eksplicitno izražena stališča, prepričanja o vzgoji otrok kot 

tudi implicitne predpostavke, ki jih opazimo v ravnanjih  in so pogosto v nasprotju z 

eksplicitnimi stališči (Batistič Zorec, 2004). Učitelji lahko pridejo v notranji konflikt med tem, 

kako ravnajo v določeni situaciji in med tem, kako si predstavljajo, da bi morali ravnati. C. 

Razdevšek Pučko (1990) poudarja, da vsa ta prepričanja vplivajo na učiteljevo vedenje v 

predaktivnih in interaktivnih situacijah – med pripravo na pouk in med dejanskim 

poučevanjem. Ta vpliv prikazuje tudi kognitivni model (slika št. 1), kjer lahko vidimo 

medsebojni vpliv učiteljevega mišljenja in ravnanja. 

Na prvi pogled se zdi, da so osebna pojmovanja, oziroma iz njih sestavljene subjektivne 

teorije, podobna stališčem, vendar ni tako. Stališča bi lahko opredelili kot pripravljenost za 

določeno obnašanje, subjektivne teorije pa »vsebujejo že relativno izdelane obrazce za 

določeno vedenje« (Turnšek, 2008, str. 24). Osebna pojmovanja se oblikujejo v procesu 

pridobivanja znanja in izkušenj v nekem specifičnem socialnem in šolskem kontekstu in se 

potem združijo v subjektivno teorijo. Stališče ima lahko človek o praktično vsaki stvari, tudi 

če z njo še ni imel nobenih izkušenj, osebna pojmovanja pa nastanejo na podlagi izkušenj, v 

specifičnem socialnem kontekstu, v našem primeru v šoli.  
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Slika 1: Model učiteljevega mišljenja in ravnanja (Razdevšek Pučko, 1990, str. 43, prirejeno po 

Clarku in Petrsonovi, 1968) 

Razvoj pozitivnih stališč in kasneje dejanske naklonjenosti učiteljev in ostalih strokovnjakov, 

ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja je zelo pomemben element razvoja inkluzivne 

šole pri nas. Na ta razvoj vpliva več dejavnikov: življenjske izkušnje z ljudmi, dogodki, 
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pogostost stikov z otroki s posebnimi potrebami, osebnostne lastnosti in drugo (Čagran, 

Schmidt, 2002).  

 

6.1 Vpliv subjektivnih teorij na prakso 
Subjektivne teorije, ki so sestavljene iz osebnih pojmovanj, A. Polak opredeljuje kot (1996, 

str. 13) »delno ali popolnoma implicitne, relativno nespremenljive zveze več posameznih 

osebnih pojmovanj specifičnih področij pedagoškega dela.«   

Del subjektivnih teorij učiteljev sestavljajo pričakovanja. To so po Maehru (1982, po 

Razdevšek Pučko, 1990, str. 53) pričakovanja znotraj socialne skupine (razred, šola), 

pričakovanja, povezana z vlogo, ki jo ima posameznik znotraj socialne skupine (v našem 

primeru je to učenec s posebnimi potrebami) ter individualna pričakovanja, ki so vezana na 

konkretnega posameznika in imajo v konkretni situaciji v šoli odločilno vlogo. Oblikovanje 

učiteljevih pričakovanj je odvisno od njegovih pedagoških načel, od subjektivnih teorij, prav 

tako pa je od njih odvisno tudi spreminjanje (neustreznih) pričakovanj.  

Na razvoj in spreminjanje subjektivnih teorij vpliva že sam študij pedagoških smeri, kar je 

ugotovila A. Polak (1996). Vsak študent vstopa v študij s svojimi osebnimi pojmovanji in 

subjektivnimi teorijami o poklicu, za katerega študira, univerzitetni profesorji pa so tisti, ki bi 

morali te teorije odkrivati, razvijati, spreminjati. Gre za proces odkrivanja in ozaveščanja 

subjektivnih teorij in za proces razvijanja ali spreminjanja subjektivnih teorij. Subjektivne 

teorije vplivajo na prakso, prav tako pa praksa vpliva na subjektivne teorije, zato bi moralo 

biti zavedanje o velikem pomenu posameznikovih subjektivnih teorij bistveno večje. Po 

besedah A. Polak (1997) oba zgoraj omenjena procesa zahtevata naslednja načela in 

pristope, za spreminjanje in razvoj subjektivnih teorij bodočih učiteljev in vse značilnosti 

pedagoškega dela na področju izobraževanja učiteljev: 

 sistematično in skrbno načrtovano vodenje: vodja mora imeti jasno postavljene cilje 

in predvsem dovolj znanja o problematiki subjektivnih teorij; 

 širjenje strokovnega znanja s področja subjektivnih teorij; 

 zagotavljanje primernega časa: vodja mora poskrbeti za sproščenost, saj bi napetost 

zaradi časovnega pritiska zmanjšala učinkovitost; 

 lastna aktivnost: spreminjanje stališč je možno le takrat, ko je posameznik sam 

aktiven oziroma sam vidi prednost sprememb; 

 možnost diskusije v skupini: Novi uvidi se lahko prej pojavijo, v kolikor ima 

posameznik možnost razkrivati svoje razmišljanje in hkrati poslušati razmišljanja 

drugih. Diskusija mora potekati v sproščenem okolju; 

 spodbujanje avtorefleksije in razvijanje avtorefleksivnih tehnik: avtorefleksija je 

kritičen pristop k lastni in tuji pedagoški praksi (pisanje dnevnika pedagoške prakse, 

refleksivni zapisi...). Stalno izvajanje teh tehnik v posamezniku razvije navado ali celo 
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potrebo po avtorefleksivnih tehnikah, kar ga pripravi za spreminjanje subjektivnih 

teorij; 

 spoštovanje individualnosti posameznika: vsak ima pravico do lastnih subjektivnih 

teorij, saj ne obstaja pravilne ali napačne teorije, obstajajo le bolj ali manj ustrezne 

(če govorimo od pedagoškem strokovnem področju) subjektivne teorije; 

 zagotavljanje podpore: vsakemu članu skupine mora vodja zagotavljati strokovno 

podporo, hkrati pa mora člane spodbujati k sprejemanju vseh članov skupine ne 

glede na njihove subjektivne teorije.  

 

 

6.2 Oblikovanje in spreminjanje subjektivnih teorij 
Proces oblikovanja subjektivnih teorij bom predstavila na podlagi teorije osebnih 

konstruktov. Konstrukti so drugo ime za osebna pojmovanja, sistem konstruktov pa je izraz 

za subjektivne teorije. Gre za Kellyevo teorijo, ki temelji na dejstvu, da vsak posameznik gradi 

zase reprezentatvini model sveta. Ti osebni konstrukti (osebna pojmovanja) pa posamezniku 

omogočajo, da »načrtuje« potek svojega vedenja in ravnanja, ki je v skladu s sistemom 

konstruktov oz. subjektivnimi teorijami (Yaxley, 1991).  

Vsak posameznik konstruira svojo verzijo realnosti, v obliki hierarhičnega mrežnega sistema 

konstruktov, posameznik pa je po Kellyu znanstvenik, ki kategorizira in teoretizira svet okrog 

sebe. S tem vnaprej predvideva in zna pravilno odreagirati (Yaxley, 1991). V prejšnjih 

poglavjih sem že omenila, da so subjektivne teorije načeloma nespremenljive in precej toge, 

Kelly pa meni, da se da sistem konstruktov oz. subjektivnih teorij spreminjati. Kljub vsemu pa 

ne gre za nenadne spremembe, ampak za proces, postopno spreminjanje, izboljševanje in 

razširjanje že obstoječih teorij. 

Yaxley je v knjigi »Developing Teachers` theories of teaching« (Yaxley, 1991), predstavil 

poseben program za razvoj subjektivnih teorij učiteljev. Gre za »A Touchstone approach« ali 

t.i. Pristop preizkusnega kamna. Yaxley (1991) je ta pristop predstavil na primeru 

subjektivnih teorij učiteljev o učinkovitem poučevanju. Vsak učitelj ima določeno subjektivno 

teorijo o tem, kako naj bi učinkovito poučevanje izgledalo. Če teorije učiteljev združimo, 

dobimo skupek neskladnih teorij, ki jih lahko z metodo preizkusnega kamna spremenimo v 

skladno rešitev za učinkovito poučevanje in učenje. To naredimo z analizo argumentov in 

protiargumentov obeh teorij in skušamo najti prekrivanja med različnimi teorijami učiteljev. 

Ko združimo dve teoretični stališči, dobimo osnovo za interpretacijo in pregled prepričanj in 

teorij o učinkovitem poučevanju, kar pa nam omogoča razvijanje in zagovarjanje postopkov 

opredelitve, razlage, interpretacije in pregleda teorij o učinkovitem poučevanju. Gre za 

nekakšno osnovo za bolj jasne, trdne in razumljivejše razprave o učinkovitem poučevanju. 
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Yaxleyev (1991) pristop preizkusnega kamna sestoji iz: 

- opredelitve problema o učinkovitem poučevanju in učenju; 

- predlogi različnih alternativnih rešitev problema; 

- opredelitev argumentov in protiargumentov med obema nasprotujočima si 

teorijama; 

- reševanje problema, iskanje subjektivne teorije, ki je najbolj skladna tako z znanostjo 

kot tudi s prepričanjem o učinkovitem poučevanju in učenju. 

Ta pristop zahteva od udeležencev določene aktivnosti. Najprej si morajo izmenjati svoja 

prepričanja, osebna pojmovanja in subjektivne teorije o določenem področju, nato sledi nek 

strokovni komentar vodje. Sledi obravnava le-tega in analiza vpliva teoretičnih dejstev na 

področje, ki ga preučujejo. Za tem se udeleženci pogajajo za opredelitev argumentov in 

protiargumentov med njihovimi teorijami in teoretičnimi dejstvi. Na koncu pa vsak skuša 

najti rešitev, ki se nekako najbolj sklada z njegovimi prepričanji in s teoretično podlago 

(Yaxley, 1991). 
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EMPIRIČNI DEL 

7 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJEV 
Delo z učenci s posebnimi potrebami zahteva od učiteljev in specialnih pedagogov 

povezovanje, fleksibilnost in odprtost. Dejstvo je, da se lahko učitelji in specialni pedagogi 

drug od drugega učijo, tako z vidika spretnosti, strategij, novih pedagoških prijemov, kot tudi 

z vidika samega soočanja s problemi. Tega se morda premalo zavedajo in se zapirajo drug 

pred drugim. Po mojih izkušnjah se v praksi večkrat pokaže, da timsko delo med učiteljem in 

specialnim pedagogom ni tako učinkovito, kot bi si ga učitelji in specialni pedagogi želeli. 

Menim, da na to lahko vplivajo tudi različna osebna pojmovanja in stališča enega in drugega 

do timskega dela. Vsak strokovnjak, ki dela v šoli, kjer se srečuje z različnimi učenci in 

drugimi strokovnjaki, ima o svojem delu, poklicu tudi določena pojmovanja, ki vplivajo na 

njegovo delovanje v šoli. Glede na to, da  timsko delo vpliva tudi na uresničevanje inkluzivnih 

idej v sodobno pedagoško prakso in na vključevanje učencev s posebnimi potrebami v redne 

osnovne šole, so problemi neustreznih pojmovanj lahko zelo resni. Sama sem se osredotočila 

na pojmovanja o timskem delu, inkluziji in dodatni strokovni pomoči učiteljev in specialnih 

pedagogov, saj je to najpogostejši tim, ko pride do poučevanja učencev s posebnimi 

potrebami. 

Temeljni cilj raziskave je: odkriti, kakšna stališča in osebna pojmovanja imajo učitelji in 

specialni pedagogi o delu z učenci s posebnimi potrebami in ali se pomembno razlikujejo. 

Podrobnejši cilji pa so: 

 raziskati, kakšna osebna pojmovanja in stališča o timskem delu imajo učitelji in 

specialni pedagogi; 

 ugotoviti, ali obstajajo med učitelji in specialnimi pedagogi statistično pomembne 

razlike v osebnih pojmovanjih timskega dela; 

 ugotoviti, kakšna osebna pojmovanja imajo učitelji in specialni pedagogi o dodatni 

strokovni pomoči; 

 ugotoviti, ali obstajajo med učitelji in specialnimi pedagogi statistično pomembne 

razlike v osebnih pojmovanjih o dodatni strokovni pomoči; 

 ugotoviti, kakšna osebna pojmovanja imajo učitelji o vključevanju učencev v redne 

osnovne šole; 

 ugotoviti, ali obstajajo med učitelji in specialni pedagogi razlike v osebnih 

pojmovanjih o vključevanju učencev s posebnimi potrebami v redne OŠ; 

 ugotoviti, kakšna osebna pojmovanja imajo učitelji o svoji vlogi in o vlogi specialnega 

pedagoga pri poučevanju učencev s posebnimi potrebami; 



 

32 
 

 ugotoviti, kakšna osebna pojmovanja imajo specialni pedagogi o svoji vlogi in o vlogi 

učitelja pri poučevanju učencev s posebnimi potrebami; 

 ugotoviti, ali se osebna pojmovanja učiteljev in specialnih pedagogov o vlogah, ki jih 

imajo, razlikujejo.  

8 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
Prvo raziskovalno vprašanje se nanaša na stališča in osebna pojmovanja učiteljev in 

specialnih pedagogov do timskega dela med specialnim pedagogom in učiteljem: 

 Kakšna osebna pojmovanja imajo učitelji in specialni pedagogi o učinkovitem timskem 

delu med učiteljem in specialnim pedagogom? 

 

Drugi sklop vprašanj se nanaša na osebna pojmovanja in stališča učiteljev in specialnih 

pedagogov do dodatne strokovne pomoči: 

 Kakšna osebna pojmovanja imajo učitelji in specialni pedagogi o dodatni strokovni 

pomoči? 

 Kakšna osebna pojmovanja imajo učitelji in specialni pedagogi o dodatni strokovni 

pomoč z vidika pomembnosti za napredek učencev s posebnimi potrebami? 

 Kakšna osebna pojmovanja imajo učitelji in specialni pedagogi o dodatni strokovni 

pomoči z vidika vsebine in načina izvajanja le-te? 

 

Tretji sklop vprašanj se nanaša na pojmovanja in stališča do učenja in poučevanja učencev s 

posebnimi potrebami: 

 Kakšna osebna pojmovanja imajo učitelji in specialni pedagogi o vključevanju otrok s 

posebnimi potrebami v redne osnovne šole? 

 Kakšna stališča imajo učitelji in specialni pedagogi do izobraževanja učencev s 

posebnimi potrebami v redni osnovni šoli DSP z vidika ustreznosti za učence s 

posebnimi potrebami? 

 Kako vrednotijo lastno usposobljenost za delo z učenci s posebnimi potrebami? 

 

Četrti sklop vprašanj pa se nanaša na učiteljeva pojmovanja in stališča o specialnih 

pedagogih in stališča in osebna pojmovanja specialnih pedagogov do učiteljev. 

 Kakšna osebna pojmovanja imajo učitelji o  vlogi specialnih pedagogov pri učenju in 

poučevanju učencev s posebnimi potrebami? 

 Kakšna osebna pojmovanja imajo specialni pedagogi o vlogi učiteljev pri učenju in 

poučevanju učencev s posebnimi potrebami?  
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Oblikovala sem tudi naslednje statistične hipoteze: 

H1: Stališča učiteljev in specialnih pedagogov o vključevanju učencev s PP v redne osnovne 

šole v programe s prilagojenim izvajanjem in DSP se statistično pomembno razlikujejo.  

H2: Stališča učiteljev in specialnih pedagogov o dodatni strokovni pomoči se statistično 

pomembno razlikujejo. 

H3: Stališča učiteljev in specialnih pedagogov o timskem delu se statistično pomembno ne 

razlikujejo. 

H4: Osebna pojmovanja učiteljev in specialnih pedagogov o vlogi učitelja se statistično 

pomembno razlikujejo. 

H5: Osebna pojmovanja učiteljev in specialnih pedagogov o vlogi specialnega pedagoga se 

statistično pomembno razlikujejo. 
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9 OPIS VZORCA  
V raziskavo so bile zajete 103 osebe, od tega 50 učiteljev (razrednega in predmetnega pouka) 

in 53 izvajalcev dodatne strokovne pomoči (specialni in rehabilitacijski pedagogi, socialni 

pedagogi, logopedi, inkluzivni pedagogi, defektologi) slovenskih osnovnih šol.  

V celotnem vzorcu je večina anketirancev ženskega spola, zato posebne preglednice za 

primerjavo po spolu nisem naredila (le 2 moška anketiranca med učitelji). 

Glede na to, da se v diplomskem delo ves čas osredotočam na učitelje in specialne pedagoge, 

sem v skupino specialnih pedagogov vključevala tudi druge smeri izobrazbe, ki opravljajo isto 

delo – defektolog, logoped, specialni pedagog, inkluzivni pedagog - nudijo učencu s 

posebnimi potrebami dodatno strokovno pomoč in sodelujejo v timu skupaj z učitelji (v 

empiričnem delu za skupino specialnih pedagogov uporabljam kratico SRP). V vzorec sem 

zajela učitelje in specialne pedagoge, saj sta prav ta dva profila največkrat vključena v 

poučevanje učencev s posebnimi potrebami.  

 

Slika 2: Opis vzorca glede na delovno dobo (v f%) 

Največji delež v vzorcu predstavlja približno tretjina anketirancev, ki ima od 11 do 20 let 

delovne dobe na področju vzgoje in izobraževanja, približno četrtina ima od 21 do 30 let 

delovne dobe. Najmanjši delež pa predstavlja 5 anketirancev, ki imajo od 3 do 5 let delovne 

dobe v vzgoji in izobraževanju.  
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Slika 3: Opis vzorca glede na stopnjo izobrazbe (v f%) 

Iz slike je razvidno, da večina, več kot 50 % anketirancev, predstavlja ljudi z visoko 

univerzitetno izobrazbo. Najmanjši delež anketirancev pa predstavljajo učitelji in specialni 

pedagogi s srednjo izobrazbo. Predvidevam, da so to mladi učitelji in specialni pedagogi, ki že 

delajo v vzgoji in izobraževanju, pa še nimajo ustrezne izobrazbe, še niso diplomirali oz. 

magistrirali.  

 

 

Slika 4: Opis vzorca glede na vlogo, ki jo imajo pri poučevanju učencev s PP (v f) 
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Nisem se odločila za tortni prikaz, ker ne bi bil smiseln. Glede na to, da sem se osredotočila 

za primerjavo učiteljev in specialnih pedagogov oz. ostalih izvajalcev DSP (zaradi preglednosti 

bom v empiričnem delu za dodatno strokovno pomoč uporabljala kratico DSP) - logoped, 

inkluzivni pedagog, socialni pedagog, defektolog - je polovica anketirancev izvajalcev DSP, 

druga polovica pa so učitelji, ki učijo učence s PP ali pa so njihovi razredniki.  

10 PRIPOMOČKI 
V raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik, ki je zajemal 8 vprašanj, od tega 4 odprta, 3 

ocenjevalne lestvice, eno pa je bilo vprašanje izbirnega oz. zaprtega tipa.  

Pri prvem vprašanju me je zanimalo, kakšna je vloga, ki jo imajo anketiranci pri učenju in 

poučevanju učencev s posebnimi potrebami. Drugo vprašanje je bilo odprtega tipa, saj me je 

zanimalo, kako vidijo učinkovito in uspešno timsko delo med učiteljem in specialnim 

pedagogom na šoli.  

Vprašanja, kjer sem merila stališča do posameznih področij, npr. vključevanje otrok s 

posebnimi potrebami v redne osnovne šole, timsko delo in dodatna strokovna pomoč – so 

bila sestavljena v obliki ocenjevalnih lestvic. Nanje so anketiranci odgovarjali po pet-

stopenjski lestvici Likertovega tipa glede na to, kako so se s trditvijo strinjali (1-s trditvijo se 

nikakor ne strinjam in 5- s trditvijo se popolnoma strinjam). Namen teh trditev je bil 

ugotoviti, kakšna stališča imajo učitelji in specialni pedagogi do timskega dela, ki ga zahteva 

vključitev učenca s posebnimi potrebami v razred, kakšna stališča imajo do dodatne 

strokovne pomoči in kako vrednotijo le-to, z vidika pomembnosti za učenca s posebnimi 

potrebami. S temi trditvami pa sem želela tudi ugotoviti, kakšna stališča imajo do samega 

vključevanja učencev s posebnimi potrebami v redne osnovne šole in kako vidijo specialni 

pedagogi in učitelji svoj položaj.  

Četrto vprašanje je bilo vprašanje odprtega tipa, s katerim sem spraševala o  tem, kako si 

predstavljajo dodatno strokovno pomoč z vidika vsebine in načina izvajanja le-te. V šestem 

vprašanju sem spraševala, kakšno vlogo imajo po njihovem mnenju učitelji in specialni 

pedagogi pri poučevanju in učenju učencev s posebnimi potrebami. Tudi sedmo vprašanje je 

bilo odprtega tipa; zanimalo me je, kako gledajo na vključevanje učencev s posebnimi 

potrebami v redne osnovne šole z vidika ustreznosti te možnosti in lastne usposobljenosti za 

delo z njimi. Pri sestavljanju vprašalnika sem se opirala na strokovno literaturo, ki sem jo 

uporabila v teoretičnem delu. Trditve sem oblikovala na podlagi lastnih izkušenj, kombinirala 

pa sem jih z vprašalnikom stališč Tatjane Pretnar, ki ga je uporabila v svoji doktorski 

disertaciji (Pretnar, 2012).  

11 POSTOPEK IN POTEK RAZISKAVE 
Zbiranje podatkov je potekalo v juniju in juliju 2015. Reševanje anketnega vprašalnika je bilo 

anonimno. Zbiranje podatkov je potekalo v pisni obliki in preko spletnega portala 1ka.  
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12 OBDELAVA PODATKOV 
103 anket je bilo rešenih v celoti. Rezultate teh anket sem tudi uporabila v analizi. 35 anket 

je bilo delno rešenih, zato sem jih iz obdelave izločila. 

Numerus se pri učiteljih in specialnih pedagogih spreminja od vprašanja do vprašanja. 

Predvidevam, da so nerešena anketna vprašanja posledica nemotiviranosti anketirancev za 

odgovarjanje na odprta vprašanja. 

Rezultate anket sem vnesla v razpredelnico v program Microsoft Excel in jih obdelala s 

statističnim programom SPSS. Odgovore na odprta vprašanja sem kodirala, razdelila v 

smiselne kategorije in primerjala med seboj skupino učiteljev in skupino specialnih 

pedagogov.  

Za posamezne spremenljivke sem izračunala pogostost pojavljanja posameznih odgovorov 

oziroma frekvence, relativne frekvence, povprečja in standardne odklone. S t – preizkusom 

za male neodvisne vzorce za izračunavanje statistično pomembnih razlik med aritmetičnimi 

sredinami ocen sem preverjala, ali se stališča učiteljev in specialnih pedagogov do 

določenega področja razlikujejo. S hi-kvadrat preizkusom pa sem preverjala razlike med  

opisnimi spremenljivkami.  

Izračunavanje % deležev je zaradi majhnega vzorca zgolj informativno.  

12.1 Spremenljivke 
Neodvisne spremenljivke so spol, smer in stopnja izobrazbe ter delovna doba. Pri obdelavi 

podatkov sem uporabila le tri neodvisne spremenljivke, spola nisem upoštevala, saj je bila 

zastopanost moškega spola praktično ničelna (le 2 anketiranca). Delo učiteljev in specialnih 

pedagogov je očitno še vedno precej ženski poklic.  

Odvisne spremenljivke, ki sem jih v svojem diplomskem delu opredelila, pa so naslednje: 

- osebna pojmovanja specialnih pedagogov in učiteljev o timskem delu; 

- stališča specialnih pedagogov in učiteljev do timskega dela; 

- osebna pojmovanja specialnih pedagogov in učiteljev o dodatni strokovni pomoči; 

- stališča specialnih pedagogov in učiteljev do dodatne strokovne pomoči; 

- osebna pojmovanja specialnih pedagogov in učiteljev o vključevanju učencev s 

posebnimi potrebami v redne osnovne šole; 

- stališča specialnih pedagogov in učiteljev do vključevanja učencev s posebnimi 

potrebami v redne osnovne šole; 

- osebna pojmovanja učiteljev in specialnih pedagogov o vlogi specialnega pedagoga 

pri poučevanja učenca s posebnimi potrebami; 

- osebna pojmovanja učiteljev in specialnih pedagogov o vlogi učitelja pri poučevanju 

učencev s posebnimi potrebami. 
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13 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
V teoretičnem delu sem timsko delo med specialnim pedagogom in učiteljem dokaj obširno 

obravnavala, opredelila sem inkluzijo in program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. Prav tako sem podrobneje opredelila osebna pojmovanja in stališča ter 

vpliv le-teh na prakso. V raziskovalnem delu pa sem preko vprašalnika raziskala osebna 

pojmovanja in stališča učiteljev in specialnih pedagogov o timskem delu, vključevanju 

učencev s posebnimi potrebami v redne osnovne šole, o dodatni strokovni pomoči, ki jim 

pripada, raziskala pa sem tudi zaznavanje vlog enega in drugega pri poučevanju učencev s 

posebnimi potrebami v rednih osnovnih šolah. 

Pri interpretaciji sem določene izraze zaradi preglednosti krajšala po naslednjem ključu: 

- učenec s posebnimi potrebami – UPP 

- redna osnovna šola – ROŠ 

- specialni pedagog – SRP 

- dodatna strokovna pomoč – DSP 

Krajši citirani deli odgovorov specialnih pedagogov in učiteljev so prikazani v poševnem tisku, 

daljši pa tudi v navednicah.  
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13.1 OSEBNA POJMOVANJA O UČINKOVITEM TIMSKEM DELU MED UČITELJEM IN 

SPECIALNIM PEDAGOGOM 
 

Spraševala sem se, kakšne predstave imajo učitelji in specialni pedagogi o učinkovitem 

timskem delu med učiteljem in specialnim pedagogom, saj menim, da lahko uspešno delajo 

le, če imajo podobna in ustrezna osebna pojmovanja. Učinkovito timsko interdisciplinarno 

delo je namreč eden od temeljev za uspešno vključevanje in izobraževanje učencev s PP v 

redne osnovne šole.  

Osebna pojmovanja o učinkovitem timskem delu sem raziskala z analizo odgovorov na 

vprašanje odprtega tipa: 

»Opišite, kakšno naj bi po vašem mnenju bilo učinkovito in uspešno timsko delo med učitelji 

in specialnimi pedagogi na šoli?« 

Na dano odprto vprašanje so tako učitelji kot tudi specialni pedagogi navajali proste 

odgovore, ki jih bom v nadaljevanju predstavila. Skupin ne bom obravnavala ločeno, ampak 

primerjalno, saj želim prikazati razlike v pojmovanjih obeh skupin. Na koncu poglavja bom 

pojmovanja učiteljev in specialnih pedagogov prikazala ločeno za obe skupini, da izpostavim 

razlike v njihovih pojmovanjih.  

Rezultate predstavljam z opisno statistiko. Proste odgovore učiteljev in specialnih pedagogov 

sem pregledala in jih razvrstila v smiselne kategorije. Odgovore znotraj posameznih kategorij 

sem preštela in ugotovila njihovo pogostost pojavljanja. V obdelavo sem zajela le tiste, ki so 

na dano vprašanje odgovorili. V nadaljevanju predstavljam tabelo 1, kjer so zbrani vsi 

odgovori učiteljev in specialnih pedagogov, razporejeni v smiselne kategorije. Zaradi boljše 

preglednosti in prikazovanja razlik med njimi, pa sem razlike med obema skupinama 

anketirancev znotraj posamezne kategorije natančneje predstavila.  
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Tabela 1: Osebna pojmovanja učiteljev in SRP o učinkovitem timskem delu  

 SRP 

f 

N=52 

f % 

UČITELJ 

f 

N=50 

f % 

NAČRTOVANJE     

Sprotno (redno, stalno, tedensko) 15 28,80% 10 20% 

skupno, timsko 16 30,80% 12 24% 

formalno 3 5,80% 1 2% 

IZVEDBA     

Sodelovanje (timska srečanja, sestanki, delo, GU, poučevanje) 38 73,00% 36 72% 

podpora pri delu (izmenjava strategij, metod, primerov dobre prakse) 25 48,10% 25 50% 

EVALVACIJA     

skupna, timska 16 30,80% 8 16% 

redna, stalna, polletna, tedenska) 8 15,40% 5 10% 

REŠEVANJE PROBLEMOV     

skupno 6 11,50% 1 2% 

konstruktivno, učinkovito, hitro 11 21,20% 3 6% 

KOMUNIKACIJA     

redna 38 73,00% 33 66% 

MEDSEBOJNI ODNOSI     

kakovost (pozitivni, spoštovanje, zaupanje, upoštevanje, odkritost) 26 50,00% 13 26% 

timska naravnanost 10 19,20% 3 6% 

Enakovredna vloga 16 21,20% 10 18% 

ODNOS DO UČENCEV S PP     

pozitiven pogled na OPP 6 11,50% 2 4% 

usmerjenost v močna področja, v učenca 11 21,20% 5 10% 

poznavanje primanjkljaja 0 0% 9 18% 

CILJI     

jasni 7 13,50% 6 12% 

skupni 20 38,50% 6 12% 

 

Iz tabele 1 je razvidno, na katera področja sežejo osebna pojmovanja učiteljev in specialnih 

pedagogov. Na osnovi odgovorov na odprto vprašanje sem oblikovala 8 glavnih kategorij, 

znotraj katerih sem opredelila še podrobnejše. Ugotovila sem, da so osebna pojmovanja 

specialnih pedagogov o učinkovitem timskem delu vezana na redno komunikacijo in 

sodelovanje med učitelji in specialnimi pedagogi. Poleg tega pa povezujejo učinkovito timsko 

delo tudi s kakovostnimi medsebojnimi odnosi. 

Osebna pojmovanja učiteljev o timskem delu so prav tako, kot osebna pojmovanja specialnih 

pedagogov, vezana na sodelovanje med obema strokovnjakoma, na redno komunikacijo, 

poudarili pa so tudi pomen strokovne podpore, izmenjave znanja. 
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Osebna pojmovanja o načrtovanju timskega dela 

Na osnovi odgovorov sem oblikovala kategorijo, ki je povezana z načrtovanjem. V odgovorih 

so učitelji in specialni pedagogi pojasnjevali, kako in na kakšen način naj bi potekalo 

načrtovanje timskega dela med učiteljem in SRP. Rezultate v obliki frekvenc predstavljam v 

sliki 5.  

 

Slika 5: Načrtovanje timskega dela (v f%) 

Načrtovanje timskega dela zajema med drugim oceno otrokovega funkcioniranja, 

opredelitev ciljev, razdelitev nalog in opredelitev vlog strokovnjakov, ki so vpleteni v 

obravnavo učenca s PP. Specialni pedagogi in učitelji so v svojih odgovorih poudarjali, da je 

za učinkovito timsko delo potrebno skupno, timsko načrtovanje dela. Navajam nekaj 

odgovorov specialnih pedagogov: 

- »Skupna ocena znanja in odzivanja in nato skupno načrtovanje ciljev, ki jih 

posameznik lahko uresniči, skupno iskanje dela.« 

- »Skupno poglabljanje v specifike otroka, skupno načrtovanje dela…« 

- »Začetna postavitev ciljev, razdelitev nalog, redno vsaj na 14 dni pregled in ponovno 

načrtovanje.« 

 

Pozitivno je, da se učitelji zavedajo pomembnosti načrtovanja dela in sprejemajo načrtovanje 

dela z učencem s PP kot del svojih obveznosti. Kljub temu pa SRP v večjem številu pojmujejo 

učinkovito timsko delo v obliki timskega načrtovanja dela. Verjetno zato, ker imajo o 

timskem delu in učencih s PP več znanja. V okviru dodiplomskega študija se študentje na 

oddelku specialne in rehabilitacijske pedagogike sistematično izobrazijo za timsko delo v 

sklopu različnih predavanj in seminarjev (Polak, 2014). Zavedajo se, da lahko dobro 

organizirano in načrtovano delo ter jasni in dosegljivi cilji, ki jih postavijo skupaj kot tim, 

pozitivno vplivajo na učenčev napredek, saj se obravnave lotijo interdisciplinarno in celovito. 

Pri načrtovanju naj poudarim tudi pomen timskega načrtovanja in izvajanja 

individualiziranega programa. Zakon določa, da je individualiziran program rezultat timskega 
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dela. V vseh fazah nastajanja individualiziranega programa je pomembno, da sodelujejo vsi 

strokovnjaki, ki so kakorkoli povezani z učencem s PP (Polak, 2009). Tudi M. Končar (2003) 

poudarja, da je načrtovanje dela eden izmed najpomembnejših korakov v zagotavljanju 

učinkovitega razvoja in učenja, poučevanja ter doseganja boljših rezultatov učenca s PP.  

Trije specialni pedagogi so poleg skupnega in rednega načrtovanja izpostavili še formalna 

srečanja: »Idealna bi bila srečanja na formalni ravni, ne le na hodniku ali med vrati za 

minutko...« Dobro je, če je za načrtovanje vnaprej predviden čas, hkrati pa je pomembno, da 

imajo člani tima možnost, da se dogovarjajo in komunicirajo tudi neformalno (tedenska, 

dnevna srečanja na hodnikih...) (Polak, 2007).  

Osebna pojmovanja o timski izvedbi dela 

Druga kategorija, ki sem jo na podlagi odgovorov opredelila, se je navezovala na izvedbo. 

Učitelji in specialni pedagogi so opisovali skupne sestanke, sodelovanje in medsebojno 

strokovno podporo kot enega od vidikov učinkovitega timskega dela. Rezultate v obliki 

frekvenc predstavljam v sliki 6. 

