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POVZETEK 

V magistrski nalogi ugotavljam, katere informacije in oblike pomoči s strani specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga (v nadaljevanju SRP) potrebujejo starši in vzgojitelji pri delu z 

otroki s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP) v predšolskem programu s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. V teoretičnem delu predstavljam vlogo vzgojitelja 

pri delu z OPP ter pomembnost sodelovanja vseh strokovnih delavcev, ki delajo z otrokom. 

Pozornost namenjam tudi uspešnemu sodelovanju strokovnjakov s starši OPP, saj področje 

sodelovanja podrobneje raziskujem tudi v svoji raziskavi. Za namen raziskave sem razdelila 42 

vprašalnikov vzgojiteljem ter 35 vprašalnikov straršem OPP. Skozi raziskavo poskušam 

raziskati, katere informacije in oblike pomoči s strani SRP potrebujejo vzgojitelji v predšolskem 

programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za učinkovitejšo pomoč 

OPP in lažje vključevanje otroka v skupino, ter katere informacije in oblike pomoči s strani 

SRP potrebujejo starši za učinkovitejšo pomoč svojemu otroku in lažje sprejemanje njegovih 

posebnih potreb. Vzgojitelji v raziskavi ocenjujejo, da jim primanjkuje znanj za delo z OPP v 

rednih skupinah. Pokazala se je potreba po znanjih s področja dela z OPP; znanje za odkrivanje 

OPP, za delo z otroki s težavami na področju vedenja, za delo z nemirnimi otroki, za motiviranje 

OPP za delo ter potreba po konkretnih strategijah dela z OPP znotraj skupin. Dodatna znanja 

vzgojitelji večinoma pridobijo skozi pogovore s strokovnimi delavci, skozi branje strokovne 

literature, izmenjave izkušenj z drugimi vzgojitelji, skozi lastne izkušnje in seminarje ter tudi 

preko informacij, prejetih od staršev. Če je v skupino vključen OPP, vzgojitelji izražajo potrebo 

po dodatni pomoči, prav tako pa se je pri delu z OPP pokazala tudi potreba po spodbudi in 

potrditvi vzgojiteljev s strani SRP. Potrebo po sodelovanju s SRP izražajo tudi starši. Rezultati 

so namreč pokazali, da starši potrebujejo natančne, razumljive in redne informacije o 

otrokovem napredku, njegovih težavah in vplivu le-teh na vsakodnevno funkcioniranje otroka. 

Dobrodošle bi jim bile tudi vaje, ki bi jih z otrokom lahko izvajali doma, ter pozornost, ki bi jo 

SRP namenil sprejemanju OPP v družino. Do navedenih potrebnih informacij bi starši najlažje 

prišli preko pogovorov oz. govorilnih ur, enkrat mesečno. Z raziskavo sem prišla do spoznanja, 

kako lahko SRP pripomore k učinkovitejšemu delu z OPP. SRP, zaposlenim v omenjenem 

programu, bom podala smernice za delo ter jih skušala spodbuditi k rednemu, tesnejšemu 

sodelovanju s strokovnimi delavci in starši. 

 

KLJUČNE BESEDE: Inkluzija, otroci s posebnimi potrebami, vzgojitelji, starši otrok s 

posebnimi potrebami, predšolsko obdobje.  
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ABSTRACT 

The thesis aims to illuminate which information and what kind of assistance can special 

education and rehabilitation teachers (hereinafter: "SRT") provide to parents and preschool 

teachers of children with special needs (hereinafter: "CSN") in the programme for preschool 

children with adjusted implementation and additional professional assistance. In the theoretical 

part, the role of the preschool teacher educating CSN is presented as well as the importance of 

cooperation between professionals working in this area. Attention is also paid to a successful 

cooperation between professionals and parents of CSN, since the area of cooperation is further 

investigated in my research. For the purpose of this research, 42 questionnaires were divided to 

preschool teachers and 35 questionnaires to the parents of CSN. Throughout the research, I 

examine which information and forms of assistance from SRT in the programme for preschool 

children with adjusted implementation and additional professional assistance, preschool 

teachers need in order to provide the most effective assistance to CSN and facilitate their 

integration, and which information and forms of assistance from SRT, parents need in order to 

help their children and embrace their special needs. Preschool teachers included in my research 

concluded that they lack appropriate skills to work with CSN in regular groups. It has been 

shown that there is a need to improve special skills for working with CSP, such as recognizing 

specific behaviours, identifying CSP, working with restless children, motivating CSP, and 

specific strategies to work with CSP within groups. Preschool teachers acquire additional skills 

mostly by talking to other professionals, reading specialized literature, exchanging opinions 

with other preschool teachers, obtaining experience, and visiting seminars as well receiving 

certain information from parents of CSP. If a CSP is present in the group, preschool teachers 

seek for additional assistance, as well as the encouragement and approval by the SRT. In 

addition, the need for cooperating with SRT was expressed by parents as well. The findings 

from the research show that parents need accurate, comprehensive and regular information on 

their child's progress, problems and the impact thereof on the daily functioning of the child. 

Furthermore, parents would like to obtain certain exercises that they can do with their children 

at home, and get more attention from SRT. The easiest way for the parents to acquire all the 

necessary information is to attend consultation hours once a month. The results of my research 

indicate how SRT can improve the efficiency of special education. I will provide guidelines for 

SRT, working in the aforementioned programme, and encourage regular, close cooperation 

between professionals and parents. 

 

KEY WORDS: Inclusion, children with special needs, preschool teachers, parents of children 

with special needs, preschool period. 
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UVOD 

Številni strokovnjaki s področja dela z otroki s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP) si 

prizadevajo za razvijanje inkluzije; za maksimalno vključevanje OPP v običajno populacijo. V 

Sloveniji se glede na svoje zmožnosti OPP lahko vključijo v program za predšolske otroke s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali v prilagojen program za predšolske 

otroke (ZUOPP-1, 2011). V magistrski nalogi se bom osredotočila predvsem na program za 

predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, znotraj katerega 

so otroci vključeni v redne skupine, prejemajo pa dodatno strokovno pomoč. 

Kot navaja Opara (2005), so vrtci v Sloveniji pripravljeni sprejeti OPP in jim ustrezno 

prilagoditi delo. Nezadostna pa je usposobljenost vzgojiteljic za delo z njimi; primanjkuje jim 

predvsem znanja in izkušenj z inkluzijo (Sadler, 2005, v Demir idr., 2014), načinov spodbujanja 

interakcije med OPP in otroci običajnega razvoja, ter drugih učinkovitih strategij za delo z OPP 

v rednih skupinah (Bruns in Mogharberran, 2009; Kucuker idr., 2006; Varlier in Vuran, 2006, 

v Demir idr., 2014). Vkjučevanje OPP v redne skupine od vzgojiteljev zahteva dodatna znanja 

in strategije dela, več pozornosti pa je potrebno nameniti tudi sodelovanju z drugimi 

strokovnimi delavci, ki vstopajo v interakcijo z otrokom. V svojem magistrskem delu bom tako 

podrobneje raziskala vlogo in naloge vzgojitelja pri delu z OPP. Vzgojitelji namreč potrebujejo 

znanja s področja odkrivanja in ocenjevanja razvoja OPP, znanja s področja njihove vloge v 

strokovni skupini, obenem pa morajo ustrezno načrtovati tudi dejavnosti za delo z OPP v 

skupini in uporabiti za njih ustrezne strategije. Pri tem jim je lahko v veliko pomoč specialni in 

rehabilitacijski pedagog (v nadaljevanju SRP), bodisi preko svetovanja in opolnomočenja 

vzgojiteljev z ustreznimi strategijami kot preko pomoči znotraj skupine ali pri delu s starši. 

Kakšno je dejansko stanje in kaj je tisto, kar bi vzgojitelji najbolj potrebovali s strani SRP za 

učinkovitejše delo z OPP, bom ugotovljala preko raziskovalnega dela in podala konkretne 

napotke za delo SRP v predšolskem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. 

Z vključevanjem OPP v redne skupine vrtcev pomoč pri delu z OPP, poleg vzgojiteljev, 

potrebujejo tudi starši. Ne le z vidika razvoja in pomoči OPP v domačem okolju, temveč je 

pozornost potrebno nameniti tudi staršem in njihovemu sprejemanju otroka v družino. V 

teoretičnem delu bom tako podrobneje raziskala elemente, na katere mora biti SRP pozoren za 

uspešno delo s starši, v raziskovalnem delu pa bom ugotavljala, kakšno je zadovoljstvo staršev 

z delom SRP ter kaj bi le-ti še potrebovali za učinkovitejšo pomoč svojemu otroku in za lažje 

sprejemanje njegovih posebnih potreb znotraj družine. Na podlagi ugotovitev bom tudi s 

področja dela s starši podala konkretne napotke SRP za njihovo delo v zgoraj omenjenem 

programu. 
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I. TEORETIČNE OSNOVE 

1. Otroci s posebnimi potrebami vključeni v program za predšolske otroke s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

Po zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000) (v nadaljevanju ZUOPP) so OPP 

opredeljeni kot otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oz. otroci z 

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

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

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

prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali 

prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oz. posebne programe vzgoje in izobraževanja. 

V predšolskem obdobju se lahko OPP vključijo v program za predšolske otroke s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali v prilagojen program za predšolske otroke 

(ZUOPP-1, 2011).  

Usmeritev otroka v ustrezen program predlagajo komisije prve in druge stopnje, ˝ob 

upoštevanju njegovih potreb na telesnem, spoznavnem, čustvenem, socialnem področju ter 

posebnih zdravstvenih potreb ob upoštevanju otrokove dosežene ravni razvoja, zmožnosti za 

učenje in doseganja standardov znanja ter prognoze njegovega nadaljnega razvoja ob 

upoštevanju otrokovih primanjkljajev, ovir oziroma motenj in kriterijev za opredelitev vrste in 

stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj ˝ (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij 

za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 2013, str. 2). Postopek usmerjanja določa ZUOPP, 

usmerjanje pa se uvede na pisno zahtevo staršev. V kolikor se postopek usmerjanja ne prične 

na zahtevo staršev, je potrebno zahtevo za začetek postopka vročiti tudi njim. Zahteva se vloži 

na območno enoto Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, kamor se priloži tudi vsa potrebna 

strokovna dokumentacija; že opravljenje obravnave otroka, poročilo otrokovega vzgojno-

izobraževalnega zavoda in druga poročila, ki se nanašajo na utemeljevanje otrokovih posebnih 

potreb (ZUOPP-1, 2011). 

V program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo se 

usmerjajo otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oz. otroci z 

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

ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci ter otroci z avtističnimi motnjami (Pravilnik o 

organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 2013). Program 

za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo je redni program, 

v katerem redni kurikulum za vrtce izvajajo vzgojiteljice in drugi strokovni delavci vrtca 

(Opara, 2005). 

Glede na vrsto posebnih potreb so otroci, vključeni v program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo za predšolske otroke, lahko upravičeni do prilagojene organizacije, 

načina izvajanja programa ter do dodatne strokovne pomoči, ki ne sme presegati 5 ur tedensko, 

od tega pa mora biti vsaj ena ura svetovalnih storitev. Izjema so slepi in slabovidni otroci ali 

otroci z več motnjami, ki lahko prejmejo tedensko največ 3 ure več (ZUOPP-1, 2011). Obseg 

in način izvajanja DSP se določi z odločbo o usmeritvi, v kateri je poleg ur za DSP zapisana 

tudi posameznikova pravica do svetovalne storitve (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport, 2015). ˝Predšolskim otrokom pa je na predlog zdravnika zagotovljena pravica do 

svetovalne storitve, kot dsp, že pred uvedbo postopka usmerjanja in sicer največ v obsegu dveh 

ur mesečno˝ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2015, str. 1). 
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Izvajalce DSP in svetovalne storitve določi strokovna komisija; strokovni delavci vrtca, šole ali 

zavoda ali zunanji strokovni delavci, ki izpolnjujejo s predpisi določene pogoje. Strokovno 

skupino imenuje ravnatelj, njena naloga pa je priprava individualiziranega programa (v 

nadaljevanju IP), v katerem se določijo oblike in načini dela z otrokom (Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, 2015). 

Dodatna strokovna pomoč mora potekati usklajeno, s sprotnim sodelovanjem vseh, ki otroka 

obravnavajo. Potrebno je timsko delo; medsebojna izmenjava informacij in ugotovitev o 

funkcioniranju otroka (Opara, 2005). Strokovni delavec, ki OPP nudi DSP, poleg sodelovanja 

pri pripravi IP-ja, nudi individualno pomoč pri razvijanju otrokovih psihofizičnih sposobnosti, 

sodeluje z drugimi strokovnimi delavci, jim pomaga prepoznati otrokove značilnosti, svetuje 

vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljev, staršem, organizira različne oblike izobraževanj ipd. 

Svoje delo lahko opravlja v manjši skupini otrok izven igralnice, individualno z otrokom v 

igralnici ali v posebnem prostoru ...; odvisno od potreb in interesov OPP in njegovih vrstnikov 

ter objektivnih okoliščin (Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, 2003). 

Tudi svetovalna storitev poleg dela z otrokom zajema delo s starši, sodelovanje s šolo, delo z 

vrstniki in njihovimi starši ter delo z zunanjimi inštitucijami. Z izvajanjem svetovalne storitve 

se otroku zagotavlja inkluzivno, podporno okolje, ki zajema tudi delo z drugimi osebami, ki so 

v stiku z otrokom (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2015). 

2. Vloga vzgojitelja pri delu z otroki s posebnimi potrebami v skupini 

Otroci s posebnimi potrebami so zmožni učenja in napredka, kar jim mora biti v vrtcu 

omogočeno preko različnih materialov, sredstev in dejavnosti. Odrasli morajo biti pozorni na 

vedenje vsakega otroka, ugotoviti vzroke otrokovih težav in stisk ter mu omogočiti ustrezno 

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

strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, 2003). 

Za lažje sprejemanje otroka v skupino vzgojitelji ne izpostavljajo otrokove drugačnosti, temveč 

preko vprašanj, pogovorov, skupnega reševanja težav, spodbujanja medsebojnih odnosov in 

iskanja drugih ustreznejših možnosti ustvarjajo pogoje za sprejemanje in enakovredno 

vključevanje otroka v skupino. Pri tem nosijo veliko odgovornost, saj so ob sodelovanju z 

drugimi strokovnimi delavci vključeni v večino nalog, ki se izvajajo za OPP. Timsko delo in 

podpora s strani drugih strokovnih delavcev je tako nujno potrebna (Navodila h kurikulu za 

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

posebnimi potrebami, 2003). 

Uspešna inkluzija v predšolskem obdobju od vzgojiteljev zahteva prilagoditve pedagoškega 

dela, uporabo ustreznih didaktičnih metod in strategij dela in obenem zagotavljanje enakih 

možnosti za učenje in razvoj vseh otrok (Bricker, 2000, v Demir idr., 2014). Prav tako se od 

vzgojiteljev zahteva ocenjevanje otrokovega napredka, zagotavljanje ustreznega okolja za 

razvoj in učenje, vključevanje vseh otrok v izbrane aktivnosti ter sodelovanje z družinami 

(Bruns in Mogharberran, 2009, v Demir idr., 2014). 

Poleg odkrivanja OPP, neposrednega dela z otrokom, sodelovanja s starši in drugimi 

strokovnimi delavci je naloga vzgojitelja tudi načrtovanje in realiziranje individualiziranega 

programa ter kontinuirano spremljanje otrokovega napredka. Ob tem pa je potrebno 

vzpostavljati in ohranjati ugodno klimo vseh otrok v oddelku, kar daje tudi drugim otrokom 

možnost izražanja sebe, svojih sposobnosti, zmožnosti in posebnosti (Navodila h kurikulu za 
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vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s 

posebnimi potrebami, 2003). 

Opara (2005) ugotavlja, da so vrtci v Sloveniji pripravljeni sprejeti OPP in jim ustrezno 

prilagoditi delo. Nezadostna pa je usposobljenost vzgojiteljev za delo z njimi; primanjkuje jim 

predvsem znanja in izkušenj z inkluzijo (Sadler, 2005, v Demir idr., 2014), načinov spodbujanja 

interakcije med OPP in otroci običajnega razvoja ter drugih učinkovitih strategij za delo z OPP 

v rednih skupinah (Bruns in Mogharberran, 2009; Kucuker idr., 2006; Varlier in Vuran, 2006 

v Demir idr., 2014). Omenjeno nakazuje potrebo vzgojiteljev po podpori s strani ravnateljev, 

posvetovanjih s strokovnjaki, dostopnosti do potrebnih virov in skupnih načrtovanjih znotraj 

njihovih urnikov (Odom, 2002; Werts idr., 1996, v Demir idr., 2014). 

2.1. Odkrivanje otrok s posebnimi potrebami in ocenjevanje njihovega razvoja 

Odkrivanje otrok s posebnimi potrebami opravlja tisti, ki pri otroku prvi opazi težavo oz. motnjo 

(3. predlog dodatka h kurikulumu za vrtce, 2003). Običajno so prvi starši (Kodrič, 2012; 3. 

predlog dodatka h kurikulumu za vrtce, 2003), težave pa odkrivajo tudi zdravstveni delavci, 

vzgojitelji in drugi strokovnjaki (3. predlog dodatka h kurikulumu za vrtce, 2003). 

Otroci s senzornimi in gibalnimi težavami so običajno prepoznani že z vpisom v vrtec, kjer so 

starši že seznanjeni z njihovimi težavami in potrebami po dodatni pomoči. Nekoliko drugače je 

pri otrocih s težavami v duševnem razvoju, pri katerih so največkrat opazna le odstopanja v 

motoričnem razvoju, drugih pokazateljev pa v prvem letu otrokove starosti še ni moč opaziti. 

Tako se razvojni zaostanki pokažejo kasneje, ko so otroci že vključeni v redne oddelke vrtcev 

(Kocjančič, 2013). Če so otrokove težave odkrite prepozno v predšolskem obdobju, to poleg 

težav pri otroku predstavlja tudi veliko obremenitev za starše. Slednji so prvič seznanjeni z 

otrokovimi težavami, za kar pogosto krivijo vzgojiteljico, ki jih je na to opozorila prva 

(Podgornik, 2013). 

Ena od skupin OPP, ki ji strokovnjaki v zadnjem času namenjajo posebno pozornost, so otroci 

z učnimi težavami. Večina otrok z učnimi težavami je odkritih šele v šolskem obdobju, zato si 

številni strokovnjaki prizadevajo za zgodnje odkrivanje in diagnosticiranje otrokovih težav ter 

predvsem za čimprejšnjo zgodnjo obravnavo. 

Indikator tveganja za nastanek kasnejših specifičnih učnih težav je opazen že v predšolskem 

obdobju, saj so prvi znaki motenj branja, pisanja in računanja povezani z nezadostno razvitostjo 

temeljnih predfunkcij (Fawcett, Singleton in Peer, 1998; Fawcett, Pickering in Nicolson, 1993 

v Kogovšek, Novšak Brce, Ozbič, Vališer, Zver, 2012). Pozornost je tako potrebno nameniti 

preventivi in zgodnjemu odkrivanju otrok, rizičnih za specifične učne težave. S tem se bodo 

zmanjšale negativne posledice za otroka zaradi šolskega neuspeha, pozitivni učinki pa se bodo 

pokazali s šolsko uspešnostjo in boljšim počutjem otroka, pozitivno samopodobo, obenem pa 

je zgodnja intervencija najbolj ekonomična in učinkovitejša od kasnejših intervencij (Kogovšek 

idr., 2012). 

D. Kogovšek idr. (2012) navajajo, da je potrebno težave odkrivati na podlagi cikličnega 

opazovanja, ki poteka v določenem časovnem obdobju z uporabo sistematične metode, 

vključevanjem presejalnega vprašalnika, drugih preskusov, pomoči in ponovnega pregleda. 

Navajajo tudi, da bi bili lahko raznovrstni treningi bolj načrtno in sistematično vključeni v 

kurikule in načrte vzgojno-izobraževalnega dela, saj predstavljajo korist vsem otrokom. 

V Italiji so tako izvedli projekt, s katerim želijo omejiti razvoj učnih težav v osnovni, in kasneje 

v srednji, šoli. Leto ali dve pred vstopom v šolo ter v zgodnjem šolskem obdobju uporabljajo 
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Lucid COPS (Singleton, 1988, v Kogovšek idr. 2012); presejalni instrument, s katerim 

odkrivajo pomanjkljiv razvoj specifičnih sposobnosti, ki predstavljajo predpogoj uspešnega 

branja, pisanja in računanja. V ta namen obstajajo tudi različni vprašalniki, npr. vprašalnik za 

predšolsko obdobje IPDA (Terreni, Tretti, Corcella, Cornoldi, Tressoldi, 2002, v Kogovšek idr. 

2012), ki zajema opazovanje vedenja, motorike, jezikovnega razumevanja, jezikovnega 

izražanja, metakognicije, kognitivnih sposobnosti, predopismenjevalnih in predmatematičnih 

veščin (Kogovšek idr., 2012). S pomočjo presejalnih testov se lahko tako na hiter, enostaven in 

prijazen način odkrijejo specifičnosti kognitivnega in perceptivnega funkcioniranja (Pedrabissi 

in Santinello, 1997 v Kogovšek idr., 2012). Če so naloge enostavne in standardizirane, lahko v 

zgodnjem odkrivanju rizičnih otrok ter v preventivi učno oz. vzgojno osebje postane 

enakovredni partner (Kogovšek idr., 2012). Presejalni testi tako vrtcem in vzgojiteljem dajejo 

možnost, da se seznanijo z instrumenti in jih uporabljajo v vsakodnevni praksi. Šibka 

kognitivna področja, ki se pri otrocih pokažejo skozi presejalne teste, pa lahko vzgojitelji 

znotraj skupin, preko treningov z uporabo raznovrstnih materialov, tudi razvijajo (Kogovšek 

idr., 2012).  

V ta namen so D. Kogovšek idr. (2012) oblikovali vprašalnik za vzgojitelje oz. učitelje za 

izdelavo predopismenjevalnega profila otrok, tako za določitev otrok, rizičnih za učne težave, 

kot tudi za določitev otrokovih močnih kompenzacijskih področij. Vzgojitelj otroka opazuje 

več ur dnevno in je posledično idealna oseba za ocenjevanje. Kot pa navajajo D. Kogovšek idr. 

(2012), se lahko z zgodnjim sistematičnim odkrivanjem in intervencijo pomembno zmanjša 

število otrok, ki bodo kasneje potrebovali pomoč. 

2.2 Sodelovanje vzgojitelja pri individualiziranem programu 

˝Individualiziran program je načrt individualizacije vzgojno-izobraževalnega in razvojno-

rehabilitacijskega dela posameznega otroka oz. učenca˝ (Krek in Metljak, 2011, str.20). ZUOPP 

opredeljuje le nekaj elementov, ki jih mora vsebovati IP, zaželeno pa je, da le-ta obsega sledeče 

elemente: prilagoditve, metode poučevanja, začetno raven otrokovega funkcioniranja (razvojne 

dosežke, prilagojeno vedenje) in temu prilagojene cilje (Krek in Metljak, 2011). 

Kot je navedeno v 36. členu ZUOPP (2011), je ravnatelj vzgojno-izobraževalnega zavoda 

dolžan določiti strokovno skupino za pripravo, spremljanje in izvajanje IP-ja. Sestavljajo jo vsi, 

ki bodo sodelovali pri izvajanju vzgojno izobraževalnega programa. ZUOPP (2011) pa v 36. 

členu obenem navaja, da so vanjo prav tako dolžni biti vključeni starši ter OPP, upoštevaje 

njegovo starost in zrelost. 

IP izdela SRP (ali drug strokovnjak, ki ga predlaga komisija za usmerjanje) na podlagi poročila 

komisije za usmerjanje, ocene otrokovega funkcioniranja, lastnih opazovanj, ugotovitev 

vzgojitelja in priporočil strokovnega tima (3. predlog dodatka h kurikulumu za vrtce, 2003). V 

celotnem procesu IP so strokovnjaki na eni strani usmerjeni v dejavnike v okolju; kaj je tisto, 

kar v okolju vpliva na otrokovo funkcioniranje ter na funkcioniranje posameznika; znanje, 

njegove zmožnosti, navade, spretnosti, prepričanja, interese, močna področja, varovalne 

dejavnike in dejavnike tveganja, pomanjkanje znanja, neusvojene veščine, težave, 

primanjkljaje, ovire, prepričanja in ravnanja. Strokovnjaki se morajo osredotočiti na otrokove 

posebne potrebe ter pozornost nameniti tudi organizaciji dela z otrokom, tako pri njih kot tudi 

pri starših (Pulec Lah, 2013). 
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Proces nastajanja IP-ja je sestavljen iz več faz: 

2.2.1. Spoznavanje otrokovega funkcioniranja in načrtovanje individualiziranega 

programa 

Kot je že navedeno, pri pripravi IP-ja sodelujejo vsi, ki delajo z otrokom. Poleg opažanj 

strokovnih delavcev so zelo pomembne tudi informacije, ki jih posredujejo starši. Strokovne 

delavce namreč zanima tudi raven samostojnosti pri različnih dnevnih opravilih, navade pri 

oblačenju, prehranjevanju, higieni idr.; informiranje pa mora biti vzajemno, da tudi starši od 

strokovnih delavcev prejmejo njihovo videnje in informacije o otrokovih dosežkih ter njegovem 

funkcioniranju (Krek in Metljak, 2011). 