   

Slika 6: Izvedba timskega dela (v f%) 

Največ specialnih pedagogov si pod učinkovitim timskim delom predstavlja sodelovanje obeh 

članov tima (skupno delo, sestanke, govorilne ure in stalna srečanja). Med specialnimi 

pedagogi je bilo zelo malo navedb o sodelovanju pri pouku, nobene navedbe ni bilo o 

timskem poučevanju, kar smatram za slabo. Le dve navedbi specialnih pedagogov pričata o 

pozitivni naravnanosti in želji po sodelovanju učitelja in specialnega pedagoga med poukom. 

Tako so navedli  možnost, da SRP hospitira pri pouku in občasno nudi pomoč SRP pri pouku.  

V večjem številu so omenjali željo po skupnih govorilnih urah (f% = 73). Menim, da se zdijo 

specialnim pedagogom skupne govorilne ure pomembne, ker je dobro, da pred starši učitelj 

in specialni pedagog nastopita kot tim. Starši imajo na tak način veliko večje zaupanje vanju, 

saj ju doživljajo  kot tim, ki si v trditvah ne nasprotujeta.  
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Med skupinama učiteljev in SRP ne prihaja do večjih razlik, saj tudi učitelji na prvem mestu 

izpostavljajo sodelovanje. Tudi učitelji so omenjali možnost poučevanja v timu in sodelovanja 

specialnega pedagoga pri pouku: »Morda bi bilo smiselno kakšno uro nameniti tudi učnemu 

procesu-poučevanju v timu.« V svojih pojmovanjih so poudarjali prisotnost specialnih 

pedagogov pri pouku, njihovo svetovanje in dejstvo, da specialni pedagog ni v proces 

vključen zato, da bi v ločenem prostoru izvajal učne vsebine, ki jih učitelj obravnava v oddelku 

ampak bi morali nastopati skupaj. 

Domnevam, da timsko poučevanje ali izvajanje dodatne strokovne pomoči očitno še ni tako 

pogosto, da bi ga navajali v večjem številu. Sodobne smernice na področju izobraževanja 

učencev s PP v ROŠ pa gredo v smeri kombiniranja individualnega izvajanja dodatne 

strokovne pomoči z izvajanjem dodatne strokovne pomoči individualno ali v manjših 

skupinah v oddelku. To pa pomeni še bolj tesno in intenzivno timsko delo med učiteljem in 

SRP (Polak, 2014).  

Obe skupini pa sta poudarili, da je del učinkovitega timskega dela tudi strokovna medsebojna 

podpora. Ta naj bi se po mnenju SRP kazala v obliki stalnih srečanj, strokovni pomoči in 

podpori učitelju in v medsebojni podpori. Tudi učitelji menijo, da jim mora specialni pedagog 

pomagati in deliti z njimi izkušnje kolegov, poudarili pa so tudi izmenjavo primerov dobrih 

praks. Učitelji se tako osredotočajo predvsem na podporo SRP pri delu z učencem s PP, 

potrebujejo smernice in navodila za delo z njimi, kar je razumljivo, ker imajo SRP specifična 

znanja s področja metodike in didaktike dela z učenci s PP in z njimi pomagajo učitelju.  

Zelo pozitivno je po mojem mnenju dejstvo, da se obe skupini zavedata, da lahko le z 

interdisciplinarnim pristopom ustrezno delata z učencem s PP. Z izmenjavo znanja in 

nasvetov se krepi pripadnost timu, hkrati pa je to odlična možnost za primerjanje pristopov 

in morebitne modifikacije. Pomembno je, da imata učitelj in specialni pedagog vpogled v 

delo drugega, saj se lahko na tak način profesionalno razvijata in rasteta. Specialni pedagogi 

imajo bistveno več znanja s področja obravnave učencev s PP, zato je razumljivo, da se 

učitelji obračajo nanje in si želijo njihovih nasvetov. 

Osebna pojmovanja o timski evalvaciji  

Naslednja kategorija, ki sem jo lahko na podlagi odgovorov oblikovala, je tudi evalvacija. 

Učitelji in specialni pedagogi so navajali, da je del učinkovitega timskega dela skupna, redna 

evalvacija in preverjanje ustreznosti ciljev, dela, preverjanje napredka. Podatke predstavljam 

v spodnji sliki 7. 
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Slika 7: Evalvacja timskega dela (v f%) 

Timsko, skupno evalvacijo je navedlo 16 specialnih pedagogov in le 8 učiteljev. Pogosteje kot 

učitelji so specialni pedagogi izpostavili tudi redno evalvacijo. Omenjali so predvsem polletno 

in letno, ki se navezuje na preverjanje doseganja ciljev, zapisanih v individualiziranem 

programu. Tako so izpostavljali pomembnost evalvacije uspešnosti dela in ciljev ter skupno 

evalvacijo IP-ja. Poudarjali so še polletne in letne evalvacije vseh, ki delajo z učencem in 

sestanek vseh, ki poučujejo učenca za bolj poglobljeno in razširjeno evalvacijo dela dvakrat 

na leto.  

Učitelji so evalvacijo omenjali redko. Pojavila sta se izraza »analiziranje« ali »ugotovitve ob 

polletju«, ki ju razumem v kontekstu evalvacije, zato sem te odgovore uvrščala v kategorijo 

evalvacije.  Učitelji so poudarjali, da naj bi se na podlagi otrokovih potreb določili tedenski, 

mesečni sestanki, kjer bi se pogovorili o dosedanjem, nadaljnjem delu, izpostavljali pa so tudi 

skupno analiziranje, izmenjavo ugotovitev ob polletju in pogoste povratne informacije o 

uspešnosti dela in ciljih.   

Predvidevam, da je do takšnega rezultata prišlo zaradi dejstva, da je evalvacija običajno 

namenjena tudi pisanju individualiziranega programa, kar pa po večini še vedno opravljajo 

specialni pedagogi, učitelji pa s samim nastajanjem individualiziranega programa nimajo 

takšnega stika, zato skupne evalvacije niso navajali tako pogosto. Evalvacija ima po mnenju 

A. Polak (2007) dvojni pomen. V prvem pomenu gre za evalvacijo pedagoškega dela z vidika 

doseganja vzgojno-izobraževalnih ciljev, v drugem pomenu pa za evalvacijo dogajanja v timu 

(Polak, 2007), slednje pa v svojih pojmovanjih niso navajali niti specialni pedagogi niti učitelji.  

Osebna pojmovanja o timskem reševanju problemov 

Na podlagi odgovorov sem določila tudi kategorijo, v katero sem uvrščala odgovore, ki so se 

nanašali na učinkovito in bolj konstruktivno reševanje problemov, kot enega od vidikov 

učinkovitega timskega dela. Odgovore prikazujem v sliki 8. Reševanje problemov se v tem 

primeru ne navezuje v prvi vrsti na reševanje problemov, ki nastajajo znotraj tima, ampak so 

pisani v kontekstu reševanja problemov, ki pridejo skupaj z delom z učencem (vedenjske 

težave, težave pri učenju, neupoštevanje pravil v šoli ipd.) 
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Slika 8: Reševanje problemov (v f%) 

Hitro in učinkovito reševanje problemov, kot pokazatelj uspešnega timskega dela, je navedlo 

21,2% anketiranih specialnih pedagogov, 11,5%  jih je omenilo še skupno reševanje 

problemov, ki se pojavijo v odnosu do učenca s posebnimi potrebami: »...hitre rešitve, 

učinkovito reševanje problemov, ne zavlačevanje postopkov...«.  

Iz slike 8 lahko razberemo, da se učinkovitega timskega reševanja problemov bolj zavedajo 

specialni pedagogi. Ena od prednosti timskega dela je vsekakor tudi skupno reševanje 

problemov, ki je posledično bolj učinkovito in hitrejše. Učitelji skupnega in učinkovitega 

reševanja problemov niso pogosto omenjali.  

 

Osebna pojmovanja o komunikaciji v timu 

Odgovori o redni komunikaciji so bili najpogostejši. Določila sem kategorijo, ki se nanaša na 

stalno in redno komunikacijo (pogovore, izmenjavo informacij o učencu). 

 

  

Slika 9: Komunikacija v timu (v f%) 

Komunikacija je osnova za delo v timu in iz slike 9 je razvidno, da je redna komunikacija 

obema skupinama pomembna. Redno komunikacijo (pogovore) je omenila več kot polovica 

specialnih pedagogov in več kot polovica učiteljev. Komunikacija omogoča medsebojno 

socialno interakcijo in je tako eden od najpomembnejših vidikov učinkovitega timskega dela 

(Polak, 2007). Po navadi večina komunikacije in izmenjave informacij o učencih poteka na 

timskih sestankih, precej pogovorov pa se dogaja tudi na neformalni ravni, vsakodnevno, na 

hodnikih. Čedalje pogostejše poteka izmenjava informacij tudi preko sodobne informacijske 

tehnologije, kar definitivno olajša delo. Vseeno sem mnenja, da je boljša in kvalitetnejša 
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komunikacija tista, kjer sta prisotni tako verbalni kot tudi neverbalni vidik. Resman (1993) 

poudarja, da z dobro komunikacijo odpremo vse kanale za pretok informacij med vsemi 

vpletenimi v timsko dogajanje. Pretok informacij poteka v vse smeri, saj lahko le tako učitelji 

in specialni pedagogi v svoje delo vnašajo znanje, spoznanja, izkušnje drug drugega.  

SRP so navajali, da je najpomembnejša redna in sprotna izmenjava informacij o učencu in 

pogovori o njem. Tudi učitelji so bili podobnega mnenja, saj so mnenja, da je pomembno 

sprotno obojestransko posredovanje informacij več pogovorov in izmenjava informacij o 

učencu, ki so pomembne.  

 

Očitno je, da anketirani specialni pedagogi in učitelji učinkovitost timskega dela povezujejo z 

redno komunikacijo in pogovori, kar je vsekakor dobra osnova za uspešno timsko delo.  

 

Osebna pojmovanja o medsebojnih odnosih v timu 

Tudi medsebojne odnose so pogosto omenjali kot pomemben del učinkovitega timskega 

dela. Poudarjali so predvsem kakovost – dobre, prijateljske odnose, medsebojno 

naklonjenost, spoštovanje. Rezultate predstavljam v sliki 10.  

 

 

Slika 10: Medsebojni odnosi (v f%) 

Specialni pedagogi so v bistveno večji meri izpostavljali kakovostne medsebojne odnose oz. 

da je pomembno, da se učitelj in specialni pedagog dobro razumeta, se spoštujeta in sta si 

naklonjena, navajali so celo, da je dobro, da sta prijatelja. Navajam nekaj njihovih odgovorov: 

- »...medsebojna naklonjenost in prijateljstvo pa lahko timsko delo še izboljšata.« 

- »...prijateljstvo naredi zadevo samo še lepšo.« 

- »…pomembno je medsebojno razumevanje in podpora…« 

- »…zaželeni so dobri odnosi, ki so vzajemni in spoštljivi…« 

- » Dobro je, da je prisotno medsebojno spoštovanje, osebna naklonjenost…« 

 

Specialni pedagogi so pogosteje kot učitelji navajali tudi pripravljenost na timsko delo: 

»...oba udeleženca sta pripravljena timsko delati in prevzemati svoj del nalog...«. 

50 

19,2 

21,2 

26 

6 

18 

0 10 20 30 40 50 60

KAKOVOST

TIMSKA NARAVNANOST

ENAKOVREDNE VLOGE

MEDSEBOJNI ODNOSI 

UČITELJ

SRP



 

47 
 

Predvidevam, da je do teh odgovorov prišlo zaradi slabih izkušenj. Ko specialni pedagog 

pride na šolo, pride v že oblikovane kolektive, sestavljene iz posameznikov z različnimi 

interesi in pogledi, predvsem pa pride z namenom pomagati učencu s PP, ki potrebuje 

specialno pedagoško obravnavo in ga učitelji obravnavajo drugače (»Pomembno je 

razumevanje, da smo tam za podporo učencu in njim.«). Dejstvo je, da brez pozitivne 

naravnanosti do timskega dela ne bomo uspešni in domnevam, da se specialni pedagogi 

večkrat srečujejo s slabšo timsko naravnanostjo in pripravljenostjo za sodelovanje s strani 

učiteljev (»Pomembno je, da se oba zavedata, da je timsko delo ključno za razvoj učenca in 

da lahko le s skupnimi močmi naredita največ.«). 

Tudi učitelji izpostavljajo pomembnost kakovostnih medsebojnih odnosov (spoštovanje, 

prijateljstvo...), vendar v bistveno manjšem številu, v nekaj odgovorih je bilo čutiti izrazito 

pomanjkanje timske naravnanosti: »…puščanje prostora, da vsak opravi svoje delo...«. Same 

pripravljenosti na timsko delo niso omenjali.  

Specialni pedagogi poleg timske naravnanosti in pripravljenosti za sodelovanje navajajo tudi 

enakovrednost vlog v bistveno večjem številu. Poudarjali so, da je pomembno, da se učitelji 

zavedajo, da SRP niso bolj ali manj pomembni pri delu z učenci s PP, kar se, na podlagi lastnih 

izkušenj, še dogaja (»…pomembno je zavedanje, da specialni pedagogi nismo superiorni 

učiteljem…«). Po drugi strani pa je bilo tudi v skupini učiteljev večkrat izpostavljena prav 

pomembnost enakovrednosti vlog, ki lahko izhaja iz dejstva, da se čutijo za delo z učenci s PP 

manj kompetentne in v specialnem pedagogu vidijo nekoga, ki je prišel na šolo zato, da bo 

spreminjal njegove tehnike in metode poučevanja, jih kritiziral. Navajam nekaj navedb 

učiteljev v okviru vprašanja o učinkovitem timskem delu, ki se navezujejo na enakovrednost 

vlog med učiteljem in SRP: 

-  »…delitev dela in upoštevanje kompetenc, da vsak razvije pri otroku tisto, kar 

potrebuje…« 

- »…spoštovanje enega in drugega dela…« 

- » …specialni pedagogi niso bolj pomembni pri delu z učiteljem, drugače učitelji ne 

moremo delati tako, kot bi želeli….« 

 

Osebna pojmovanja o odnosu do učencev s PP 

Naslednja kategorija, ki sem jo oblikovala na podlagi prostih odgovorov na vprašanje o 

učinkovitem timskem delu se nanaša na odnos do učencev s PP. Pojavljali so se odgovori, ki 

so kazali na to, da je za učinkovito timsko delo pomembno tudi, kakšen odnos imata člana 

tima do učenca s PP. Odgovore predstavljam v sliki 11. 
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Slika 11: Odnos učiteljev in SRP do učencev s PP (v f%) 

 

Kar zadeva odnos do otrok, prihaja v odgovorih med obema skupinama do precejšnjih razlik. 

Specialni pedagogi so pozitiven pogled na učence s PP navedli v 11,5%, 21,2% specialnih 

pedagogov je kot pomemben del učinkovitega timskega dela omenilo usmerjenost v 

učenčeva močna področja.  

Učitelji samega odnosa do učencev s PP niso omenjali, saj je le 10% učiteljev omenilo 

pomembnost zavedanja učenčevih močnih področij in le 4% pozitiven odnos do učencev s 

PP.  

Dobljeni rezultat je na nek način pričakovan. Specialni pedagogi so pri svojem delu usmerjeni 

v učenca s PP, osredotočeni so le na učenca, ki ga obravnavajo in pri tem iščejo njegova 

močna področja. Učitelji so po drugi strani osredotočeni na večjo skupino otrok, pri čemer je 

zaradi večje skupine zaznavanje posameznikovih močnih področij počasnejše. Dejstvo pa je, 

da so pozitivni pogledi na učence s PP osnova za uspešno vključevanje v redne osnovne šole. 

Že v teoretičnem delu sem poudarila, da je za boljše in uspešnejše izobraževanje vseh 

učencev, ne le tistih s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami,  najpomembnejši vidik 

razvoj inkluzivnega izobraževanja, tega pa lahko zagotavljajo le učitelji, ki imajo ustrezne 

vrednote in stališča ter znanja in razumevanje (Watkins, 2009) do učencev s PP.   

18% učiteljev je navedlo, da je za uspešno timsko delo pomembno, da učitelji poznajo 

učenčev primanjkljaj, česar pa ni omenil noben specialni pedagog. Zelo pomembno je, da se 

učitelji zavedajo in poznajo naravo posebnih potreb, da zagotovijo učencem varno in 

spodbudno učno okolje, saj so tisti, ki z učencem preživijo največ časa, ter tako pomembno 

vplivajo na njegov razvoj in napredek (Kavkler, 2008). Naj na tem mestu izpostavim problem.  

Glede na moje lastne izkušnje, učitelji menijo, da je lahko za slabše poznavanje primanjkljaja 

kriv Zakon o varovanju osebnih podatkov in slab pretok informacij med vrtci in šolami (če 

otrok z odločbo pride že iz vrtca) oziroma odsotnost, osebe, ki bi povezovala vse 

strokovnjake, ki delajo z učenci. Učitelji morajo vedeti, kakšne sposobnosti ima učenec, tako 

pa se po navadi zgodi, da mora učitelj na novo odkrivati, kje so težave, močna in šibka 

področja, čeprav je to vse že ugotovljeno. Učitelj mora biti seznanjen s tem, kaj se je za 

otroka že naredilo, kaj so njegova močna in šibka področja in njegove posebnosti. Učitelji so 
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v svojih pojmovanjih nakazovali, da morajo biti seznanjeni z njegovo diagnozo, sama pa 

menim, da je bistveno bolj pomembno tudi njihovo splošno znanje o učencih s PP.  

Osebna pojmovanja o ciljih pri timskem delu 

Zadnja kategorija, ki sem jo oblikovala na podlagi odgovorov na odprto vprašanje, pa govori 

o ciljih. Pomemben del učinkovitega timskega dela so tudi jasni in skupni cilji. Rezultate 

predstavljam v sliki 12.  

 

Slika 12: Cilji pri timskem delu (v f%) 

Presenetilo me je dejstvo, da je le 12% učiteljev poudarilo pomen skupnih ciljev za uspešno 

delo, medtem ko je pomembnost skupnih ciljev v svojih pojmovanjih poudarilo skoraj 40% 

specialnih pedagogov. Ena od značilnosti in glavnih komponent timskega dela je naravnanost 

k skupnim ciljem in očitno so k skupnim ciljem bolj naravnani specialni pedagogi. Menim, da 

takšne razlike lahko potencialni problem pri timskem delu. Učitelj in specialni pedagog lahko 

timsko dobro delata le, če stremita k skupnim ciljem. Učitelji so, glede na moje osebne 

izkušnje, veliko bolj usmerjeni v izvajanje učnih načrtov. 

 

13.1.1 Primerjava osebnih pojmovanj učiteljev in specialnih pedagogov o 

učinkovitem timskem delu 
V raziskovalnem vprašanju sem se spraševala, kakšna osebna pojmovanja o učinkovitem 

timskem delu imajo učitelji in specialni pedagogi. V tabeli 2 predstavljam pregled osebnih 

pojmovanj za  skupino učiteljev in specialnih pedagogov, razporejen po frekvencah od 

najvišje do najnižje 
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Tabela 2: Osebna pojmovanja učiteljev in SRP o učinkovitem timskem delu (primerjalno) 

 SRP 

N=49 

f % 

UČITELJ 

N=50 

f % 

- redna komunikacija (pogovori) 73% 66% 

- skupna timska srečanja, sodelovanje 73% 72% 

- kakovostni medsebojni odnosi 50% 26% 

- strokovna podpora 48,10% 50% 

- skupni cilji 38,50% 12% 

- timsko načrtovanje dela 30,80% 24% 

- skupna evalvacija 30,80% 16% 

- redno, sprotno načrtovanje dela 28,80% 20% 

- enakovredne vloge v timu 21,20% 18% 

- učinkovito, hitro reševanje problemov 21,20% 6% 

- usmerjenost v učenčeva močna področja 21,20% 10% 

- timska naravnanost  19,20% 6% 

- redna evalvacija 15,40% 10% 

- jasni cilji 13,50% 12% 

- skupno reševanje problemov 11,50% 2% 

- pozitiven pogled na učenca s PP 11,50% 4% 

- formalna srečanja 5,80% 2% 

.poznavanje primanjkljaja 0% 18% 

Legenda: R=rang, M=mediana 

 

Iz tabele 2 lahko razberemo, da  obstajajo dokaj velike razlike v pojmovanjih učinkovitega 

timskega dela med učitelji in specialnimi pedagogi. Obe skupini postavljata na prvi dve mesti 

po pogostosti redno komunikacijo in sodelovanje, skupna timska srečanja. Zelo pomembna 

jim je tudi strokovna podpora. Po Buckley-u (2000, str. 5) je za pravo timsko delo 

»pomemben duh sodelovalnega načrtovanja, nenehnega sodelovanja, tesne povezanosti, 

neovirane komunikacije in iskrene izmenjave mnenj…«. Glede na to opredelitev, imajo 

učitelji in specialni pedagogi ustrezna osebna pojmovanja o učinkovitem timskem delu.  

Specialnim pedagogom so pri učinkovitem timskem delu zelo pomembni tudi skupni cilji in 

kakovostni medsebojni odnosi. Usmerjenost k skupnim ciljem je ena do značilnosti timskega 

dela, brez skupnih ciljev so to le delovni timi, ki le delajo skupaj, nimajo pa skupne vizije 

(Polak, 2007). Tudi dobri medsebojni odnosi se oblikujejo na podlagi skupnih ciljev, razvijamo 

pa jih tudi z reševanjem težav in kvalitetnim preživljanjem skupnega časa (prav tam). Poleg 

tega pa dobri medsebojni odnosi pripomorejo k dejstvu, da člani tima težav ne zaznavajo kot 

grožnjo, ampak kot motivacijo za delo. Na tej točki lahko rečem, da imajo specialni pedagogi 

strokovno bolj ustrezna in širša osebna pojmovanja o timskem delu kot jih imajo učitelji, saj 

je delež odgovorov SRP po kategorijah višji od deleža odgovorov učiteljev, prav tako pa SRP 

postavljajo pod zelo pomembne značilnosti učinkovitega timskega dela tiste kategorije, ki 

opredeljujejo učinkovite time.  
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13.2 STALIŠČA UČITELJEV IN SPECIALNIH PEDAGOGOV DO TIMSKEGA DELA 
Glede na to, da so stališča del osebnih pojmovanj oziroma subjektivnih teorij, sem preverjala 

še, kakšna so stališča specialnih pedagogov in učiteljev o timskem delu. 

Stališča do timskega dela sem preverjala  z vprašalnikom stališč.  12 trditev so anketiranci 

ovrednotili z oceno od 1 do 5, odvisno od stopnje strinjanja (1-s trditvijo se nikakor ne 

strinjam in 5-s trditvijo se popolnima strinjam). Rezultate predstavljam ločeno, v 

nadaljevanju bom obe skupini med seboj primerjala. V prilogi je tabela s frekvencami 

odgovorov za posamezno stopnjo strinjanja z določeno trditvijo, ki jih v interpretaciji 

navajam.  

STALIŠČA UČITELJEV DO TIMSKEGA DELA 

Trditve v tabeli 3 so ovrednotili vsi učitelji (N=50). Pri nekaj trditvah proti koncu ocenjevalne 

lestvice je numerus za enega ali dva učitelja manjši. Predvidevam, da so nenamerno spustili 

kakšno trditev ali pa so si trditve pustili za konec in kasneje nanje pozabili.  

Tabela 3: Ranžirna vrsta trditev o timskem delu glede na povprečno stopnjo strinjanja-učitelji 

R TRDITVE M 

1 T1: Timsko delo učitelja in specialnega pedagoga je za napredek učencev s posebnimi potrebami 

nujno potrebno. 
4,86 

2 T3: Pomembno je, da specialni pedagog deli znanje, ideje, predloge iz svojega strokovnega 

področja z učiteljem, ki poučuje učenca s posebnimi potrebami. 
4,84 

3 T4: V timu je pomembno, da so jasno opredeljeni cilji dela. 4,70 

4 T2: V timu je nujna pozitivna soodvisnost med specialnim pedagogom in učiteljem. 4,69 

5 T5: Med učiteljem in specialnim pedagogom je pomembno medsebojno razumevanje. 4,60 

6 T10: Pri načrtovanju individualiziranega programa je timsko delo  pomembno. 4,59 

7 T6: Redni timski sestanki so pomembni za učinkovitost dela tima. 4,30 

8 T11: Za izvajanje individualiziranega programa je odgovoren specialni pedagog. 2,66 

9 T7: V timu vsak član opravlja svoje delo neodvisno drug od drugega. 2,62 

10 T9: Izražanje lastnih mnenj in prepričanj ovira delo v timu. 2,31 

11 T12: Evalvacija individualiziranega programa ni tako pomembna* 1,92 

12 T8: V timu so si interesi specialnega pedagoga in učitelja v nasprotju. 1,71 

Legenda: *= negativna trditev; R = rang; M = mediana 

Zelo spodbudno je, da imajo učitelji do timskega dela pozitivna stališča, saj se v glavnem 
strinjajo ali popolnoma strinjajo s trditvami, ki opredeljujejo vidike uspešnega timskega dela 
(T1, T2, T3, T4, T5, T6, T10).   
Vsi anketirani učitelji se strinjajo z dejstvom, da je za napredek učenca s posebnimi 

potrebami timsko delo zelo pomembno (M=4,86). Prav tako so se vsi  strinjali s trditvijo, da 

je zelo pomembno, da specialni pedagog deli svoje znanje, ideje, predloge in tako nudi 

strokovno pomoč tudi učiteljem. To dejstvo so izpostavljali že pri odprtem vprašanju o 

učinkovitem timskem delu med učitelji in specialnimi pedagogi, kjer je 50% učiteljev 

izpostavilo pomembnost strokovne podpore specialnega pedagoga pri delu z učenci s PP.  
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Menim, da so takšna stališča zelo dobrodošla in pomembna, saj je prav zavedanje, da so 

specialni pedagogi na šolah tudi za to, da pomagajo učiteljem, izrednega pomena. Prav tako 

se mi zdi dobro, da učitelji na nek način zahtevajo pomoč specialnega pedagoga pri samem 

delu z učenci s posebnimi potrebami, saj je prav ta odnos ključen za uspešno timsko delo in 

temelji na prepoznavanju kompetenc.  

 

Pozitivno so vrednotili tudi trditve, ki zadevajo medsebojni odnos med učiteljem in 

specialnim pedagogom. 94% anketiranih učiteljev se je strinjalo s pomembnostjo pozitivne 

soodvisnosti, prav tako se jih je 94% strinjalo s trditvijo, da je medsebojno razumevanje eden 

od pomembnih vidikov timskega dela.   

Če primerjam te rezultate z odgovori, pridobljenimi v odprtem vprašanju o učinkovitem 

timskem delu, opažam, da so izpostavili dobre medsebojne odnose kot enega od vidikov 

učinkovitega timskega dela, bistveno manj pogosto (26%) kot bi to pričakovala na podlagi 

ovrednotenih trditev. Predvidevam, da je do takih razlik prišlo, ker so bili pri odgovarjanju 

osredotočeni na učenca s PP, manj pa na odnose med strokovnjaki, ki s temi učenci delajo. 

Vsekakor pa je pozitivno, da se zavedajo, da je pri timskem delu medsebojna povezanost zelo 

pomembna, saj prispeva k drugačnemu zaznavanju konfliktov:  »...teh člani ne zaznavajo več 

kot ogrožajoče, temveč so vir zdrave timske interakcije....« (Polak, 2007, str. 30). 

 

Med učitelji prevladuje mnenje, da so jasno opredeljeni cilji v timu zelo pomembni (M = 

4,60), saj se je s to trditvijo strinjala večina (f%=96). Prav tako pa se strinjajo, da mora biti  

individualiziran program rezultat timskega dela (M=4,59). Ena od glavnih etap timskega dela 

je timsko načrtovanje, ki obsega tako opredelitev ključnih ciljev kot tudi, v našem primeru, 

načrtovanje individualiziranega programa za vsakega učenca posebej.  

 

88% anketiranih učiteljev se je strinjalo ali popolnoma strinjali tudi s trditvijo o pomembnosti 

rednih timskih sestankov (M=4,30). Redna timska srečanja in sodelovanje so najpogosteje 

navajali tudi v odprtem vprašanju o učinkovitem timskem delu. Večkrat se namreč zgodi, da 

vsa neformalna srečanja na hodnikih, zmanjšujejo potrebo po timskih sestankih oziroma ta 

prinašajo dodatno obremenitev (sestanki so po navadi po pouku, trajajo dlje časa...). 

Pomembno je, da se učitelji zavedajo, da so timski sestanki del njihovih obveznosti in 

odgovornosti, ki jo imajo do učenca s posebnimi potrebami in da jim ne pomenijo le dodatne 

obremenitve ampak možnost, da delijo svoje mnenje, se česa naučijo in omogočijo učencu s 

PP napredek.   
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STALIŠČA SPECIALNIH PEDAGOGOV DO TIMSKEGA DELA 

Vprašalnik stališč je izpolnilo vseh 53 specialnih pedagogov. Ovrednotili so 12 trditev, ki se 

navezujejo na timsko delo. V tabeli 4 predstavljam trditve, razvrščene po povprečni stopnji 

strinjanja. V prilogi je tabela s frekvencami odgovorov za posamezno stopnjo strinjanja z 

določeno trditvijo.   

 

Tabela 4: Ranžirna vrsta trditev o timskem delu glede na povprečno stopnjo strinjanja-SRP 

R TRDITVE M 

1 T1: Timsko delo učitelja in specialnega pedagoga je za napredek učencev s posebnimi 

potrebami nujno potrebno. 
4,98 

2 T3: Pomembno je, da specialni pedagog deli znanje, ideje, predloge iz svojega strokovnega 

področja z učiteljem, ki poučuje učenca s posebnimi potrebami. 
4,92 

3 T4: V timu je pomembno, da so jasno opredeljeni cilji dela. 4,89 

4 T2: V timu je nujna pozitivna soodvisnost med specialnim pedagogom in učiteljem. 4,89 

5 T10: Pri načrtovanju individualiziranega programa je timsko delo zelo pomembno.  4,87 

6 T5: Med učiteljem in specialnim pedagogom je pomembno medsebojno razumevanje. 4,74 

7 T6: Redni timski sestanki so pomembni za učinkovitost dela tima. 4,74 

8 T7: V timu vsak član opravlja svoje delo neodvisno drug od drugega. 2,06 

9 T11: Za izvajanje individualiziranega programa je odgovoren specialni pedagog. 1,97 

10 T9: Izražanje lastnih mnenj in prepričanj ovira delo v timu. 1,60 

11 T8: V timu so si interesi specialnega pedagoga in učitelja v nasprotju. 1,36 

.12 T12: Evalvacija individualiziranega programa ni tako pomembna* 1,28 

Legenda: *=negativna trditev; R=rang; M=mediana 

 

Vsi anketirani specialni pedagogi (f%=100) so se strinjali ali popolnoma strinjali, da je timsko 

delo med učiteljem in specialnim pedagogom za napredek učenca s PP nujno potrebno. 

Soglasno so se strinjali tudi s trditvijo, da je nujno deljenje znanja, idej in predlogov s svojega 

strokovnega področja s strani specialnega pedagoga. Prav tako so se vsi anketirani specialni 

pedagogi strinjali ali popolnoma strinjali s trditvijo, da je pozitivna soodvisnost med 

specialnim pedagogom in učiteljem pomembna. Vsi anketirani specialni pedagogi so se 

strinjali ali popolnoma strinjali tudi s trditvijo, da so jasno opredeljeni cilji pomembni za delo 

v timu, soglasno so se strinjali tudi, da so redni timski sestanki pomembni za učinkovito delo 

tima (M=4,74). Trditev, da evalvacija dela ni tako pomembna, je zavrnilo 94% specialnih 

pedagogov.   

Tako visoko vrednotenje vseh trditev lahko povežem z osebnimi pojmovanji o učinkovitem 

timskem delu, kjer so specialni pedagogi kot vidike učinkovitega timskega dela največkrat 

omenili prav redno sodelovanje, kakovostne medsebojne odnose, strokovno podporo,. 

Za uspešno delo v timu je pomembna predvsem timska naravnanost članov in s trditvijo o 

opravljanju dela neodvisno drug od drugega (T7), sem želela preveriti, kako so naklonjeni k 

sodelovanju. 74% anketiranih specialnih pedagogov je trditev zavrnilo, 15% specialnih 
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pedagogov pa je mnenja, da se delo v timu opravlja neodvisno eden od drugega. Gre za 

napačno pojmovanje učinkovitega timskega dela, saj delo, ki poteka neodvisno eden od 

drugega, ni timsko. 

75% anketiranih specialnih pedagogov se ni strinjalo s trditvijo, da je za izvajanje 

individualiziranega programa odgovoren specialni pedagog, Presenetil me je delež tistih, ki 

se pri tej trditvi niso opredelili (23%). Menim, da je bila trditev mogoče lahko razumljena 

narobe. Dejstvo je, da je delo specialnega pedagoga vezano na cilje, ki si jih zada v 

inidividualiziranem programu, vendar sami cilji niso edina vsebina IP-ja.  IP-ju so opredeljene 

tudi prilagoditve. Oba se morata držati prilagoditev, ki jih bo deležen učenec s PP, zato 

izvajanje individualiziranega programa definitivno ni le v rokah specialnega pedagoga.  

85% specialnih pedagogov se ni strinjalo s trditvijo, da izražanje lastnih mnenj ovira timsko 

delo, skoraj soglasno se niso strinjali niti s trditvijo, da so interesi specialnega pedagoga v 

nasprotju z interesi učitelja (92%).  Vse to kaže na dobro timsko naravnanost specialnih 

pedagogov, saj si očitno želijo timskega sodelovanja. Pozitivna stališča imajo tudi do 

evalvacije, saj se s trditvijo, da evalvacija ni tako pomembna, ni strinjalo kar 94% specialnih 

pedagogov.  

13.2.1 Razlike med stališči SRP in učiteljev do timskega dela 
Z analizo razlik med stališči učiteljev in SRP sem želela preveriti, ali se njihova stališča do 

timskega dela statistično pomembno razlikujejo. Posamezni skupini sem med seboj 

primerjala s pomočjo t-preizkusa. V tabeli 5 so prikazani rezultati ter izračuni. Trditve, kjer 

prihaja do statistično pomembnih razlik, so okrepljene in obarvane, prav tako so odebeljene 

najvišje povprečne vrednosti za posamezne trditve.  

 

Glede  timskega dela med obema skupinama ni statistično pomembnih razlik le pri dveh 

merjenih trditvah: 

»Pomembno je, da specialni pedagog deli znanje, ideje, predloge s svojega strokovnega 

področja z učiteljem, ki poučuje učenca s posebnimi potrebami.« 

»Med učiteljem in specialnim pedagogom je pomembno medsebojno razumevanje.« 

Učitelji si pri delu z učencem s PP želijo podpore, pomoči in nasvetov s strani specialnih 

pedagogov, kar sem ugotovila že na podlagi odgovorov na odprto vprašanje o timskem delu. 

Specialni pedagogi imajo bistveno več znanja s področja dela z učenci s PP, zato je povsem 

ustrezno, da s svojim znanjem pomagajo učiteljem. Tudi specialni pedagogi se zavedajo, da 

učitelji potrebujejo njihovo pomoč, saj sami nimajo ustreznega znanja. Interdisciplinaren 

pristop je pri poučevanju učencev s PP tudi zakonsko določen (ZUOPP, 2013). 

Obe skupini sta tudi v prostih odgovorih na odprto vprašanje o timskem delu poudarili 

pomen dobrih odnosov in medsebojnega razumevanja. Menim, da je pomembno, da se obe 
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skupini zavedata pomembnosti dobrih medsebojnih odnosov in strokovne podpore, saj le 

taki odnosi omogočajo kakovostno sodelovanje in sodelovalno kulturo.  

Tabela 5: Rezultati t-preizkusa:preverjanje razlik med stališči učiteljev in SRP do timskega 

dela 

 
Učitelji 

(n=50) 

SRP 

(n=53) 
 

TRDITEV 
M 

SD 

M 

SD 
t g sig 

Timsko delo učitelja in specialnega pedagoga je za napredek 

učencev s posebnimi potrebami nujno potrebno. 

4,86 

0,137 

4,98 

0,405 
2,05 101 0,049 

V timu je nujna pozitivna soodvisnost med specialnim pedagogom 

in učiteljem. 

4,69 

0,548 

4,89 

0,32 
2,1 100 0,035 

Pomembno je, da specialni pedagog deli znanje, ideje, predloge iz 

svojega strokovnega področja z učiteljem, ki poučuje učenca s 

posebnimi potrebami. 

4,3 

1,383 

4,74 

0,486 
1,2 101 0,231 

V timu je pomembno, da so jasno opredeljeni cilji dela. 4,70 

0,544 

4,89 

0,32 
2,1 101 0,038 

Med učiteljem in specialnim pedagogom je pomembno 

medsebojno razumevanje. 
4,60 

0,735 

4,74 

0,56 
1,18 101 0,240 

Redni timski sestanki so pomembni za učinkovitost dela tima. 4,30 

1,383 

4,74 

0,486 
3,56 101 0,001 

V timu vsak član opravlja svoje delo neodvisno drug od drugega. 2,62 

1,383 

2,06 

1,151 
2,25 101 0,027 

V timu so si interesi specialnega pedagoga in učitelja v nasprotju. 1,71 

0,944 

1,36 

0,682 
2,149 99 0,037 

Izražanje lastnih mnenj in prepričanj ovira delo v timu. 2,31 

1,122 

1,60 

1,007 
3,333 100 0,001 

Pri načrtovanju individualiziranega programa je timsko delo  

pomembno. 

4,59 

0,674 

4,87 

0,525 
2,28 99 0,026 

Za izvajanje individualiziranega programa je odgovoren specialni 

pedagog. 

2,66 

1,225 

1,79 

0,863 
4,107 101 0,000 

Evalvacija individualiziranega programa ni tako pomembna. 1,92 

1,104 

1,28 

0,568 
3,714 101 0,000 

Opombe: N - število učiteljev/specialnih pedagogov; M -mediana; SD - standardni odklon; t -  vrednost t-preizkusa; g - stopnja prostosti; sig - 

stopnja značilnosti; najvišje povprečne vrednosti rezultatov in statistično pomembne razlike sig<0,05 so v odebeljenem tisku.  

Učitelji se, v primerjavi s specialnimi pedagogi, statistično pomembno bolj strinjajo z 

naslednjimi trditvami: 

»V timu vsak član opravlja svoje delo neodvisno drug od drugega.« (M(U)=2,62 in M(SRP)= 
2,06) 

Predvidevam, da je do takšnih razlik pri strinjanju prišlo zaradi dejstva, da se večina ur DSP še 

vedno dogaja individualno, izven razreda (Kverh, 2003) in je delo specialnega pedagoga in 
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učitelja ločeno. Učitelji tako nimajo vpogleda v delo specialnega pedagoga in se jim zdi, da 

delo poteka neodvisno in ločeno.  

»Izražanje lastnih mnenj in prepričanj ovira delo v timu.« (M(U)=2,31 in M(SRP)=1,60) 

Verjetno je prišlo do takšne razlike, ker se učitelji pogosto ne čutijo dovolj kompetentne za 

delo z učenci s PP. Mnogo učiteljev je mnenja, da na dodiplomskem študiju niso pridobili 

dovolj znanj o delu z učenci s posebnimi potrebami (Kodre, 2004) in si morda ne dovolijo ali 

ne upajo izraziti svojega mnenja o delu z njimi. Po drugi strani pa lahko učitelji ali specialni 

pedagogi zaznavajo predloge enega in drugega kot vsiljevanje mnenja (po navadi se to 

dogaja v timih, kjer ni prave interakcije in medsebojne dobre komunikacije) in je vsak 

predlog ali mnenje lahko že ovira. Pri delu z učenci s PP imata oba člana tima pomembni 

vlogi in je mnenje obeh zelo pomembno. Učitelj spremlja učenca v razredu, ga zelo dobro 

pozna in ga vidi vsak dan, specialni pedagog pa pozna njegov primanjkljaj in načine, kako ta 

primanjkljaj premagovati, omiliti.  

»Za izvajanje individualiziranega programa je odgovoren specialni pedagog.« (M(U)=2,66 in 

M(SRP)= 1,79) 

Delo specialnega pedagoga je res omejeno na doseganje ciljev, ki so zapisani v 

individualiziranem programu (IP-ju), vsekakor pa niso cilji edina stvar, zapisana v njem. 

Prilagoditve, ki so navedene v IP-ju, mora dosledno upoštevati vsak, ki je udeležen v delo z 

učencem s PP. Če bi bolj podrobno opredelila, kaj mislim z besedo »izvajanje«, bi bil 

odgovori verjetno drugačni. 

»Evalvacija individualiziranega programa ni tako pomembna.« (M(U)=1,92 in M(SRP)= 1,28) 

Evalvacija je zelo pomembna etapa timskega dela, vendar je očitno bolj pomembna v očeh 

specialnih pedagogov kot pri učiteljih. Tudi pri vprašanju o osebnih pojmovanjih o timskem 

delu, je bila na splošno evalvacija, kot del timskega dela, omenjena precej redko v obeh 

skupinah. Razlog, zakaj je tako, lahko poiščemo pri samem evalviranju individualiziranega 

programa. Evalvacija ciljev, ki so bili doseženi, je verjetno bolj pomembna specialnemu 

pedagogu, katerega delo je neposredno vezano na te cilje, učitelju pa je evalvacija manj 

pomembna oziroma jo opravlja sproti med letom, ko preizkuša različne metode in strategije 

dela z učencem, ko ocenjuje znanje. Vsekakor pa je izjemno pomembna etapa, ki predstavlja 

pomembno izhodišče za nadaljnje timsko delo postavljanje dosegljivih in realnih ciljev, 

optimalno poučevanje in spremljanje otrokovega napredka.  

»V timu so si interesi specialnega pedagoga in učitelja v nasprotju.« (M(U)=1,71 in 

M(U)=1,36) 

Učitelji so v odgovorih na odprta vprašanja večkrat omenili dejstvo, da je specialni pedagog 

fokusiran na enega učenca, da ne vidi dejanske slike, ne vidi skupine. Menim, da je višji 

rezultat pri tej trditvi povezan ravno s tem prepričanjem. Učitelji imajo zaradi individualnega 

dela specialnega pedagoga lahko občutek, da se zanima le za učenca, ki mu nudi pomoč in 

ima visoka pričakovanja o tem, kako se z njim dela. Interes učiteljev pa je, da učenec kar 
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najbolje funkcionira znotraj skupine, ne izstopa in ne predstavlja prevelike dodatne 

obremenitve za njih. Obe skupini sta zavrnili to trditev in sta načeloma mnenja, da so interesi 

podobni, saj oba želita, da je učenec s PP uspešen in dobro vključen v celotno šolsko okolje in 

dogajanje.  

Trditve, s katerimi se učitelji, v primerjavi s specialnimi pedagogi statistično pomembno bolj 

strinjajo, so trditve, ki opredeljujejo negativna stališča do timskega dela. Sklepam, da imajo 

učitelji do timskega dela s specialnim pedagogom nekoliko bolj negativno stališče. Razlogov 

zato je lahko več: eden od njih, ki je po mojem mnenju najbolj verjeten, je zagotovo 

pomanjkanje izkušenj s kakovostnim timskim delom ali pa premalo znanja in spretnosti za 

uspešno delovanje v timu.  

Specialni pedagogi se v primerjavi z učitelji statistično pomembno bolj strinjajo z naslednjimi 

trditvami: 

»Timsko delo učitelja in specialnega pedagoga je za napredek učencev s posebnimi 

potrebami nujno potrebno.« (M(SRP)=4,98 in M(U)=4,86) 

Dejstvo je, da se obe skupini strinjata, da je timsko delo zelo pomembno za napredek učenca 

s PP, verjetno pa je delež specialnih pedagogov višji zato, ker v času študija pridobijo več 

znanja o timskem delu in bolj ozavestijo pomembnost le-tega kot učitelji. Očitno se bolj kot 

učitelji SRP zavedajo, da je za uspeh učenca s PP pomemben timski, interdisciplinarni pristop. 

Zavedanje vseh prednosti timskega dela krepi motivacijo in povečuje posameznikov občutek 

kompetentnosti za timsko delo, kar vodi v povečano željo po tem, da timsko sodeluje z 

drugimi. Na podlagi rezultatov lahko rečem, da so SRP bistveno bolj naravnani k timskemu 

delu kot so učitelji.  

»V timu je nujna pozitivna soodvisnost med specialnim pedagogom in učiteljem.« 

(M(SRP)=4,89  in M(U)=4,69) 

Pozitivno soodvisnost poudarjata obe skupini, vendar prihaja med njima do statistično 

pomembnih razlik. Pozitivno soodvisnost krepi začetna etapa timskega dela, načrtovanje, saj 

se v tem delu vzpostavljajo odnosi med člani tima. V odgovorih na odprto vprašanje o 

timskem delu je bil eden od najpogostejših odgovorov prav kakovost medsebojnih odnosov 

in pozitivna soodvisnost, ki se krepi prav na podlagi kakovostnih odnosov med člani tima. 

SRP statistično pomembno bolj poudarjajo kakovost odnosov in pozitivno soodvisnost pri 

timskem delu in obravnavi učencev s PP kot učitelji. 

»V timu je pomembno, da so jasno opredeljeni cilji dela.« (M(SRP)=4,89 in M(U)=4,70) 

Pri tej trditvi prihaja med učitelji in SRP do statistično pomembnih razlik, kar je po mojem 

mnenju slabo. Ena od glavnih značilnosti pravega tima je usmerjenost k skupnim ciljem. 

Glede na to, da imajo specialni pedagogi bolj pozitivno stališče do skupnih ciljev in 

poudarjajo, da so pomembni, menim, da je to lahko eden od razlogov za neuspešno timsko 

delo med učiteljem in SRP. Zaradi tega lahko prihaja do različnih pričakovanj, nejasno 
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razdeljenega dela in slabše motivacije za delo, kar ni dobro za uspeh učenca s PP, timsko 

delo pa lahko na ta način postane izvor stresa za učitelja ali SRP.  

»Redni timski sestanki so pomembni za učinkovitost dela tima.« (M(SRP)=4,74 in M(U)=4,30) 

Da je pri tej trditvi prišlo do statistično pomembnih razlik, me ni presenetilo. Učitelji so v 

različnih raziskavah poročali, da so zaradi učencev s PP bolj obremenjeni (Schmidt, Čagran, 

2011), kar se nanaša tudi na povečano število timskih in drugih sestankov, ki jih zahteva 

timski pristop k obravnavi učenca. Iz lastnih izkušenj vem, da lahko učitelji timske sestanke 

dojemajo kot dodatno delo in nepotrebno obremenitev. 

»Pri načrtovanju individualiziranega programa je timsko delo  pomembno.« (M(SRP)=4,87 in 

M(U)=4,59) 

Statistično pomembne razlike pri tej trditvi so po mojem mnenju slab znak, saj je snovanje 

individualiziranega programa zakonsko opredeljeno kot timsko in interdisciplinarno. Samo 

skupina različnih strokovnjakov, ki otroka pozna, lahko sestavi program in opredeli cilje, ki 

učencu omogočajo optimalen razvoj in napredek. Poleg zakonskih določil pa so učitelji in SRP 

tudi moralno obvezani k zagotavljanju ustreznih pogojev za optimalen razvoj učenca s PP. Le 

kakovosten individualiziran program, ki je oblikovan z interdisciplinarnim delom različnih 

strokovnjakov, lahko razvoj učenca s PP spodbudi.  

Dejstvo, da se specialni pedagogi statistično pomembno bolj strinjajo z navedenimi 

trditvami, ki opredeljujejo pozitivna stališča do timskega dela, kaže, da imajo specialni 

pedagogi bistveno bolj pozitivna stališča do timskega dela kot jih imajo učitelji. 

Hipotezo 3, s katero sem predpostavljala, da se stališča učiteljev in specialnih pedagogov o 

timskem delu statistično pomembno ne razlikujejo lahko ovržem. Rezultati t-preizkusa 

pokazali, da se razlike pojavljajo pri 10 trditvah. Za dve trditvi pa lahko hipotezo 3 potrdim.  

 

13.3 OSEBNA POJMOVANJA UČITELJEV IN SPECIALNIH PEDAGOGOV O DODATNI 

STROKOVNI POMOČI 
 

Pogosto se dogaja (lastne izkušnje), da imajo učitelji in specialni pedagogi različne poglede 

na način in vsebino izvajanja te pomoči in lahko tudi zaradi tega prihaja do težav pri 

učinkoviti vključitvi učenca s PP. »Dodatna strokovna pomoč vključuje dejavnosti za 

premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj in učno pomoč, ki se izvaja individualno 

ali občasno v posebni skupini, za otroke, ki so usmerjeni v izobraževalni program osnovne 

šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Pravilnik o dodatni strokovni 

in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, 2008). 

V raziskovalnem vprašanju sem se spraševala, kakšna osebna pojmovanja imajo učitelji in 

specialni pedagogi o dodatni strokovni pomoči z vidika vsebine in načina izvajanja le-te. 
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Odgovore na odprto vprašanje: »Kako si vi osebno predstavljate dodatno strokovno pomoč  z 

vidika vsebine in načina izvajanja le-te?« sem kodirala, preštela in uvrstila v posamezne 

kategorije. Odgovore predstavljam v tabeli 6. Pri obdelavi podatkov sem upoštevala le tiste, 

ki so na odprto vprašanje odgovorili. Na to vprašanje so odgovorili vsi učitelji in 49 specialnih 

pedagogov. Štiri anketirane specialne pedagoge sem izločila iz obdelave. V preglednici 

predstavljam odgovore SRP in učiteljev po kategorijah, zaradi boljše preglednosti in nazorne 

predstavitve razlik med pojmovanji učiteljev in SRP pa sem posamezne kategorije še ločeno 

interpretirala v nadaljevanju diplomskega dela.   

Izračunani odstotni deleži so zaradi vzorca manjšega od 100 le informativne narave. 

 

Tabela 6: Osebna pojmovanja učiteljev in SRP o DSP 

(kategorije) SRP 
N=49 

UČITELJ 
N=50 

KATEGORIJA f f% f f% 

NAMEN DODATNE STROKOVNE POMOČI     
pomoč in podpora učencu (pri učenju, vključevanju v skupino) 8 16,3% 17 34% 
odprava primanjkljajev, motenj, težav 31 63,3% 6 12% 
razvijanje močnih področij 8 16,3% 1 2% 

VSEBINA DODATNE STROKOVNE POMOČI     
prilagojena posamezniku (primanjkljaju, situaciji, v dogovoru z 
učiteljem) 13 26,5% 16 32% 
učna snov (določi učitelj, v skladu z učnim načrtom) 0 0% 19 38% 
strategije, tehnike za odpravo primanjkljajev 18 36,7% 1 2% 
strategije, tehnike za odpravo primanjkljajev + učna snov 26 53,1% 9 18% 

NAČIN IZVAJANJA DODATNE STROKOVNE POMOČI     
Individualno 15 30,6% 31 62% 
skupinsko (manjše skupine) 2 4,1% 7 14% 
v razredu 2 4,1% 0 0% 
prilagojen učencu, situaciji (ali/ali, presodi pedagog) 33 67,3% 19 38% 
pred/po pouku 1 2% 3 6% 

 

Na podlagi odgovorov na odprto vprašanje sem oblikovala tri glavne kategorije, ki se 

nanašajo na namen, vsebino in način izvajanja dodatne strokovne pomoči. Iz tabele 6 je 

razvidno, da specialni pedagogi pojmujejo dodatno strokovno pomoč predvsem kot pomoč 

učencu pri premagovanju primanjkljajev, ovir, motenj, pri tem pa naj bi se kombinirala učna 

snov s tehnikami, za odpravljanje primanjkljajev.  

Osebna pojmovanja učiteljev so precej drugačna. Dodatna strokovna pomoč naj bi bila po 

njihovem mnenju predvsem individualen način dela z učencem s PP, kjer se obravnava učna 

snov, ki jo določijo učitelji.  
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Osebna pojmovanja o namenu dodatne strokovne pomoči 

Prva kategorija, ki sem jo na podlagi odgovorov oblikovala, je namen DSP. Učitelji in specialni 

pedagogi so opisovali DSP kot pomoč učencu pri učenju, vključevanju v skupino, pomoč, 

usmerjeno v odpravljanje primanjkljajev ipd.  Odgovore predstavljam v sliki. 

 

 

Slika 13: Namen DSP (v f%) 

 

Večina specialnih pedagogov (f% = 63,3) meni, da je namen dodatne strokovne pomoči 

odpravljanje primanjkljajev, motenj in težav, medtem ko učitelji menijo, da je namen pomoč 

in podpora učencu pri učenju (f% = 34). Le 12% učiteljev meni, da je namen dodatne 

strokovne pomoči premagovanje primanjkljajev.  

16,3% specialnih pedagogov je navedlo, da je namen dodatne strokovne pomoči tudi 

razvijanje močnih področij učenca s PP. Močna področja je omenil le en učitelj. Takšne 

razlike pri pojmovanju namena dodatne strokovne pomoči lahko povzročijo težave, saj so 

lahko tako različna pojmovanja razlog za konflikte in napačna pričakovanja učiteljev in SRP. 

Dodatna strokovna pomoč je po mnenju SRP prevečkrat enačena z inštrukcijami, 

dopolnjevanjem manjkajoče snovi, učenjem »za nazaj«. Specialni pedagogi so tako navajali, 

da:  

- »...DSP niso inštrukcije, kot večkrat izpade...« 

- »...te ure vsekakor niso brezplačne inštrukcije...« 

- »...DSP ni dopolnilni pouk, kot večkrat pričakujejo učitelji...« 

 

Učitelji pa so opisovali DSP drugače: 

- »...dodatna pomoč učencu-urejanje zapiskov, zvezkov, dodatna razlaga snovi...« 

- »...pri urah DSP dobi učenec dodatno razlago snovi...« 

- »...DSP je pomoč učencu tam, kjer ne zmore sam v času pouka...« 
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Osebna pojmovanja o vsebini dodatne strokovne pomoči 

Vsebino DSP so učitelji in SRP opisovali precej različno. Dobila sem širok spekter odgovorov, 

ki sem jih razdelila v 4 kategorije. Učitelji so navajali, da je vsebina DSP vezana na učno snov, 

ki jo obravnava učitelj v razredu in je v skladu z učnim načrtom. Navajali so tudi, da se 

vsebina DSP veže na primanjkljaje, ki jih ima učenec in je tako povezana z usvajanjem 

različnih strategij in tehnik za odpravo primanjkljajev. Večkrat se je pojavil tudi odgovor, da 

je vsebina DSP kombinacija učne snovi in specialno pedagoških tehnik. Odgovore prikazujem 

v sliki 14. 

 

 

Slika 14: Vsebina DSP (v f%) 

Specialni pedagogi menijo, da se pri dodatni strokovni pomoči specialno-pedagoške tehnike 

in strategije kombinirajo z učno snovjo (f% = 53,1). 36,7% specialnih pedagogov je mnenja, 

da je vsebina dodatne strokovne pomoči vezana izključno na strategije in tehnike za odpravo 

primanjkljajev, 26,5% SRP pa meni, da se vsebina prilagaja učencu in je predmet dogovora 

med učiteljem in njim. Pri specialnih pedagogih samo učna snov, ki jo obravnava učitelj v 

razredu, ni nikoli navedena kot predmet obravnave v času dodatne strokovne pomoči. 

Navajam nekaj odgovorov SRP, ki se nanašajo na vsebino DSP. 

- »...odvisna od učenca in njegove motnje...vsebina je prilagojena njemu...« 

- »...pomoč učencu, kjer je del ur vsekakor namenjen učni snovi, je pa možno v učno snov 

vključiti vse naše tehnike in strategije...« 

- »...seznanjanje učenca s strategijami, postopki, ki so mu lahko v pomoč pri premagovanju 

težav, izdelava pripomočkov...« 

 

Učitelji pa na drugi strani navajajo v največjem številu prav učno snov, ki jo določi učitelj, in ki 

se jo obravnava v razredu (f% = 38). 32% učiteljev je navedlo, da se vsebina prilagaja 

posamezniku in je stvar dogovora. Le  2% učiteljev meni, da je vsebina dodate strokovne 

pomoči vezana na osvajanje strategij in tehnik za odpravo primanjkljajev, 18% pa jih je 

mnenja, da je kombinacija učne snovi in tehnik za odpravo primanjkljajev najboljša. Učitelji 

so navajali: 

- »…učitelj poda točne usmeritve, kaj naj specialni pedagog med uro z učencem počneta, 
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katero snov obravnavata…« 

- »...pri urah se učenec uči na drugačen način...« 

- »...učencu se obravnavana snov še dodatno razloži...« 

- »...vsebina se prilagaja, vendar mora učenec dosegati minimalne standarde...« 

- »..po končanem pouku pri uri DSP učenec s specialnim pedagogom nadoknadi snov, ki mu je 

med uro ušla.« 

- »...gre za pomoč učencu, da doseže cilje, ki so predvideni v učnem načrtu...« 

Razlike v pojmovanjih učiteljev in SRP, tako namena kot tudi vsebine DSP so velike. Če 

povzamem definicijo DSP po Pravilniku o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in 

mladostnike s posebnimi potrebami (3. člen, 2013), dodatna strokovna pomoč opredeljuje 

obseg, način in pogoje za izvajanje dodatne strokovne pomoči. Zajema dejavnosti za 

premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj in učno pomoč. Izvaja se v obsegu in na 

način, ki ga za vsakega posameznika določa komisija za usmerjanje, glede na njegove 

potrebe.  

Po tej opredelitvi imajo o dodatni strokovni pomoči bolj strokovno ustrezna pojmovanja 

specialni pedagogi, kar me ne preseneča, saj imajo že v osnovi več znanja o tem, kako naj bi 

se DSP izvajala in kaj naj bi obsegala. Preseneča me, kako DSP vidijo učitelji. Poudarjajo učno 

pomoč in pomoč pri urejanju zapiskov, dodatno razlago snovi in poudarjajo pomen ciljev, 

predvidenih v učnem načrtu. Glede na to, da so v vzorec zajeti učitelji, ki po večini poznajo 

program s prilagojenim izvajanjem in DSP (imajo izkušnje s poučevanjem učencev s PP in s 

programom s prilagojenim izvajanjem in DSP) in poznajo princip dela, so me rezultati 

presenetili, saj sem pričakovala bolj ustrezna pojmovanja o dodatni strokovni pomoči. 

Takšne razlike v pojmovanjih vodijo v konflikte. Na eni strani imamo specialne pedagoge, ki 

jasno poudarjajo, da DSP ni drugo ime za dopolnilni pouk, na drugi strani pa učitelji 

poudarjajo prav to in pričakujejo, da bo učenec med uro DSP spoznal snov, ki jo obravnavajo 

v razredu. Po drugi strani pa specialni pedagogi iščejo kompromis med željami učitelja in 

namenom DSP – kombinirajo učno snov s specialno-pedagoškimi tehnikami in strategijami za 

premagovanje primanjkljajev. Iz izkušenj vem, da so pričakovanja učiteljev včasih nerealna. 

DSP se izvaja pri tistih predmetih, kjer ima učenec težave, specialni pedagog pa ga praviloma 

ne sme odpeljati iz razreda pri predmetu, kjer učenec nima težav. Ko specialni pedagog 

učenca odpelje od pouka, pričakuje učitelj, da bo učenec snov, ki jo bo zamudil, nadoknadil s 

specialnim pedagogom. Po navadi učitelji kar povedo, kaj bodo obravnavali, napišejo, kaj bo 

za domačo nalogo... Tudi v odgovorih je bilo začutiti, da učitelji niso naklonjeni temu, da 

učenci »zamujajo« snov na račun dodatne strokovne pomoči. Navajam nekaj odgovorov 

učiteljev, ki kažejo na nenaklonjenost odhodov iz razreda: 

-»…DSP naj bi se izvajala pred ali po pouku, da učenec ne zamuja snovi.« 

-»…pomembno je, da učenec kljub DSP sledi pouku…« 

-»…škoda je, da učenec preveč manjka pri pouku in ima preveč ur izven oddelka.« 
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Menim, da do teh razhajanj v osebnih pojmovanjih o tem, kaj naj bi bila vsebina in namen 

DSP prihaja zato, ker je delo specialnih pedagogov učiteljem premalo poznano, oziroma 

nikoli niso imeli možnost videti ali slišati, kako naj se DSP izvaja in kakšne vsebine naj bi 

pokrivala. Na fakulteti  o tej temi ne dobijo znanj. Po drugi strani pa lahko krivca za tako 

neustrezna osebna pojmovanja učiteljev o DSP poiščemo tudi v negativnih stališčih učiteljev 

do programa s prilagojenim izvajanjem in DSP. Ta program zahteva od učiteljev drugačno 

delo, kot so ga bili vajeni do uveljavitve tega programa, s čimer se mnogi učitelji ne 

sprijaznijo in DSP ne pojmujejo kot pomembno za učenca s PP, ampak jo enačijo z 

dopolnilnim poukom.   

Osebna pojmovanja o načinu izvajanja dodatne strokovne pomoči 

Glede na odgovore sem lahko oblikovala kategorije, ki so po mnenju učiteljev in SRP 

povezane z načinom izvajanja DSP. Odgovore po posamezni kategoriji predstavljam v sliki 15. 

 

Slika 15: Način izvajanja DSP (v f%) 

67,3% specialnih pedagogov je mnenja, da se način izvajanja DSP  prilagaja učencu in 

trenutni situaciji, v kateri se znajdejo z učencem in učenčevim potrebam. Način izvedbe je 

tako odvisen od strokovne presoje specialnega pedagoga in učitelja. Navajam nekaj 

odgovorov: 

- » DSP je namenjena učencu, zato je način izvajanja prilagojen njemu in njegovim 

potrebam.« 

- »…gre za obravnavo učenca na način, ki je učencu najbolj optimalen…« 

- »…za način izvedbe se po navadi sproti dogovorim z učiteljem…« 

- »…način izvajanja je odvisen od učenca-nekateri imajo DSP v razredu, nekateri izven, 

mislim, da smo specialni pedagogi in učitelji dovolj občutljivi, da vidimo, kaj učencu v 

danem trenutku najbolj koristi.« 

62% specialnih pedagogov je navedlo, da se DSP izvaja le individualno izven  razreda, le 4,1% 

SRP je omenilo tudi delo v manjših skupinah.  
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Pri učiteljih je največkrat naveden način izvajanja DSP prav individualno delo izven 

razreda(f% = 62), 38% učiteljev pa je mnenja, da je način potrebno prilagajat učencu in 

situaciji. Navajam nekaj odgovorov: 

- » ..način se določi glede na učenčeve potrebe…« 

- »…DSP se izvaja individualno.« 

- » DSP je pomoč učencu izven razreda…« 

- »…potrebno je individualno izvajanje te pomoči.« 

Zanimivo je, da je več učiteljev kot specialnih pedagogov navedlo možen način izvajanja DSP 

tudi  v manjših skupinah. 6% učiteljev je mnenja, da je DSP smiselna pred ali po pouku. 

Razlog za to je bilo lažje sledenje snovi. Navajam odgovore: 

- »…vse to naj se izvaja individualno in po pouku, da učenec ne zamuja k pouku.« 

- »…najboljše je, da se izvaja pred ali po pouku, saj le tako lahko učenec normalno sledi 

snovi, ki se jo obravnava.« 

- »…izvaja se pred ali po pouku, saj le tako lahko učenec sledi pouku…« 

- »…izvajala naj bi se izven razreda in pred ali po pouku, da učenec ne zamuja snovi…« 

 

Do teh razlik, še posebej glede individualnega izvajanja DSP, prihaja verjetno zato, ker je to 

najbolj pogost način izvajanja DSP. Izvajanje dodatne strokovne pomoči pri pouku je ena od 

velikih dilem. M. Pepelnik Arnetič (2000) je ugotovila, da učitelji enačijo prisotnost 

specialnega pedagoga v razredu z nadzorom nad njihovim delom, samo prisotnost 

specialnega pedagoga oziroma izvajalca dodatne strokovne pomoči pa zavračajo tudi učenci 

s PP na predmetni stopnji, saj se počutijo bolj nadzorovanega in bolj obremenjenega kot 

sošolci. Iz tega razloga se specialni pedagogi večkrat odločijo, da bodo ure DSP izvajali 

individualno. Tudi G. Kverh (2003) je na vzorcu 44 specialnih pedagogov ugotovila, da jih kar 

84% izvaja dodatno strokovno pomoč individualno izven razreda. Ugotovila je še, da več kot 

polovica učiteljev meni, da se dodatna strokovna pomoč izvaja individualno izven razreda, 

kar utemeljujejo s tem, da se lahko le tako specialni pedagog učencu dobro posveti, učenci 

pa so takrat bolj sproščeni. Tudi v moji raziskavi je več kot 50% učiteljev mnenja, da je 

najboljši način za izvajanje DSP prav individualno delo izven razreda, manj pogosto so 

navajali, da se način prilagodi učencu, kar je bistveno bolj ustrezno in pravilno. V odločbi je 

kot predlog naveden način izvajanja, vendar ta ni vedno individualen, izven razreda. Pogosto 

se dogaja, da imajo učenci v odločbi navedeno, da komisija za usmerjanje priporoča 

skupinsko obravnavo znotraj razreda, delo v dvojicah ipd.. Učitelji so poudarjali tudi 

zamujanje k učni snovi, če ima učenec individualno uro DSP izven razreda, iz prejšnjih 

odgovorov pa je razvidno, da od specialnega pedagoga pričakujejo, da bo obravnaval snov, ki 

jo tisto uro obravnavajo sami v razredu. Rešitev, ki jo vidim, je timsko poučevanje oziroma 

izvajanje DSP v razredu. Učencem pri tem ni potrebno odhajati iz razreda, ampak ostajajo v 

razredu skupaj z vrstniki, sledijo razlagi učitelja in se učijo različnih tehnik in strategij, prav 

tako pa lahko SRP bolj intenzivno pomaga učitelju, lažji sta individualizacija in diferenciacija 

(Polak, 2014) 
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13.3.1 Primerjava osebnih pojmovanj učiteljev in SRP o dodatni strokovni pomoči 
 

V raziskovalnih vprašanjih sem se med drugim spraševala tudi o tem, kako učitelji in specialni 

pedagogi pojmujejo dodatno strokovno pomoč tako z vidika ustreznosti te možnosti za 

učence s PP, kot tudi z vidika vsebine in načina izvajanja le-te. 

Osebna pojmovanja učiteljev in specialnih pedagogov sem prikazala v tabeli 7, kjer sem jih 

razdelila po pogostosti od najpogosteje do najmanj pogosto navedenih.  

Tabela 7: Osebna pojmovanja učiteljev in SRP o DSP (primerjalno) 

KATEGORIJE SRP 

N=49 

f% 

UČITELJ 

N=50 

f% 

način izvajanja prilagojen učencu, njegovemu primanjkljaju 67,3% 38% 

odprava motenj, primanjkljajev 63,3% 12% 

urjenje strategij in tehnik za odpravo primanjkljajev + učna snov 53,1% 18% 

urjenje strategij in tehnik za odpravo primanjkljajev 36,7% 2% 

individualno izvajanje 30,6% 62% 

vsebina prilagojena učencu, njegovemu primanjkljaju 26,5% 32% 

razvijanje močnih področij 16,3% 2% 

pomoč in podpora pri učenju 16,3% 34% 

izvajanje DSP v manjših skupinah 4,1% 14% 

izvajanje DSP pred/po pouku 2% 6% 

izvajanje DSP v razredu 2% 0% 

obravnava učne snovi 0% 38% 

 
 

Osebna pojmovanja učiteljev in specialnih pedagogov o dodatni strokovni pomoči se zelo 

razlikujejo. Iz preglednice lahko razberemo, da imajo strokovno bolj primerna in ustrezna 

pojmovanja o DSP specialni pedagogi. Osebna pojmovanja SRP o DSP so tudi širša, saj so 

deleži po posameznih kategorijah višji kot pri učiteljih. 