Oblikovanje IP-ja se prične na timskem srečanju, kamor je dobro, da udeleženci pridejo že 

nekoliko pripravljeni. Koordinator določi čas, kraj in prostor srečanja ter pripravi potrebno 

dokumentacijo in pripomočke. Dokončno oblikovanje in zapis IP-ja se največkrat opravi po 

skupnem srečanju, lahko tudi na srečanju samem ali pa se določeni elementi IP-ja pripravijo že 

pred samim srečanjem. Izhodišče za načrtovanje IP-ja je ocena trenutnega funkcioniranja 

otroka, ki se ovrednoti na podlagi pričakovanj o ustreznem vedenju otroka v določenem okolju. 

Vsak udeleženec prispeva svoja vedenja in opažanja. SRP nudi informacije o naravi otrokovih 

težav in njegovih posebnih potrebah, o vplivu težav na otrokovo funkcioniranje, predlaga 

potrebne prilagoditve, strategije dela, pripomočke in individualizacijo pedagoškega dela ter 

zagotavlja ustrezen vir informacij strokovnim delavcem in staršem OPP. Pomembno vlogo 

imajo tudi vodstveni delavci, ki imajo vedenja o formalno pravnih zahtevah in pogojih, 

kadrovskih, materialnih in organizacijskih virih, obenem pa določajo možnost podpore in 

pomoči strokovnim delavcem (Pulec Lah, 2013). Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev s 

svojimi znanji in opažanji otroka v skupini prav tako lahko pomembno prispevajo k oblikovanju 

ocene otrokovega trenutnega funkcioniranja. Tako strokovni delavci kot starši si lahko pri 

svojem razmišljanju pomagajo z odgovori na naslednja vprašanja (Pulec Lah, 2013): 

- Katera so otrokova močna področja? 

- Kakšni so njegovi interesi? 

- Na kakšen način se otrok najbolj uspešno uči? 

- Kakšno podporo bi potreboval, da bi bil uspešen v bodoče? 

- Kako lahko jaz kot strokovni delavec ali eden od staršev prispevam k podpori otroka? 

Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev lahko prispevajo še dodatne informacije, pri čemer so jim 

prav tako lahko v pomoč sledeča vprašanja (Pulec Lah, 2013): 

- Kakšne so zahteve v kurikulumu za vrtce? 

- Kaj naj bi učenec dosegel v obdobju, za katerega se načrtuje IP? 

- Kateri cilji in elementi bi bili pomembni za tega otroka? 

- Katere strategije dela so za otroka najprimernejše? V katerih okoliščinah najlažje osvaja 

znanja, spretnosti in veščine? 

- Kakšno pomoč potrebuje, v katerih primerih in pri čem? 

- Kako otrok funkcionira v svoji skupini? 

- Katere ovire otroku preprečujejo, da bi lahko aktivno sodeloval znotraj skupine? 

- Kakšno pomoč bi potreboval sam, kot strokovni delavec, da bi lahko otroku nudil 

ustreznejšo podporo? 

- Kakšno pomoč in informacije bi lahko dobil od družine, od otroka, od drugih članov 

tima? 

- Ali se pri otroku pojavljajo kakšni vedenjski odzivi, ki bi jih morali obravnavati? 

- Kako je otrok vključen med svoje vrstnike? 
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- Kako se vedejo drugi otroci, ima morda še kdo od njih težave? 

Po ugotovljeni oceni otrokovega funkcioniranja sledi izbor področij, kjer bi otrok potreboval 

pomoč, izbor področij, kjer bi bilo otroku smiselno nuditi strokovno pomoč, ter zapis močnih 

področjih, preko katerih bi otrok lahko kompenziral svoje težave (Pulec Lah, 2013). 

Pomemben del IP-ja so tudi cilji, ki jih želimo pri otroku doseči v izbranem časovnem obdobju. 

Strokovni delavci v praksi običajno uporabljajo svoj način oblikovanja ciljev. Določeni sprva 

oblikujejo splošne cilje, iz katerih izpeljejo operacionalizirane, drugi pa oblikujejo zgolj splošne 

ali zgolj operacionalizirane cilje. Zaželjeno je, da so poleg splošnih ciljev navedeni tudi 

operacionalizirani, saj le-ti omogočajo natančno evalvacijo otrokovega napredka. 

Oblikovani morajo biti tako, da so direktno povezani s splošnimi cilji in področji otrokovega 

funkcioniranja ter posledično z otrokovimi posebnimi potrebami, izražati pa morajo opazno 

otrokovo vedenje in kriterije za njihovo realizacijo. Za preverjanje ustreznosti oblikovanja 

ciljev si strokovni delavci lahko pomagajo s sledečimi vprašanji: Kdo bo dosegel naveden cilj? 

Kaj se želi doseči? Kako se bo to doseglo, v kakšnih pogojih? in Kako se bo ovrednotil otrokov 

uspeh? (Pulec Lah, 2013). Pri tem je pomembno, da so cilji oblikovani na podlagi timskega 

dela; v izbor ciljev za izbrano časovno obdobje naj bodo vključeni starši in vsi strokovni 

delavci, ki delajo z otrokom. 

K navedenim ciljem in področjem, kjer bo otrok potreboval pomoč, je potrebno zapisati tudi 

strategije dela, s katerimi bodo starši in strokovni delavci poskušali izbrane cilje realizirati. 

Zaželeno je, da je jasno zapisano, kakšna je naloga posameznega strokovnega delavca ali starša 

ter na kakšen način bo svojo nalogo izpolnil (s katerimi vsebinami, metodami in oblikami dela, 

aktivnostmi, materiali, pripomočki) (Pulec Lah, 2013), kar omogoča jasno vlogo vsakega 

posameznika. 

Oblikovanje IP-ja vključuje tudi načrtovanje prilagoditev za delo v skupini. Ključno je, da so 

prilagoditve načrtovane premišljeno, skladno z otrokovimi zmožnostmi in primanjkljaji. 

Strokovni delavci se večkrat poslužujejo splošnih prilagoditev, v katerih primanjkuje informacij 

o tem, koliko pomoči otrok potrebuje, v kakšnih pogojih ter kako in kdaj se bo stopnjo pomoči 

zmanjševalo. Cilj prilagajanja pedagoškega dela je navajanje otroka na samostojnost, zato se 

ne prilagaja nečesa, kar otrok že zmore. Prav tako je potrebno prilagoditve časovno omejiti, saj 

morda otrok določene oblike pomoči, zaradi lastnega napredka, kmalu ne bo več potreboval 

(Pulec Lah, 2013).  

Strokovnim delavcem je nekoliko težje prilagoditve prenesti v prakso kot pa jih načrtovati v 

IP-ju. Priporočljivo je, da se v sklopu načrtovanja pomoči otroku nekaj ur nameni tudi timskemu 

izvajanju dejavnosti v skupini, kjer SRP skupaj z vzgojiteljem in pomočnikom upošteva 

načrtovane prilagoditve. To pripomore k boljšemu razumevanju in upoštevanju prilagoditev 

vseh strokovnih delavcev, ki delajo z otrokom (Pulec Lah, 2013).  

2.2.2. Izvajanje individualiziranega programa 

IP mora biti oblikovan tako, da strokovni delavci na podlagi le-tega lahko izberejo najbolj 

potrebne, relevantne aktivnosti, pripomočke in vsebine za otrokov celostni razvoj. Strokovni 

delavci poznajo številne strategije dela, glede na otrokove posebne potrebe pa morajo izbrati 

zanj najprimernejše (Galeša, 1995). Nekaj strategij dela z OPP, ki jih smiselno upoštevati v 

praksi, je navedenih v naslednjem podpoglavju, ključno za uspešno izvajanje IP-ja pa je timsko 

delo; intradisciplinaren, interdisciplinaren in multidisciplinaren pristop različnih strok. 
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ZUOPP namreč zahteva, da je priprava IP-ja timsko delo, kjer morajo biti vsi udeleženi 

enakovredni. Z vključevanjem vseh, ki delajo z otrokom, v proces pripravljanja, izvajanja in 

evalviranja IP-ja, se doseže, da bodo strokovni delavci in starši upoštevali dogovorjena pravila 

in prilagoditve. Strokovna skupina pa lahko tekom leta, glede na razvoj in napredek otroka, IP 

tudi prilagaja (Opara, 2005).  

2.2.3 Evalvacija individualiziranega programa 

Ključni element IP-ja je njegova evalvacija. Omogoča evalviranje otrokovega napredka; katere 

cilje je dosegel in katerih ne, lahko pa zajema tudi razvoj otroka v širšem smislu. Pomembno 

je, da se poleg končnih evalvacij strokovni delavci poslužujejo tudi vmesnih, ki omogočajo 

sprotno prilagajanje IP-ja, končne evalvacije pa predstavljajo temelj za pripravo programov za 

prihodnje leto (Opara, 2005). 

2.3 Delo z otroki s posebnimi potrebami v rednih skupinah vrtcev 

2.3.1 Načrtovanje dejavnosti za delo z OPP v skupini 

Za učinkovitejše upoštevanje otrokovih posebnih potreb, njegovih prilagoditev in 

individualiziranih ciljev si lahko vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev pri načrtovanju 

dejavnosti v skupini, v katero je vključen OPP, pri svojem razmišljanju pomagajo z algoritmom 

sledečih vprašanj (Pulec Lah, 2013): 

- Ali lahko OPP sodeluje pri aktivnosti tako kot vsi ostali otroci? 

- Ali lahko OPP sodeluje pri aktivnosti ob uporabi prilagojenih materialov in 

pripomočkov? Če lahko, vzgojitelj to opredeli. 

- Ali lahko OPP sodeluje, če prilagodimo oblike in metode dela? Če lahko, vzgojitelj to 

opredeli. 

- Ali lahko OPP sodeluje, če prilagodimo nivo težavnosti in kompleksnosti aktivnosti? 

Če lahko, vzgojitelj to opredeli. 

- Ali OPP lahko sodeluje pri skupinskem delu, vendar je zaposlen z aktivnostjo, ki ima 

drugačen namen in cilj? Če lahko, vzgojitelj to opredeli. 

- Če je večina otrok zaposlena z aktivnostmi, ki za OPP niso primerne, ali je lahko 

zaposlen z drugo aktivnostjo, ki zadovoljuje njegove posebne potrebe? Ipd. 

Na tovrstna vprašanja bi si morali vzgojitelji in pomočniki odgovarjati ob vsakem načrtovanju 

dejavnosti, zaželeno pa je, da ob tem prejmejo podporo SRP, ki bi jim znal predstaviti, kako 

zapisane prilagoditve in individualizirane cilje uresničevati v praksi. Za lažje načrtovanje si 

lahko strokovni delavci algoritem vprašanj zapišejo tudi v obliki tabele (Pulec Lah, 2013). 

Tabela 1: Algoritem vprašanj za lažje načrtovanje dejavnosti za OPP v rednih skupinah vrtcev 

(Pulec Lah, 2013). 

 

 

Potrebne prilagoditve Ime otroka Ime otroka 

Ali lahko OPP sodeluje pri aktivnosti tako kot vsi ostali otroci?   

Ali lahko OPP sodeluje pri aktivnosti ob uporabi prilagojenih 

materialov in pripomočkov? Če lahko, se to opredeli. 

  

Itd.   
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Galeša (1995) navaja, da se morajo strokovni delavci osredotočiti na otrokove razvitejše 

funkcije in poudarjati njegovo pozitivno vedenje. Prav tako morajo imeti o otrocih pozitivna 

pričakovanja ter prepričanja, da otrok zmore, saj študije kažejo na povezanost otrokove 

uspešnosti s pričakovanji vzgojiteljev. 

Samopodoba je pri OPP ključnega pomena, saj deluje kot filtrirni sistem, preko katerega se 

razvijejo otrokova stališča do šole, učitelja, učenja, do sebe in do drugih. Ustrezno učno-

vzgojno okolje je okolje, kjer so otroci uspešni, zadovoljni, varni in spoštovani. Koliko se otrok 

nauči, je odvisno od njegovih pozitivnih izkušenj. Klima v skupini pomembno vpliva na 

počutje, motivacijo in stališča otrok do učenja, učiteljev, šole, sebe in sovrstnikov. Za 

ustvarjanje ustreznega vzdušja je pomembna učiteljeva življenjska naravnanost, pozitivna 

stališča do sebe in drugih, ustrezni odnosi med učitelji in učenci ter med učitelji in med učenci 

samimi, ustrezen odnos med učitelji in starši, pozitivna stališča otrok do učenja, šole in do 

učiteljev, uravnotežen odnos do učencev in do programa ter spodbujanje otrokove motivacije 

(Galeša, 1995). 