Prva in najbolj vidna razlika so pojmovanja o vsebini dodatne strokovne pomoči. Učitelji 

menijo, da je vsebina DSP vezana na snov, ki se jo obravnava v razredu. DSP pojmujejo 

podobno kot dopolnilni pouk, po drugi strani pa DSP najmanj pogosto pojmujejo kot pomoč 

pri urjenju strategij in tehnik za odpravo primanjkljajev in ovir. DSP ni dopolnilni pouk, 

ampak je pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir, težav, dopolnilni pouk pa je pravica, 

ki jo imajo vsi učenci in jo izvajajo učitelji, ki poučujejo predmet. Zanimivo je, da učitelji 

pojmujejo DSP kot učno pomoč, kljub temu, da vedo, da specialni pedagogi niso usposobljeni 

za poučevanje matematike, slovenščine in drugih predmetov. Poleg tega pa učitelji vidijo DSP 

kot individualno obravnavo izven razreda, kar ni skladno s Pravilnikom o dodatni strokovni in 

fizični pomoči (2006), ki predvideva različne možne načine izvajanja DSP (določen je v 

odločbi, podrobnejša opredelitev je v IP-ju, ko ga pripravi strokovni tim v šoli), ne le 

individualno izven razreda.   
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Specialni pedagogi izhajajo iz teoretične podlage DSP, ki predvideva odpravljanje 

primanjkljajev, motenj, ovir, ki jih ima učenec, kar pa kombinirajo z utrjevanjem, usvajanjem 

učne snovi, ki se obravnava v razredu. Menim, da je v prvi in deloma v drugi triadi osnovna 

naloga specialnega pedagoga prav odprava primanjkljajev, pri starejših učencih pa se DSP 

usmeri tudi na utrjevanje učne snovi in na dodatno razlago.  

 

Osebna pojmovanja specialnih pedagogov o vsebini in načinu izvajanja DSP so, glede na 

teoretično podlago DSP, bolj primerna, saj menijo, da je DSP namenjena odpravljanju 

primanjkljajev in motenj, kjer se način izvajanja prilagaja posameznemu učencu in njegovim 

potrebam oziroma se izvaja individualno, pri urah DSP pa uri strategije in tehnike, ki mu 

bodo pomagale pri kompenzaciji ali odpravljanju primanjkljajev. Učitelji imajo o DSP 

strokovno neustrezna pojmovanja. Glede na to, da menijo, da se pri DSP uri učna snov, 

enačijo DSP z dopolnilnim poukom, kar ni v skladu s funkcijo in namenom DSP. Učenci, ki 

imajo odločbo o usmeritvi in so upravičeni do DSP, potrebujejo pomoč in podporo za 

odpravljanje primanjkljajev, ki jo izvaja specialni pedagog, dopolnilni pouk pa je njihova 

pravica in ga izvaja učitelj, ki poučuje določen predmet. 

13.4 STALIŠČA UČITELJEV IN SPECIALNIH PEDAGOGOV DO DODATNE STROKOVNE 

POMOČI 
 

Stališča do dodatne strokovne pomoči sem preverjala z vprašalnikom stališč. 12 trditev so 

anketiranci ovrednotili z oceno od 1 do 5, odvisno od stopnje strinjanja (1-s trditvijo se 

nikakor ne strinjam in 5-s trditvijo se popolnima strinjam). Rezultate predstavljam ločeno, v 

nadaljevanju pa sem obe skupini med seboj primerjala. V prilogi je preglednica s frekvencami 

odgovorov za posamezno stopnjo strinjanja z določeno trditvijo. 

STALIŠČA UČITELJEV DO DODATNE STROKOVNE POMOČI 

Trditve v tabeli 8 so ovrednotili vsi učitelji (N=50). Razvrščeni so glede na povprečno stopnjo 

strinjanja.  

Iz tabele 8 lahko razberemo, da učitelji DSP doživljajo kot pomembno za napredek učenca s 

PP in se zavedajo, da DSP pomembno vpliva na napredek učenca s PP (M=4,37). 80% 

učiteljev se je namreč strinjalo, da dodatna strokovna pomoč pomembno vpliva na uspeh 

učenca s posebnimi potrebami, 78% pa jih je mnenja, da mora to pomoč izvajati za to 

usposobljen strokovnjak.  

Glede na to, da so tako učitelji kot tudi specialni pedagogi v odgovorih na odprto vprašanje 

večkrat omenjali strokovno podporo specialnega pedagoga kot pogoj za uspešno učiteljevo 

delo z učencem s PP, me ni presenetilo, da se je kar 80% učiteljev strinjalo, da potrebujejo 

pomoč specialnega pedagoga (M=4,30). 20% učiteljev je pri tej trditvi ostalo neodločenih. 

Morda menijo, da imajo dovolj znanja za delo z učenci s PP in zato strokovne podpore 

specialnih pedagogov ne ocenjujejo kot pomembne za njihovo delo.  
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Tabela 8: Ranžirna vrsta trditev o DSP glede na povprečno stopnjo strinjanja-učitelji 

R TRDITEV M 

1 Dodatna strokovna pomoč pomembno vpliva na uspeh učenca s posebnimi potrebami. 4,37 

2 Dodatno strokovno pomoč mora izvajati za to usposobljen strokovnjak. 4,32 

3 Za optimalno poučevanje učencev s posebnimi potrebami potrebuje učitelj pomoč in 

strokovno podporo specialnega pedagoga. 
4,30 

4 Ure dodatne strokovne pomoči so namenjene odpravljanju primanjkljajev, ki jih imajo učenci s 

posebnimi potrebami. 
4,28 

5 Ure dodatne strokovne pomoči so namenjene utrjevanju učne snovi, ki se obravnava v 

razredu. 
3,38 

6 Učenci s posebnimi potrebami so lahko uspešni brez dodatne strokovne pomoči, le z več dela 

doma. 
2,14 

7 Delo specialnega pedagoga v razredu je lahko moteče za druge učence. 2,56 

8 Delo učitelja je bolj naporno kot delo specialnega pedagoga. 2,50 

9 Specialni pedagog je do učenca s posebnimi potrebami preveč popustljiv. 2,43 

10 Delo specialnega pedagoga v razredu je lahko moteče za učitelja 2,36 

11 Delo specialnega pedagoga v razredu je za učitelja izvor stresa. 2,12 

12 Specialni pedagog za svoje delo ne potrebuje posebnih priprav. 1,60 

Legenda: R= rang; M=mediana 
 

82% anketiranih učiteljev meni, da so ure DSP namenjene odpravi primanjkljajev, ki jih imajo 

učenci (M=4,28). 

44% anketiranih učiteljev pa meni, da so ure DSP namenjene obravnavi učne snovi, ki jo 

obravnavajo v razredu, 34% učiteljev pa je pri tej trditvi ostalo neopredeljenih (M=3,38), kar 

se mi zdi precej velik delež, ki kaže na to, da učitelji ne vedo točno, kaj naj bi bila vsebina 

DSP. Z odprtim vprašanjem o vsebini DSP sem ugotovila, da večina učiteljev meni, da je 

vsebina DSP kar učna snov, ki se obravnava tisti čas v razredu.  

 

66% anketiranih učiteljev se ni strinjalo s tem, da bi bili lahko učenci s PP, ki imajo pravico do 

DSP, uspešni tudi brez DSP, le z več dela doma, 10% pa jih meni, da bi bili ti učenci uspešni že 

z nekoliko več dela doma (M=2,14).  

58% učiteljev meni, da delo specialnega pedagoga v razredu zanje ni moteče, 12% 

anketiranih učiteljev pa jih delo specialnega pedagoga v razredu med poukom moti. 

Trditev, da je delo specialnega pedagoga v razredu lahko za učitelja izvor stresa, je zavrnilo 

46% učiteljev, 6% anketiranih učiteljev pa doživlja specialnega pedagoga v razredu kot 

stresni dejavnik. Na podlagi teh rezultatov lahko sklepam, da so stališča učiteljev do 

prisotnosti SRP med poukom deljena, saj se delež tistih, ki jih prisotnost SRP v razredu ne 

moti, giblje okrog 50%, druga polovica pa jih je neopredeljenih ali pa se strinjajo, da je 

prisotnost SRP lahko za učitelja moteča.  
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46% anketiranih učiteljev meni, da prisotnost specialnega pedagoga v razredu ne moti 

ostalih učencev, 24% učiteljev pa meni, da lahko prisotnost specialnega pedagoga med 

poukom v razredu moti ostale učence. 

50% učiteljev je zavrnilo trditev, da imajo bolj naporno delo kot SRP, 18% pa je trditev 

potrdilo in meni, da imajo bolj naporno delo kot SRP. 

 

Polovica anketiranih učiteljev je trditev, da so SRP do učencev s PP popustljivi, zavrnila, 18% 

učiteljev pa se strinja, da specialni pedagog učencu s PP popušča.  

Večina (f%= 84) učiteljev pa je prav tako zavrnila trditev, da specialni pedagog za svoje delo 

ne potrebuje priprav.  

Učitelji imajo načeloma pozitivna stališča do DSP, saj so trditve, ki opredeljujejo pozitivna 

stališča vrednotili relativno visoko. Menim pa, da so deleži tistih, ki se pri določenih trditvah 

niso opredelili pomenljivi in kažejo na to, da imajo učitelji o dodatni strokovni pomoči še 

neizdelana stališča ali pa so le-ta neustrezna. 

 

STALIŠČA SPECIALNIH PEDAGOGOV DO DODATNE STROKOVNE POMOČI 

 

Spodnje trditve je ovrednotilo 53 specialnih pedagogov (N=53). Rezultate glede na 

povprečno stopnjo strinjanja predstavljam v tabeli 9. V prilogi je preglednica s frekvencami 

za vsako stopnjo strinjanja za posamezno trditev, ki jih navajam v interpretaciji.  

 

Tabela 9: Ranžirna vrsta trditev glede na povprečno stopnjo strinjanja-SRP 

R  TRDITEV M 

1 Dodatno strokovno pomoč mora izvajati za to usposobljen strokovnjak. 4,83 

2 Ure dodatne strokovne pomoči so namenjene odpravljanju primanjkljajev, ki jih imajo 

učenci s posebnimi potrebami. 
4,68 

3 Za optimalno poučevanje učencev s posebnimi potrebami potrebuje učitelj pomoč in 

strokovno podporo specialnega pedagoga. 
4,58 

4 Dodatna strokovna pomoč pomembno vpliva na uspeh učenca s posebnimi potrebami. 4,36 

5 Ure dodatne strokovne pomoči so namenjene utrjevanju učne snovi, ki se obravnava v 

razredu. 
2,45 

6 Delo specialnega pedagoga v razredu je lahko moteče za učitelja 2,45 

7 Delo specialnega pedagoga v razredu je za učitelja izvor stresa. 2,38 

8 Delo specialnega pedagoga v razredu je lahko moteče za druge učence. 1,75 

9 Delo učitelja je bolj naporno kot delo specialnega pedagoga. 1,72 

10 Učenci s posebnimi potrebami so lahko uspešni brez dodatne strokovne pomoči, le z več 

dela doma. 
1,48 

11 Specialni pedagog za svoje delo ne potrebuje posebnih priprav. 1,34 

12 Specialni pedagog je do učenca s posebnimi potrebami preveč popustljiv. 1,27 

Legenda: R=rang; M=mediana 
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Vsi anketirani specialni pedagogi se strinjajo, da mora DSP izvajati za to usposobljen 

strokovnjak (M=4,83).  

94% anketiranih specialnih pedagogov meni, da so ure DSP namenjene odpravljanju 

primanjkljajev, ki jih imajo učenci s PP, kar so izražali že v odprtem vprašanju o tem, kakšen 

naj bi bil namen dodatne strokovne pomoči(M=4,68). Tudi sama definicija DSP temelji na 

tem. O tem, da so ure DSP namenjene utrjevanju učne snovi, niso bili tako soglasni. 50% 

anketiranih specialnih pedagogov meni, da ure DSP niso namenjene obravnavi učne snovi, ki 

jo obravnava učitelj v razredu, 38% specialnih pedagogov pa se pri tej trditvi ni opredelilo  

(M=2,45). Razlog, zakaj je do tega prišlo, lahko iščem pri odgovorih na odprto vprašanje, kjer 

je 49% specialnih pedagogov navedlo, da se pri urah DSP kombinira učna snov s specialno 

pedagoškimi tehnikami in strategijami za odpravo primanjkljajev. 11% specialnih pedagogov 

pa se strinja, da se pri urah DSP obravnava učna snov iz razreda.  

 

86% specialnih pedagogov je mnenja, da potrebuje učitelj pri poučevanju učencev s PP 

pomoč in podporo specialnega pedagoga (M=4,58). Strokovno podporo so v večini omenjali 

tudi v odprtem vprašanju in je  v očeh specialnih pedagogov tako pomembna. 

 

47% specialnih pedagogov meni, da njihova prisotnost v razredu ne moti učiteljev, pomenljiv 

pa je delež tistih SRP, ki se pri tej trditvi ni opredelila (f% = 41) (M=2,45). Menim, da je precej 

visok delež tistih, ki se pri tej trditvi niso opredelili, povezan s tem, da ima precej specialnih 

pedagogov  premalo izkušenj z izvajanjem DSP znotraj razreda in nimajo mnenja o tem, kako 

delo SRP v razredu doživljajo učitelji. Skoraj 90% od 124 vprašanih izvajalcev dodatne 

strokovne pomoči namreč pravi, da z učiteljem poučujeta ločeno z diferenciranimi cilji in 

vsebinami (Havaj, 2014), ali pa čutijo neodobravanje s strani učiteljev, saj raziskave kažejo, 

da se še vedno večina ur DSP izvede individualno izven razreda (Kverh, 2003).  

 

Podobno kot pri prejšnji trditvi je odstotek tistih, ki se s trditvijo, da je prisotnost specialnega 

pedagoga pri pouku lahko izvor stresa za učitelja, ne strinjajo in tistih, ki se pri tej trditvi niso 

opredelili, skoraj enak (M=2,38). 45% anketiranih specialnih pedagogov namreč meni, da 

njihova prisotnost v razredu ni izvor stresa za učitelja, 42% pa se pri tej trditvi ni opredelila. 

Spet lahko pojasnim to deljeno stališče s tem, da se ure DSP po večini izvajajo individualno 

izven razreda in specialni pedagogi nimajo dovolj izkušenj, da bi se opredelili. 

 

74% anketiranih specialnih pedagogov meni, da njihova pristnost v razredu ne moti ostalih 

učencev(M=1,75). 77% specialnih pedagogov je zavrnilo trditev, da je delo učitelja bolj 

naporno kot delo specialnega pedagoga(M=1,72).  

 

85% anketiranih specialnih pedagogov je zavrnilo trditev, da bi bili učenci s PP z več dela 

doma in brez DSP ravno tako uspešni (M=1,48). Večina specialnih pedagogov je zavrnila tudi 
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trditev, da za svoje delo ne potrebujejo priprav (M=1,34). 92% anketiranih specialnih 

pedagogov pa se ni strinjalo s tem, da so do učencev s PP preveč popustljivi (M=1,27). 

 

13.4.1 Razlike med stališči SRP in učiteljev do dodatne strokovne pomoči 
 

Želela sem preveriti, ali se stališča do dodatne strokovne pomoči med učitelji in specialnimi 

pedagogi statistično pomembno razlikujejo. Razlike sem preverjala s pomočjo t-testa. 

Rezultate predstavljam v tabeli 10. Najvišje povprečne vrednosti rezultatov in trditve, kjer 

prihaja do statistično pomembnih razlik so odebeljene in obarvane.  

Tabela 10: Rezultati t-preizkusa:preverjanje razlik med stališči do DSP 

 
Učitelji 

(n=50) 

SRP 

(n=53) 
 

TRDITVE 
M 

SD 

M 

SD 
t g Sig 

Ure dodatne strokovne pomoči so namenjene utrjevanju učne 

snovi, ki se obravnava v razredu. 

3,38 

1,123 

2,45 

1,17 
4,1 101 0,000 

Učenci s posebnimi potrebami so lahko uspešni brez dodatne 

strokovne pomoči, le z več dela doma. 

2,14 

0,969 

1,48 

0,825 
3,65 100 0,000 

Ure dodatne strokovne pomoči so namenjene odpravljanju 

primanjkljajev, ki jih imajo učenci s posebnimi potrebami. 

4,28 

0,904 

4,68 

0,644 
2,57 101 0,012 

Dodatna strokovna pomoč pomembno vpliva na uspeh učenca s 

posebnimi potrebami. 

4,37 

0,834 

4,36 

0,982 
0,05 100 0,961 

Dodatno strokovno pomoč mora izvajati za to usposobljen 

strokovnjak. 

4,32 

0,913 

4,83 

0,382 
3,68 100 0,001 

Za optimalno poučevanje učencev s posebnimi potrebami 

potrebuje učitelj pomoč in strokovno podporo specialnega 

pedagoga. 

4,30 

0,789 

4,58 

0,719 
1,92 101 0,058 

Delo specialnega pedagoga v razredu je lahko moteče za učitelja 2,36 

1,102 

2,45 

1,102 
0,43 101 0,670 

Delo specialnega pedagoga v razredu je za učitelja izvor stresa. 2,12 

1,1 

2,38 

1,164 
1,15 101 0,252 

Delo specialnega pedagoga v razredu je lahko moteče za druge 

učence. 

2,56 

1,296 

1,75 

1,072 
3,44 101 0,001 

Specialni pedagog je do učenca s posebnimi potrebami preveč 

popustljiv. 

2,43 

1,208 

1,27 

0,63 
6,10 99 0,000 

Specialni pedagog za svoje delo ne potrebuje posebnih priprav. 1,60 

0,857 

1,34 

0,919 
1,49 101 0,141 

Delo učitelja je bolj naporno kot delo specialnega pedagoga. 2,50 

1,216 

1,72 

1,199 
3,29 101 0,001 

Opombe: N - število učiteljev/specialnih pedagogov; M - mediana; SD - standardni odklon; t -  vrednost t-preizkusa; g - stopnja prostosti; sig 

- stopnja značilnosti; statistično pomembne razlike sig<0,05 so v odebeljenem tisku. 



 

71 
 

Glede  dodatne strokovne pomoči med obema skupinama ni statistično pomembnih razlik 

pri naslednjih merjenih trditvah: 

»Dodatna strokovna pomoč pomembno vpliva na uspeh učenca s posebnimi potrebami.« 

»Za optimalno poučevanje učencev s posebnimi potrebami potrebuje učitelj pomoč in 

strokovno podporo specialnega pedagoga.« 

V raziskovalnem vprašanju sem se spraševala, kako vidijo učitelji in specialni pedagogi DSP z 

vidika pomembnosti le-te za napredek učenca s PP. Iz rezultatov t-preizkusa je razvidno, se 

skupini ne razlikujeta v stališčih, ki jih imajo do DSP z vidika pomembnosti le-te za napredek 

učenca s PP. To je zelo pozitivno, saj so učenci s PP vključeni v program s prilagojenim 

izvajanjem in DSP ravno zaradi možnosti, da sledijo rednemu programu s pomočjo, ki jim 

tako zakonsko pripada. Hkrati pa se zavedajo, kako pomembna je strokovna podpora članov 

in timsko delo.  

»Delo specialnega pedagoga v razredu je lahko moteče za učitelja.« 

»Delo specialnega pedagoga v razredu je za učitelja izvor stresa.« 

Obe skupini sta za ti dve trditvi izražali nestrinjanje, vendar je bil delež tistih, ki se pri tej 

trditvi niso opredelili, skoraj 50%. To je verjetno posledica tega, da se večina ur DSP izvede 

individualno izven razreda in tako učitelji kot tudi specialni pedagogi nimajo izkušenj s 

skupnim delom ali pa imajo morda s skupnim delom slabe izkušnje in mu niso naklonjeni 

(Strgar, 2004). 

»Specialni pedagog za svoje delo ne potrebuje posebnih priprav.« 

S to trditvijo se obe skupini nista strinjali, kar se mi zdi povsem ustrezno. Obe skupini vesta, 

da je priprava na pouk del obveznosti, ki jih imajo vsi, ki delajo v vzgoji in izobraževanju, zato 

tudi specialni pedagogi niso izjema.  

 

Učitelji se v primerjavi s specialnimi pedagogi statistično pomembno bolj strinjajo z 

naslednjimi trditvami: 

»Ure dodatne strokovne pomoči so namenjene utrjevanju učne snovi, ki se obravnava v 

razredu.« (M(U)=3,38, M(SRP)= 2,45) 

»Učenci s posebnimi potrebami so lahko uspešni brez dodatne strokovne pomoči, le z več 

dela doma.« (M(U)=2,14, M(SRP)= 1,48) 

»Delo specialnega pedagoga v razredu je lahko moteče za druge učence.« (M(U)=2,56, 

M(SRP)= 1,75) 

»Specialni pedagog je do učenca s posebnimi potrebami preveč popustljiv.« (M(U)=2,43, 

M(SRP)=1,27) (op.: negativna trditev) 

»Delo učitelja je bolj naporno kot delo specialnega pedagoga.« (M(U)=2,50, M(SRP)= 1,72) 
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Iz teh trditev je razvidno, da so se učitelji statistično pomembno bolj strinjali s trditvami, ki 

opredeljujejo manj strokovno primerna stališča do dodatne strokovne pomoči. Menim, da je 

precej pomembno, da učitelji ozavestijo svoja prepričanja in jih spremenijo, saj lahko rečem, 

da ti pogledi vplivajo na njihovo delo. Dejstvo, da so se bolj kot SRP strinjali s trditvijo, da bi 

bili lahko učenci s PP uspešni tudi brez DSP, le z več dela doma, kaže na to, da imajo 

neustrezna stališča tudi do učencev s PP. Morda jih imajo za lene, nepripravljene za delo, po 

drugi strani pa s tem razvrednotijo pomen tudi DSP, ki je namenjena ravno učencu in 

nudenju pomoči pri odpravljanju primanjkljajev, ki niso posledica lenobe ali nemotiviranosti.  

Statistično pomembno bolj, v primerjavi s specialnimi pedagogi, so se učitelji strinjali tudi s 

trditvijo, da so ure DSP namenjene utrjevanju učne snovi. Specialni pedagogi so v odgovorih 

na odprto vprašanje o DSP večkrat zelo jasno poudarili, da DSP niso brezplačne inštrukcije ali 

dopolnilni pouk (»...namenjena je učencu za premagovanje primanjkljajev, vsekakor to niso 

brezplačne inštrukcije, kot večkrat izpade...«), medtem, ko so učitelji največkrat navedli prav 

pomoč pri učenju, obravnavo učne snovi, kot vsebino in namen DSP. Ta očitna razhajanja v 

mnenjih o tem, kakšna je vsebina DSP, so lahko za timsko delo velik problem. Zelo zanimivo 

je, da so specialni pedagogi kot vsebino DSP največkrat navedli kombinacijo učne snovi in 

specialno pedagoških pristopov, tehnik in strategij za odpravo primanjkljajev, se pravi, neko 

vmesno pot (»...glavni namen DSP je odpravljanje primanjkljajev, del ur pa je vsekakor 

namenjen učni snovi, saj je v učno snov možno vključiti vse naše pristope, načine...«). DSP 

tudi sicer temelji na kombinaciji specialno-pedagoškega dela z učno snovjo. Učitelji torej 

opredeljujejo vsebino DSP kot učno snov in pomoč pri usvajanju znanja, doseganju ciljev, ki 

so opredeljeni v učnem načrtu, kar je neustrezno in ni v skladu z osnovnim namenom DSP.  

DSP je namenjena premagovanju ovir, motenj in primanjkljajev in ni nadomestilo za dodatno 

pomoč učitelja ali za dopolnilni pouk. Specialni pedagogi niso usposobljeni za podajanje učne 

snovi na primer pri matematiki ali slovenščini, ampak so za poučevanje usposobljeni učitelji. 

 

Specialni pedagogi se v primerjavi z učitelji statistično pomembno bolj strinjajo z naslednjimi 

trditvami: 

»Ure dodatne strokovne pomoči so namenjene odpravljanju primanjkljajev, ki jih imajo 

učenci s posebnimi potrebami.« (M(SRP)=4,68, M(U)= 4,26) 

Glede na to, da so stališča sestavni del osebnih pojmovanj lahko rečem, da se osebna 

pojmovanja in stališča specialnih pedagogov o DSP ne razlikujejo, saj so tudi v odprtem 

vprašanju o namenu DSP navajali, da so ure DSP namenjene odpravljanju primanjkljajev. 

Prihaja pa med učitelji in specialnimi pedagogi do velikih razlik tako pri osebnih pojmovanjih 

kot tudi pri stališčih do vsebine dodatne strokovne pomoči.  

»Dodatno strokovno pomoč mora izvajati za to usposobljen strokovnjak.« (M(SRP)=4,83, 

M(U)=4,32) 
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Visoko strinjanje s to trditvijo s strani specialnih pedagogov me ne preseneča, saj je logično, 

da bodo zagovarjali lastno stroko pa tudi sicer je jasno, da je za optimalen razvoj učenca s PP 

potrebnega kar nekaj dodatnega specifičnega znanja, ki ga pridobijo specialni in 

rehabilitacijski pedagogi oziroma drugi profili, ki se ukvarjajo s poučevanjem učencev s PP 

(logopedi, tiflopedagogi, inkluzivni pedagogi, defektologi). 

 

Hipotezo 2, ki predpostavlja, da se stališča učiteljev in specialnih pedagogov o dodatni 

strokovni pomoči statistično pomembno razlikujejo, lahko potrdimo le delno, saj do 

pomembnih razlik prihaja pri 7 trditvah, pri 5 pa ne. Menim pa, da so razlike v mnenjih 

učiteljev in SRP pri tem, kaj se pri urah DSP obravnava in dela, zaskrbljujoče in je potrebno 

razmisliti, kako bi učiteljem predstavili DSP, da bi imeli do DSP ustreznejša stališča in osebna 

pojmovanja.  

 

13.5 OSEBNA POJMOVANJA UČITELJEV IN SPECIALNIH PEDAGOGOV O 

VKLJUČEVANJU UČENCEV S PP V ROŠ 

 

Učitelji se srečujejo pri svojem delu z učenci s posebnimi potrebami zaradi zakonodaje, ki 

omogoča učencem s PP, da se šolajo v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. Z odprtim vprašanjem o tem, kako vidijo vključevanje učencev v ROŠ z 

vidika ustreznosti te možnosti za učence in kako vrednotijo lastno usposobljenost, sem želela 

preveriti, kakšna osebna pojmovanja o vključevanju učencev s PP v ROŠ imajo učitelji in 

kakšna specialni pedagogi. 

 

Na vprašanje: »Kako gledate na vključevanje učencev s posebnimi potrebami v redne 

osnovne šole z vidika ustreznosti te možnosti in vaše lastne usposobljenosti za delo z njimi?« 

je  odgovorilo 50 učiteljev in 49 specialnih pedagogov. Iz obdelave sem izločila 4 specialne 

pedagoge, ker odgovora v njihovih anketnih vprašalnikih ni bilo. Odgovore sem pregledala in 

oblikovala smiselne kategorije. Rezultate predstavljam v tabeli 11. Zaradi večje nazornosti in 

prikazovanja razlik med pojmovanji učiteljev in SRP, sem v nadaljevanju diplomskega dela 

vsako kategorijo še podrobneje opisala. 
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Tabela 11: Osebna pojmovanja o vključevanju učencev s PP v ROŠ  

 SRP N=49 UČITELJ N=50 
 

KATEGORIJA f f% f f% 

USTREZNOST     

ustrezno (dobro, pomembno za učenca, za učitelje, za družbo) 6 12,2% 6 12% 

ustrezno, vendar pod pogoji 33 67,3% 31 62% 

ni ustrezno za učenca, njegov razvoj 0 0% 4 8% 

POGOJI ZA USTREZNOST USMERITVE V ROŠ     

izobraženost kadra 20 40,8% 14 28% 

pozitivna stališča do učencev s PP (sprejemanje, razumevanje) 18 36,7% 5 10% 

ustrezna stopnja motnje (dovolj visoke intelektualne sposobnosti) 30 61,2% 24 48% 

ustrezna pomoč (ure DSP, kader, prilagoditve) 16 32,6% 11 22% 

možnosti za dodatno izobraževanje 4 8,2% 4 8% 

TEŽAVE, KI JIH PRINAŠA VKLJUČEVANJE UPP V ROŠ     

preveliko število učencev s posebnimi potrebami v razredih, šolah 6 12,2% 6 12% 

obremenjeni učitelji (moteči učenci, preusmerjajo pozornost) 0 0% 14 28% 

USPOSOBLJENOST     

Ustrezna 20 40,8% 5 10% 

ni ustrezna (premalo, nič) 0 0% 23 46% 

se izobražujem 11 22,4% 1 2% 

 

Osebna pojmovanja o ustreznosti vključevanja učencev s PP v ROŠ 

Prva kategorija, ki sem jo lahko na podlagi pridobljenih osebnih pojmovanj oblikovala, je 

kategorija, ki se nanaša na pojmovanja o tem, kako ustrezno se zdi učiteljem in specialnim 

pedagogom vključevanje učencev s PP v redne osnovne šole. Predvidevala sem, da bodo 

tukaj odgovori precej raznoliki, vendar se je izkazalo drugače. Rezultate predstavljam v sliki 

16. 

 

 

Slika 16: Ustreznost vključevanja učencev s PP v ROŠ (v f%) 

 

Kategorija opisuje mnenje učiteljev in specialnih pedagogov o možnosti, ki jo imajo po 

Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2013) učenci z odločbo o usmeritvi v 
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izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in DSP. Učitelji in specialni pedagogi so 

glede vključevanja učencev s PP v ROŠ zelo enotni. Večina učiteljev in specialnih pedagogov 

meni, da je vključevanje učencev s PP ustrezno, vendar pod določenimi pogoji. Pogoje za 

ustrezno vključevanje, ki so jih navajali, bom podrobneje opredelila v nadaljevanju. Več kot 

polovica SRP (f%=67,3) je mnenja, da je vključevanje učencev s PP v ROŠ ustrezno, vendar 

morajo biti zagotovljeni določeni pogoji. Tudi učitelji so podobnega mnenja, saj jih 62% meni, 

da je vključitev dobra, vendar pod določenimi pogoji.  

Glede na to, da je število tistih učiteljev, ki menijo, da je vključevanje učencev s PP 

neustrezno, zelo nizko (f%=8), lahko rečem, da imajo učitelji o vključevanju učencev s PP v 

ROŠ ustrezna pojmovanja, čeprav se pri navajanju pogojev za ustreznost opazijo odstopanja. 

Delež učiteljev in SRP, ki vključevanje učencev s PP v ROŠ podpirajo brez posebnih pogojev, 

je zelo majhen (f%= 12). Menim, da lahko za tak rezultat iščemo krivca pri izkušnjah učiteljev 

in specialnih pedagogov z različnimi učenci s PP in imajo o vključevanju izdelano določeno 

mnenje in kriterije, po katerih ocenjujejo ustreznost. Tudi komisije za usmerjanje učencev s 

PP imajo kriterije, po katerih učence usmerjajo v programe. Menim, da je to področje tako 

odvisno od vsakega posameznega učenca, da so odgovori povsem ustrezni in se niti ni 

mogoče odločiti zgolj za eno ali drugo skrajnost. Gre za individualen pristop in prilagajanje 

posamezniku, zato bi bila opredelitev učiteljev in SRP, da je usmerjanje učencev s PP v ROŠ 

povsem ustrezna ali povsem neustrezna možnost, lahko nekorektna in nestrokovna.  

 

Osebna pojmovanja o pogojih za ustrezno vključevanje učencev s PP v ROŠ 

Glede na to, da so učitelji in SRP navajali različne pogoje, ki jim morajo učenci ustrezati, da je 

vključitev ustrezna, sem na osnovi izraženih osebnih pojmovanj oblikovala kategorijo 

pogojev za ustrezno vključitev. Rezultate prikazujem v sliki 17. 

 

 

Slika 17: Pogoji za ustrezno vključevanje učencev s PP v ROŠ (v f%) 
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Pogoji so bili precej podobni oziroma sta bili obe skupini enotni pri navajanju le-teh. Prvi 

pogoj, ki je bil v obeh skupinah naveden največkrat, je bila stopnja motnje. Učitelji in 

specialni pedagogi so navajali, da je pomembno, za katero motnjo gre in kakšna je stopnja 

motnje. Navajam nekaj odgovorov specialnih pedagogov: 

- »Zdi se mi smiselno, če motnje niso preobsežne in omogočajo napredek hkrati z 

vrstniki, če pa so motnje prehude, pa potrebujejo otroci drugačno okolje…« 

- » Za nekatere zelo dobro, saj jim to koristi, druge motnje pa niso združljive z ROŠ…« 

- » Vključevanje je za nekatere posebne potrebe ok in je celo pozitivno, spet hujše oblike 

motenj pa niso za v redne šole, saj je prezahtevna.  

-  » Zdi se mi smiselno, v kolikor motnje omogočajo relativen napredek hkrati z vrstniki. 

Če so motnje preobsežne, pa ti otroci potrebujejo drugačno učenje…« 

- » Dobro je za tiste učence, ki lahko kljub motnji in z vso podporo napredujejo v skladu 

z nekimi merili, da se ne počuti manjvrednega, če pa so motnje prehude in sistem ne 

dopušča ustreznih prilagoditev, pa je taka vključitev težka tako za učenca kot tudi za 

ves strokovni kader…« 

 

Nekaj odgovorov anketiranih specialnih pedagogov se je nanašalo tudi na delo komisije za 

usmerjanje. Navajam nekaj odgovorov:  

- » …vključevanje je ok, če je zadeva premišljena in pogledana širše. Večkrat pa so v 

šolo vključeni otroci, ki bi resnično bolje funkcionirali v posebnih programih, po drugi 

strani pa dobijo odločbo tudi učenci, ki je, povsem iskreno, ne potrebujejo. Usmerjanje 

bi moralo biti bolj kritično, narejeno po meri učenca, ne po meri staršev, učiteljev. 

- » Moje mnenje je, da se vključuje preveč učencev, ki bi sicer morali obiskovati 

programe z nižjim izobrazbenim standardom. Imajo odločbo kot učenci s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja, pogosto pa ne dosegajo niti minimalnih standardov 

znanj (v 8.razredu ne zna poštevanke, pisno množiti…), pa vendar se jih pelje do konca 

9.razreda…čemu?...« 

- »…zakaj pa se v ROŠ vključi nekdo, kljub hudim primanjkljajem, pa bi bilo potrebno 

vprašati komisije, ki jim izdajo odločbo. V takem primeru delamo otroku krivico..« 

- » Odvisno je od stopnje motnje, vendar lahko danes vidimo precej učencev, ki so 

neustrezno usmerjeni, sam proces preusmeritve pa traja predolgo…« 

- »…postopki usmerjanja in preverjanja ustreznosti preusmerjanja so neskončno 

dolgi…« 

- » Nekateri učenci odločbe ne potrebujejo, drugi bi potrebovali poseben program, 

mislim, da komisija odpoveduje…« 

 

Navajam še nekaj odgovorov učiteljev, ki kot pogoj za uspešno vključevanje učencev s PP 

navajajo stopnjo njegove motnje: 

- »...se strinjam, razen v primerih, ko kljub vsej pomoči, enostavno ne gre…« 

- » …povsem odvisno, za kakšno motnjo gre...če je motnja prehuda, se s tem tako 

otroku kot tudi učitelju dela več škode kot koristi.« 
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- » Je ok, če je posebna potreba majhna…« 

- »…nekateri učenci bi več odnesli pri šolanju v posebnem programu…« 

- » Če primanjkljaji niso preveliki, menim da to spodbuja delo z učenci.« 

- » Menim, da je to odvisno od stopnje in področja primanjkljajev.« 

- » Težavo vidim predvsem v tem, da se tudi učence, ki bi morali biti usmerjeni v 

zavode, vztrajno zadržuje v OŠ. Tako je v škodi predvsem učenec, saj se od njega 

pričakuje več, kot zmore…« 

  

Specialni pedagog in učitelji so poudarjali ustrezno stopnjo motnje in dejstvo, da določene 

stopnje motenj niso združljive z napredovanjem v okviru rednega programa osnovnošolskega 

izobraževanja. Če pogledamo teoretično podlago vidimo, da  so v »izobraževalni program 

osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo usmerjeni otroci, za 

katere komisije za usmerjanje ocenijo, da imajo takšne razvojne in učne zmožnosti, da bodo, 

predvidoma s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo dosegli vsaj minimalne 

cilje oz. standarde znanja določene v učnih načrtih za vse predmete v predmetniku osnovne 

šole za razred, v katerega se vključuje otrok s posebnimi potrebami.« (Navodila za 

izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za 

devetletno osnovno šolo, 2003, str.4), kar na nek način potrjuje osebna pojmovanja učiteljev 

in specialnih pedagogov oziroma jih lahko opredelim kot ustrezna.  

 

V Sloveniji kar 75,6% učiteljev meni, da niso upoštevane otrokove pravice do zanj 

primernega VI programa (Strgar, 2004). Verjetno prihaja do tega zaradi prepoznih obravnav, 

predolgotrajnih postopkov in nesistematičnega dela strokovnjakov. Komisije ocenijo otroka 

neustrezno in neenotno, zaradi česar prihaja do neustrezne usmeritve. Dogaja se, da 

komisije usmerijo v programe s prilagojenim izvajanjem in DSP učenca z MDR, čeprav  tega 

ne bi smeli. Komisije niso sestavljene iz članov, ki učenca najbolje poznajo in z njim preživijo 

največ časa. V glavnem so psihološko-medicinske (Opara idr., 2010). 

 

Specialni pedagogi so kot drugi najpomembnejši pogoj za uspešno vključitev navajali 

izobraženost kadra, ki dela z učencem (f%=40,8). Osredotočeni so bili na znanje učiteljev. 

Učiteljevo znanje o učencih s PP je ključnega pomena, tako za samo delo z učencem kot tudi 

za timsko delo z ostalimi strokovnjaki, saj imajo lahko učitelji tudi zaradi večjega obsega 

znanja bolj konstruktiven in v hitre rešitve usmerjen pristop. Nekaj odgovorov: 

- » …je dobra stvar, če obstaja na šoli kader, ki je za to usposobljen…« 

- »…z močnim kadrom z dovolj znanja je marsikaj možno…« 

- »…v praksi se zatakne že pri izobraženosti oz. želji po dodatnem izobraževanju s strani 

učiteljev…« 

- »…učitelji v ROŠ niso dovolj usposobljeni za delo z UPP.« 

- »…učitelje na šolah ni nihče sistematično izobrazil za delo z učenci s PP, specialne 

pedagoge pa se je le potisnilo v okolje, ki delu z UPP ni naklonjeno…« 
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Tudi učitelji so navajali pomen izobraženosti kadra, ki dela z učencem s PP, vendar v 

manjšem številu (f%=28). Učitelji so poudarjali, da na šolah predvsem primanjkuje kadra, ki 

bi imel znanje za delo z učenci s PP, lastne usposobljenosti niso navajali.  

- »…na šoli ni ustreznega kadra in je vse na nas, čeprav se za delo z učencem s PP nismo 

izobraževali…« 

- »…na rednih OŠ ni ustrezno izobraženega kadra za delo z njimi…« 

- »…vključevanje je težje, ker primanjkuje kadra za delo z njimi, mi pa nismo dovolj 

usposobljeni za delo…« 

Dejstvo pa je, da se obe skupini zavedata, da je za uspešno vključitev učencev s PP 

pomembno tudi strokovno znanje vseh vpletenih v njegov razvoj. 

 

Kot tretji najpogostejši pogoj za uspešno vključitev UPP so specialni pedagogi navajali tudi 

pozitivna stališča do učencev s PP (f%=36,7). Izpostavljali so predvsem pozitivna stališča 

učiteljev. Navajam nekaj primerov, ki kažejo na to: 

- »…vključevanje je dobra stvar…če so učitelji temu naklonjeni…« 

- » …v teoriji se bere zelo dobro, v praksi žal ni tako. Negativno nastrojeni učitelji ne 

pripomorejo k lažjemu delo…« 

- »…v praksi se ne izkaže za dobro, ker se učitelji temu upirajo in poudarjajo, da niso 

zato tukaj…« 

- »…negativna stališča in odklanjanje učencev, ki kakorkoli odstopajo s strani 

učiteljev…« 

- » SRP se moramo ukvarjati še z nenaklonjenostjo učiteljev do vključevanja UPP…« 

 

Učitelji so, v primerjavi s specialnimi pedagogi, pozitivna stališča do UPP navajali v bistveno 

manjšem številu (f%=10). Če izhajam iz mnenja specialnih pedagogov, da imajo učitelji bolj 

negativna stališča, potem sklepam, da je razlika nastala ravno zaradi razhajanj v stališčih do 

učencev s PP.  

 

Eden od pogojev, ki se je pojavljal v odgovorih specialnih pedagogov, je bila tudi ustreznost 

pomoči (f%=32,6). V to kategorijo sem uvrstila tiste odgovore, ki so govorili o številu ur DSP 

in o prilagoditvah, ki so jih deležni učenci s PP. 

Navajam nekaj odgovorov specialnih pedagogov: 

- »…vključevanje je dobro za tiste, ki dobijo dovolj in ustrezno pomoč…« 

- » Zagotovljena mora biti ustrezna pomoč in ustrezne prilagoditve dela…« 

- »…učinkovito zastavljena DSP jim omogoča napredovanje…« 

 

Učitelji so med pogoje za uspešno vključevanje UPP  ustrezno pomoč opisovali bistveno manj 

pogosto (f%=22): 

- »…če je na šoli zagotovljen prostor, potem je ustrezno…« 
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- »…če dobi dobrega specialnega pedagoga, ki opredeli dobre prilagoditve, je dobro…«  

- »…sem za vključevanje, vendar je potrebnih več ur DSP in več strokovnjakov…« 

 

Možnosti za dodatno izobraževanje na področju dela z učenci s PP so bile, na moje 

presenečenje, omenjene najmanjkrat. Tako specialni pedagogi kot tudi učitelji niso pogosto 

navajali, da bi bilo vključevanje bolj uspešno, če bi imeli možnost širjenja znanja s tega 

področja. Sklepam, da menijo, da je izobraževanj s tega področja dovolj ali pa ne iščejo 

možnosti za izobraževanje. Tretji razlog pa je morda v tem, da ne povezujejo uspešnega 

vključevanja učencev s PP tudi z večjim obsegom lastnega znanja s tega področja.  

 

Osebna pojmovanja o težavah, ki se pojavljajo zaradi vključevanja učencev s PP v ROŠ 

Anketirani učitelji in SRP so navajali tudi nekatere težave, ki se pojavljajo oziroma se lahko 

pojavijo zaradi inkluzivnega izobraževanja in vključevanja učencev s PP v ROŠ. Odgovore sem 

razdelila v dve podkategoriji in jih prikazujem v sliki 18.  

 

 

Slika 18: Težave, ki se pojavljajo zaradi vključevanja učencev s PP v ROŠ (v f%) 

 

Osebna pojmovanja med učitelji in SRP o težavah, ki jih prinaša vključevanje učencev s PP v 

ROŠ, so različna. Učitelji poročajo o preobremenjenosti zaradi vključevanja učencev s PP 

(f%=28). Predvidevam, da preobremenjenost izhaja iz dejstva, da pomeni učenec s PP v 

razredu dodatno delo za učitelja - upoštevanje prilagoditev, timski sestanki, diferenciacija in 

individualizacija pouka, skrb za ustrezno vključitev v skupino, dodatna izobraževanja ali 

študiranje literature, ki bi pomagala učitelju pri delu z učencem. V glavnem pa poudarjajo, da 

je delo težko, ker za to niso usposobljeni. Navajam nekaj odgovorov: 

- »…to je zelo težko delo, ker nismo usposobljeni za to…« 

- »Menim, da imamo učitelji s tem preveč obveznosti, na katere nismo pripravljeni in 

nimamo znanja…« 

- » je težavno, ker delo z njimi predstavlja dodatno obremenitev…« 

- » Učitelji smo zaradi vključevanja učencev s PP pod velikim stresom…« 
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Specialni pedagogi vključevanja učencev s PP v ROŠ ne zaznavajo kot obremenjujoče za 

učitelje. 

Obe skupini pa sta nekajkrat navedli (f%=12), da prihaja do prevelikega števila učencev s PP, 

ki so vključeni v ROŠ. Podatki držav članic EU (2010) kažejo, da v Sloveniji prepoznamo 6,45%  

učencev s posebnimi potrebami  z odločbo, 4,5% je vključenih v ROŠ, 1,95% pa v 

specializirane ustanove (gledano na celotno populacijo). Delež tistih, ki so vključeni v redne 

OŠ je visok, vendar je to cilj inkluzivne prakse, ki je pri nas prisotna že nekaj časa. Sama 

menim, da se je s spremembo zakonodaje leta 2000, ko smo sprejeli  Zakon o usmerjanju 

učencev s posebnimi potrebami, pokazala kadrovska nepripravljenost in posledično 

neustrezna stališča in znanja o tej temi. Večkrat sem poudarila, da so za uspešno 

vključevanje in inkluzijo pomembna tudi ustrezna stališča in predvsem spremembe 

neustreznih stališč o inkluziji in vključevanju.  

Osebna pojmovanja o lastni usposobljenosti za delo z učenci s PP 

V odprtem  vprašanju sem spraševala, kako specialni pedagogi in učitelji vrednotijo lastno 

usposobljenost za delo z učenci s PP, saj veliko raziskav poroča prav o tem, da se, predvsem 

učitelji, čutijo nekompetentne za delo z učenci s PP (Končar, 2005), po drugi strani pa SRP 

poudarjajo, da je izobraženost kadra, ki dela z učenci s PP nujna za učinkovito in uspešno 

vključevanje v ROŠ. 

Ker je bilo odprto vprašanje sestavljeno, sem na to vprašanje dobila nekoliko manj 

odgovorov. Na vprašanje je odgovorilo je 31 specialnih pedagogov in 29 učiteljev. 

Odgovore prikazujem v sliki 19. 

 

 

Slika 19: Mnenje učiteljev in SRP o lastni usposobljenosti za delo z učenci s PP (v f%) 

Izstopajo odgovori učiteljev; ti se v 46% ne čutijo dovolj usposobljene za delo z učenci s PP. 

Odgovori me niso presenetili, saj to učitelji največkrat poudarjajo. Zanimivo pa je, da je le 2% 

učiteljev navedlo, da se dodatno izobražujejo v tej smeri, kar bi bilo za pričakovati, glede na 

to, da se čutijo nekompetentne za delo z učenci s PP. Pomanjkanje želje in motivacije za 

dodatno izobraževanje lahko vodi v občutek nekompetentnosti in doživljanje učenca s PP kot 

obremenitev. Medveš (2003) ločuje usposobljenost učitelja od človeške etične ravni, ki 
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opredeljuje učiteljevo pripravljenost in občutek odgovornosti za razvoj vseh otrok. Menim, 

da dokler ti dve ravni nista usklajeni, težko govorimo o uspešnem vključevanju. Težav ne 

vidim v neusposobljenosti učiteljev za delo z učenci s PP. Večja težava se mi zdi 

nepripravljenost na delo z njimi. V Navodilih za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole 

z dodatno strokovno pomočjo piše: »Šola mora otroku s posebnimi potrebami, skladno z 

odločbo, zagotoviti možnosti za doseganje optimalnega razvoja. Za uspešno 

interdisciplinarno in usklajeno timsko delo na vseh stopnjah procesa načrtovanja, izvajanja in 

evalvacije programa za otroka se morajo strokovni delavci stalno strokovno spopolnjevati. 

Pomembno je predvsem pridobivanje in poglabljanje znanja s področja problematike otrok 

posebnimi potrebami, znanja, ki jih potrebujejo za konkretno delo s posameznim otrokom s 

posebnimi potrebami, za uspešno komunikacijo, timski pristop dela in delo s starši. Strokovni 

delavci na šoli naj bi načrtovali svoje strokovno spopolnjevanje ob sodelovanju z morebitnim 

defektologom (specialnim pedagogom) ustrezne usmeritve, ki na šoli omogoča otroku 

dodatno strokovno pomoč.« (Košir in drugi, 2008, str. 8) 

Specialni pedagogi pa se po večini čutijo ustrezno usposobljene za delo z učenci s PP 

(f%=40,8%), prav tako pa se stalno dodatno izobražujejo, saj, kot menijo: »…na tem področju 

nikoli nisi preveč izobražen…«. 

 

13.5.1 Primerjava osebnih pojmovanj učiteljev in SRP o vključevanju učencev s PP 

v ROŠ 
 

V raziskovalnih vprašanjih sem se spraševala o tem, kakšna osebna pojmovanja imajo učitelji 

in specialni pedagogi o vključevanju učencev s PP v ROŠ. Osebna pojmovanja učiteljev in 

specialnih pedagogov sem predstavila v tabeli 13, kjer sem kategorije razdelila po pogostosti 

navajanja, od najbolj do najmanj pogosto navedene.  

Osebna pojmovanja specialnih pedagogov in učiteljev o vključevanju učencev s PP se 

razlikujejo. Skupna točka je le dejstvo, da obe skupini podpirata vključevanje in inkluzivno 

naravnanost šol, vendar pod različnimi pogoji. Obe skupini sta poudarili, da na uspešnost 

vključitve učenca s PP vpliva stopnja motnje, sposobnosti učenca – poudarjali so ustreznost 

usmeritve. Usmerjanje je postopek, ki ga vodi komisija za usmerjanje, sestavljena iz različnih 

strokovnjakov, ki na podlagi različnih testov, opažanj, analize izdelkov ipd., sestavijo 

strokovno mnenje in določijo, v kateri program se bo učenec usmeril. Včasih se zgodi, da 

komisija za usmerjanje usmeri učenca s PP v ROŠ,  vendar je program zanj prezahteven in 

učenec kljub pomoči ne zmore. Glede na to, da je bila ustreznost usmeritve, kot eden od 

pogojev za uspešno vključevanje UPP v ROŠ, navedena največkrat v obeh skupinah, lahko 

sklepam, da tako učitelji kot tudi specialni pedagogi niso povsem zadovoljni z delom komisij 

za usmerjanje. 
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Tabela 12: Osebna pojmovanja učiteljev in SRP o vključevanju učencev s PP v ROŠ 

(primerjalno) 

SRP SRP 

N=49 

f % 

UČITELJ 

N=50 

f % 

Vključevanje učencev s PP v ROŠ je ustrezno, vendar pod pogoji 67,3% 62% 

Ustrezna stopnja motnje (pogoj za vključevanje) 61,2% 48% 

Izobraženost kadra za delo z učenci s PP (pogoj za vključevanje) 40,8% 28% 

Ustrezno so usposobljeni za delo z učenci s PP 40,8% 10% 

Pozitivna stališča do učencev s PP (pogoj za vključevanje) 36,7% 10% 

Ustrezna pomoč (pogojev za vključevanje ) 32,6% 22% 

Se izobražujejo za delo z učenci s PP 22,4% 2% 

Vključevanje v ROŠ je ustrezno in dobro za učenca 12,2% 12% 

Preveliko število učencev s PP v ROŠ 12,2 12% 

Možnosti za dodatno izobraževanje (pogoj za vključevanje) 8,2% 8% 

Obremenjeni učitelji 0% 28% 

Niso ustrezno usposobljeni za delo z učenci s PP 0% 46% 

Vključevanje v ROŠ ni ustrezno za učenca s PP 0% 8% 

 

 

Specialni pedagogi so poleg ustreznosti usmeritve poudarili še, da je za uspešno vključitev 

pomembno, da je kader, ki poučuje učence s PP ustrezno izobražen in usposobljen. Kar se 

tiče pojmovanj lastne usposobljenosti za delo z učenci s PP pa se odgovori zelo razlikujejo. 

Specialni pedagogi se čutijo dovolj kompetentne in ustrezno usposobljene in se med drugim 

tudi redno izobražujejo na tem področju, učitelji pa se po drugi strani čutijo neustrezno 

usposobljene. Učitelji v času študija ne pridobijo ustreznega znanja o učencih s PP in zato 

niso »opremljeni«, kar jih dela negotove in nepripravljene na delo z njimi. Dejstvo je, da 

učitelji ne morejo imeti enake stopnje znanja o učencih s posebnimi potrebami, kot jo imajo 

specialni pedagogi, zato potrebujejo s področja učenja in poučevanja učencev s posebnimi 

potrebami strokovno podporo specialnih pedagogov. Sami pa morajo biti dovolj odprti do 

teh učencev, da sprejmejo in iščejo pomoč specialnih pedagogov. 

 

Specialni pedagogi so izpostavili tudi pozitivna stališča do učencev s PP kot enega od pogojev 

za uspešno vključitev učencev s PP v ROŠ. Verjetno izhajajo iz dejstva, da je z učitelji in 

drugimi strokovnjaki, ki imajo negativna prepričanja in ne sprejemajo drugačnosti, težko 

delati in sodelovati. Neustrezna prepričanja pa izhajajo prav iz neznanja in neustrezne 

usposobljenosti za delo z učenci s PP. K bolj pozitivnim stališčem pa bi vsekakor pripomogle 

tudi pozitivne izkušnje s poučevanjem učencev s PP. Prav tako pa so, za razliko od učiteljev, 

poudarili, da je zelo pomembno tudi stalno izobraževanje za delo z učenci s PP, kar se mi zdi 

zelo pomembno, saj je ustrezna strokovna podkovanost in znanje vseh, ki delajo z učencem s 

PP osrednjega pomena za uspešno delo.  



 

83 
 

Učitelji so po drugi strani precej pogosto poudarjali predvsem lastno obremenjenost kot 

rezultat vključevanja učencev s PP v ROŠ. Menim, da se počutijo še toliko bolj obremenjene 

ravno zaradi dejstva, da nimajo ustreznega znanja za delo z njimi, kar znižuje motivacijo za 

poučevanje teh učencev, delo z učenci s PP pa jim predstavlja obremenitev in dodatno delo.  

 

Osebna pojmovanja učiteljev o vključevanju učencev s PP so podobna osebnim pojmovanjem 

specialnih pedagogov. Obe skupini podpirata vključevanje UPP v ROŠ pod določenimi pogoji 

in eden izmed njih je ustreznost usmeritve oziroma ustrezna stopnja motnje, da učenec še 

zmore slediti programu ROŠ.  

Specialni pedagogi izpostavljajo tudi izobraženost kadra kot enega od pogojev, da je 

vključitev ustrezna, učitelji pa izpostavljajo prav lastno neznanje in premajhno stopnjo 

usposobljenosti za delo z njimi.  

Na podlagi odgovorov na odprto vprašanje lahko zaključim, da imajo tako učitelji, kot tudi 

specialni pedagogi strokovno ustrezna osebna pojmovanja o vključevanju učencev s PP v 

ROŠ. Do razlik prihaja le v deležih v posameznih kategorijah, kar kaže na to, da imajo SRP 

nekoliko bolj široka osebna pojmovanja o vključevanju učencev s PP v ROŠ. 

13.6 STALIŠČA UČITELJEV IN SRP DO VKLJUČEVANJA UČENCEV S PP V ROŠ 

 

Stališča SRP in učiteljev do vključevanja učencev s PP v ROŠ sem preverjala z vprašalnikom 

stališč, kjer so 10 trditev ovrednotili glede na stopnjo strinjanja (1=s trditvijo se nikakor ne 

strinjam, 5= s trditvijo se popolnoma strinjam). Vprašalnik je izpolnilo vseh 50 učiteljev 

(N=50) in 53 specialnih pedagogov. 

 

STALIŠČA UČITELJEV DO VKLJUČEVANJA UČENCEV S PP V ROŠ 

V tabeli 14 predstavljam trditve, razvrščene po povprečni stopnji strinjanja z njimi, v prilogi 

pa je preglednica z bolj podrobnimi podatki in frekvencami, ki jih navajam.  

 

Učitelji so se v 92% strinjali, da so bolj obremenjeni, če imajo v razredu učenca s PP, le 8% 

učiteljev prisotnosti učenca s PP v razredu ne občuti kot dodatno breme. Zelo dobro se mi 

zdi, da kar 84% učiteljev meni, da je poučevanje učenca s PP lahko pozitivna izkušnja 

(M=4,30), saj je takšno mnenje lahko osnova za bolj učinkovito timsko delo.  

56% učiteljev pa je mnenja, da učenec s PP pri pouku odvrača njihovo pozornost od ostalih 

učencev. 
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Tabela 13: Ranžirna vrsta trditev o vključevanju učencev s PP v ROŠ glede na povprečno 

stopnjo strinjanja (Učitelji) 

R TRDITEV M 

1 Učitelj, ki ima v razredu učenca s posebnimi potrebami, je bolj obremenjen. 4,44 

2 Pomembno je, da učitelj pri oblikovanju individualiziranega programa za učenca s posebnimi 

potrebami aktivno sodeluje. 
4,36 

3 Poučevanje učencev s posebnimi potrebami je lahko za učitelja pozitivna osebna in strokovna 

izkušnja. 
4,30 

4 Prilagoditve poučevanja in ocenjevanja znanja pozitivno vplivajo na uspeh učencev s 

posebnimi potrebami. 
4,06 

5 Učitelji niso dovolj izobraženi za poučevanje učencev s posebnimi potrebami. 3,88 

6 Učenec s posebnimi potrebami lahko med poukom odvrača pozornost učitelja od ostalih 

učencev. 
3,64 

7 Učenci s posebnimi potrebami bi bili uspešnejši, če bi se šolali v posebnih programih. 3,38 

8 Redna osnovna šola je za učence s posebnimi potrebami prezahtevna. 3,28 

9 Prilagoditve, zapisane v individualiziranem programu, povzročijo, da učenec s posebnimi 

potrebami še manj samostojno dela. 
2,54 

10 Učenec s posebnimi potrebami negativno vpliva na učni uspeh drugih učencev v razredu. 2,16 

 

92% anketiranih učiteljev se je strinjalo, da je timsko delo učitelja in specialnega pedagoga 

pri načrtovanju individualiziranega programa zelo pomembno. Da za načrtovanje 

individualiziranega programa ni potrebno sodelovanje s specialnim pedagogom, meni 8% 

učiteljev. 

80% anketiranih učiteljev meni, da prilagoditve, ki so zapisane v individualiziranem programu 

pozitivno delujejo na uspeh učenca s PP. 

46% učiteljev ne zaznava prilagoditev kot povod za »ne-delo« učencev s PP, relativno visok 

delež, 36% učiteljev, se pri tej trditvi ni opredelil. Menim, da ti nevtralni odgovori izhajajo iz 

dejstva, da učitelji selektivno zaznavajo določene prilagoditve in uporabljajo pri pouku le 

nekatere od navedenih v IP, po navadi tiste, ki ne zahtevajo posebne priprave ali prilagajanja 

celotnega načina poučevanja(sedenje v bližini učitelja, preverjanje razumevanja navodil, ipd.) 

(Marn, 2012).  

Pri trditvi, da učitelji niso dovolj izobraženi za delo z učenci s PP, so bili odgovori podobni 

tistim, ki sem jih dobila na odprto vprašanje o tem, kako vidijo lastno usposobljenost za delo 

z učenci s PP. 62% anketiranih učiteljev namreč meni, da niso dovolj izobraženi za delo z 

učenci s PP, 30% učiteljev se pri tej trditvi ni opredelilo. Kljub vsemu pa menim, da je bila 

trditev napačno osnovana in je beseda izobraženost »premočna«. Vsi učitelji so izobraženi za 

poučevanje, nimajo pa ustreznega znanja na področju dela z učenci s PP. Predvidevam, da je 

bil pri tej trditvi precej visok delež neopredeljenih učiteljev tudi zaradi neustreznega izbora 

besed. Boljša trditev bi bila, da za poučevanje učencev s PP učitelji nimajo ustreznega znanja.  

 

Stališča do samega vključevanja učencev s PP v ROŠ sem preverjala s trditvama T7 in T8. 40% 

anketiranih učiteljev meni, da bi bili učenci s PP uspešnejši, če bi se šolali v posebnih 
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programih, 44% je pri tej trditvi neopredeljenih. Predvidevam, da je delež neopredeljenih 

precej visok, ker učitelji niti ne poznajo posebnih programov, programov z nižjim 

izobrazbenim standardom in ne znajo primerjati redne OŠ s prilagojenimi, posebnimi 

programi in se zato ne znajo opredeliti. 36% učiteljev meni, da je redna OŠ za učence s PP 

prezahtevna, 44% se pri tej trditvi ni odločilo za eno ali drugo skrajnost. Predvidevam, da je 

delež tako visok iz istega razloga kot pri prejšnji trditvi. Učitelji nimajo vpogleda v način dela 

v posebnih programih ali v prilagojenih programih z nižjim/enakovrednim izobrazbenim 

standardom, zato ne morejo oceniti, ali je redna OŠ prezahtevna. Delež tistih, ki menijo, da je 

ROŠ za učence s PP prezahtevna, pa je zelo majhen. 

 

S trditvijo, da učenec s PP vpliva na slabši učni uspeh celotnega razreda, se ni strinjalo 60% 

anketiranih učiteljev, 12% učiteljev pa meni, da učenec s PP vpliva na uspeh celotnega 

razreda.  

 

STALIŠČA SRP DO VKLJUČEVANJA UČENCEV S PP V ROŠ 

Vprašalnik je izpolnilo 53 specialnih pedagogov (N=53). Rezultate predstavljam v tabeli 15, za 

boljšo preglednost pa je v prilogi tabela s podrobnimi frekvencami za posamezno trditev.  

 

Specialni pedagogi so najvišje ocenjevali trditev, da je timsko delo pri oblikovanju 

indvidualiziranega programa nujno, saj so se s trditvijo strinjali vsi anketirani specialni 

pedagogi (M=4,87).  Prav tako so vsi anketirani specialni pedagogi mnenja, da je poučevanje 

učencev s PP lahko za učitelja pozitivna osebna in strokovna izkušnja (M=4,81).  

Glede prilagoditev imajo specialni pedagogi pozitivno stališče. 86% specialnih pedagogov 

meni, da le-te pozitivno vplivajo na uspeh učenca s PP. Prav tako pa je 68% anketiranih 

specialnih pedagogov mnenja, da prilagoditve, zapisane v inidividualiziranem programu, ne 

podpirajo nesamostojnosti učenca s PP (M=1,98) 

57% anketiranih specialnih pedagogov meni, da je učitelj, ki ima v razredu učenca s PP, bolj 

obremenjen, 40% specialnih pedagogov se pri tej trditvi ni odločilo za nobeno od skrajnih 

možnosti (M=3,83). Menim, da se specialni pedagogi zavedajo, da imajo učitelji nekoliko več 

dela, če imajo v razred vključene učence s PP, po drugi strani pa so učitelji obvezani k 

učinkovitemu poučevanju tudi teh učencev in je delo, ki pride poleg, njihova dolžnost, ki so 

jo sprejeli, ko so se odločili za poklic učitelja. 26% specialnih pedagogov se je strinjalo, da 

učenec s PP v razredu odvrača učiteljevo pozornost od ostalih učencev, 41% specialnih 

pedagogov se pri tej trditvi ni opredelilo. Menim, da so specialni pedagogi tako deljenega 

mnenja zaradi različnih izkušenj z učitelji. Nekateri učitelji se lažje soočajo z učencem s PP v 

razredu, ga ne doživljajo kot dodatno obremenitev in na ta način ne moti njihovega dela 

oziroma ne preusmerja učiteljeve pozornosti, spet drugi pa imajo z delom z učenci s PP 

negativne izkušnje, ki še podkrepijo njihova negativna stališča in doživljajo učenca s PP kot 

motnjo v razredu in se jim zdi, da se preveč časa posvečajo njim.  
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96% anketiranih specialnih pedagogov je mnenja, da učenec s PP v razredu nima vpliva na 

nižji učni uspeh ostalih učencev (M=1,15).  

 

Tabela 14: Ranžirna vrsta trditev o vključevanju učencev s PP v ROŠ glede na povprečno 

stopnjo strinjanja (SRP) 

R TRDITVE M 

1 Pomembno je, da učitelj pri oblikovanju individualiziranega programa za učenca s posebnimi 

potrebami aktivno sodeluje. 
4,87 

2 Poučevanje učencev s posebnimi potrebami je lahko za učitelja pozitivna osebna in strokovna 

izkušnja. 
4,81 

3 Prilagoditve poučevanja in ocenjevanja znanja pozitivno vplivajo na uspeh učencev s 

posebnimi potrebami. 
4,45 

4 Učitelj, ki ima v razredu učenca s posebnimi potrebami, je bolj obremenjen. 3,83 

5 Učitelji niso dovolj izobraženi za poučevanje učencev s posebnimi potrebami. 3,68 

6 Učenec s posebnimi potrebami lahko med poukom odvrača pozornost učitelja od ostalih 

učencev. 
2,83 

7 Redna osnovna šola je za učence s posebnimi potrebami prezahtevna. 2,19 

8 Učenci s posebnimi potrebami bi bili uspešnejši, če bi se šolali v posebnih programih. 2,15 

9 Učenec s posebnimi potrebami negativno vpliva na učni uspeh drugih učencev v razredu. 1,15 

10 Prilagoditve, zapisane v individualiziranem programu, povzročijo, da učenec s posebnimi 

potrebami še manj samostojno dela. 
1,98 

Legenda: R=rang, M=mediana 

 

58% specialnih pedagogov je mnenja, da učitelji niso dovolj izobraženi za delo z učenci s PP, 

32% se jih pri tej trditvi ni opredelilo. Še enkrat bom poudarila, da sem pri tej trditvi izbrala 

napačne besede in bi namesto »izobraženi« raje uporabila besedo »usposobljeni« in je bila 

trditev morda napačno razumljena.  

 

Stališča do vključevanja učencev s PP v ROŠ sem preverjala s trditvama T7 in T8. 50% 

anketiranih specialnih pedagogov je mnenja, da ROŠ ni prezahtevna za učence s PP, 41% 

specialnih pedagogov pa se pri tej trditvi ni opredelilo. Če povežem te rezultate z odgovori, 

pridobljenimi v odprtem vprašanju o vključevanju učencev s PP, sklepam, da je ta delež tako 

visok, ker so specialni pedagogi v večini poudarjali, da je vključitev učencev s PP ustrezna le 

pod določenimi pogoji (ki so navedeni v prejšnjem poglavju) in splošnega odgovora, da je 

ROŠ primerna za učence s PP, ne morejo podati. Tudi pri trditvi o tem, da bi bili učenci s PP 

uspešnejši v posebnih programih, so deleži precej podobni. 52% specialnih pedagogov meni, 

da poseben program ne bi vplival na uspeh učenca s PP, 38% je neopredeljenih, 8% se 

strinja, da bi bili učenci s PP uspešnejši v posebnih programih.  
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13.6.1 Razlike med stališči učiteljev in SRP do vključevanja učencev s PP v ROŠ 
Preverila sem, ali se stališča specialnih pedagogov in učiteljev do vključevanja učencev s PP v 

ROŠ statistično pomembno razlikujejo. Razlike sem preverjala s t-preizkusom. Rezultate 

predstavljam v tabeli 16. Trditve, kjer prihaja do statistično pomembnih razlik med obema 

skupinama, so v poudarjenem tisku in obarvane.  