Galeša (1995) obenem navaja, da je za dobro načrtovanje edukacije potrebno pozornost 

nameniti tudi fizičnemu okolju. Prostor naj bo urejen po področjih, ki so namenjena različnim 

dejavnostim (npr. prostor za branje, prostor za igro, prostor za počitek, ...). Omenjeno otrokom 

pomaga pri razvoju samokontrole in samodiscipline. Prav tako je pomembno, da imajo otroci 

dovolj prostora za gibanje in interakcijo, saj večje število otrok v manjšem prostoru spodbuja 

agresivnost. Interakcijo in komunikacijo pri otrocih lahko vzgojitelji spodbujajo že s 

postavitvijo stolov; v obliki črke U ali kroga.  

Strokovni delavci morajo pozornost nameniti tudi strukturiranosti časa, da otroci preko dobre 

zunanje organizacije razvijejo notranjo organizacijo. Izredno pomembna je tudi organizacija 

dela v skupini. Gibanje mora biti določeno glede na funkcijo prostora; otrok naj ve, kje se lahko 

skače, teče in kje se mora hoditi ali sedeti. Prav tako je pomembno, da otrok ve, kdaj lahko 

zapusti dogajanje (npr. zaradi odhoda na stranišče, odnašanja smeti v koš, ...) brez da za 

dovoljenje vpraša svojega vzgojitelja. Da pa se otroci navadijo skrbeti zase in za svoj prostor, 

jim morajo skladno s tem vzgojitelji določiti tudi manjše zadolžitve, kot so npr. pomoč 

sovrstnikom, skrb za rože, pomoč pri postiljanju, pri igri ipd. (Galeša, 1995). 

2.3.2 Strategije za delo z OPP v skupini 

M. D. Klein, R. E. Cook in A. M. Richardson-Gibbs (2000) za izvajanje uspešne inkluzije 

navajajo 6 strategij, ki jih je smiselno upoštevati pri delu z OPP: 

Pridobivanje otrokove pozornosti 

Za učinkovito učenje in razvijanje OPP morajo strokovni delavci najprej pridobiti njihovo 

pozornost. Otroci svojo pozornost radi namenjajo področjem, ki so v njihovem interesu, zato je 

dobro, da le-ta strokovni delavci prepoznajo (Klein, Cook in Richardson-Gibbs, 2000). Galeša 

(1995) navaja, da je področja, ki otroka motivirajo, najlažje ugotoviti preko igre, dramatizacije, 

razgovora v skupini, preko prostega časa, dela ipd. Zaradi raznolikih posebnih potreb so 

področja njihovih interesov lahko neobičajna in zelo različna. Otroci z motnjami avtističnega 

spektra lahko kažejo zanimanja za senzorične dražljaje (Klein, Cook in Richardson-Gibbs, 

2000), otroci z motnjami pozornosti lahko uživajo v gibalnih dejavnostih, pri določenih otrocih 

pa je zaradi raznolikosti primanjkljajev področja njihovih interesov težje prepoznati. Tudi če 

otroci igrače ali dejavnosti ne opazujejo, se ne vključijo v dogajanje ali ne izražajo čustev 

veselja, je dejavnost ali igrača lahko znotraj njihovega interesa. Strokovni delavci to najlažje 

preverijo tako, da otroku igračo odvzamejo, ga izključijo iz dogajanja, ter opazujejo njegovo 
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reakcijo (Klein, Cook in Richardson-Gibbs, 2000). Za lažje ugotovljanje otrokovih interesov si 

lahko strokovni delavci oblikujejo sledečo tabelo, ki jim obenem pomaga razumeti in 

prepoznati tudi specifično izražanje njihovih interesov (Klein, Cook in Richardson-Gibbs, 

2000): 

Tabela 2: Način ugotavljanja otrokovih specifičnih interesov (Klein, Cook in Richardson-

Gibbs, 2000). 

Galeša (1995) navaja, da se otrokovo motivacijo najlažje izvabi tako, da se delo načrtuje na 

otrokovi notranji in zunanji motivaciji. Za spodbujanje notranje motivacije se izberejo 

dejavnosti, aktivnosti, ki otroka zanimajo in so znotraj njegovih izkušenj. Primerne so tudi 

dejavnosti, ki omogočajo kooperacijo med otroki in vpeljane novosti v proces učenja in razvoja. 

Pri tem je koristna povratna informacija otroku, preko katere dobi informacijo, kako je nalogo 

opravil. Otrokovo zunanjo motivacijo se spodbuja preko nagrad, pohval, priznanj ter s prikazom 

koristnosti in pomembnosti.  

Na mlajše otroke imajo velik motivacijski vpliv tudi različni materiali, pripomočki, igrače, ki 

jih morajo strokovni delavci predstaviti na način, ki bo otrokom zanimiv (Galeša, 1995). 

Nudenje ustrezne stopnje pomoči 

Ustrezna stopnja pomoči OPP s strani strokovnih delavcev je prav tako ena izmed učinkovitih 

strategij. Strokovni delavci morajo upoštevati otrokove trenutne sposobnosti in spretnosti ter 

jim temu primerno zagotavljati ustrezno stopnjo pomoči (Klein, Cook in Richardson-Gibbs, 

2000). 

Obstaja več ravni prilagoditev, ki jih strokovni delavci spreminjajo glede na otrokov razvoj in 

napredek (Pulec Lah, 2013): 

Tabela 3: Ravni prilagoditev OPP (Interno gradivo Pulec Lah, 2013). 

Raven 0 Samostojno, na lastno pobudo. 

Raven 1 S časovnim zamikom, s pričakovanjem. 

Raven 2 S kretnjo, znakom, vizualnimi pomagali. 

Raven 3 Z besedno spodbudo, fizičnim stikom. 

Raven 4 S kombinacijo pomagal. 

Raven 5 S telesnim vodenjem. 

 

 

Dejavnost/oseba/predmet  Otrokov odziv Odziv po odstranitvi 

Posedanje otroka na kolo Veselje Ni odziva 

Prihod babice Iztegnjene roke   Jok 

Posedanje otroka na kahlico Jok Prenehanje joka 
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Vzpostavljanje in ohranjanje rutine ter načrtovanje tranzicij med dejavnostmi 

OPP bodo uspešnejši, če bo v vrtcu vzpostavljena vsakodnevna rutina, v kateri bodo dejavnosti 

predvidljive, do spememb v urniku pa bo prihajalo le ob izrednih priložnostih. Velikokrat imajo 

težave pri prenehanju njim ljube aktivnosti ali pri prehajanju iz ene aktivnosti na drugo, saj ne 

vedo, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju (Klein, Cook in Richardson-Gibbs, 2000). V veliko 

pomoč so jim jasni namigi, ki oznanjajo konec dejavnosti in začetek nove, kot so npr.: 

- ugašanje in prižiganje luči, kar je lahko znak za konec prostega igranja in označuje čas 

za hranjenje, 

- zvonjenje zvonca, ki nakazuje konec igre zunaj vrtca, 

- petje poslovilne pesmi pred odhodom otroka domov (Klein, Cook in Richardson-Gibbs, 

2000). 

Galeša (1995) navaja, da je potrebno čimprej pričeti z razvijanjem rutine vsakdanjih opravil, 

saj le-ta pripomore k razvoju samodiscipline, vljudnosti in spoštovanja ostalih. 

Učenje po korakih 

Učenje različnih spretnosti in opravil je pri OPP nekoliko kompleksnejše kot pri otrokih 

običajnega razvoja. Pri tem je lahko v veliko pomoč učenje po korakih, kjer strokovni delavec 

določeno spretnost ali opravilo razdeli na več manjših zaporednih korakov, po katerih otroka 

uči izbrane spretnosti oz. opravila. Od otrokovih primanjkljajev in sposobnosti je odvisno 

število korakov; posamezne korake lahko po potrebi združimo ali določen korak razdelimo na 

več manjših. Strokovni delavec pri otroku vedno razvija oz. uči en korak naenkrat, pri čemer 

upošteva otrokovo območje proksimalnega razvoja ter mu nudi ustrezno stropnjo pomoči. Če 

otrok posameznega koraka ni zmožen opraviti popolnoma samostojno, se koraki prilagodijo 

tako, da je učenec še vedno maksimalno samostojen in čim manj odvisen od odrasle osebe 

(Klein, Cook in Richardson-Gibbs, 2000). 

 Primer učenja po korakih za pospravljanje hrane po obroku (Klein, Cook in Richardson-Gibbs, 

2000): 

1. Otrok vstane od mize in za seboj pospravi stol. 

2. Odloži prazno skodelico, žlico in prtiček na pladenj. 

3. Odnese stvari do smetnjaka. 

4. Odloži papirnate stvari v smetnjak. 

5. Odide do umivalnika. 

6. Odloži umazane stvari, ki se lahko operejo, v umivalnik. 

7. Odide v kopalnico. 

Pri določenih spretnostih je smiselno tudi vrstni red učenja korakov spremeniti ter začeti pri 

zadnjem koraku. Pri zgoraj navedenem primeru bi tako strokovni delavec lahko otroku najprej 

pomagal pri zlaganju stvari v umivalnik ter odhodu v kopalnico. Ko bi otrok to osvojil, bi pričel 

z ločevanjem predmetov; papirnate stvari bi odložil v smetnjak, ostalo pa v umivalnik. Če otrok 

vse našteto opravi samostojno, strokovni delavec otroka nauči, da popolnoma samostojno odide 

od mize do smetnjaka in umivalnika ter samostojno opravi celotno dejavnost (Klein, Cook in 

Richardson-Gibbs, 2000). 
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Pogovor z otroki 

Način komuniciranja odraslih z otroki pomembno vpliva na njihov razvoj. M. D. Klein, R. E. 

Cook in A. M. Richardson-Gibbs (2000) navajajo več strategij za razvijanje jezika in kognicije 

pri otrokih. Kot najpomembnejše izpostavljajo ustrezno odzivanje odraslih na otrokove 

poskuse komuniciranja ter razgovor o stvareh, ki so znotraj otrokovega interesa. Primer 

ustreznega odziva vzgojitelja (Klein, Cook in Richardson-Gibbs, 2000): 

Otrok (vleče vzgojitelja za rokav): Brm brm! 

Vzgojitelj (ne razume): Kaj je Luka? Kaj mi želiš povedati? 

Otrok pokaže na rdeč tovornjak, ki je parkiran pred vrtcem. 

Vzgojitelj: Aha! Tovornjak vidiš. To je rdeč tovornjak. Večkrat je parkiran pred našim vrtcem. 

Ena izmed strategij je tudi postopno širjenje jezikovnih spretnosti. Otroku odrasla oseba 

predstavlja model, ki uporablja nekoliko kompleksnejše jezikovne strukture od otrokovih 

trenutnih jezikovnih sposobnosti. Če otrok uporabi enobesedni stavek, odrasla oseba uporabi 

dvobesednega; če otrok tvori enostavne stavke, odrasla oseba tvori stavke z nekoliko 

kompleksnejšo strukturo (Klein, Cook in Richardson-Gibbs, 2000). Primer tovrstnega načina 

širjenja jezikovnih spretnosti (Klein, Cook in Richardson-Gibbs, 2000): 

Otrok: tovornjak vrtec. 

Vzgojitelj: Ja, tovornjak je pred vrtcem. 

Za širjenje otrokovega besedišča je pomembno, da odrasla oseba preko specifičnih opisov in 

uporabe izbranih izrazov ustrezno komentira otrokova dejanja. Primer ustreznega odziva 

na otrokovo risbo, kjer je na drevesu pobarval zelene liste (Klein, Cook in Richardson-Gibbs, 

2000): 

Vzgojitelj: Lepo. Vidim, da si drevesu pobarval liste. Drevo sedaj izgleda čudovito, ko si na 

njem pobarval liste. 

Manj ustrezen odziv vzgojitelja pa bi se glasil sledeče: 

Vzgojitelj: Lepo. Izgleda veliko lepše kot prej, kajne. Zelo lepo si to opravil. 

V prvem primeru vzgojitelj večji poudarek nameni besedišču; otrokovim dejanjem in 

predmetom (pobarval, liste), v drugem primeru pa ubesedi le to, za kar otrok kaže interes (Klein, 

Cook in Richardson-Gibbs, 2000). 

Za učenje novih besed je smiselno ponavljanje ključnih besed in drugih besednih zvez, saj 

si jih otroci tako lažje zapomnijo. Ustrezen odziv vzgojitelja v vrtcu bi bil sledeč: 

Vzgojitelj (na sebi kaže dele telesa): To je naše telo. Tukaj imamo glavo. Na njej imamo oči, 

nos, usta in ušesa. 

Otrok: Ušesa? 

Vzgojitelj: Ja, tako je. Ušesa. To so ušesa. 