Tabela 15: Rezultati t-preizkusa: Analiza razlik v stališčih do vključevanja učencev s PP v ROŠ 

 
Učitelji 

(N=50) 

SRP 

(N=53) 
 

 
M 

SD 

M 

SD 
t g Sig 

Redna osnovna šola je za učence s posebnimi potrebami 

prezahtevna. 

3,28 

1,051 

2,19 

1,1 
5,12 101 0,000 

Učenci s posebnimi potrebami bi bili uspešnejši, če bi se 

šolali v posebnih programih. 

3,38 

0,978 

2,15 

1,092 
5,94 100 0,000 

Učenec s posebnimi potrebami negativno vpliva na učni 

uspeh drugih učencev v razredu. 

2,16 

1,057 

1,15 

0,456 
6,35 101 0,000 

Prilagoditve, zapisane v individualiziranem programu, 

povzročijo, da učenec s posebnimi potrebami še manj 

samostojno dela. 

2,54 

1,045 

1,98 

1,135 
2,58 101 0,011 

Prilagoditve poučevanja in ocenjevanja znanja pozitivno 

vplivajo na uspeh učencev s posebnimi potrebami. 

4,06 

0,818 

4,45 

0,774 
2,5 101 0,014 

Pomembno je, da učitelj pri oblikovanju individualiziranega 

programa za učenca s posebnimi potrebami aktivno 

sodeluje. 

4,36 

0,827 

4,87 

0,342 
4,12 101 0,000 

Poučevanje učencev s posebnimi potrebami je lahko za 

učitelja pozitivna osebna in strokovna izkušnja. 

4,30 

0,909 

4,81 

0,395 
3,73 101 0,000 

Učitelj, ki ima v razredu učenca s posebnimi potrebami, je 

bolj  

obremenjen. 

4,44 

0,787 

3,83 

0,914 
3,62 101 0,000 

Učitelji niso dovolj izobraženi za poučevanje učencev s 

posebnimi potrebami. 

3,88 

1,1 

3,68 

0,956 
0,99 101 0,324 

Učenec s posebnimi potrebami lahko med poukom odvrača 

pozornost učitelja od ostalih učencev. 

3,64 

0,964 

2,83 

1,069 
4,03 101 0,000 

Legenda: M=mediana; SD=standardni odklon; t =vrednost t-preizkusa; g =stopnja prostosti; sig =stopnja značilnosti; najvišje 

povprečne vrednosti rezultatov in statistično pomembne razlike sig<0,05 so v odebeljenem tisku. 

Iz tabele 16 je razvidno da pri vseh ocenjevanih trditvah z izjemo »Učitelji niso dovolj 

izobraženi za poučevanje učencev s posebnimi potrebami.« prihaja med učitelji in SRP do 

statistično pomembnih.  

Obe skupini se strinjata, da učitelji niso dovolj izobraženi za poučevanje učencev s PP. Če 

rezultat povežem z odgovori na odprto vprašanja o vključevanju učencev s PP v ROŠ, so 

rezultati podobni. Obe skupini sta poudarili, da je za uspešno vključevanje pomembna 

izobraženost kadra, hkrati pa so, tako SRP kot tudi učitelji navajali, da učitelji nimajo dovolj 
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znanja za delo z učenci s PP. Še enkrat poudarjam: trditev, da »niso izobraženi«, ni ustrezna. 

Ustreznejša bi bila trditev, da za poučevanje nimajo dovolj znanja ali da niso usposobljeni.  

Učitelji se v primerjavi s specialnimi pedagogi statistično pomembno bolj strinjajo z 

naslednjimi trditvami: 

»Redna osnovna šola je za učence s posebnimi potrebami prezahtevna.« (M(U)=3,28, 
M(SRP)= 2,19) 

»Učenci s posebnimi potrebami bi bili uspešnejši, če bi se šolali v posebnih programih.« 
(M(U)=3,38, M(SRP)=2,15) 

»Učenec s posebnimi potrebami negativno vpliva na učni uspeh drugih učencev v razredu.« 
(M(U)=2,16, M(SRP)1,15) 

»Prilagoditve, zapisane v individualiziranem programu, povzročijo, da učenec s posebnimi 
potrebami še manj samostojno dela.« (M(U)=2,54, M(SRP)= 1,98) 

»Učenec s posebnimi potrebami lahko med poukom odvrača pozornost učitelja od ostalih 
učencev.« (M(U)=3,64, M(SRP)= 2,83) 

»Učitelj, ki ima v razredu učenca s posebnimi potrebami, je bolj obremenjen.« (M(U)=4,44, 
M(SRP)=3,83) 

Na podlagi zgornjih trditev lahko sklepam, da imajo učitelji bolj negativna stališča kot SRP do 

vključevanja učencev s PP v ROŠ, saj vse te trditve opredeljujejo negativna stališča do 

vključevanja učencev s PP v ROŠ. 

Do posebej velikih razlik prihaja pri trditvi, da je redna OŠ prezahtevna za učence s PP. 

Specialni pedagogi se s to trditvijo v glavnem ne strinjajo, učitelji pa so se s trditvijo strinjali v 

večjem številu. Prav tako je precej velika razlika pri vrednotenju trditve, da bi bili učenci s PP 

uspešnejši v posebnih programih. Menim, da so te razlike nekako pričakovane. Specialni 

pedagogi izhajajo iz lastne stroke, njihovo delo je, da pomagajo učencu s PP, ki je usmerjen v 

redni program osnovne šole, da iščejo poti, ki bi njegove primanjkljaje in motnje omilile in bi 

kljub težavam lahko napredoval. S strinjanjem s to trditvijo bi bili v konfliktu z lastno vlogo, ki 

jo imajo pri poučevanju učencev s PP, prav tako pa so specialni pedagogi izobraženi za 

inkluzivno izobraževanje učencev s PP in imajo znanja, s katerimi omogočajo učencem s PP 

slediti učnemu načrtu redne OŠ (če so motnje takšne, da omogočajo napredek). Učitelji na 

drugi strani pa izhajajo iz svoje stroke, ki je usmerjena v doseganje učnih ciljev, omejujejo jih 

standardi znanja, ki so merljivi in so podlaga za napredovanje in primerjanje z vrstniki, zato 

imajo pomisleke oziroma so bolj nagnjeni k ločenem izobraževanju učencev s PP.  

Izstopa tudi trditev, da učenec s PP odvrača učiteljevo pozornost od ostalih učencev v 

razredu. S to trditvijo se je strinjalo več učiteljev kot specialnih pedagogov, kar se mi ne zdi v 

redu. Učitelji so se s trditvijo strinjali zaradi dejstva, da imajo premalo znanja za delo z učenci 

s PP, zato pomeni učenec s PP za učitelje distrakcijo in imajo občutek, da večino časa 

posvetijo njemu. To stališče še podkrepi dejstvo, da morajo biti pozorni na upoštevanje vseh 

prilagoditev, ki so opredeljene v individualiziranem programu, kar je še težje, če je v razredu 
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več kot eden učenec. Specialni pedagogi pa se s trditvijo v glavnem niso strinjali in ne 

pojmujejo učenca s PP v razredu kot motnjo za učitelja.  

 

Specialni pedagogi se v primerjavi z učitelji statistično pomembno bolj strinjajo z naslednjimi 

trditvami: 

»Prilagoditve poučevanja in ocenjevanja znanja pozitivno vplivajo na uspeh učencev s 

posebnimi potrebami.« (M(SRP)=4,45, M(U)= 4,06) 

»Pomembno je, da učitelj pri oblikovanju individualiziranega programa za učenca s 

posebnimi potrebami aktivno sodeluje.« (M(SRP)=4,87, M(U)= 4,36) 

»Poučevanje učencev s posebnimi potrebami je lahko za učitelja pozitivna osebna in 

strokovna izkušnja.« (M(SRP)=4,81, M(U)= 4,30) 

Zgoraj naštete trditve opisujejo pozitivna stališča do vključevanja učencev s PP v ROŠ, kar 

pomeni, da imajo specialni pedagogi do vključevanja bolj pozitivna stališča od učiteljev.  

Specialni pedagogi bolj pozitivno vrednotijo prilagoditve, saj se jim zdi, da bolj pozitivno 

vplivajo na uspeh učenca s PP, kot to menijo učitelji. Učitelji morda ne zaznavajo vseh 

prilagoditev, ki so zapisane v individualiziranem programu kot zelo pomembne in jih ne 

izvajajo ali uporabljajo stalno. Prilagoditev ne vrednotijo tako visoko pomembno za napredek 

učenca s PP. Bolj so usmerjeni na doseganje samih ciljev in standardov znanja, z načinom, 

kako bodo učenci to dosegli, pa se na podlagi vseh pridobljenih rezultatov, ne ukvarjajo tako 

intenzivno, kot to počnejo specialni pedagogi. Analiza je še pokazala, da specialni pedagogi 

statistično bolj pogosto poudarjajo, da je aktivna udeležba učitelja pri oblikovanju 

individualiziranega programa zelo pomembna. Pri oblikovanju individualiziranega programa 

se opredelijo tudi prilagoditve. Predvidevam, da bi imeli učitelji bolj pozitivna stališča do 

prilagoditev, če bi dejansko sodelovali pri oblikovanju le-teh, verjetno bi v njih videli večji 

smisel oziroma bi argumentirali, zakaj določena prilagoditev ni ustrezna. To bi bilo pravo 

timsko oblikovanje individualiziranega programa.  

Hipotezo 1, ki pravi, da se stališča učiteljev in specialnih pedagogov o vključevanju otrok s PP 

v redne osnovne šole v programe s prilagojenim izvajanjem in DSP  statistično pomembno 

razlikujejo, lahko potrdim, saj prihaja do statistično pomembnih razlik pri 9 od 10 trditev. 
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13.7 OSEBNA POJMOVANJA UČITELJEV IN SPECIALNIH PEDAGOGOV O VLOGI 

SPECIALNEGA PEDAGOGA PRI DELU Z UČENCI S PP 
 

Glede na to, da sta v šoli prav učitelj in specialni pedagog v timu, ki skrbi za napredek, učenje 

in poučevanje učenca s PP sem želela preveriti, kako vidita svoji vlogi obe skupini. Vloge v 

timu morajo biti jasno opredeljene, saj lahko drugače pride do napačnih predstav, previsokih 

pričakovanj ali nesporazumov. Tudi tim učitelja in specialnega pedagoga ni izjema. Zanimalo 

me je, kakšna osebna pojmovanja imajo učitelji in specialni pedagogi o  vlogi specialnega 

pedagoga pri poučevanju učencev s PP in kje se mnenja razhajajo.  

Na odprto vprašanje o pojmovanju vloge specialnega pedagoga je odgovorilo vseh 50 

učiteljev in 49 specialnih pedagogov, vendar so bili odgovori zelo kratki. Vprašanje je bilo 

sestavljeno iz dveh delov. En del je spraševal o vlogi specialnega pedagoga, drugi del pa o 

vlogi učitelja. Predvidevam, da so bili odgovori skopi, ker je večina odgovarjala le na en del 

vprašanja. Odgovore sem obdelala s kvalitativno analizo. Razdelila sem jih v posamezne 

smiselne kategorije in jih preštela. Rezultate predstavljam v tabeli 17, zaradi bolj nazorne 

predstavitve razlik med učitelji in specialnimi pedagogi, pa sem vsako kategorijo v 

nadaljevanju še podrobneje analizirala. 

Tabela 16: Osebna pojmovanja o vlogi SRP pri delu z učencem s PP (po kategorijah) 

 SRP N=49 UČITELJ N=50 

KATEGORIJA f f% f f% 

POUČEVANJE UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI       

premagovanje primanjkljajev, motenj, ovir (iskanje učinkovitih metod...) 30 61,2% 13 26% 

drugačni načini poučevanja učenca s posebnimi potrebami 16 32,6% 14 28% 

nadgradnja učiteljeve razlage (nadoknadi zamujeno snov...) 0 0% 3 6% 

ODNOS DO UČITELJA     

Svetovanje (podpora z nasveti za delo z učencem) 20 40,8% 11 22% 

dopolnjevanje, enakovredni vlogi (timski pristop) 10 20,4% 16 32% 

ODNOS DO UČENCA S POSEBNIMI POTREBAMI     

spodbude, podpora, razumevanje, potrpežljivost 11 22,4% 17 34% 

fokus na enem učencu (ga dobro pozna, pozna primanjkljaj, specifike) 15 30,6% 8 16% 

popuščanje, nerealna predstava o učencu 0 0% 1 2% 

 

 

Na podlagi pridobljenih odgovorov sem oblikovala tri glavne kategorije, ki so posegale na 

področja pojmovanja vloge SRP v odnosu do učitelja, do učenca s PP in na področje 

poučevanja učenca s PP. Iz tabele 16 je tudi razvidno, da imajo SRP širša osebna pojmovanja 

o lastni vlogi, saj so deleži po posameznih kategorijah večji, kot so v kategorijah učiteljev. 
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Osebna pojmovanja o vlogi SRP pri poučevanju učencev s PP 

Na podlagi odgovorov sem oblikovala kategorijo, ki se nanaša na poučevanje učencev s PP. 

Učitelji in specialni pedagogi so opisovali specialnega pedagoga in njegovo vlogo pri 

poučevanju učencev s PP. Pri odgovorih prihaja do očitnih razlik v pojmovanju vloge 

specialnega pedagoga pri poučevanju učencev s PP. Odgovore prikazujem v spodnji sliki. 

 

 

 Slika 20: Vloga SRP pri poučevanju učencev s PP (v f%) 

 
Iz slike 20 lahko razberemo, da specialni pedagogi menijo, da je njihova vloga pri poučevanju 

učencev s PP premagovanje primanjkljajev, motenj in ovir (f%=61,2) in, da je njihovo delo 

tudi poučevanje učencev s PP na drugačne načine (f%=32,6). Navajam nekaj odgovorov: 

- »…SRP odpravlja primanjkljaje, težave.« 

- »…s svojim znanjem pripelje otroka na cilj z drugačnimi oblikami dela.« 

- »…osredotočen je na primanjkljaje in močna področja.« 

- »…specialni pedagog je ob učencu, da pomaga premagovati primanjkljaje…« 

- »…učencu individualno razloži, ponazori in predstavi snov, usmerjen v njegove 

težave…« 

- »…SRP dodatno razlaga na bolj konkretnem nivoju oziroma skuša zmanjšati otrokove 

primanjkljaje.« 

 

Specialni pedagog vstopa v šolo zaradi učenca s PP, nudi mu DSP, ki je namenjena 

odpravljanju primanjkljajev, ovir, motenj (ZUOPP, 2011), zato je njihova glavna vloga 

dejansko usmerjena v učenca in njegov primanjkljaj. V to kategorijo lahko uvrstimo tudi 

poučevanje na drugačne načine, saj gre pri DSP tudi za iskanje drugačnih načinov učenja in 

poučevanja, utrjevanje različnih tehnik, ki bi učencu pomagala pri delu, učenje strategij za 

premagovanje primanjkljajev, ipd, vsekakor pa specialni pedagog ni na šoli zaposlen zato, da 

bi nadomestil učiteljevo razlago. Temu so namenjene druge oblike dopolnilnega pouka in 

pomoči učitelja, staršev.  
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Osebna pojmovanja učiteljev o vlogi specialnega pedagoga pri poučevanju učencev s PP pa 

se razlikujejo od osebnih pojmovanj, ki jih imajo specialni pedagogi. Opazni sta predvsem 

skoraj enaki frekvenci pri dveh kategorijah. Navajali so, da je vloga specialnega pedagoga 

premagovanje ovir, motenj, primanjkljajev (f%=26), prav tako so navajali tudi, da specialni 

pedagog predvsem poučuje na drugačen način (f%=28). Zdi se mi, da učitelji ne znajo točno 

opredeliti vloge specialnega pedagoga na šolah in kaj počnejo z učenci s PP. To se je pokazalo 

že pri njihovih odgovorih na odprto vprašanje o DSP, kjer so bili rezultati precej različni.  

- »Specialni pedagog učenca poučuje na drugačen način, z drugimi tehnikami in 

metodami…« 

- »Specialni pedagog zna na različne načine razložiti snov, da si jo učenec lažje 

zapomni…« 

- »Specialni pedagog se osredotoča na razvijanje tistih področij, kjer ima učenec težave, 

primanjkljaje…« 

- »…specialni pedagog skuša na različne načine odpraviti  oz. zmanjšati primanjkljaje 

pri učencu…« 

 

6% anketiranih učiteljev pa meni, da je glavna vloga specialnega pedagoga pri poučevanju 

učencev s PP dodatna razlaga oz. nadgradnja učiteljeve razlage. 

- » …specialni pedagog utrjuje snov, ki je učenec ni razumel…« 

- »…specialni pedagog nadgradi delo učitelja, ko je to potrebno…« 

- »…specialni pedagog zna na različne načine razložiti in dodatno ponazoriti snov, da s 

jo učenec lažje zapomni…« 

 

Osebna pojmovanja o odnosu SRP do učitelja 

Med odgovori, kakšno vlogo ima specialni pedagog pri delu z učencem s PP, so se pojavili 

tudi odgovori, ki so se nanašali na odnos specialnega pedagoga do učitelja. Odgovore sem 

razdelila v dve kategoriji in jih predstavljam v sliki 21. 

 

 

Slika 21: Odnos SRP do učitelja (v f%) 

Specialni pedagogi so mnenja, da je njihova glavna vloga v odnosu do učitelja svetovanje in 

strokovna podpora (f%=40,8), kar so navajali že v odprtem vprašanju o timskem delu. Glede 
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na to, da je obravnava učenca s PP timsko naravnana, je ena od nalog specialnega pedagoga 

tudi strokovna podpora in svetovanje učitelju in pomoč pri razumevanju učenčevega 

primanjkljaja. Navajam nekaj odgovorov: 

- » …s svojim specifičnim znanjem pomaga učitelju…« 

- » …nudi pomoč in podporo učitelju, mu pomaga razumeti otroka…« 

- » …usmerja tudi učitelja…« 

- » …učitelju skuša pomagati razumeti otroka, njegovo težavo, mu svetovati…« 

 

Tudi učitelji so navajali, da je ena od vlog specialnega pedagoga strokovna podpora in 

izmenjava znanja (f%=22), so pa večkrat omenili, da sta vlogi predvsem enakovredni (f%=32).  

- »Specialni pedagogi so nujni na šolah, saj lahko učiteljem svetujejo, katere metode ali 

didaktične pristope bi bilo dobro uporabiti pri učencu…« 

- »…pomaga učitelju z nasveti, kako prilagajat, kaj lahko naredimo drugače…« 

- »..pomaga učitelju razumeti primanjkljaj…« 

- »…vlogi sta enakopravni…« 

- »..vsak ima svojo vlogo, vendar se obe prepletata in povezujeta.« 

- »…eden brez drugega ne moreta, sta enako pomembna, njuno delo se dopolnjuje…« 

 

Tudi specialni pedagogi so omenjali, da sta vlogi enakovredni (f%=20,4%), vendar manj 

pogosto kot so to omenjali učitelji. A. Opara(1996) poudarja, da lahko oba strokovnjaka 

usmerita svojo pozornost na učenca s PP šele takrat, ko začutita, da potrebujeta eden 

drugega pri obravnavi učenca s PP.  

 

Osebna pojmovanja o odnosu SRP do učenca s PP 

Glede na to, da je delo specialnega pedagoga neposredno povezano z učencem s PP, je bilo 

precej odgovorov vezanih tudi na njegov odnos do učenca s PP. Odgovore sem razvrstila v 

kategorijo, ki je opisovala odnos SRP do učenca s PP.  

 

 

Slika 22: Odnos SRP do učenca  s PP (v f%) 
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Specialni pedagogi zelo dobro poznajo učenca s PP, poznajo njegove posebnosti in 

prepoznajo njegova močna področja in primanjkljaje, usmerjeni so v učenca s PP in njegovo 

delo (f%=30,6), prav tako so navajali, da je njihova naloga predvsem spodbujanje učenca 

(f%=22,4), podpora in razumevanje. Menim, da je ena od najpomembnejših nalog in vlog 

specialnega pedagoga prav spodbuda in opora učencu. Učencu s PP nudijo oporo in 

predstavljajo nekoga, na katerega se lahko zanesejo, prosijo za pomoč. Načeloma se med 

specialnim pedagogom in učencem razvije posebna vez, ki pomembno vpliva na učenčevo 

»življenje« v šoli in na njegovo delo.  

- »Spec.ped. mora biti otroku opora in tisti člen, na katerega se lahko vedno zanese…« 

- »Spec.ped. se osredotoči na učenčeve težave in njegove posebnosti.« 

- »Specialni pedagog ima samo enega učenca, ki ga uči in se mu lahko brez težav 

posveča, ga pozna.« 

- »Učitelj dela s skupino, zato se pogosto ne more osredotočiti na posameznika, da bi 

ugotovil, kje ima težave, kako rešuje naloge, specialni pedagog pa lahko pri 

individualnem delu vse te postopke spremlja in ugotovi, na kateri stopnji prihaja do 

težav in kje potrebuje pomoč.« 

- »Specialni pedagog načeloma srečuje učenca manjkrat in je zato bolj usmerjen v 

njegove primanjkljaje.« 

- »Specialni pedagog lahko nudi učencu več spodbude in pomoči.« 

- »Specialni pedagog je na šoli v prvi vrsti za učenca, je njegova opora in 

spodbujevalec…« 

 

Učitelji so navajali, da je spodbujanje učenca s PP ena od nalog SRP v odnosu do učenca s PP 

(f%=34). Specialnega pedagoga vidijo kot podpornika, zaupnika in nekoga, na katerega se 

učenec obrne, ko je v težavah. Navajam odgovore, ki kažejo na to: 

- »Specialni pedagog je učenčeva opora, kamor lahko pride s težavo tudi takrat, kadar 

se ne more obrniti na kakšnega učitelja.« 

- » Specialni pedagog učencu pomaga na svojem področju, mu pomaga s pogovori…« 

- » Oba imata enako pomembni vlogi, njuno delo se dopolnjuje…« 

- » Specialni pedagog stke z otrokom posebno vez in otroku nudi bistveno več, kot bi 

mu lahko dal učitelj, ki dela z večjo skupino…« 

 

Prav tako so izpostavljali, da so specialni pedagogi usmerjeni v enega učenca in v posebnosti 

posameznika (f%=16), vendar sem začutila te komentarje v bolj negativnem smislu.  

Navajam nekaj odgovorov učiteljev, ki imajo negativen prizvok: 

- »Specialni pedagog večinoma dela individualno in lahko prilagaja metode, čas učencu 

in njegovim težavam, ki jih najbolj pozna…učitelji pa moramo poučevati cel 

oddelek…« 
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- »Specialni pedagog ima samo enega učenca in se lahko osredotoči na njegove 

specifike, učitelj pa ima veliko učencev in se ne more tako posvetiti samo učencu s 

posebnimi potrebami.« 

- »Specialni pedagog je učitelji lahko v veliko pomoč, ko odpelje iz razreda učenca s PP 

in se lahko učitelj takrat bolj posveti drugim učencem.« 

 

En učitelj je omenil  tudi popuščanje in nerealno sliko učenca kot eno od značilnosti 

specialnega pedagoga v odnosu do učenca s PP.  

- »Specialni pedagog po navadi ne vidi realne slike učenca, zato večkrat deluje 

popustljivo in učenca zagovarja.« 

 

13.7.1 Primerjava osebnih pojmovanj učiteljev in SRP o vlogi specialnih pedagogov 

pri delu z učenci s posebnimi potrebami 
Ker sem želela preveriti, ali se osebna pojmovanja učiteljev in specialnih pedagogov o vlogi 

specialnega pedagoga pri delu z učencem s PP razlikujejo, sem jih preverila s Hi-kvadrat 

preizkusom. V tabeli 17 predstavljam rezultate. Tiste kategorije, pri katerih prihaja do 

statistično pomembnih razlik med učitelji in SRP so obarvane in okrepljene. Za zadnji dve 

kategoriji nisem izračunala vrednosti χ2, ker so frekvence majhne.  

 

Tabela 17: Rezultati χ2-preizkusa: Osebna pojmovanja učiteljev in SRP o vlogi SRP pri delu z 

učencem s PP  

 

 

Legenda: χ2-vrednost hi kvadrata, g-stopnja prostosti, p-stopnja značilnosti 

 
Obe skupini imata ustrezna osebna pojmovanja o  vlogi SRP, vendar učitelji ne pojmujejo 

vloge SRP tako, kot jo pojmujejo SRP. Specialni pedagogi imajo o lastni vlogi bolj strokovno 

ustrezna osebna pojmovanja, saj menijo, da je njihova vloga premagovanje učenčevih ovir in 

primanjkljajev ter svetovanje in strokovna podpora učitelju. Svojo vlogo vidijo tudi v obliki 

drugačnih načinov poučevanja, kar verjetno izhaja iz dejstva, da je snov DSP največkrat 

kombinacija učne snovi in tehnik za odpravo primanjkljajev in se trudijo učencu snov 

 SRP UČITELJI  

 f f 
Vrednost 

χ2 
g P 

Premagovanje ovir, motenj, 
primanjkljajev 

61,2% 26% 12,5 1 0,001 

Svetovanje in strokovna podpora 40,8% 22% 4,07 1 0,05 

Drugačni načini poučevanja 32,6% 28% 0,25 1 0,60 

Poznavanje učenčevih posebnosti 30,6% 16% 2,96 1 0,05 

Spodbujanje učenca 22,4% 34% 1,63 1 0,20 

Enakovredni vlogi z učiteljem 20,4% 32% 1,72 1 0,20 

Popuščanje učencu s PP 0% 2% / / / 

Nadgradnja učiteljeve razlage 0% 0% / / / 
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predstaviti tudi na drugačne načine in po drugih poteh. Specialni pedagogi svojo vlogo pri 

poučevanju učencev s PP ocenjujejo kot enakovredno z učiteljem, poudarjajo, da lahko 

dobro delata le z interdisciplinarnim povezovanjem in sodelovanjem. V šoli so zato, da 

spodbujajo učenca in mu nudijo podporo, kar je za učenca s PP zelo pomembno, saj imajo ti 

učenci praviloma slabšo samopodobo, zaupanje vase in lahko najdejo v specialnem 

pedagogu zaupnika in nekoga, na katerega se lahko v stiski zanesejo, poleg tega pa specialni 

pedagogi poznajo učenca, njegovo specifično delovanje in so osredotočeni na njegova 

močna področja in primanjkljaje.  

 

Po mojem mnenju imajo učitelji strokovno manj primerna osebna pojmovanja o vlogi 

specialnega pedagoga pri delu z učencem s PP. Menim, da se premalo zavedajo dejstva, da je 

SRP v prvi vrsti na šoli zaposlen zato, da učencem s PP pomaga pri premagovanju 

primanjkljajev in motenj. Učitelji vidijo specialnega pedagoga predvsem kot spodbujevalca in 

podpornika učencu s PP. Predvidevam, da je do teh rezultatov prišlo, ker učitelji nimajo 

vpogleda v delo specialnega pedagoga ali pa ne vedo točno, kakšno vlogo naj bi specialni 

pedagog v šoli imel. Menijo, da specialni pedagog učencu z drugačnimi načini poučevanja 

pomaga napredovati, prav tako pa tudi odpravlja primanjkljaje in motnje, ki jih ima učenec. 

Omenili so še, da je specialni pedagog usmerjen v enega učenca in pozna njegovo specifiko, 

se pa po njihovem mnenju lahko zgodi, da na učenca ne gleda enako kot učitelj in mu zato 

popušča.  

Iz tabele 17 lahko razberemo, da prihaja do statistično pomembnih razlik v treh kategorijah. 

Prva kategorija so pojmovanja, ki posegajo na področje poučevanja učencev s PP. SRP 

statistično bolj pogosto menijo, da je njihova glavna naloga pri poučevanju učencev s PP 

premagovanje ovir, primanjkljajev in motenj. Prav tako v statistično pomembno večji meri 

kot učitelji pojmujejo lastno vlogo tudi kot vlogo strokovnega podpornika. Statistično 

pomembno pa se razlikujejo tudi tista osebna pojmovanja SRP in učiteljev, ki posegajo na 

področje poznavanja učenčevih posebnosti.  

Hipotezo lahko zavrnem v treh kategorijah, saj prihaja med učitelji in SRP do statistično 

pomembnih razlik. Do statistično pomembnih razlik med osebnimi pojmovanji učiteljev in 

specialnih pedagogov je prišlo v kategoriji »premagovanje ovir, motenj, primanjkljajev«  

 

Hipotezo 5,  s katero sem predvidevala, da se osebna pojmovanja učiteljev in SRP o vlogi SRP 

pri delu z učencem s PP razlikujejo, lahko delno potrdim. Do statistično pomembnih razlik 

med učitelji in SRP prihaja pri pojmovanju SRP kot tistega, ki odpravlja primanjkljaje, ovire in 

motnje. Prav tako prihaja do statistično pomembnih razlik med učitelji in SRP pri pojmovanju 

SRP kot strokovnega svetovalca in podpornika.  
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13.8 OSEBNA POJMOVANJA SRP IN UČITELJEV O VLOGI UČITELJA PRI DELU Z 

UČENCI S PP V ROŠ 

Ravno tako, kot so me zanimala pojmovanja vloge specialnega pedagoga, so me zanimala 

tudi osebna pojmovanja učiteljev in specialnih pedagogov o vlogi učitelja pri poučevanju 

učencev s PP v ROŠ. 

Na vprašanje je odgovorilo vseh 50 učiteljev in 50 specialnih pedagogov. Odgovori so bili 

precej kratki, vendar raznoliki. Razvrstila sem jih lahko v iste kategorije, kot sem jih uporabila 

pri pojmovanjih o vlogi specialnega pedagoga. Odgovore predstavljam v tabeli 19, vsako 

kategorijo pa sem v nadaljevanju še podrobneje predstavila.  

 Tabela 18: Osebna pojmovanja učiteljev in SRP o vlogi učitelja pri delu z učencem s PP (po 

kategorijah) 

  SRP N=49 UČITELJ N=50 

KATEGORIJA f f% f f% 

POUČEVANJE UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI     

posredovanje znanja (sledenje UN, pomoč pri osvajanju znanja) 16 32,6% 19 38% 

prilagajanje poučevanja, metod, oblik, ocenjevanja znanja 22 44,9% 9 18% 

ODNOS S SPECIALNIM PEDAGOGOM     

poroča o otroku (uspešnost strategij, posebnosti, ki jih opazi med poukom) 3 6,1% 11 22% 

dopolnjevanje, enakovredni vlogi, timski pristop 14 28,6% 12 24% 

odprt za predloge, nasvete za delo 9 18,4% 5 10% 

ODNOS Z UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI     

usmerjanje v skupini  15 30,6% 5 10% 

občutljivost za primanjkljaj, razumevanje, podpora, iskanje močnih področij 13 26,5% 5 10% 

 

Osebna pojmovanja o vlogi učitelja pri poučevanju učencev s PP 

O vlogi učitelja so pisali podobno, kot o vlogi specialnega pedagoga. Odgovori so bili 

povezani s samim poučevanjem UPP, zato sem lahko oblikovala kategorijo poučevanje 

učencev s PP. V sliki 23 predstavljam rezultate obeh skupin.  

 

 

Slika 23: Vloga učitelja pri poučevanju učencev s PP (v f%) 
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Specialni pedagogi menijo, da morajo učitelji pri poučevanju učencev s PP prilagajati način 

poučevanja, uporabljati različne metode in oblike dela, ipd. (f%=44,9), njegovo vlogo pa 

vidijo v posredovanju znanja učencem po učnem načrtu, ki velja za vse (f%=32,6). Menim, da 

so ta osebna pojmovanja ustrezna, saj učitelj dela s celo skupino učencev in so njegovi cilji 

opredeljeni v učnem načrtu, ki ga je potrebno upoštevati. Učitelji pa so obvezani k 

ustvarjanju, iskanju in izvajanju takšnih strategij in ukrepov pomoči, ki jih učenec potrebuje 

na individualni ravni. Eden od elementov je tudi prilagajanje poučevanja in upoštevanje 

prilagoditev, ki so opredeljene v individualiziranem programu. Moram pa poudariti, da le 

prilagajanje poučevanja ni dovolj, saj tudi učitelj raziskuje in spoznava učenca, saj z njim 

preživi največ časa. Navajam nekaj odgovorov SRP: 

- »Učitelj je tisti, ki vodi proces poučevanja, vmes pa prilagaja zahtevnost in diferencira 

pot za učence s PP.« 

- »Učitelj podaja učno snov na učencu razumljiv način…« 

- »Učiteljeva naloga je kvalitetno poučevanje s tem, da posebno pozornost posveti 

učencu s PP…« 

 

Učitelji pa svojo vlogo vidijo predvsem v posredovanju znanja (f%=38), pri tem pa so v 

bistveno manjši meri kot SRP navajali, da morajo poučevanje prilagajati posameznim 

učencem in pouk individualizirati (f%=18%). Menim, da takšna pojmovanja niso strokovno 

ustrezna, saj so učitelji zakonsko obvezani k upoštevanju učenca in njegovih individualnih 

potreb. 12. člen Zakona o osnovni šoli (2006) pravi: »Izobraževanje učencev z učnimi 

težavami se izvaja v skladu s tem zakonom tako, da jim šola prilagodi metode in oblike dela 

ter jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske 

pomoči.« Učitelji pa v svojih odgovorih ne izražajo posebne skrbi do tega, da svoje delo 

prilagajajo učencu s PP, ampak le prenašajo snov in poučujejo v skladu z učnim načrtom. 