V pogovoru z otroki pa morajo biti vzgojitelji pozorni tudi na hitrost govora in čas, ki ga 

omogočijo otrokom za odgovor. To je še posebej pomembno pri OPP, ki potrebujejo nekoliko 
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več časa za procesiranje informacij in za tvorjenje odgovorov oz. ubesedenje svojih misli 

(Klein, Cook in Richardson-Gibbs, 2000). 

Ker določeni otroci niso motivirani za komuniciranje, morajo vzgojitelji poiskati in omogočiti 

priložnosti, v katerih je komunikacija edini način, preko katerega otroci zadovoljijo svoje želje 

in interese. To lahko dosežejo tako, da postavijo igračo izven otrokovega dosega, saj se tako 

otrok nauči prositi za stvari, ki jih želi. Eden izmed načinov je tudi ta, da vzgojitelj zmoti 

dejavnost, v kateri otrok uživa in od njega zahteva, da ubesedi kar želi, v tovrstnem primeru 

omogoči nadaljevanje aktivnosti, ki jo je otrok izvajal pred prihodom vzgojitelja (Klein, Cook 

in Richardson-Gibbs, 2000). 

Preventiva: zmanjševanje vedenjskih težav 

Pri delu z OPP je pomembno sprotno in ustrezno reševanje vedenjskh težav, do katerih zaradi 

otrokovih posebnih potreb lahko pride še nekoliko hitreje kot pri otrocih običajnega razvoja. 

Zelo pomembna je uporaba preventivnih strategij za zmanjševanje vedenjskih težav, ki se jih 

lahko strokovni delavci poslužujejo v skupini otrok (Klein, Cook in Richardson-Gibbs, 2000): 

- uporaba predvidljivega urnika z jasno načrtovanimi prehodi, 

- omogočanje ustrezne količine časa za reševanje nalog, 

- ugotovljanje vzrokov oz. povodov otrokovih neustreznih vedenj in njihovo odpravljanje 

oz. zmanjševanje,  

- zmanjševanje senzornih dražljajev, 

- zagotavljanje otroku, da izrazi to, kar želi; če ne uporablja verbalne komunikacije mu 

vzgojitelj lahko to omogoči preko sličic, 

- seznanjenje otrok s pravili in njihovimi posledicami ter njihovo dosledno upoštevanje, 

- zagotavljanje pozornosti odrasle osebe otroku, preden jo le zahteva sam na neprimeren 

način. 

2.3.3. Vključevanje otrok s posebnimi potrebami med vrstnike 

Za skupno življenje, igranje, doživljanje in učenje OPP z drugimi otroki je potrebno navajanje 

OPP na življenje z vrstniki in obratno; navajanje otrok običajnega razvoja na skupno življenje 

z OPP (3. predlog dodatka h kurikulumu za vrtce, 2003). Vzgojitelji in njihovi pomočniki s 

svojim zgledom in ravnanjem z OPP vplivajo na ravnanja drugih otrok in staršev (Navodila h 

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

otroke s posebnimi potrebami, 2003). 

S poudarjanjem otrokovih pozitivnih lastnosti, ustvarjanjem ugodne klime in z maksimalnim 

vključevanjem otroka v dejavnosti bo lažje tudi vključevanje OPP v skupino. Vzgojitelji naj 

pozornost namenjajo razvijanju lastnosti, kot so razumevanje, pomoč, sodelovanje, 

tolerantnost, s čimer OPP lahko prispeva k bolj kakovostnim medsebojnim odnosom znotraj 

skupine (Opara, 2005).  

N. Lebarič, D. Kobal Grum, Kolenc (2006) ugotavljajo, da je velik delež otrok, ki nimajo dobro 

izpolnjenega prostega časa. Za uspešno socialno integracijo OPP pa je organizacija prostega 

časa pomembna, saj otroci ob njej začutijo enakopravnost z drugimi otroki; čustveno, 

vrednotno, moralno in kognitivno dozorevajo in osebnostno napredujejo v skupini svojih 

vrstnikov (Lebarič, Kobal Grum, Kolenc, 2006). 

Vzgojitelji tako lahko določijo manjšo skupino otrok (˝playground buddies˝), ki bodo v času 

prostega igranja pripravljeni pomagati svojim vrstnikom, se z njimi igrati, iskati prijateljstva ali 
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jim zgolj delati družbo, ko bodo osamljeni (Mosley in Thorp, 2002 v Nutbrown in Clough, 

2006). 

Socializacija je zelo povezana z emocionalnim razvojem, zato je za razvoj socialnih spretnosti 

pozornost potrebno nameniti tudi emocionalnim spretnostim. OPP je potrebno zagotoviti 

ustrezne emocionalno-socialne izkušnje in jih naučiti ustreznega emocionalno-socialnega 

vedenja. To vključuje usvajanje ustreznega vedenja na različnih področjih: vedenje pri mizi, 

osebna higiena, razprava v skupini, vedenje v socializiacijskih igrah ipd. Ker imajo OPP 

velikokrat slabšo samopodobo, so njihovo nasprotovanje, klovnovstvo, prevelik konformizem, 

negativizem ipd. posledica občutkov manjvrednosti. Otrokom mora biti omogočeno doživljanje 

uspeha, pohvala in ustvarjalnost, kar bo pozitivno vplivalo tudi na področje socializacije 

(Galeša, 1995). Ko otrok ustvarja, mu moramo pokazati, da smo zadovoljni z njegovim 

početjem, s čimer ga še dodatno spodbudimo in mu krepimo samozavest. Če mu tega ne 

omogočimo, bo postal ravnodušen in se kmalu ne bo več trudil (Ocvirk, 2008). 

Vzgojitelji lahko razvoj empatije spodbujajo na več različnih načinov. Otroci potrebujejo 

številne konkretne izkušnje o dojemanju dogodkov ali stvari s perspektive drugega. Eden izmed 

načinov, kako lahko otrok spoznava in raziskuje različne poglede na svet, je igra vlog, v kateri 

se otroci poskušajo vživeti v duševna stanja drugih, poskušajo gledati skozi oči drugega (Kovač, 

2008).  

Številni OPP imajo slabše razvite komunikacijske spretnosti, komunikacija pa predstavlja 

glavni način za izkazovanje socialne zrelosti. Posledično je potrebno pozornost namenjati tudi 

razvijanju komunikacijskih spretnosti (Galeša, 1995). Tudi N. Lebarič, D. Kobal Grum, Kolenc 

(2006) navajajo, da je za uspešno vključevanje v skupino vrstnikov pomemben dejavnik 

otrokova zmožnost vzpostavljanja govornih stikov, zato je razvijanje jezikovno- 

komunikacijskih spretnosti pri OPP nujno potrebno. 

N. Lebarič, D. Kobal Grum, Kolenc (2006) v svoji študiji o socialni integraciji OPP ugotavljajo, 

da je potrebno pri načrtovanju individualnih programov več pozornosti nameniti načrtovanju 

vzpodbud za spodbujanje otrokove aktivnosti pri skupinskih dejavnostih in zmanjševanju 

njegove pasivnosti.  

Pomembno je, da strokovni delavci skupaj načrtujejo, izvajajo in analizirajo socialno-

integracijske dejavnosti v vseh fazah: 

- Izbor dejavnosti, določitev ciljev in poteka dejavnosti, 

- izvajanje načrtovanih dejavnosti, 

- analiza poteka dejavnosti (Lebarič, Kobal Grum, Kolenc, 2006). 

Prav tako je potrebno pozornost namenjati razvijanju otrokovega občutka odgovornosti za 

lasten zunanji videz in skrbi za predmete v osebni ali skupni lasti. Od OPP namreč težko 

pričakujemo visoko stopnjo moralne odgovornosti, saj so tudi otroci običajnega razvoja v vrtcu 

šele na začetku osebnostnega dozorevanja. OPP večkrat odklanjajo sodelovanje; ko so na vrsti 

da nekaj naredijo, izkazujejo jezo, če nekaj ni po njihovi volji, motijo tistega, ki pomaga drugim 

in niso pripravljeni deliti svojih stvari z drugimi otroki. Za otroke, ki ne sodelujejo radi v 

skupinskih dejavnostih, pa je značilno, da se bolj osredotočajo nase in na svoj ožji socialni 

prostor. Vse to ovira uspešno socialno integracijo, zato je tem otrokom pri skupinskih 

dejavnostih potrebno nuditi več pomoči in spodbud (Lebarič, Kobal Grum, Kolenc, 2006). 

Spodbujanje socialnih interakcij lahko vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev načrtujejo tudi 

preko različnih iger in dejavnosti.  
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Za spoznavanje drug drugega lahko uporabijo sledeče igre in dejavnosti: 

- Igra: Kaj nam je skupnega? V čem se razlikujemo? Vzgojitelj poda navodila, ki jih 

sproti spreminja, npr. Naj tečejo, skačejo, se plazijo ... vsi tisti otroci, ki imajo radi dolge 

lase, ki imajo radi novinca v skupini, ki radi plešejo ipd. Vzgojitelji načrtno iščejo 

telesne, socialne in druge razlike ter podobnosti med otroci (Lavbič, 2008). 

- Igra: Otroci si zamenjajo copate s tistim, s katerim želijo in se vedejo tako kot lastnik 

copat. Nato se pogovorijo, kako se počutijo v copatih drugega (Kotnik, 2008). 

- Dejavnost: Risanje stvari, ki jih otroci v skupini želijo in stvari, ki jih ne želijo. Želja se 

skupaj z vzgojiteljem večkrat spomnijo in jih analizirajo (Kotnik, 2008). 

Za ustrezen odnos do drugih, izboljšanje komunikacije in za lažje reševanje konfliktov, lahko 

vzgojitelji izvajajo naslednje dejavnosti in igre: 

- Skupno sodelovanje pri izdelavi hiše za igro (Lavbič, 2008). 

- Spodbujanje za dogovarjanje med simbolnimi igrami uspavanja, kuhanja, hranjenja ipd. 

(Lavbič, 2008). 

- Igra: Rad te imam, ker ... Otroci sedijo v krogu, vodja začne igro tako, da svojemu 

desnemu sosedu pove, zakaj ga ima rad (npr. ker pomagaš prijateljem, ker si prijazen 

do živali ipd.). To nadaljujejo tudi ostali, dokler niso na vrsti vsi. Če kdo ne najde 

razloga, zakaj ima nekoga rad, vodja o tem povpraša ostale otroke (Moravec, 2008). 

- Igra: Kača. Otroci se primejo za ramena in naredijo kačo. Vsi, razen prvega, imajo 

zavezane oči. Prvi je vodja in vodi skupino preko različnih ovir, ki so lahko resnične ali 

neresnične. Spremembe pa si otroci sporočajo le preko dotikov (Moravec, 2008). 

- Igra: Kdo se skriva spodaj? Otroci tečejo po prostoru in na vzgojiteljev znak ležejo na 

tla ter zaprejo oči. Vzgojitelj nekoga pokrije z rjuho. Ostali otroci ugibajo, kdo se skriva 

spodaj. Cilj tovrstne dejavnosti je omogočiti otroku izkušnjo, da je prepoznan in v 

skupini prepoznaven (Čmak, 2008). 

- Igra: Viseči most. Vodja na tla položi vrv, preko katere se morajo otroci razporediti. 

Otrokom se pove, da je to most, pod katerim teče reka, v njej pa so krokodili. Njihova 

naloga je razvrstiti se od največjega do najmanjšega, pri čemer nihče ne sme pasti z 

mostu (Jankovič, 2008). 

- Igra: Muckanje. Otroci sedijo drug proti drugemu, v dveh vrstah. En otrok je mucek, ki 

se dobrika ostalim. Drugi otroci ga božajo in mu kaj lepega povedo (Ocvirk, 2008). 

- Igra: Stol na moji levi je prazen. Otroci sedijo v krogu, en stol pa je prazen. Tisti, ki ima 

prazen stol na levi strani, lahko nanj povabi enega izmed otrok itd. (Kotnik, 2008). 

- Kotiček prijateljstva v igralnici, ki se lahko opremi s slikami otrok, rožami. Kotiček se 

uporablja za dogovore, medsebojne pogovore, umik pred drugimi ipd. (Kolarič, 2008). 

- Dejavnost: Govoreči stolček. Stoli v skupini se okrasijo z glavami, ki izražajo različna 

čustvena stanja (veselje, žalost, jeza ...). Otroke se spodbuja, da izražajo trenutna 

čustvena stanja, svoje potrebe in želje v danem trenutku. Sogovornika si tako lahko 

izbereta stolček z njima ustreznim slikam, se usedeta nasproti in si poskušata izpovedati 

svoje želje, počutje. Vzgojitelj je pri tem pozoren, da se otroci med seboj poslušajo in 

se skušajo pogovoriti (Kolarič, 2008). 

- Dejavnost: Kocka prijateljstva. Otroci mečejo kocko prijateljstva, na kateri je na vsaki 

ploskvi zapisano in naslikano določeno geslo. Npr. imej rad vsakogar (tistega, ki ti je 

všeč, tistega, ki ti ni všeč, bogatega in revnega, otroka in odraslega, ne glede na starost, 

barvo kože, spol in vero), osreči drugega (z drobnimi pozornostmi, pozdravi ga z 

nasmeškom na obrazu, poslušaj drugega) ipd. (Plešnik, 2008). 

- Dramatizacija: Vzgojitelj naj otrokom prebere pravljico z izbrano vsebino, kasneje pa 

jih skupaj z otroci obnavlja na različne načine; preko pogovora o književnih osebah, 
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njihovih lastnostih, ravnanjih, preko dramskega igranja, likovnega ustvarjanja ipd. 

Preko vodenih vprašanj vzgojitelja otroci lastnosti junakov povežejo z življenjem v 

vrtcu in doma (npr. lisica je bila nesramna, neučakana, zlobna; smo tudi mi kdaj takšni?) 

(Schmidt, 2008). 

- Dejavnost: iskanje pozitivnih lastnosti sovrstnika v skupini. Po dva otroka med seboj 

ugotavljata pozitivne lastnosti drug drugega, kasneje pa se pari med seboj zamenjajo 

(Kotnik, 2008).  

- Risanje risbe drug za drugega (Kotnik, 2008). 

Galeša (1995) navaja, da morajo biti strokovni delavci pri razvijanju emocialno-socialnih 

spretnosti zelo pozorni na emocionalne potrebe otrok. Upoštevati je potrebno zaporednost; 

otrok naj se najprej igra sam, nato z enim otrokom in šele nato s skupino. Število skupinskih 

aktivnosti naj bo določeno ob upoštevanju števila učencev, njihove starosti in trajanja 

aktivnosti. Otrok naj se igra najprej z mlajšimi, nato s sebi enakimi in na koncu s starejšimi 

otroki. 

2.4. Sodelovanje, timsko delo strokovnih delavcev v vrtcu 

Številni strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja poudarjajo sodelovanje in timsko delo 

strokovnjakov, ki delajo z OPP. 

A. Polak na osnovi strokovno-teoretičnih spoznanj različnih avtorjev timsko delo v vrtcu 

opredeljuje kot »tisto dogajanje v skupini otrok, ko se dva strokovna delavca (ali več), z 

vzgojno-izobraževalnimi nameni (cilji), hkrati usmerjata na iste otroke v okviru posameznega 

oddelka vrtca, pedagoške dejavnosti znotraj ali zunaj igralnice« (Polak, 2012, str. 17). 

Tim lahko sestoji iz vzgojitelja/-ice in pomočnika/-ce vzgojitelja/-ice, člani tima pa so lahko 

tudi drugi strokovni delavci v vrtcu, npr. specialni pedagog, psiholog, pedagog, logoped itn. 

(Polak, 2012). 

Bistvo timskega dela v vrtcih je prisotnost sodelovalnega učenja, skupnega načrtovanja, 

medsebojne povezanosti, odprte komunikacije in iskrene izmenjave mnenj. Temelji na skupnih 

ciljih, ki so: usmerjeni na posamezne otroke ali skupino otrok, pozitivno naravnani in jasno 

zastavljeni. Za omenjeno je potrebno znotraj tima vzpostaviti zaupanje, občutek soodgovornosti 

med člani tima, ustrezno delitev dela, sodelovanje in konstruktivno komunikacijo. To omogoča, 

da se v timu oblikuje pozitivna soodvisnost, ki se gradi s povečevanjem medsebojne 

povezanosti članov tima. Znotraj tima tako prihaja do izmenjave mnenj, izkušenj, težav, 

pozitivnih in negativnih občutkov ter povratne informacije drug o drugem. Za razvijanje 

odnosov znotraj tima je zelo pomembno zaupanje. Če člani tima pozorno spremljajo sporočila 

drugih, sledijo in razumejo besedno in nebesedno komunikacijo ter spoštujejo druge člane, bo 

posamezen član tima čutil, da ga drugi poslušajo in sprejemajo, jim je mar zanj, obenem pa bo 

s tem gradil zaupanje vanje. Člani tima naj se izogibajo etiketiranju in negativnemu 

vrednotenju, vendar naj ravno, nasprotno, sprejmejo drugačnosti drugih in odprto izrazijo svoja 

čustva (Polak, 2012). 

Učinkovitost in uspeh tima sta odvisna od članov in usklajenosti vlog v timu, delo v timu pa 

organizaciji nudi številne prednosti, kot so: zmanjševanje stresa in negotovosti zaposlenih pri 

sprejemanju pomembnih odločitev, več pogledov na reševanje kompleksnejših problemov itn. 

(Knez, 2014). Izvori motivacije za timsko delo se povezujejo z zadovoljevanjem potrebe po 

varnosti, sprejetosti, priznanju, potrditvi in potrebe po samoaktualizaciji. Če ima posameznik 

naštete potrebe znotraj tima zadovoljene, bo v timu rad sodeloval, redno prihajal na timska 

srečanja, prispeval k skupnim ciljem itn. V primeru, da tovrstne potrebe ne bodo zadovoljene, 



Potrebe staršev in vzgojiteljev po podpori specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pri delu z otroki s posebnimi potrebami v vrtcu  Maja Prašnikar 

 

17 

 

lahko pri posamezniku opazimo ravno nasprotna vedenja; iskanje izgovorov za srečanja, 

izpovedi, v katerih so izraženi negativni občutki ipd. Motivacija za timsko delo izhaja tudi iz 

možnosti aktivnega sodelovanja pri reševanju problemov v delovnem okolju ter iz pozitivne 

izpostavljenosti pred kolegi ob uspehu in dobro opravljenem delu (Polak, 2012). Tudi M. Knez 

(2014) navaja, da na rezultate organizacije poleg kompetenc strokovnih delavcev vpliva tudi 

sodelovanje, skupinsko in timsko delo, pripravljenost za sodelovanje in medsebojno pomoč, 

pripravljenost na delitev znanja med zaposlenimi, sposobnost reševanja problemov, motiviranje 

celotnega tima in ustvarjanje pozitivne organizacijske klime. 

Strokovnjaki se timskega dela ne morejo naučiti zgolj s prebiranjem literature, ampak je za to 

potrebno izkušenjsko in reflektivno učenje, kar je potrebno izvajati tudi v praksi. Kot na podlagi 

svojih izkušenj navaja A. Polak (2012) imajo strokovni delavci v vrtcih po Sloveniji največ 

težav z izražanjem nestrinjanj, nezadovoljstev ter z izražanjem lastnih opažanj o dogajanju in 

odnosih v timu. Za uspešno komunikacijo v timu je značilno, da člani aktivno poslušajo drug 

drugega, se trudijo razumeti različne poglede in izražajo spoštljiv odnos do izrečenega. 

Zaželjeno je, da člani timov ne izražajo zgolj svojega mnenja, ampak podajo konkretne napotke 

za razrešitev problema ali dosego cilja. Tako se tim lahko izogne ponavljajoči komunikaciji in 

temu, da le-ta zamre (Polak, 2012). 

V oddelku vrtca timsko delo vključuje 3 etape (Polak, 2012): 

- timsko načrtovanje,  

- timsko izvajanje in  

- timska evalvacija. 

V okviru timskega načrtovanja strokovni delavci načrtujejo individualne vzgojne programe, ki 

so prilagojeni razvojnim zmožnostim otrok, spremljajo in analizirajo napredek otrok, morebitne 

razvojne težave ter zanje iščejo ustrezne rešitve. Smiselno je, da se čas za timsko načrtovanje 

določi vnaprej, npr. v tedenski urnik, saj je v načrtovanje vključenih več strokovnih delavcev. 

Timsko načrtovanje predstavlja ključni del timskega dela, saj je od njega odvisno nadaljno delo; 

timsko izvajanje aktivnosti in timska evalvacija. Vključuje naj opredelitev timsko postavljenih 

ciljev in pričakovanih učinkov timskega izvajanja ter analizo različnih dejavnikov (npr. čas 

izvajanja, velikost skupine, pripomočki, osebnostni dejavniki članov ipd.), kar omogoča, da 

strokovni delavci izberejo najustreznejše strategije dela z otroki (Polak, 2012). 

Za timskim načrtovanjem sledi timsko izvajanje, kjer delitev dela temelji na dogovoru med 

člani tima. Zaželjeno je, da se delo članov razdeli glede na posameznikove lastnosti, spretnosti, 

močna področja, strokovno znanje in kompetence članov. Pri tem je pomembno, da člani tima 

nimajo občutka neenakovredne delitve dela, saj to lahko negativno vpliva na učinkovitost 

timskega dela (Polak, 2012). 

Zadnja faza timskega dela je timska evalvacija, za katero je dobro, da se izvaja sproti. 

Sestavljena je iz dveh ravni: timske evalvacije pedagoškega dela ter evalvacije dogajanja in 

odnosov v timu. Prva zajema pregled doseženih ciljev, zakaj morda niso bili doseženi, analizo 

uporabljenih pristopov, ipd.; druga, pa je usmerjenja k timu samemu, kako bi se lahko izboljšala 

organizacija, delitev dela in vlog, odnosi in komunikacija ipd. Dobro je, da se timska evalvacija 

vnaprej opredeli; časovno načrtuje na urniku, saj to poleg psihološke varnosti in predvidljivosti 

delovnega okolja preprečuje tudi negativna občutja in nezadovoljstvo članov tima ob 

neracionalni porabi časa. Prav tako je smiselno, da se člani na evalvacijo vsebinsko in 

psihološko pripravijo, saj se s tem tim izogne izgubi časa (Polak, 2012). 
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Kot pa navaja Polak (2012), so konflikti neizbežni spremljevalci timskega dela. Ovire timskega 

dela so različne: neugodni prostorski, časovni in kadrovski pogoji, neustrezno zastavljeni cilji, 

neusklajena ali neizražena medosebna pričakovanja, ovire medosebne narave ipd. Za sam 

razvoj tima so problemi pomembni, vendar je potrebno njihovo ustrezno reševanje in soočanje 

z njimi. Člani tima morajo biti pripravljeni problem priznati, ga analizirati in ob tem ohranjati 

spoštovanje do drugih članov tima. Vsak član tima ima na problem svoj pogled, ki ga je 

potrebno upoštevati (Polak, 2012).  

3. Sodelovanje strokovnjakov s starši otrok s posebnimi potrebami 

Vsakemu otroku s posebnimi potrebami moramo zagotovi kakovostno zgodnjo obravnavo, ki 

pa ni usmerjena le na otroka, temveč tudi na družino (Novljan, 2004). Ne glede na raven 

vključenosti otroka v običajno okolje moramo krepiti samozaupanje in kompetentnost staršev 

(Dunst, 2007, v Jurišič, 2009).  

SRP in drugi strokovni delavci, ki delajo z OPP v predšolskem obdobju, morajo sodelovati z 

družinami, vzgojitelji in skrbniki, da skupaj odkrivajo najbolj učinkovite možnosti za 

vključevanje otrok v redne skupine vrtcev (Sandall in Schwartz, 2002, v DeVore in Russell, 

2007). Partnerski odnos med strokovnjaki in starši določa uspešnost vključevanja OPP v redne 

skupine vrtcev. Maksimalno vključevanje staršev v programe zgodnjih obravnav namreč 

prinaša boljše rezultate (Klein, Cook in Richardson Gibbs, 2000). 

Skupaj s starši lahko spremljamo otrokov razvoj, odkrivamo njegov napredek ter staršem 

svetujemo otrokovim zmožnostim primerne dejavnosti, ki bodo spodbujale njegov razvoj (Van 

Hooste, Maes, 2003, v Jurišič, 2009). Naloga strokovnjaka je v tem, da starše ozavesti o 

soodgovornosti za otrokov napredek, strokovnjak pa se mora zavedati, da so tudi starši na 

določenih področjih specialisti in njihove izkušnje z otrokom presegajo njegove (Novljan, 

2004). Potrebno je vzpostaviti medsebojno sodelovanje, kjer imajo koristi starši, strokovni 

delavci, največ pa pridobi otrok. 

Pomembno je, da SRP prepozna potrebe vsake družine in v komunikaciji z njimi uporabi 

primerne komunikacijske strategije. Rezultati diagnostičnih testov naj bodo staršem razumljivi, 

posredovani z dodatnim pojasnilom strokovnih izrazov in obrazloženi s konkretnimi primeri, 

kako primanjkljaji vplivajo na otrokovo učenje ter kako lahko starši pripomorejo k otrokovemu 

razvoju. Sodelovanje strokovnih delavcev in staršev omogoča doseči tisto, kar je za otroka 

najboljše (Jensen in Jensen, 2011). 