Navajam odgovore učiteljev:  

- »Učitelj poučuje in skrbi za to, da učenec sledi učnim ciljem…« 

- »Učitelj je tisti, ki prilagaja snov in cilje, da bi bil učenec uspešen, vendar v okviru 

učnih ciljev in standardov znanj.« 

- »Učitelj skuša znotraj razreda diferencirati pouk, da lahko učenec s PP napreduje.« 

- »Učitelj vodi proces pridobivanja znanja…« 

 

Osebna pojmovanja o odnosu učitelja do SRP 

Specialni pedagogi in učitelji so opisovali odnos, ki naj bi ga imel učitelj do specialnega 

pedagoga oziroma in kako naj bi potekalo njuno skupno delo. V sliki 24 predstavljam 

odgovore po posameznih kategorijah. 
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Slika 24: Odnos učitelja do SRP (v f%) 

Specialni pedagogi so največkrat navedli, da mora biti med učiteljem in specialnim 

pedagogom pozitivna soodvisnost. Pri delu naj bi se dopolnjevala in imela enakovredno 

vlogo (f%=28,6). Poudarjali so tudi, da morajo biti učitelji odprti za njihove predloge in jih 

upoštevati (18,4%). S tem je predvsem mišljeno, da upoštevajo prilagoditve, ki so 

opredeljene v individualiziranem programu ter predloge za delo, ki jih specialni pedagogi 

podajo. Menim pa, da so učitelji tisti, ki z učencem preživijo največ časa, ga najbolje poznajo 

in prvi vidijo njegove težave, zato je kategorija »poročanje o učencu s PP« po mojem mnenju 

premalokrat navedena. S poročanjem o učencih s PP je mišljeno spremljanje učenca v 

razredu, opazovanje… Učitelji niso zgolj tisti, ki sledijo nasvetom in smernicam specialnih 

pedagogov, ampak so pri delu z učencem aktivni raziskovalci učenčevega funkcioniranja in 

lahko bistveno pripomorejo k napredku učenca, ne zgolj z upoštevanjem sugestij specialnega 

pedagoga. Navajam nekaj odgovorov specialnih pedagogov: 

- »Pri učencu s PP oba sodelujeta enakovredno.« 

- »Oba imata pomembno nalogo, da delujeta kot ekipa pri podpori otroku s PP.« 

- »Delo je lažje, če učitelj in specialni pedagog enakovredno sodelujeta, skušata skupaj 

iskati rešitve, spoštujeta mnenje drug drugega…« 

- »Tukaj ni nobena vloga boljša, bolj pomembna, saj sta za napredek učenca 

pomembna oba.« 

- »Učitelj prilagaja pouk in poroča o rezultatih.« 

- »Učitelj mora biti odprt za poučevanje učencev s PP in sprejemati pomoč SRP« 

- »Prilagaja proces poučevanja in okolje, kolikor ga lahko.« 

- »Pozna cilje, ki jih mora učenec dosegati, jih prilagaja in vključuje v svoje delo 

specialno didaktične prvine.« 

- »Učitelj je pomemben člen, saj je ves čas z otrokom, prilagajati mora način 

poučevanja, sodelovati s specialnim pedagogom.« 

- »Učitelj v razredu poučuje vse učence hkrati, zato ima vlogo prenosa snovi, 

vključevanja učenca v skupino…« 
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- »Vlogi se prepletata, zato je sodelovanje obeh strokovnjakov nujno. Prav je, da si 

posredujeta informacije in dobre stvari, ki pri učencu delujejo.«  

 

Tudi učitelji so poudarili, da je pozitivna soodvisnost in sodelovanje med učiteljem in 

specialnim pedagogom ključna (f%=24), kar se mi zdi zelo pozitivno. V primerjavi s 

specialnimi pedagogi so učitelji večkrat navedli, da specialnim pedagogom poročajo o 

učencu, o njegovem funkcioniranju, uspešnosti…(f%=22). Navajam nekaj primerov:  

- »Vsak ima svojo vlogo, vendar se dopolnjujeta in povezujeta.« 

- »Oba imata enako pomembni vlogi, njuno delo se dopolnjuje, eden brez drugega ne 

moreta uspešno delati.« 

- »Imata enakovredno vlogo, pri delu se morata dopolnjevati.« 

- »Učitelj mora specialnemu pedagogu poročati o težavah, napredku…, da lahko 

specialni pedagog dela.« 

- »Sodelovanje obeh je ključ do uspeha.« 

- »Imata enako pomembni vlogi, saj se morata pri delu dopolnjevati.« 

- »Sodeluje z učiteljem in spremlja učenca v razredu, ga opazuje in s temi informacijami 

pomaga specialnemu pedagogu.« 

 

Učitelji so navajali tudi dejstvo, da morajo biti odprti za predloge, ki jih poda specialni 

pedagog, vendar v manjšem deležu (f%=10), vendar so dejstvo, da potrebujejo njegovo 

pomoč in podporo najpogosteje navajali že pri odprtem vprašanju o tem, kako si 

predstavljajo učinkovito timsko delo. 

- »Specialni pedagogi podučijo učitelja o učenčevem primanjkljaju, ker nimajo 

ustreznega znanja.« 

- »Učitelj potrebuje specialnega pedagoga, da mu pomaga razumeti otrokov 

primanjkljaj.« 

 

Osebna pojmovanja o odnosu učitelja do učenca s PP 

Prav tako, kot so učitelji in specialni pedagogi opisovali odnos učitelja do specialnega 

pedagoga, so opredelili tudi odnos učitelja do učenca s PP. Oblikovala sem kategorijo, ki 

opisuje odnos učitelja do učenca s PP. Rezultate predstavljam v sliki 25. 
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Slika 25: Odnos učitelja do učenca s PP (v f%) 

Specialni pedagogi menijo, da je glavna naloga učitelja v odnosu do učenca s PP obravnava in 

vodenje v skupini, da ga vključuje vanjo in poskrbi, da je učenec sprejet in aktiven (f%=30,6). 

Poleg tega pa so poudarili, da je razumevanje učenčevega primanjkljaja, njegovih posebnosti 

in individualnih potreb, ki jih učenec s PP ima, zelo pomembno, saj lahko le tako dobro 

delata (f%=26,5). Pozitivna stališča do učencev s PP so dobra iztočnica za delo. Navajam 

odgovore specialnih pedagogov: 

- » Učitelj usmerja učenca v skupini.« 

- » Učitelj mora biti odprt in pripravljen na poučevanje učencev s PP.« 

- » Učitelj vključuje učenca v skupino in širše socialno okolje.« 

- » V prvi vrsti mora biti odprt za motnje, sprejeti učenca…« 

- » Usmerja učenca med poukom, se ga trudi razumeti in mu pomagati.« 

 

Učitelji pa niso pogosto opisovali svojega odnosa z učencem s PP. Menim, da so bili bistveno 

bolj skoncentrirani na navajanje prenašanja snovi, sledenja učnemu načrtu in prilagajanju 

pouka, dela s celotno skupino (f%=10). 

- »Učitelji vodimo učenca v razredu in mu skušamo pomagati v skupini…« 

- »Prilagaja delo v skupini v okviru svojih zmožnosti.« 

- »Učitelj je tam, da otroka usmerja v času pouka…« 

 

Niso pa se osredotočili na razumevanje učenca in njegovih potreb, čeprav se tukaj vse skupaj 

pravzaprav začne, torej pri sprejemanju in razumevanju drugačnosti. Le 10% učiteljev je 

navedlo, da je razumevaje učenca in njegovih potreb nujno.  

- »Učitelj mora razumeti učenčeve manjke in jih sprejeti kot del njega.« 

- »Učitelj skuša razumeti učenčev primanjkljaj in mu tako pomagati…« 

 

Nekateri odgovori so kazali tudi na negativna osebna pojmovanja oziroma je v njih čutiti 

prizvok neodobravanja prilagoditev in iskanje vzrokov, zakaj ne morejo prilagajati pouka po 

meri učenca s PP. 

- »Učitelj ima veliko skupino učencev in se ne more usmeriti samo na enega.« 

- »Učitelj uči učenca v »nepopolnih« okoliščinah, poučevati mora cel oddelek in v tem 

najti čas za učenca, ki potrebuje pomoč.« 

- »Učitelj se lahko posveti ostalim učencem, ko ima učenec uro DSP.« 

- »Učitelj prilagaja poučevanje, vendar tako, da s tem ne ovira drugih učencev.« 
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13.8.1 Primerjava osebnih pojmovanj SRP in učiteljev o vlogi učitelja pri delu z 

učencem s PP 
Osebna pojmovanja učiteljev in specialnih pedagogov predstavljam v tabeli 20. Z Hi-kvadrat 

preizkusom sem želela preveriti, ali obstajajo statistično pomembne razlike med SRP in 

učitelji v osebnih pojmovanjih o vlogi učitelja pri delu z učencem s PP. Tiste kategorije, pri 

katerih prihaja do statistično pomembnih razlik med učitelji in SRP so obarvane in 

okrepljene. Za zadnji dve kategoriji nisem izračunala vrednosti χ2, ker so frekvence majhne.  

Tabela 19: Osebna pojmovanja učiteljev in SRP o vlogi učitelja pri delu z učencem s PP  

 SRP 
f % 

UČITELJ 
f % 

Vrednost 
χ2 

g P 

Prilagajanje poučevanja 44,9% 18% 8,32 1 0,01 

Posredovanje znanja 32,6% 38% 0,31 1 0,50 

Obravnava v skupini 30,6% 10% 6,522 1 0,025 

Dopolnjevanje s SRP 28,6% 24% 0,27 1 0,60 

Razumevanje učenčevega primanjkljaja 26,5% 10% 4,55 1 0,05 

Odprtost za predloge SRP 18,4% 10% / / / 

Poročanje o učencu s PP 6,1% 22% / / / 

Legenda: χ2-vrednost hi kvadrata, g-stopnja prostosti, p-stopnja značilnosti 

 

Očitno je, da učitelji svojo vlogo pri poučevanju učencev s PP vidijo predvsem kot vlogo 

prenašalca znanja. Poleg posredovanja znanja je njihova vloga še poročati SRP svoja 

opažanja, da se lahko pri delu dopolnjujeta. 

Menim, da se učitelji premalo zavedajo pomena prilagajanja procesa poučevanja, 

ocenjevanja znanja, metod in oblik dela učenčevim individualnim potrebam. Eno od načel 

vzgoje in izobraževanja učencev s PP je tudi zagotavljanje ustreznih pogojev, ki omogočajo 

optimalni razvoj posameznega otroka (Bela knjiga, 2011), kamor sodi tudi prilagajanje 

procesa poučevanja in kurikularne prilagoditve. Seveda sodijo sem še prilagoditve okolja in 

prostora. Morda izhajajo iz svojega lastnega prepričanja, da niso izobraženi za delo z učenci s 

PP in prilagajanje tako ne sodi med njihove naloge. Raziskava Ducman (2013) je pokazala, da 

si učitelji prilagoditve interpretirajo po svoje, izvajajo le nekatere in druge ignorirajo. Tud i v 

odgovorih je bilo začutiti nekoliko negativne prizvoke in  poudarjanje, da imajo delo s 

celotno skupino in da ne morejo prilagajati vsega enemu posamezniku (navedbe odgovorov 

v prejšnjem poglavju).  

 

Specialni pedagogi pa vidijo učiteljevo vlogo popolnoma drugače. Po njihovem mnenju je 

najpomembnejša naloga upoštevanje prilagoditev in prilagajanje dela individualnim 

potrebam učenca. Šele na to pride samo posredovanje znanja in delo z učencem v skupini, 

spremljanje njegovega dela in funkcioniranja na ravni celega razreda. Poudarili so še, da je 

pomembno, da učitelj razume in sprejema učenca in njegov primanjkljaj, ter da se njuno delo 

tako lahko dopolnjuje. Po mojem mnenju imajo specialni pedagogi bolj strokovno ustrezna 
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osebna pojmovanja o vlogi učitelja, če imamo v mislih optimalen razvoj učenca s PP, ki je 

vključen v program s prilagojenim izvajanjem in DSP.  

Dejstvo, da obe skupini vidita vlogo precej različno, lahko pomeni, da prihaja pri sodelovanju 

med obema do težav. Če specialni pedagogi poudarjajo, da morajo učitelji prilagajati svoje 

delo učencem s PP, učitelji pa vidijo svojo vlogo predvsem v prenašanju znanja, je timsko 

delo med njima težko.  

 

Hipotezo 4, s katero sem predvidevala, da se osebna pojmovanja učiteljev in specialnih 

pedagogov o vlogi učitelja razlikujejo, lahko potrdim za tri kategorije.  

 

Do statistično pomembnih razlik med osebnimi pojmovanji učiteljev in SRP o vlogi učitelja pri 

delu z učencem s PP, prihaja v treh kategorijah. SRP zaznavajo vlogo učitelja statistično bolj 

pogosto kot vlogo tistega, ki prilagaja proces poučevanja učenčevim vzgojno izobraževalnim 

potrebam, prav tako pa prihaja do statistično pomembnih razlik tudi pri pojmovanju učitelja 

kot tistega, ki učenca obravnava in vodi v skupini. To vlogo učitelja bolj pogosto izpostavljajo 

SRP. Prav tako pa so statistično pomembne razlike tudi pri osebnih pojmovanjih vloge 

učitelja kot tistega, ki razume oz. mora razumeti učenčev primanjkljaj. SRP so ta vidik 

poudarili bolj pogosto kot učitelji.  
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14 ZAKLJUČEK 
 

V diplomskem delu sem raziskovala, kakšna osebna pojmovanja in stališča imajo učitelji in 

specialni pedagogi do dela z učenci s posebnimi potrebami. Izhajala sem iz lastnih izkušenj, 

saj sem menila, da lahko tudi neustrezna ali različna osebna pojmovanja in stališča do 

različnih vidikov dela z učenci s posebnimi potrebami, vplivajo na kakovost dela z učencem. 

Osredotočila sem se na timsko delo med učiteljem in specialnim pedagogom, na možnost 

vključevanja učencev s posebnimi potrebami v redne osnovne šole, na dodatno strokovno 

pomoč in na vloge, ki jih imata oba strokovnjaka pri delu z učencem s posebnimi potrebami.  

Menim, da moja raziskava, čeprav je narejena na majhnem vzorcu, dovolj nazorno opisuje 

trenutno stanje na slovenskih šolah, ki sprejemajo vse večje število učencev s posebnimi 

potrebami, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo.  

 

Pred raziskavo sem pričakovala, da razlik med stališči specialnih pedagogov in učiteljev do 

timskega dela ne bo, saj je timski način dela tisti, ki prinaša boljše rezultate v krajšem času in 

je v pedagoški praksi nujen. Na podlagi statistične obdelave pa sem identificirala razlike. 

Specialni pedagogi in učitelji se zavedajo, da je za uspešno timsko delo pomembno 

medsebojno razumevanje, prav tako pa poudarjajo, da je za uspešno delo z učencem s 

posebnimi potrebami pomembno, da specialni pedagog deli svoje strokovno znanje z 

učiteljem, ki tega znanja nima. Kljub temu pa sem ugotovila, da imajo specialni pedagogi bolj 

pozitivna stališča do timskega dela. Specialni pedagogi statistično pomembno bolj pogosto 

poudarjajo, da je za uspešno timsko delo pomembna pozitivna soodvisnost med člani tima, 

prav tako pa se zavedajo, da so ključnega pomena za uspešno delo jasno opredeljeni cilji. 

Specialni pedagogi še poudarjajo, da je za uspešno načrtovanje individualiziranega dela 

pomembno sodelovanje obeh članov tima. Ugotovila sem, da učitelji prelagajo odgovornost 

za izvajanje individualiziranega programa na specialnega pedagoga, prav tako pa doživljajo 

evalvacijo individualiziranega programa kot manj pomemben del dela z učencem s 

posebnimi potrebami.  

S kvantitativno analizo odgovorov na odprto vprašanje sem predstavila osebna pojmovanja, 

ki jih imajo učitelji in specialni pedagogi o timskem delu in ugotovila, da imata obe skupini 

ustrezna osebna pojmovanja o učinkovitem timskem delu, vendar med njima prihaja do 

razlik v tem, kateri vidik timskega dela pojmujejo kot bolj pomembnega. Ugotovila sem, da 

se specialnim pedagogom zdijo skupni cilji in kakovostni medsebojni odnosi bolj pomembni 

kot učiteljem, ki so ta dva vidika timskega dela navajali manj pogosto. Usmerjenost k 

skupnim ciljem je ena do značilnosti timskega dela, saj bi bili brez skupnih ciljev to le delovni 

timi, ki delajo skupaj, nimajo pa skupne vizije (Polak, 2007). Pri delu z učencem s posebnimi 

potrebami pa je prav skupna vizija, usmerjenost k istim ciljem najpomembnejša. Odgovore 

specialnih pedagogov na odprto vprašanje lahko povežem z rezultati, ki so se pokazali na 

podlagi kvantitativne analize vprašalnika stališč in ugotovim, da se specialni pedagogi bolj 



 

105 
 

zavedajo pomembnosti kakovostnih medsebojnih odnosov, pozitivne soodvisnosti in 

predvsem skupnih ciljev za učinkovito timsko delo.  

 

Učitelji in specialni pedagogi imajo do dodatne strokovne pomoči podobna stališča. 

Hipotezo, da se stališča učiteljev in specialnih pedagogov o dodatni strokovni pomoči 

statistično pomembno razlikujejo, sem lahko potrdila le delno.  

Dodatno strokovno pomoč obe skupini doživljata kot pomembno za napredek učenca s 

posebnimi potrebami in menita, da potrebuje učitelj nasvete in podporo specialnega 

pedagoga za optimalno delo z učencem s posebnimi potrebami. Raziskava pa je pokazala, da 

imajo učitelji in specialni pedagogi precej neizoblikovano mnenje o tem, ali delo specialnega 

pedagoga v razredu moti učitelja oziroma deluje nanj stresno. Načeloma sta to trditev 

zavračali obe skupini, vendar je bil delež tistih anketirancev, ki se ni odločila za nobeno od 

skrajnih možnosti (se strinjam, se ne strinjam), skoraj polovičen. Izsledke moje raziskave 

lahko povežem z izsledki raziskave P. Havaj (2014), ki kažejo na to, da je v slovenski šoli še 

vedno najpogostejši individualen način izvajanja dodatne strokovne pomoči, izven razreda in 

se timskega poučevanja ter istočasnega delovanja v razredu učitelji in specialni pedagogi še 

vedno ne poslužujejo dovolj pogosto. Tako učitelji in specialni pedagogi s tem nimajo 

izkušenj in ne morejo presoditi, ali prisotnost specialnega pedagoga moti učitelja oziroma, ali 

učitelj doživlja prisotnost specialnega pedagoga v razredu kot stresni dejavnik. Analiza 

odgovorov je pokazala, da učitelji zaznavajo svoje delo kot bolj naporno od dela specialnih 

pedagogov. Verjetno je tako, ker za delo z učenci s posebnimi potrebami nimajo toliko 

znanja kot ga imajo specialni pedagogi in je prisotnost učenca s posebnimi potrebami v 

razredu zanje lahko večja obremenitev, pa tudi zaradi dodatnih obveznosti, ki jih delo z 

učenci s posebnimi potrebami prinese (timski sestanki, evalvacije, priprave, diferenciacija…). 

Osnova za uspešno inkluzivno šolo je prav dejstvo, da učitelji razumejo koncept inkluzije, ki 

predvideva, da mora šola razviti prakso, ki bo ustrezala učenčevi drugačnosti in sprejeti 

dejstvo, da so ti učenci del šolskega okolja in njihova skrb (Schmidt, 1999). Ugotovila sem še, 

da se učitelji pogosteje kot specialni pedagogi strinjajo s tem, da so ure dodatne strokovne 

pomoči namenjene utrjevanju in usvajanju učne snovi, ki jo učitelj obravnava v razredu, prav 

tako pa so mnenja, da bi lahko bili učenci s posebnimi potrebami prav tako uspešni brez 

dodatne strokovne pomoči, le z več dela doma. Menim, da je takšno stališče neustrezno in 

lahko ovira tako njihovo delo, kot tudi delo specialnega pedagoga, ki izvaja dodatno 

strokovno pomoč. Specialni pedagogi pa so poudarili, da je dodatna strokovna pomoč 

namenjena premagovanju ovir, motenj in primanjkljajev in ne utrjevanju in dopolnjevanju 

učne snovi.  

S kvantitativno analizo odgovorov na odprto vprašanje o tem, kakšna je vsebina in način 

izvajanja dodatne strokovne pomoči sem želela preveriti, ali imajo učitelji in specialni 

pedagogi podobne poglede na dodatno strokovno pomoč. Izhajala sem iz lastnih izkušenj. 

Opazila sem namreč, da so pričakovanja učiteljev precej drugačna. Analiza je potrdila mojo 

domnevo, da učitelji vidijo glavni namen dodatne strokovne pomoči v obravnavi učne snovi 
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in dodatno strokovno pomoč enačijo z dopolnilnim poukom. Po drugi strani pa so specialni 

pedagogi tisti, ki jasno poudarjajo, da je dodatna strokovna pomoč namenjena odpravljanju 

primanjkljajev, ki se sicer povezuje tudi z učno pomočjo, vendar je poudarek na odpravljanju 

primanjkljajev. V tem primeru imajo specialni pedagogi strokovno ustreznejša osebna 

pojmovanja o namenu dodatne strokovne pomoči. Menim, da lahko takšne razlike v osebnih 

pojmovanjih o dodatni strokovni pomoči vplivajo na kakovost timskega dela med učitelji in 

specialnimi pedagogi, saj specialni pedagogi tako ne izpolnijo pričakovanj učiteljev, ko 

učenca odpeljejo od ure.  

 

Predvidevala sem, da imajo učitelji in specialni pedagogi različna stališča do vključevanja 

učencev s posebnimi potrebami v redne osnovne šole, kar sem s kvantitativno analizo 

podatkov tudi potrdila.  

Učitelji se v značilno večji meri strinjajo, da je redna osnovna šola za učence s posebnimi 

potrebami prezahtevna in bi bili uspešnejši, če bi se šolali v posebnih programih. Prav tako so 

se pokazale statistično pomembne razlike v strinjanju s trditvijo, da učenec s posebnimi 

potrebami negativno vpliva na učni uspeh celotnega razreda. Učitelji so se s to trditvijo 

strinjali v večji meri kot specialni pedagogi. Menim, da je takšno stališče povsem neustrezno 

in neugodno vpliva na učiteljevo doživljanje učenca s posebnimi potrebami v razredu. Za 

dodaten neugoden vpliv pa poskrbi tudi dejstvo, da učitelji zaznavajo prilagoditve, ki so 

zapisane v individualiziranem programu, v značilno večji meri kot specialni pedagogi, kot 

»krivce«, za to, da učenec s posebnimi potrebami ne dela. Prilagoditve, ki so zapisane v 

odločbi o usmerjanju in v individualiziranem programu so pravica učenca s posebnimi 

potrebami in so zakonsko določene, predvsem pa niso odvisne od dobre volje učitelja, ali jih 

bo upošteval ali ne, prav tako pa niso oblikovane na podlagi ocen o učenčevi lenobi, ampak 

na podlagi primanjkljajev, ki jih ima. Po drugi strani pa specialni pedagogi poudarjajo, da 

prilagoditve, ki so zapisane v individualiziranem programu pozitivno vplivajo na uspeh 

učenca s posebnimi potrebami in jih zaznavajo kot bolj pomembne.  

Specialni pedagogi še poudarjajo, da je lahko poučevanje učenca s posebnimi potrebami 

pozitivna strokovna izkušnja za učitelja. S to trditvijo so se strinjali v značilno večji meri kot 

učitelji. Predvidevam, da je tako, ker učitelji poudarjajo, da so zaradi učencev s posebnimi 

potrebami bolj obremenjeni, nimajo znanja ipd., in ne zaznavajo poučevanja učenca s 

posebnimi potrebami kot nekaj pozitivnega. Menim, da že ta negativna naravnanost k 

poučevanju učencev s posebnimi potrebami ne more prinesti dobrih rezultatov, učinkovitega 

timskega dela in ne nazadnje tudi osebnega zadovoljstva.  

Analiza odgovorov na odprto vprašanje o vključevanju učencev s posebnimi potrebami v 

redne osnovne šole pa je pokazala, da tako učitelji, kot tudi specialni pedagogi podpirajo 

možnost vključevanja učencev s posebnimi potrebami v redne osnovne šole, vendar pod 

določenimi pogoji. Kot prvi in najpomembnejši pogoj so navajali ustrezno stopnjo motnje, da 

lahko učenec z vsemi prilagoditvami in pomočjo napreduje v skladu s svojimi vrstniki in ob 

tem ne doživlja hujših stisk in frustracij. Takoj na drugem mesto so tako specialni pedagogi 
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kot tudi učitelji izpostavili, da je za učinkovito in ustrezno vključevanje učencev s posebnimi 

potrebami v redne osnovne šole pomembna tudi ustrezna izobrazba kadra, ki dela z njimi. 

Dejstvo je, da učitelji ne morejo imeti enake stopnje znanja o učencih s posebnimi 

potrebami, kot ga imajo specialni pedagogi, zato je, po mojem mnenju, bolj pomembna 

strokovna podpora in izmenjava znanja, predvsem pa odprtost in sprejemanje učencev s 

posebnimi potrebami, saj se na ta način učitelji in specialni pedagogi veliko lažje soočajo z 

izzivi, ki jih vključitev učencev s posebnimi potrebami v redne osnovne šole prinaša.  

 

Moja predvidevanja, da se osebna pojmovanja učiteljev in specialnih pedagogov o vlogi, ki jo 

ima specialni pedagog pri delu z učenci s posebnimi potrebami razlikujejo, lahko potrdim.  

Specialni pedagogi imajo o svoji vlogi pri delu z učencem s posebnimi potrebami bolj 

strokovno primerna osebna pojmovanja, saj vidijo svojo vlogo predvsem v tem, da se 

usmerjajo na premagovanje primanjkljajev in motenj, ki jih ima učenec ter v strokovni 

podpori učitelju. V tej kategoriji je prišlo do statistično pomembnih razlik.  

Po drugi strani pa imajo učitelji o vlogi specialnega pedagoga manj strokovno ustrezna 

pojmovanja, saj vidijo specialnega pedagoga predvsem kot tistega, ki učenca spodbuja, 

razume, podpira in mu na drugačne načine predstavi učno snov. Ta pojmovanja niso 

neustrezna in opredeljujejo vloge, ki jih ima specialni pedagog pri delu z učencem s 

posebnimi potrebami, vendar to niso glavne in osrednje naloge specialnega pedagoga.  

 

Prav tako, kot se razlikujejo osebna pojmovanja učiteljev in specialnih pedagogov o vlogi 

specialnega pedagoga, se razlikujejo tudi osebna pojmovanja o vlogi učitelja.  

Obe skupini vidita vlogo učitelja v prvi vrsti kot vlogo prenašalca snovi, opredeljene z učnim 

načrtom in skrbi, da učenec pridobi ustrezno znanje. Razlike se pojavijo drugje. Specialni 

pedagogi poudarjajo, da je njihova glavna naloga poleg prenašanja snovi tudi prilagajanje 

načina poučevanja, oblikovanja pouka po meri učenca s posebnimi potrebami. Učitelji ta 

vidik zanemarjajo in ga naštevajo najmanj pogosto in se jim zdi bolj pomembno, da se s 

specialnimi pedagogi dopolnjujejo in imajo enakovredne vloge. Tukaj je prišlo do statistično 

pomembnih razlik. Specialni pedagogi tako statistično pomembno bolj poudarjajo pomen 

prilagajanja učiteljevega poučevanja učencu s posebnimi potrebami. Uspešno vključevanje 

učencev s posebnimi potrebami zahteva od učiteljev, da se odrečejo običajnim metodam in 

oblikam dela in da spremenijo svoja pričakovanja (Grah, 2004).  

Učitelji so strokovnjaki za učno snov, specialni pedagogi pa strokovnjaki za delo z učenci s 

posebnimi potrebami. Združitev znanja obeh področij lahko prinese pozitivne rezultate in 

pripomore k optimalnemu napredku učenca s posebnimi potrebami.  

Učenci s posebnimi potrebami bodo vedno del rednih osnovnih šol. Spremembe, ki jih 

zahteva njihovo vključevanje, pa morajo biti sprejete s strani učiteljev in specialnih 

pedagogov. Na podlagi raziskave lahko rečem, da potrebujejo učitelji še vedno precej 

strokovne podpore in pomoči pri sprejemanju novih zahtev in vlog, ki jih terja vključevanje 

učencev s posebnimi potrebami v redne šole.  Zelo pomemben vidik se mi zdi predvsem 
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izobraževanje učiteljev za delo z učenci s posebnimi potrebami, pa tudi sistematično 

izobraževanje za timsko delo, saj lahko le s timskim pristopom uvedemo spremembe v 

stališčih do dela z učenci s posebnimi potrebami. A. Trtnik Helec (2001) meni, da je potrebno 

prilagoditi kurikulum za učence s posebnimi potrebami, izdelati strokovno literaturo za 

učitelje, izdelati učbenike in drugo gradivo, ki bi učiteljem omogočila lažje izvajanje 

individualizacije in diferenciacije. Menim, da bi te spremembe lahko pomagale pri 

spreminjanju stališč učiteljev do dela z učenci s posebnimi potrebami, predvsem pa 

potrebujejo več usposabljanja in izobraževanja za delo z učenci s posebnimi potrebami.  

Po drugi strani pa imajo morda specialni pedagogi visoka pričakovanja do učiteljev in od njih 

zahtevajo preveč. S pristnimi medsebojnimi odnosi in učinkovito komunikacijo, s skupnim 

delom, načrtovanjem ciljev in oblik dela bi lahko presegli manj ustrezna osebna pojmovanja 

in bi skozi delo in pozitivne učinke njihovega dela, lahko prilagodili svoja osebna pojmovanja 

in stališča do dela z učenci s posebnimi potrebami. 

 

Teoretična in empirična spoznanja v mojem diplomskem delu mi bodo zagotovo pomagala 

pri delu z učitelji, zavedam pa se, da bo za resnično uspešno inkluzivno prakso na slovenskih 

šolah potrebno narediti premik predvsem pri učiteljih. Potrebujejo več strokovnega znanja in 

predvsem več možnosti, da doživijo delo z učencem s posebnimi potrebami kot priložnost za 

osebno in strokovno rast. Specialni pedagogi, po drugi strani, pa morajo omogočiti učiteljem 

vpogled v svoje delo, jim pomagati pri delu z učenci s posebnimi potrebami, predvsem pa se 

morajo tako učitelji kot tudi specialni pedagogi zavedati, da je za začetek potrebno predvsem 

kakovostno timsko delo. 

 

Med nastajanjem diplomskega dela sem razmišljala, da bi bilo dobro raziskati tudi, kakšna 

osebna pojmovanja in stališča imajo starši do vključevanja učencev s posebnimi potrebami v 

ROŠ, do dodatne strokovne pomoči, saj so tudi oni del tima, ki skrbi za napredek učenca s PP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 
 

15 LITERATURA 
 

1. Ainscow, M. (1994). Special Needs in the Classroom. A Teacher Education Guide. 

Jessica Kingsley Publisher.  

2. Batistič-Zorec, B. (2004). Subjektivne teorije vzgojiteljic in kurikularna prenova vrtca. 

Sodobna pedagogika, št. 2, str. 128 – 139). 

3. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011). Ljubljana: Ministrstvo 

za šolstvo in šport. 

4. Chivers, J. (1995). Team building with teachers. London, Philadelphia: Kogan Page. 

2. Čačinovič-Vogrinčič, G. (2008). Programske smernice. Program osnovnošolskega 

izobraževanja. Svetovalna služba v osnovni šoli. Ljubljana: Zavod republike Slovenije za 

šolstvo. 

3. Farell, M. (2005). Key issues in special education: raising standards of pupils` 

attainment and achievement. London and New York: Routledge.  

4. Glickman, C. D., Gordon, S. P., & Ross-Gordon, J. M. (2001). Supervision and 

instructional leadership (5th ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.  

5. Havaj, P. (2014). Timsko delo izvajalcev dodatne strokovne pomoči in osnovnošolskih 

učiteljev. Pedagoška fakulteta Ljubljana, magistrsko delo. 

6. Kavkler, M. (2008). Razvoj inkluzivne vzgoje in izobraževanja-izbrana poglavja v pomoč 

šolskim timom. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

7. Kavkler, M. (2008). Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z 

dodatno strokovno pomočjo. V: Nagode. A. (ur) Navodila za prilagojeno izvajanje 

programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo. Ljubljana : Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo, 10–28.  

8. Kavkler, M. (2009). Modeli in strategije za obravnavo učencev z učnimi težavami - 

vpliv na spremembe v poučevalni praksi. Sodobna pedagogika, str. 362 – 375. 

9. Kobolt, A. (2012). Timsko delo – nuja ali izziv. Vzgoja in izobraževanje, XLIII(3-4), 5. 

10. Kodre, B. (2004). Razlike v stališčih učiteljev in defektologov do dodatne strokovne 

pomoči učencem z učnimi težavami. Pedagoška fakulteta Ljubljana, diplomsko delo.  

11. Kompare, A., Stražišar, et.al. (2002). Psihologija: spoznanja in dileme. Ljubljana: DZS. 

12. Končar, M. (2003). Individualizirani program. Defektologica slovenica, 11(3), 7 – 21. 

13. Končar, M., Pretnar, M. (2005). Učitelja usposobljenost za oblikovanje 

individualiziranega programa. Defektologica slovenica, 13(3), 32 – 40.  

14. Kverh, G. (2003). Sodelovanje učitelja in mobilnega specialnega pedagoga. 

Defektologica slovenica, 11(1), str. 58 – 70. 

15. Lipec Stopar, M. (1999). Vloga defektologa pri timskem delu z učenci s posebnimi 

potrebami v osnovni šoli. V: J. Hytonen, C. Razdevšek Pučko, G. Smyth (ur.), 

Izobraževanje učiteljev za prenovljeno šolo, str. 65 – 72. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta Univerze v Ljubljani.  



 

110 
 

16. Lipec Stopar, M. (2003). Nekateri vidiki vključevanja učencev s posebnimi potrebami v 

osnovno šolo. Defektologica slovenica, 11(1), 17-37. 