3.1 Vključevanje staršev v vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 

Vloga staršev pri izobraževanju OPP se zelo spreminja. Starši imajo vedno večjo vlogo pri 

odločanju o vrsti in kraju izobraževanja njihovega otroka, medtem ko so v preteklosti o tem 

prejeli le obvestilo. Imajo tudi pravico, da se sami odločijo o načinu in intenzivnosti 

vključevanja v vzgojo in izobraževanje svojega otroka (Clement Morrison, 2008). 

A. Clement Morisson (2008) izpostavlja več različnih modelov vključevanja staršev, kjer se 

stopnja vključevanja spreminja v soodvisnosti od otrokove starosti, njegovih potreb in 

izobraževalnega sistema. Eden izmed modelov je programski model za zgodnje otroštvo, ki 

zajema starost od rojstva do 3. leta starosti. Sodelovanje v okviru tega modela poteka na podlagi 

izobraževanja staršev in posvetovanja strokovnih delavcev s starši, ki skupaj sestavijo načrt 

pomoči otroku na področjih komunikacije, motorike in socialnega razvoja. Strokovni delavci 

staršem nudijo oporo in jim svetujejo, kako spodbujati razvoj njihovega otroka.  
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V obdobju od 3. do 5. leta starosti se za otroke z izrazitimi posebnimi potrebami prične 

intenzivnejša strokovna obravnava. Oblikuje se individualiziran izobraževalni načrt, izvajajo 

pa se ciljne dejavnosti za razvijanje različnih spretnosti. Starši imajo možnost sodelovanja pri 

določanju ciljev obravnave in obenem preko različnih dejavnosti možnost spodbujanja učenja 

v domačem okolju (Clement Morrison, 2008). To določa tudi že omenjen ZUOPP-1 (2011), ki 

navaja, da so v pripravo IP-ja dolžni biti vključeni tudi starši OPP. 

3.2. Vloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in vzgojitelja pri delu s starši 

Vsaka družina otroka s posebnimi potrebami je drugačna, deluje po svojih zakonitostih in 

vzpostavlja specifične interakcije. Temu se mora prilagoditi tudi specialno-pedagoška 

obravnava, ki se mora integrirati v sistem družine ter si na podlagi partnerstva, sodelovanja in 

spoštovanja prizadevati za otrokov uspeh (Novljan, 2004). Pedagogi morajo biti pri tem strpni, 

odprti in imeti čim manj predsodkov (Jensen in Jensen, 2011). 

S spodbujanjem sodelovanja staršev in strokovnjakov se je delo strokovnjakov spremenilo in 

razširilo. Ena izmed njihovih nalog je postalo tudi usposabljanje in motiviranje staršev za delo 

z otrokom, vodenje pogovora s starši in drugimi sodelavci v timu ter presojanje o tem, kako, 

kdaj in v kakšnem obsegu lahko v obravnavo vključijo tudi starše (Novljan, 2004).  

V okviru dela s starši se mora SRP osredotočiti na cilje, ki zajemajo dve področji: strokovno 

vodenje in svetovanje staršem glede zadovoljevanja otrokovih posebnih potreb ter pomoč 

staršem pri soočanju in sprejemanju njihovega položaja (Novljan, 2004). Strokovnjak mora 

pozornost nameniti celotni družini in ne zgolj posamezniku. Družine namreč delujejo kot 

sistem; kar vpliva na posameznika, ima vpliv na celotno družino (Klein, Cook in Richardson-

Gibbs, 2000). 

SRP mora starše seznaniti o otrokovem razvojnem stanju in njegovih posebnostih ter razvojnih 

možnostih. Prav tako staršem posreduje priporočila za obravnavo otroka, navodila za delo z 

njim, ter starše ozavesti, da bo za otrokov napredek pomembno tudi družinsko okolje in ne le 

pomoč strokovnjakov oziroma drugih tehničnih pripomočkov (Novljan, 2004). Pomembno je, 

da starši razumejo otrokove primanjkljaje, motnje, ovire, posebne potrebe, ter predvsem načine 

pomoči. Imeti morajo več različnih možnosti sodelovanja, kot so npr. delavnice, usposabljanje 

za določene oblike pomoči, razlago izobraževalnih procesov, spletne strani in videoposnetke z 

nasveti za starše ipd. Strokovnjaki morajo pozornost nameniti tudi načinu komuniciranja s 

starši. Izmenjajo si lahko elektronske naslove, telefonske številke ali za to uporabijo beležko 

(Clement Morrison, 2008). OPP zaradi svojih specifičnih značilnosti od staršev zahtevajo več 

časa kot otroci običajnega razvoja. Posledično si morajo starši določiti prioritete – za kaj bodo 

porabili svoj čas. Kljub pomanjkanju časa pa je zaželjeno, da strokovnjaki redno kontaktirajo 

starše, jim predstavijo pozitivne novice ali jih zgolj povprašajo po njihovem počutju. Kot 

navajajo M. D. Klein, R. E. Cook in A. M. Richardson-Gibbs (2000), starši klice in sporočila 

strokovnjakov že pred sprejemom povezujejo s slabo novico o otroku. Z izražanjem pozitivnih 

komentarjev in pripovedovanjem otrokovih anekdot s strani strokovnjakov pa bodo starši željni 

komuniciranja in bodo v tem videli priložnost za izražanje občutkov in drugih informacij s 

strokovnimi delavci (Klein, Cook in Richardson-Gibbs, 2000). 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je v letu 2003 izdal dodatek h kurikulumu – Program za 

predšolske otroke s posebnimi potrebami s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, v katerem so navedena navodila za prilagojeno izvajanje kurikula za vrtce in dodatno 

strokovno pomoč za posamezno vrsto otrokovih posebnih potreb. V njem so navedena tudi 

priporočila za sodelovanje vzgojiteljev in pomočnikov s starši otrok oz. njihovo družino ter 

priporočljiva dodatna znanja vzgojiteljev in pomočnikov za delo z OPP. Vzgojitelji in 
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pomočniki starše seznanjajo o počutju in napredku otroka, poudarjajo otrokove pozitivne 

lastnosti, opozarjajo pred prekomernim učenjem otroka, svetujejo igre in dejavnosti za otrokovo 

domače okolje, priporočajo, naj starši ne delajo stvari namesto otroka, spodbujajo k aktivni in 

ustrezni komunikaciji z otrokom, sodelovanju pri izobraževanju staršev in spodbujajo, da starši 

otroku svet okoli njega opisujejo, hodijo z njim na sprehode, se igrajo, mu berejo ipd. (3. 

predlog dodatka h kurikulumu za vrtce, 2003). 

Občutki krivde, skrbi, odpovedovanja, odgovornost, pomanjkljive informacije o vzrokih 

otrokove motnje in druge negotovosti ter obremenitve staršev privedejo do začaranega kroga, 

zato tudi starši potrebujejo pomoč strokovnjakov. SRP naj bi starše uvedel v delo z otrokom 

doma, razložil pomen igre za otrokov razvoj, svetoval staršem, kako naj komunicirajo z drugimi 

strokovnjaki, jim pomagal pri navezovanju stikov z njimi, vpeljal starše v skupino staršev in 

otrok, ki se srečujejo s podobnimi težavami, ter pomagal, da bodo starši lahko spregovorili o 

svojih obremenitvah, čustvenem počutju in realno sprejemali otrokove posebnosti. Potrebno je 

spremljanje družine in nudenje pomoči ter psihoterapevtsko svetovanje kot pomoč pri 

prilagajanju na nastalo situacijo. Naloga strokovnjaka ni v tem, da poskuša narediti boljše 

starše, temveč da starše nauči življenja z OPP, da si bodo tudi starši znali vzeti čas zase, za 

partnerja, ostale družinske člane in prijatelje, kar bo zaradi večjega zadovoljstva staršev 

izboljšalo njihovo interakcijo z otrokom in pozitivno vplivalo na njegov razvoj (Novljan, 2004). 

E. Novljan (2004) sodelovanje strokovnjakov s starši razdeli na več korakov: 

1. Pridobivanje zaupanja družine: strokovnjak mora družino spoznati, si pridobiti njeno 

zaupanje, saj je zanjo tujec. 

2. Zbiranje informacij o družini in njihovem otroku: strokovnjak mora s pomočjo 

pogovorov, opazovanja in testiranja ugotoviti otrokov položaj v družini in njegovo 

razvojno stanje. 

3. Ovrednotenje in interpretiranje zbranih informacij glede na obravnavo. 

4. Določitev otrokovih razvojnih možnosti in ciljev obravnave: strokovnjak mora svoje 

ugotovitve znati prenesti družini, da le-ta sprejme njegove odločitve. 

5. Spreminjanje oz. vplivanje na otrokovo okolje in na odziv okolja do otroka, s čimer 

strokovnjak zmanjša stisko družine in spodbuja otrokov razvoj. 

3.3. Odnos med strokovnjaki in starši 

Odnos med starši in strokovnjaki se je skozi zgodovino spremenil. V preteklosti so starši 

predstavljali le vir informacij, danes pridobivajo vedno večjo vlogo, odnos s strokovnjaki pa 

postaja vedno bolj sodelujoč (Kodrič, 2012).   

Vsak odnos in vsako srečanje delimo na uvod, jedro in zaključek. Za ohranjanje jasne strukture 

dialoga je priporočljivo upoštevati prvine, ki veljajo za posamezen element (Lund, 1994, Alro, 

1996, v Jensen in Jensen, 2011): 

1. Uvod: V uvodu se najprej ustvari medsebojni stik, ki ga je potrebno obnoviti na začetku 

vsakega naslednjega srečanja. Sem uvrščamo tudi določitev dnevnega reda in pregled 

že dogovorjenega (Jensen in Jensen, 2011). Ob prvem pogovoru s starši otrok s 

posebnimi potrebami se strokovnjaki največkrat osredotočajo na različna področja, kot 

so npr.: Kaj starši pričakujejo od obravnave?, Katere informacije starši že imajo o 

otrokovih primanjkljajih?, Kako poteka čas z otrokom?, Kako ocenjujejo otrokov 

razvoj?, Kaj se jim zdi pri otroku dobro?, Kaj jih skrbi v povezavi z otrokom?, Kakšno 

pomoč so že dobili?, Kakšen bo načrt obravnave?, ipd. (Novljan, 2004). 
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2. Jedro: V jedru poteka dejanski dialog, vsaka stran prisluhne druga drugi, predstavi 

svoje poglede in tehta nove možnosti ravnanja (Jensen in Jensen, 2011). 

3. Zaključek: V zaključku se napove konec pogovora, nekaj časa se nameni tudi evalvaciji 

pogovora, povzetkom že sklenjenih dogovorov in morebitnim dogovorom za nadaljna 

ravnanja (Jensen in Jensen, 2011).   

Odnosi med strokovnimi delavci in starši so odnosi med strokovnjaki in laiki. Ne glede na 

poklic, ki ga imajo starši, imajo strokovni delavci zaradi svoje strokovne kompetentnosti večjo 

moč, kar pa zahteva tudi večjo odgovornost. To ne pomeni, da je celotna odgovornost za 

kakovost odnosa zgolj na strani strokovnjaka, temveč da je strokovnjak tisti, ki v dialog prinese 

potrebne vrednote, kot so: enakovrednost in spoštovanje, odprtost, zaupanje in odgovornost 

(Jensen in Jensen, 2011). Starši imajo pravico do zasebnosti, zaupanja, postavljanja vprašanj in 

sprejemanja lastnih odločitev za družino in njihovega otroka. Z občutkom varnosti bodo razvili 

tudi zaupanje do strokovnih delavcev (Klein, Cook in Richardson-Gibbs, 2000). 

Pri delu SRP s starši je izredno pomemben način komuniciranja. Zelo pomemben je že prvi 

pogovor s starši, kjer strokovnjaki pridobijo vpogled v želje, strahove, pričakovanja in težave 

staršev, ki jih doživljajo v zvezi s svojim otrokom. Staršem je potrebno prisluhniti, sprejeti 

njihove želje in ugotoviti njihova zanimanja. V kasnejših pogovorih lahko družinsko in 

otrokovo anamnezo dopolnimo, saj starši ob prvih srečanjih o vsem še niso pripravljeni 

spregovoriti (Novljan, 2004). Kljub okoliščinam morajo biti strokovnjaki strokovni in vljudni 

ter tudi v konfliktnih situacijah delovati profesionalno (Beguš, 2012). 