17. Lipičnik, B. (1996). Reševanje problemov namesto reševanja konfliktov. Ljubljana: 

Zavod republike Slovenije za šolstvo.  

18. Lojevec, P. (2008). Integracija otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole. 

Educa, 17(4), 41-52. 

19. Magajna, L., Kavkler, M., Čačinovič, Vogrinčič, G., Pečjak, S., Bregar Golobič, K. (ur.) 

(2008). Učne težave v osnovni šoli: koncept dela. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije 

za šolstvo.  

20. Magajna, L., Pečjak, S., Peklaj, C., Čačinovič Vogrinčič, G., Bregar Golobič, K., Kavkler, 

M., Tancig, S. (2008) Učne težave v osnovni šoli : problemi, perspektive, priporočila. 

Znanstvena monografija. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana. 

21. Marentič-Požarnik, B. (2003). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: DZS. 

22. Mayer, J. (2001). Skrivnosti ustvarjalnega tima. Ljubljana: Dedalus-Center za razvoj 

vodilnih osebnosti in skupin. 

23. Mitchell, D. R. (ur.). (2005). Contextualizing inclusive education; evaluating old and 

new international perspectives. London: Routledge 

24. Musek, J., Pečjak, V. (2001). Psihologija. Ljubljana. Educy. 

25. Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo za devetletno osnovno šolo. (2003). Ljubljana: Področne skupine pri NK za 

prenovo vzgojno-izobraževalnih programov za otroke in mladostnike s posebnimi 

potrebami, Urad RS za razvoj šolstva, Ministrstvo RS za šolstvo in šport.  

26. Novljan, E. (2002). Inkluzija – možnosti in omejitve. V: Integracija, inkluzja v vrtcu, 

osnovni in srednji šoli. Prispevki za strokovni posvet. Nova Gorica: Zveza pedagoških 

delavcev Slovenije. Str. 95 – 103. 

27. Opara, B. (2003). Otroci s posebnimi potrebami so del celotnega sistema vzgoje in 

izobraževanja. Sodobna pedagogika (54/120): 36 – 52. 

28. Opara, B. (2005). Otroci s posebnimi potrebami v vrtcih in šolah. Ljubljana: Center 

Kontura. 

29. Pedagoška enciklopedija. (1989). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 

30. Poklukar, M. (2004). Učiteljeva vloga pri oblikovanju individualiziranega programa. 

Pedagoška fakulteta Ljubljana, diplomsko delo.  

31. Polak, A. (1996). Subjektivne teorije učiteljev in študentov pedagoških smeri glede na 

smer izobrazbe in pedagoške izkušnje. Magistrsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 

Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo. 

32. Polak, A. (1997). Izobraževanje razrednih učiteljev za timsko delo. V C. Razdevšek-

Pučko in sod.: Evropski trendi v izobraževanju razrednih učiteljev. Vzgoja in 

izobraževanje, ZRSŠ, 28, 6, 7-8. 

33. Polak, A. (1997). Timsko delo na razredni stopnji osnovne šole. Psihološke razsežnosti 

in izkušnje iz prakse. Psihološka obzorja, 6(1-2), 159 – 167. 



 

111 
 

34. Polak, A. (2004). Individualistična ali sodelovalna naravnanost?: zakaj ne eno in drugo 

kot odgovor na različne življenjske izzive. Vzgoja in izobraževanje, letn. 35, št. 4, str. 8-

12. 

35. Polak, A. (2006). Subjektivne teorije učiteljev in študentov pedagoških smeri glede na 

smer izobrazbe in pedagoške izkušnje, magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta. 

36. Polak, A. (2007). Timsko delo v vzgoji in izobraževanju. Ljubljana: Modrijan. 

37. Polak, A. (2011). Vloga vodstva šole pri spodbujanju in razvijanju timskega dela 

učiteljev. Vodenje v vzgoji in izobraževanju, 9, 2/2011, str. 37-56.  

38. Polak, A. (2012). Razvijanje in reflektiranje timskega dela v vrtcu. Priročnik. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 

39. Polak, A. (2012). Timsko delo je učenje o drugih in o sebi (kolumna). Vzgoja in 

izobraževanje, letn. XLIII, 3-4, 6-7. 

40. Polak, A. (2012). Timsko delo v slovenski pedagoški praksi: realnost ali utvara?. Vzgoja 

in izobraževanje, XLIII(3-4), 61-70. 

41. Polak, A. (2012). Timsko delo v slovenski pedagoški praksi: realnost ali utvara? Vzgoja 

in izobraževanje, letn. XLIII, 3-4, 6-7. 

42. Razdevšek Pučko, C. (1990). Vpliv učiteljevih vzgojno-izobraževalnih stališč na njegovo 

pedagoško delo ter možnost njihovega spreminjanja, doktorska disertacija. Ljubljana: 

Filozofska fakulteta.  

43. Razdevšek-Pučko, C. (1990). Vpliv učiteljevih vzgojno-izobraževalnih stališč na njegovo 

pedagoško delo ter možnosti njihovega spreminjanja. Doktorska disertacija, Ljubljana: 

Univerza v Ljubljani. Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo. 

44. Resman, M. (1990). Učitelj – uslužbenec, strokovnjak, oseba in osebnost. V M. 

Velikonja, M. Plestenjak, C. Razdevšek Pučko, M. Resman in V. Troha (ur.), Učitelj, 

vzgojitelj – družbena in strokovna perspektiva (str. 31 – 36). Bled: Zveza društev 

pedagoških delavcev Slovenije. 

45. Resman, M. (2002). Vzvodi šolskega razvoja. Sodobna pedagogika, 53, št.1, str. 8 - 16. 

46. Resman, M. (2003). Integracija/inkluzija med zamislijo in uresničevanjem. Sodobna 

pedagogika (54/120): 60 – 80. 

47. Resman, M. (2005). Zakaj razvijanje timov in timske kulture na šoli?. Sodobna 

pedagogika, št. 3, str. 80 – 96.  

48. Rovtar, M. (2009). Osebna pojmovanja in subjektivne teorije o dobrem učitelju, 

diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

49. Schmidt, M. (2001). Socialna integracija otrok s posebnimi potrebami v osnovni šoli. 

Maribor: Pedagoška fakulteta. 

50. Schmidt, M., Čagran, B. (2002). Stališča slovenskih učiteljev o vplivu integracije/ 

inkluzije na učence z različnimi vrstami posebnih potreb v osnovni šoli. Šolsko polje, 

22(1-2), str. 55 – 72.  

51. Slovar slovenskega knjižnega jezika. (1994). Ljubljana: Državna založba). 



 

112 
 

52. Strgar, T. (2004). Stališča učiteljev do pomoči učencem z učnimi težavami v osnovni 

šoli. Pedagoška fakulteta Ljubljana, diplomsko delo.  

53. Šućur, Z. (1997). Integracija in inkluzija. Defektologica slovenica, 12(3), str. 7 – 17. 

54. Trtnik-Helerc, A. (2001). Developing inclusive school cultures by the collaboration 

between the academics, head teacher trainers and practitioners. V: Integration and 

collaboration. International Conference on Special Education. Antalya. 

55. Turnšek, N. (2008). Subjektivne teorije o otroštvu in vzgoji. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta. 

56. Ule, M. (2000). Temelji socialne psihologije. Ljubljana: Znanstveno in publicistično 

središče. 

57. Ule, M. (2004). Socialna psihologija. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.  

58. Yaxley, B. (1991). Developing teacher´s theories od teaching: A touchstone approach, 

London: The Falmer Press. 

59. Zakon o osnovni šoli. (1996). Ljubljana. Uradni list RS. Št. 12/1996. Pridobljeno 6.6.2015, 

s: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200681&stevilka=3535 

60. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-F). (2006). Ljubljana: 

Uradni list RS, št. 60/2006. Pridobljeno 6.6.2015, s: http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=200681&stevilka=3535 

61. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami. (2006). Ljubljana: Uradni list RS. št. 118/2006. Pridobljeno 15.6.2015, s: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200681&stevilka=3535 

62. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. (2000). Ljubljana: Uradni list RS. št. 

3/2007. Pridobljeno 8.6.2015, s http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=200681&stevilka=3535 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

113 
 

16 PRILOGE 
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Spoštovani/-a učitelj/-ica, specialni/-a pedagog/-inja! 

Sem študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike in v svoji diplomski nalogi pod mentorstvom 

dr. Alenke Polak raziskujem stališča in osebna pojmovanja učiteljev in specialnih pedagogov o 

timskem delu in vključevanju učencev s posebnimi potrebami v redne osnovne šole. Anketni vprašalnik 

je anonimen, rezultati bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne namene. Vprašalnik rešite tudi v primeru, 

da še niste imeli izkušnje s timskim delom med specialnim pedagogom in učiteljem ali z delom z 

učencem s posebnimi potrebami.  

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

 

1. Spol (obkrožite):  M Ž 

2. Stopnja izobrazbe (obkrožite):  

a) srednja 

b) višja 

c) visoka - strokovna 

d) visoka -- univerzitetna 

e) bolonjski magisterij 

f) znanstveni magisterij in doktorat 

 

3. Smer izobrazbe (obkrožite): 

a) učitelj razrednega pouka (dopišite razred):___________ 

b) učitelj predmetnega pouka (dopišite predmet):_________ 

c) SRP pedagog 

d) socialni pedagog 

e) pedagog (FF) 

f) drugo (napišite): __________________________ 

 

4. Delovna doba na področju vzgoje in izobraževanja (obkrožite):  

a) do 3 leta 

b) od 3 do 5 let 

c) 6 do 10 let 

d) 11 do 20 let 

e) 21 do 30 let 

f) več kot 30 let  

 

5. Vloga, ki jo imate pri učenju in poučevanju učencev s posebnimi potrebami (obkrožite): 

a) sem razrednik učenca s posebnimi potrebami 

b) v razredu učim učenca s posebnimi potrebami  

c) učencu s posebnimi potrebami nudim učno pomoč  

d) nisem še poučeval učenca s posebnimi potrebami 

e) nudim dodatno strokovno pomoč učencu s posebnimi potrebami 

f) sem član/ica šolske svetovalne službe 

g) drugo:____________________________________________________ 

ANKETNI VPRAŠALNIK  
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6. Opišite, kakšno naj bi po vašem mnenju bilo učinkovito in uspešno timsko delo med 

učitelji in specialnimi pedagogi na šoli? 

 

 

7. Zanima nas vaše mnenje o timskem delu učiteljev in specialnih pedagogov. V tabeli 

obkrožite številko, ki ustreza vašemu odgovoru mnenju, pri tem pa upoštevajte  lestvico 

od 1 do 5, kjer pomeni:  

1 - s trditvijo se nikakor ne strinjam                                                       5-s trditvijo se popolnoma strinjam 

1. Timsko delo učitelja in specialnega pedagoga je za napredek učencev s posebnimi 

potrebami nujno potrebno. 
1 2 3 4 5 

2. V timu je nujna pozitivna soodvisnost med specialnim pedagogom in učiteljem. 1 2 3 4 5 

3. Pomembno je, da specialni pedagog deli znanje, ideje, predloge iz svojega 

strokovnega področja z učiteljem, ki poučuje učenca s posebnimi potrebami. 
1 2 3 4 5 

4. V timu je pomembno, da so jasno opredeljeni cilji dela. 1 2 3 4 5 

5. Med učiteljem in specialnim pedagogom je pomembno medsebojno razumevanje. 1 2 3 4 5 

6. Redni timski sestanki so pomembni za učinkovitost dela tima. 1 2 3 4 5 

7. V timu vsak član opravlja svoje delo neodvisno drug od drugega. 1 2 3 4 5 

8. V timu so si interesi specialnega pedagoga in učitelja v nasprotju. 1 2 3 4 5 

9. Izražanje lastnih mnenj in prepričanj ovira delo v timu. 1 2 3 4 5 

10. Pri načrtovanju individualiziranega programa je timsko delo  pomembno. 1 2 3 4 5 

11. Za izvajanje individualiziranega programa je odgovoren specialni pedagog. 1 2 3 4 5 

12. Evalvacija individualiziranega programa ni tako pomembna. 1 2 3 4 5 

 

8. Kako si vi osebno predstavljate dodatno strokovno pomoč z vidika vsebine in načina 

izvajanja le-te?  

 

 

9. Kakšno vlogo ima po vašem mnenju specialni pedagog pri učenju in poučevanju učencev s 

posebnimi potrebami in kakšno učitelj? 

 

 

10.  Kako gledate na vključevanje učencev s posebnimi potrebami v redne osnovne šole z 

vidika ustreznosti te možnosti in vaše lastne usposobljenosti za delo z njimi?  
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11. Spodnje trditve natančno preberite in obkrožite številko, ki ustreza vašemu odgovoru, pri tem 

upoštevajte lestvico od 1 do 5, kjer pomeni:  

1 - s trditvijo se nikakor ne strinjam            5-s trditvijo se popolnoma strinjam 

1. Ure dodatne strokovne pomoči so namenjene utrjevanju učne snovi, ki se 

obravnava v razredu. 
1 2 3 4 5 

2. Učenci s posebnimi potrebami so lahko uspešni brez dodatne strokovne pomoči, le 

z več dela doma.  
1 2 3 4 5 

3. Dodatna strokovna pomoč naj se izvaja le izven razreda, individualno. 1 2 3 4 5 

4. Ure dodatne strokovne pomoči so namenjene odpravljanju primanjkljajev, ki jih 

imajo učenci s posebnimi potrebami. 
1 2 3 4 5 

5.  Dodatna strokovna pomoč pomembno vpliva na uspeh učenca s posebnimi 

potrebami. 
1 2 3 4 5 

6. Dodatno strokovno pomoč mora izvajati za to usposobljen strokovnjak. 1 2 3 4 5 

7. Za optimalno poučevanje učencev s posebnimi potrebami potrebuje učitelj pomoč 

in strokovno podporo specialnega pedagoga.  
1 2 3 4 5 

8. Delo specialnega pedagoga v razredu je lahko moteče za učitelja 1 2 3 4 5 

9. Delo specialnega pedagoga v razredu je za učitelja izvor stresa.  1 2 3 4 5 

10. Delo specialnega pedagoga v razredu je lahko moteče za druge učence. 1 2 3 4 5 

11. Specialni pedagog je do učenca s posebnimi potrebami preveč popustljiv.  1 2 3 4 5 

12. Specialni pedagog za svoje delo ne potrebuje posebnih priprav. 1 2 3 4 5 

13. Delo učitelja je bolj naporno kot delo specialnega pedagoga. 1 2 3 4 5 

 

12. Spodnje trditve natančno preberite in obkrožite številko, ki ustreza vašemu odgovoru. Upoštevajte 

lestvico od 1 do 5, kjer pomeni:  

1 - s trditvijo se nikakor ne strinjam               5-s trditvijo se popolnoma strinjam 

1. Redna osnovna šola je za učence s posebnimi potrebami  prezahtevna.  1 2 3 4 5 

2. Učenci s posebnimi potrebami bi bili uspešnejši, če bi se šolali v posebnih 

programih.  
1 2 3 4 5 

3. Učenec s posebnimi potrebami negativno vpliva na učni uspeh drugih učencev v 

razredu. 
1 2 3 4 5 

4. Prilagoditve, zapisane v individualiziranem programu, povzročijo, da učenec s 

posebnimi potrebami še manj samostojno dela. 
1 2 3 4 5 

5. Prilagoditve poučevanja in ocenjevanja znanja pozitivno vplivajo na uspeh učencev s 

posebnimi potrebami. 
1 2 3 4 5 

6. Pomembno je, da učitelj pri oblikovanju individualiziranega programa za učenca s 

posebnimi potrebami aktivno sodeluje. 
1 2 3 4 5 

7. Poučevanje učencev s posebnimi potrebami je lahko za učitelja pozitivna osebna in 

strokovna izkušnja. 
1 2 3 4 5 

8. Učitelj, ki ima v razredu učenca s posebnimi potrebami, je bolj obremenjen. 1 2 3 4 5 

9. Učitelji niso dovolj izobraženi za poučevanje učencev s posebnimi potrebami. 1 2 3 4 5 

10. Učenec s posebnimi potrebami lahko med poukom odvrača pozornost učitelja od 

ostalih učencev. 
1 2 3 4 5 

 

Za odgovore se Vam najlepše zahvaljujem! 
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Tabela 1: Vzorec glede na delovno dobo 

    SRP   UČITELJ   SKUPAJ   

DELOVNA DOBA V LETIH f f% f f% f f% 

do 3 leta   11 10,6 3 2,9 14 13,6 

od 3 do 5 let 3 2,9 2 1,9 5 4,8 

od 6 do 10 let 11 10,7 8 7,7 19 18,4 

11 do 20 let 15 14,6 16 15,5 31 30,1 

21 do 30 let 10 9,7 15 14,6 25 24,3 

več kot 30 let 3 2,9 6 5,8 9 8,7 

SKUPAJ   53 51,5 50 48,4 103 100 

LEGENDA:f – frekvenca; f% - relativna frekvenca ali odstotek vrednosti; SRP – specialni pedagog 

 

Tabela 2: Vzorec glede na stopnjo izobrazbe 

    SRP   UČITELJ   SKUPAJ   

STOPNJA IZOBRAZBE f f% f f% f f% 

srednja   1 0,9 1 0,9 2 1,9 
višja   2 1,9 6 5,8 8 7,8 

visoka-strokovna 1 0,9 2 1,9 3 2,9 

visoka-univerzitetna 42 40,7 38 36,9 80 77,7 

bolonjski magisterij 3 2,9 2 1,9 5 4,9 

znanstveni magisterij in doktorat 4 3,8 1 0,9 5 4,8 

SKUPAJ   53 51,5 50 48,5 103 100 

LEGENDA: f – frekvenca; f% - relativna frekvenca ali odstotek vrednosti; SRP – specialni pedagog 

 

Tabela 3: Vzorec glede na vlogo pri poučevanju učencev s PP 

    SRP   UČITELJ   SKUPAJ   

VLOGA   f f% f f% f f% 

sem razrednik učencu s PP 1 0,9 17 16,5 18 17,5 
v razredu učim učenca s PP 1 0,9 27 26,2 28 27,2 

Učencu s PP nudim učno pomoč 0 0 3 2,9 3 2,9 

Nisem še poučeval učenca s PP 0 0 3 2,9 3 2,9 
Učencu s PP nudim dodatno strokovno 
pomoč 50 48,5 0 0 50 48,5 

Sem član šolske svetovalne službe 1 0,9 0 0 1 0,9 

skupaj   53 51,5 50 48,5 103 100 
LEGENDA: f – frekvenca; f% - relativna frekvenca ali odstotek vrednosti; SRP – specialni pedagog 
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Tabela 4: Stališča do timskega dela 

TRDITEV STOPNJA  UČITELJ 
SRP 

SRP SKUPAJ 

f f % F f % f f % 

Timsko delo učitelja in specialnega pedagoga je za 
napredek učencev s posebnimi potrebami nujno 
potrebno. 

3 1 2,0% 0 0,0% 1 1,0% 

4 5 10,0% 1 1,9% 6 5,8% 

5 44 88,0% 52 98,1% 96 93,2% 

SKUPAJ 50 100,0% 53 100,0% 103 100,0% 

V timu je nujna pozitivna soodvisnost med specialnim 
pedagogom in učiteljem. 

3 2 4,1% 0 0,0% 2 2,0% 

4 11 22,4% 6 11,3% 17 16,7% 

5 36 73,5% 47 88,7% 83 81,4% 

SKUPAJ 49 100,0% 53 100,0% 102 100,0% 

Pomembno je, da specialni pedagog deli znanje, ideje, 
predloge iz svojega strokovnega področja z učiteljem, ki 
poučuje učenca s posebnimi potrebami. 

3 1 2,0% 0 0,0% 1 1,0% 

4 6 12,0% 4 7,5% 10 9,7% 

5 43 86,0% 49 92,5% 92 89,3% 

SKUPAJ 50 100,0% 53 100,0% 103 100,0% 

V timu je pomembno, da so jasno opredeljeni cilji dela. 3 2 4,0% 0 0,0% 2 1,9% 

4 11 22,0% 6 11,3% 17 16,5% 

5 37 74,0% 47 88,7% 84 81,6% 

SKUPAJ 50 100,0% 53 100,0% 103 100,0% 

Med učiteljem in specialnim pedagogom je pomembno 
medsebojno razumevanje. 

3 3 6,0% 3 5,7% 6 5,8% 

4 14 28,0% 8 15,1% 22 21,4% 

5 33 66,0% 42 79,2% 75 72,8% 

SKUPAJ 50 100,0% 53 100,0% 103 100,0% 

Redni timski sestanki so pomembni za učinkovitost dela 
tima. 

2 1 2,0% 0 0,0% 1 1,0% 

3 5 10,0% 1 1,9% 6 5,8% 

4 22 44,0% 12 22,6% 34 33,0% 

5 22 44,0% 40 75,5% 62 60,2% 

SKUPAJ 50 100,0% 53 100,0% 103 100,0% 

V timu vsak član opravlja svoje delo neodvisno drug od 
drugega. 

1 16 32,0% 21 39,6% 37 35,9% 

2 6 12,0% 18 34,0% 24 23,3% 

3 15 30,0% 6 11,3% 21 20,4% 

4 7 14,0% 6 11,3% 13 12,6% 

5 6 12,0% 2 3,8% 8 7,8% 

SKUPAJ 50 100,0% 53 100,0% 103 100,0% 

V timu so si interesi specialnega pedagoga in učitelja v 
nasprotju. 

1 28 58,3% 39 73,6% 67 66,3% 

2 8 16,7% 10 18,9% 18 17,8% 

3 10 20,8% 3 5,7% 13 12,9% 

4 2 4,2% 1 1,9% 3 3,0% 

SKUPAJ 48 100,0% 53 100,0% 101 100,0% 

Izražanje lastnih mnenj in prepričanj ovira delo v timu. 1 16 32,7% 34 64,2% 50 49,0% 



 

119 
 

2 8 16,3% 11 20,8% 19 18,6% 

3 22 44,9% 5 9,4% 27 26,5% 

4 0 0,0% 1 1,9% 1 1,0% 

5 3 6,1% 2 3,8% 5 4,9% 

SKUPAJ 49 100,0% 53 100,0% 102 100,0% 

Pri načrtovanju individualiziranega programa je timsko 
delo  pomembno. 

2 1 2,0% 1 1,9% 2 2,0% 

3 2 4,1% 1 1,9% 3 3,0% 

4 13 26,5% 2 3,8% 15 14,9% 

5 33 67,3% 48 92,3% 81 80,2% 

SKUPAJ 49 100,0% 52 100,0% 101 100,0% 

Za izvajanje individualiziranega programa je odgovoren 
specialni pedagog. 

1 12 24,0% 25 47,2% 37 35,9% 

2 10 20,0% 15 28,3% 25 24,3% 

3 15 30,0% 12 22,6% 27 26,2% 

4 9 18,0% 1 1,9% 10 9,7% 

5 4 8,0% 0 0,0% 4 3,9% 

SKUPAJ 50 100,0% 53 100,0% 103 100,0% 

Evalvacija individualiziranega programa ni tako 
pomembna. 

1 26 52,0% 41 77,4% 67 65,0% 

2 7 14,0% 9 17,0% 16 15,5% 

3 13 26,0% 3 5,7% 16 15,5% 

4 3 6,0% 0 0,0% 3 2,9% 

5 1 2,0% 0 0,0% 1 1,0% 

SKUPAJ 50 100,0% 53 100,0% 103 100,0% 
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Tabela 5: Stališča do dodatne strokovne pomoči 

 STOPNJ
A  

UČITELJ SRP SKUPAJ 

 f f % f f% f f % 

Ure dodatne strokovne pomoči so namenjene 
utrjevanju učne snovi, ki se obravnava v razredu. 

1 2 4,0% 13 24,5% 15 14,6% 

2 9 18,0% 14 26,4% 23 22,3% 

3 17 34,0% 20 37,7% 37 35,9% 

4 12 24,0% 1 1,9% 13 12,6% 

5 10 20,0% 5 9,4% 15 14,6% 

SKUPAJ 50 100,0% 53 100,0% 103 100,0% 

Učenci s posebnimi potrebami so lahko uspešni brez 
dodatne strokovne pomoči, le z več dela doma. 

1 15 30,0% 36 69,2% 51 50,0% 

2 18 36,0% 9 17,3% 27 26,5% 

3 12 24,0% 6 11,5% 18 17,6% 

4 5 10,0% 0 0,0% 5 4,9% 

5 0 0,0% 1 1,9% 1 1,0% 

SKUPAJ 50 100,0% 52 100,0% 102 100,0% 

Ure dodatne strokovne pomoči so namenjene 
odpravljanju primanjkljajev, ki jih imajo učenci s 
posebnimi potrebami. 

1 1 2,0% 0 0,0% 1 1,0% 

2 1 2,0% 1 1,9% 2 1,9% 

3 6 12,0% 2 3,8% 8 7,8% 

4 17 34,0% 10 18,9% 27 26,2% 

5 25 50,0% 40 75,5% 65 63,1% 

SKUPAJ 50 100,0% 53 100,0% 103 100,0% 

Dodatna strokovna pomoč pomembno vpliva na uspeh 
učenca s posebnimi potrebami. 

1 0 0,0% 1 1,9% 1 1,0% 

2 1 2,0% 2 3,8% 3 2,9% 

3 8 16,3% 7 13,2% 15 14,7% 

4 12 24,5% 10 18,9% 22 21,6% 

5 28 57,1% 33 62,3% 61 59,8% 

SKUPAJ 49 100,0% 53 100,0% 102 100,0% 

Dodatno strokovno pomoč mora izvajati za to 
usposobljen strokovnjak. 

2 2 4,0% 0 0,0% 2 2,0% 

3 9 18,0% 0 0,0% 9 8,8% 

4 10 20,0% 9 17,3% 19 18,6% 

5 29 58,0% 43 82,7% 72 70,6% 

SKUPAJ 50 100,0% 52 100,0% 102 100,0% 

Za optimalno poučevanje učencev s posebnimi 
potrebami potrebuje učitelj pomoč in strokovno 
podporo specialnega pedagoga. 

3 10 20,0% 7 13,2% 17 16,5% 

4 15 30,0% 8 15,1% 23 22,3% 

5 25 50,0% 38 71,7% 63 61,2% 

SKUPAJ 50 100,0% 53 100,0% 103 100,0% 

Delo specialnega pedagoga v razredu je lahko moteče 
za učitelja 

1 14 28,0% 13 24,5% 27 26,2% 

2 12 24,0% 12 22,6% 24 23,3% 

3 18 36,0% 22 41,5% 40 38,8% 
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4 4 8,0% 3 5,7% 7 6,8% 

5 2 4,0% 3 5,7% 5 4,9% 

SKUPAJ 50 100,0% 53 100,0% 103 100,0% 

Delo specialnega pedagoga v razredu je za učitelja 
izvor stresa. 

1 20 40,0% 18 34,0% 38 36,9% 

2 9 18,0% 6 11,3% 15 14,6% 

3 18 36,0% 22 41,5% 40 38,8% 

4 1 2,0% 5 9,4% 6 5,8% 

5 2 4,0% 2 3,8% 4 3,9% 

SKUPAJ 50 100,0% 53 100,0% 103 100,0% 

Delo specialnega pedagoga v razredu je lahko moteče 
za druge učence. 

1 15 30,0% 32 60,4% 47 45,6% 

2 8 16,0% 7 13,2% 15 14,6% 

3 15 30,0% 10 18,9% 25 24,3% 

4 8 16,0% 3 5,7% 11 10,7% 

5 4 8,0% 1 1,9% 5 4,9% 

SKUPAJ 50 100,0% 53 100,0% 103 100,0% 

Specialni pedagog je do učenca s posebnimi potrebami 
preveč popustljiv. 

1 14 28,6% 42 80,8% 56 55,4% 

2 12 24,5% 7 13,5% 19 18,8% 

3 14 28,6% 2 3,8% 16 15,8% 

4 6 12,2% 1 1,9% 7 6,9% 

5 3 6,1% 0 0,0% 3 3,0% 

SKUPAJ 49 100,0% 52 100,0% 101 100,0% 

Specialni pedagog za svoje delo ne potrebuje posebnih 
priprav. 

1 30 60,0% 45 84,9% 75 72,8% 

2 12 24,0% 3 5,7% 15 14,6% 

3 6 12,0% 1 1,9% 7 6,8% 

4 2 4,0% 3 5,7% 5 4,9% 

5 0 0,0% 1 1,9% 1 1,0% 

SKUPAJ 50 100,0% 53 100,0% 103 100,0% 

Delo učitelja je bolj naporno kot delo specialnega 
pedagoga. 

1 13 26,0% 35 66,0% 48 46,6% 

2 12 24,0% 6 11,3% 18 17,5% 

3 16 32,0% 8 15,1% 24 23,3% 

4 5 10,0% 0 0,0% 5 4,9% 

5 4 8,0% 4 7,5% 8 7,8% 

SKUPAJ 50 100,0% 53 100,0% 103 100,0% 
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Tabela 3: Stališča do vključevanja učencev s PP v ROŠ 

TRDITEV STOP-
NJA 

UČITELJ 
 

SRP SKUPAJ 

 f f% f 
f % 

f f % 

Redna osnovna šola je za učence s posebnimi potrebami 
prezahtevna. 

1 2 4,0% 22 41,5% 24 23,3% 

2 8 16,0% 5 9,4% 13 12,60% 

3 22 44,0% 20 37,7% 42 40,8%% 

4 10 20,0% 6 11,3% 16 15,5% 

5 8 16,0% 0 0,0% 8 7,8% 

SKUPAJ 50 100,0% 53 100,0% 103 100,0% 

Učenci s posebnimi potrebami bi bili uspešnejši, če bi se 
šolali v posebnih programih. 

1 1 2,0% 21 40,4% 22 21,6% 

2 7 14,0% 7 13,5% 14 13,7% 

3 22 44,0% 20 38,5% 42 41,2% 

4 12 24,0% 3 5,8% 15 14,7% 

5 8 16,0% 1 1,9% 9 8,8% 

SKUPAJ 50 100,0% 52 100,0% 102 100,0% 

Učenec s posebnimi potrebami negativno vpliva na učni 
uspeh drugih učencev v razredu. 

1 18 36,0% 47 88,7% 65 63,1% 

2 12 24,0% 4 7,5% 16 15,5% 

3 14 28,0% 2 3,8% 16 15,5% 

4 6 12,0% 0 0,0% 6 5,8% 

SKUPAJ 50 100,0% 53 100,0% 103 100,0% 

Prilagoditve, zapisane v individualiziranem programu, 
povzročijo, da učenec s posebnimi potrebami še manj 

samostojno dela. 

1 10 20,0% 25 47,2% 35 34,0% 

2 13 26,0% 11 20,8% 24 23,3% 

3 18 36,0% 12 22,6% 30 29,1% 

4 8 16,0% 3 5,7% 11 10,7% 

5 1 2,0% 2 3,8% 3 2,9% 

SKUPAJ 50 100,0% 53 100,0% 103 100,0% 

Prilagoditve poučevanja in ocenjevanja znanja pozitivno 
vplivajo na uspeh učencev s posebnimi potrebami. 

1 1 2,0% 0 0,0% 1 1,0% 

2 0 0,0% 1 1,9% 1 1,0% 

3 9 18,0% 6 11,3% 15 14,6% 

4 25 50,0% 14 26,4% 39 37,9% 

5 15 30,0% 32 60,4% 47 45,6% 

SKUPAJ 50 100,0% 53 100,0% 103 100,0% 

Pomembno je, da učitelj pri oblikovanju 
individualiziranega programa za učenca s posebnimi 

potrebami aktivno sodeluje. 

1 1 2,0% 0 0,0% 1 1,0% 

2 1 2,0% 0 0,0% 1 1,0% 

3 2 4,0% 0 0,0% 2 1,9% 

4 21 42,0% 7 13,2% 28 27,2% 
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5 25 50,0% 46 86,8% 71 68,9% 

SKUPAJ 50 100,0% 53 100,0% 103 100,0% 

Poučevanje učencev s posebnimi potrebami je lahko za 
učitelja pozitivna osebna in strokovna izkušnja. 

1 1 2,0% 0 0,0% 1 1,0% 

2 1 2,0% 0 0,0% 1 1,0% 

3 6 12,0% 0 0,0% 6 5,8% 

4 16 32,0% 10 18,9% 26 25,2% 

5 26 52,0% 43 81,1% 69 67,0% 

SKUPAJ 50 100,0% 53 100,0% 103 100,0% 

Učitelj, ki ima v razredu učenca s posebnimi potrebami, 
je bolj obremenjen. 

1 1 2,0% 0 0,0% 1 1,0% 

2 0 0,0% 2 3,8% 2 1,9% 

3 3 6,0% 21 39,6% 24 23,3% 

4 18 36,0% 14 26,4% 32 31,1% 

5 28 56,0% 16 30,2% 44 42,7% 

SKUPAJ 50 100,0% 53 100,0% 103 100,0% 

Učitelji niso dovolj izobraženi za poučevanje učencev s 
posebnimi potrebami. 

1 2 4,0% 1 1,9% 3 2,9% 

2 2 4,0% 4 7,5% 6 5,8% 

3 15 30,0% 17 32,1% 32 31,1% 

4 12 24,0% 20 37,7% 32 31,1% 

5 19 38,0% 11 20,8% 30 29,1% 

SKUPAJ 50 100,0% 53 100,0% 103 100,0% 

Učenec s posebnimi potrebami lahko med poukom 
odvrača pozornost učitelja od ostalih učencev. 

1 1 2,0% 8 15,1% 9 8,7% 

2 4 8,0% 9 17,0% 13 12,6% 

3 17 34,0% 22 41,5% 39 37,9% 

4 18 36,0% 12 22,6% 30 29,1% 

5 10 20,0% 2 3,8% 12 11,7% 

SKUPAJ 50 100,0% 53 100,0% 103 100,0% 
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