Strokovnjak si mora za pogovor vzeti dovolj časa in ustvariti prijetno vzdušje, kjer bo imel vsak 

možnost povedati svoje mnenje (Jensen in Jensen, 2011; Novljan, 2004). Zaželjeno je, da se 

pogovori pričnejo z nečim pozitivnim, strokovnjaki pa naj se trudijo pozitivne informacije 

ohranjati skozi celoten pogovor ter tudi negativne informacije poskušajo predstaviti v pozitivni 

luči (Klein, Cook in Richardson-Gibbs, 2000). Strokovnjak mora biti pozitivno usmerjen in 

pokazati znake spoštovanja ter dopustiti staršem, da povedo svojo zgodbo, jim dati čas za 

odgovor in ohranjati občutek, da so v pogovoru enakovredni sogovorniki (Novljan, 2004). Pri 

sprejemanju odločitev za njihovega otroka so namreč enakovredni člani skupine (Clement 

Morisson, 2004). 

Strokovnjaki naj starše pozorno poslušajo, saj jih bo to spodbudilo, da nadaljujejo s pogovorom. 

Pomembno je, da se strokovnjak odzove s komentarji, ki dajejo staršem informacijo, da jim 

strokovnjak želi pomagati in da se jim zdijo njihove skrbi in njihovi občutki pomembni (Klein, 

Cook in Richardson-Gibbs, 2000). 

Strokovni delavec mora nase prevzeti vlogo gostitelja in biti v pogovor vpleten s čim večjo 

avtentičnostjo ter osebno in profesionalno integriteto. S tem se bo najlažje oblikoval dialog, v 

katerem se bodo člani počutili enakovredne. K enakovrednemu dialogu bo pripomoglo tudi 

izkazovanje spoštovanja sebe in staršev, kar lahko strokovnjaki prikažejo z lastnim dobrim 

zgledom in z iskrenostjo do staršev. Če tega ne storijo strokovnjaki sami, bo prišlo do 

nesorazmerja med zahtevo do staršev ter njihovim lastnim ravnanjem (Jensen in Jensen, 2011). 

Medsebojno spoštovanje se odraža že s pozdravom in odnosom do otroka – kako mu 

prisluhnemo, ga vrednotimo, sprejemamo ipd. (Beguš, 2012). 

Strokovni delavci morajo čas sestankov prilagoditi glede na želje staršev ter jim pojasniti namen 

sestanka. Spodbujati morajo vključevanje staršev v razpravo ter postavljanje vprašanj, obenem 

pa morajo preverjati, ali starši sledijo razgovoru ter za razbremenitev staršev posredno ali 

neposredno postaviti kakšno vprašanje tudi v njihovem imenu (Clement Morrison, 2004).  
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Pomemben je tudi pozdrav staršev in vzpostavitev očesnega stika, ki ga morajo strokovnjaki 

ohranjati skozi celoten pogovor. S tem starši dobijo občutek sprejetosti, pozornosti in zanimanja 

s strani strokovnjaka, obenem pa so zadovoljni s tem, kar so povedali in v pogovoru postajajo 

vedno bolj sproščeni (Novljan, 2004). E. Jensen in H. Jensen (2011) za dober dialog s starši 

poudarjata vzpostavitev dobrega stika. Slednji ne nastane zgolj s poslušanjem drugega in 

govorjenjem, temveč z dialogom, kjer so strokovnjaki ves čas pogovora v stiku s samim seboj 

in z drugimi. Avtorici dialog delita na vsebinsko raven, kjer se govorec osredotoči na to, kaj 

počne in o čem govori, ter na procesno raven, ki določa, kako to počne. Strokovnjaki so pri delu 

s starši večkrat pretirano osredotočeni na vsebinsko raven, prezrejo pa procesno raven, ki je 

ključna; pot do nekega dogovora je namreč mnogo pomembnejša od dogovora samega. 

3.4. Dejavniki tveganja, ki negativno vplivajo na sodelovanje staršev s strokovnjaki 

Med strokovnjaki in starši pogosto prihaja do nesporazumov, saj se le-ti srečujejo ob različnih 

priložnostih obravnavanja otroka, kot so npr. sporočanje diagnoze, ocenjevanje otrokovih 

lastnosti in potreb, odločanje o otrokovi prihodnosti ipd. (Kodrič, 2012). 

Obstaja več dejavnikov tveganja, ki negativno vplivajo na sodelovanje staršev v zgodnji 

obravnavi otroka (Strothmann in Zeschitz, 1989, v Novljan, 2004): 

1. Socialno ekonomski dejavniki: problemi med zakoncema, težave z drugimi 

družinskimi člani, samohranilstvo matere, slab ekonomski položaj in slabe stanovanjske 

razmere, prezaposlenost staršev, večje število otrok v družini, bolezen staršev, slabi 

sosedski odnosi. 

2. Otrok: vrsta in stopnja motnje, slab uspeh pri obravnavi. 

3. Dejavniki, ki vplivajo na odnos med otrokom in njegovimi starši: prevelika 

intenzvinost obravnave, nepriznavanje motnje, precenjevanje motnje, primerjanje 

otroka z zdravimi vrstniki, iracionalna interpretacija motnje, iracionalne strategije 

staršev, občutek krivde, neustrezen čustven odnos med mamo in otrokom, neustrezen 

vzgojni slog, preobremenjenost staršev. 

4. Drugi dejavniki: komunikacijski problemi in neustrezni odnosi med starši in 

strokovnjaki. 

Kot vidimo, obstaja več različnih dejavnikov, ki lahko negativno vplivajo na sodelovanje med 

starši in strokovnjaki. K rizičnim dejavnikom avtorja uvrščata tudi komunikacijske probleme 

in odnose med starši in strokovnjaki. E. Novljan (2004) navaja, da starše ob srečanjih s 

strokovnjaki najbolj moti: 

- neustrezna komunikacija 

Starši izražajo, da s strani strokovnjakov prejmejo premalo informacij, da so le-te pomankljive, 

neustrezne in podane v preveliki količini naenkrat. Zaradi strokovne terminologije pa ostajajo 

tudi nerazumljive. 

- pomanjkanje empatije 

Po mnenju staršev se strokovnjaki ne znajo vživeti v položaj drugega ter ob njihovem 

pripovedovanju ostajajo čustveno hladni. 

- razpoložljivost, dosegljivost, organizacija in koordinacija strokovnih služb  

Starši pomoč smatrajo kot minimalno in v predolgih časovnih presledkih. Prav tako se jim zdi, 

da so strokovne službe neorganizirane in preveč oddaljene od njihovih domov. Nezadovoljstvo 
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izražajo tudi nad slabo usklajenostjo med strokovnjaki, saj so pogosto oni tisti, ki prinesejo 

nove informacije. 

- kontinuiteta obravnave 

Starši so mnenja, da njihovi otroci potrebujejo kontinuirano obravnavo, ki pa je po njihovem 

mnenju niso deležni. 

3.5. Izogibanje konfliktom med starši in strokovnjaki 

Konflikti in problemi so sestavni del vsakega sodelovanja s starši, kljub temu da jih 

strokovnjaki ne pričakujejo (Jull in Jensen, 2009, v Jensen in Jensen, 2011). Udeleženci imajo 

namreč različne želje, potrebe, obstajajo pa tudi situacije, v katerih je posameznik v konfliktu s 

samim seboj (Jensen in Jensen, 2011). Tako pride do nestrinjanja in težav pri doseganju 

dogovorov (Clement Morrison, 2008). Strokovnjaki in starši morajo konflikte dobro predelati, 

da se ti ne stopnjujejo v probleme (Jensen in Jensen, 2011). 

Strokovni delavci se večkrat znajdejo v stiski, ker niso tako uspešni, kot bi si želeli. Uspeh OPP 

je odvisen od številnih dejavnikov (strategij dela, tehnik poučevanja, prilagojenega ocenjevanja 

otrokovih dosežkov, vrste otrokovih posebnih potreb), noben strokovnjak pa ne more imeti 

vsega znanja s področja poučevanja OPP. Potrebujejo podporo staršev in sodelavcev, da bodo 

s timskim delom dosegli boljše rezultate in s tem občutili olajšanje. Pri tem morajo biti pozorni 

tudi na osebne težave strokovnih delavcev, ki lahko ovirajo njihovo poklicno življenje, in kot 

strokovnjaki drug drugemu nuditi pomoč (Clement Morrison, 2008). 

Strokovnjaki se morajo zavedati, da so si družine med seboj različne. Določeni starši so do 

strokovnjakov zaupljivi, željni novih informacij, drugi pa se z nastalo situacijo težko soočijo. 

Vsaka družina ima drugačna znanja, izkušnje in s strokovnjaki vzpostavlja drugačne odnose. 

Posledično morajo strokovnjaki vsako družino dojemati kot edinstveno in v njej prepoznati 

področja, kjer potrebuje pomoč (Pitchard in Brodie, 2015): 

Znanje: Raziskati je potrebno, katera znanja družina že ima o otrokovih posebnih potrebah in 

kakšen dostop ima do drugih podpornih društev oz. organizacij. Določeni starši so namreč že 

sami strokovnjaki s področja posebnih potreb svojega otroka (Pitchard in Brodie, 2015; Klein, 

Cook in Richardson-Gibbs, 2000). Informacije lahko pridobijo iz različnih starševskih 

organizacij in drugih služb ali preko branja knjig, udeležbe na konferencah, preko pogovorov z 

drugimi starši ipd. (Clement Morrison, 2008). Svoje znanje lahko za učinkovitejše delo z 

njihovim otrokom posredujejo tudi strokovnjakom (Pitchard in Brodie, 2015). Obenem starši s 

svojim otrokom preživijo največ časa in posledično poznajo njegove navade, dnevne rutine, 

načine prilagajanja in odzive v različnih okoljih in situacijah. Vse to je lahko v pomoč vsem 

strokovnjakom, ki delajo z otrokom (Kodrič, 2012). Z upoštevanjem znanja staršev o 

problematiki, njihovega čustvenega stanja in trenutne sposobnosti za sprejemanje in 

razumevanje povedanega se strokovnjaki izognejo tudi neustrezni komunikaciji, ki ovira 

uspešno sodelovanje s starši (Novljan, 2004). 

Izkušnje: Strokovnjaki si morajo odgovoriti na vprašanje, kakšne so pretekle izkušnje staršev 

z drugimi strokovnjaki. Lahko se zgodi, da imajo starši negativne izkušnje in posledično 

odklanjajo nadaljne sodelovanje ali pa s sedanjimi izkušnjami niso tako zadovoljni kot s 

preteklimi (Pitchard in Brodie, 2015). V takšnem primeru je najboljša rešitev učinkovita 

komunikacija med starši in strokovnimi delavci, ki temelji na obojestranskem spoštovanju in 

zaupanju (Clement Morrison, 2008). 
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Vedenje: Vedenje družin se skozi čas spreminja. Sprejemanje otrokovih posebnih potreb je 

namreč dolgotrajen proces, ki vodi starše skozi več različnih faz (Novljan, 2004; Clement 

Morrison, 2004), zato morajo strokovnjaki njihove spremembe vedenja poskušati razumeti. 

Lahko se zgodi, da starši prvotno zanikajo otrokovo diagnozo in odklanjajo pomoč 

strokovnjaka, ob sprejetju otrokovih posebnih potreb pa si želijo biti deležni vse pomoči, ki jim 

je na voljo (Pitchard in Brodie, 2015). Različni načini odzivanja na otrokove posebne potrebe 

se kažejo kot zanikanje problema, jeza na šolo, ki je razkrila otrokove težave, ter kasneje 

sprejetje težav in potreba po pomoči s strani strokovnih delavcev. Zanikanje je moč opaziti, ko 

starši menijo, da bo z njihovim otrokom vse v redu, menijo, da potrebuje le nekoliko več časa 

za svoj razvoj. Jeza staršev se največkrat razkrije preko prenašanja krivde na učitelja, sprejetje 

pa vodi v strinjanje staršev s strokovnimi delavci, izražanje želje po informacijah o otrokovi 

motnji in po različnih načinih pomoči (Clement Morrison, 2004). 

Starši in strokovnjaki se morajo temeljito pogovoriti o ciljih in korakih do njihovega dosega. 

Starši potrebujejo jasna navodila brez strokovno-teoretične razlage ter opolnomočenje, da bodo 

tudi sami znali poiskati druge rešitve (Novljan, 2004). Morajo pridobiti občutek, da so 

strokovnjaki za delo z otrokom doma, pri igri, sodelovanju s sorojenci, v družbi in tudi drugje 

(Clement Morrison, 2008). Strokovnjak naj uporablja preproste izraze, ki bodo staršem 

razumlijvi, s čimer se bodo starši znebili občutka, da jih strokovnjak podcenjuje in preverja, če 

jim bodo strokovni izrazi razumljivi (Novljan, 2004). Cilj komunikacije s starši je namreč ta, 

da starši razumejo kaj strokovni delavci pripovedujejo o njihovem otroku, za kar pa je potreben 

pogovor in ne podcenjevanje. Kot pomoč pri razumevanju jezika lahko strokovnjaki staršem 

izročijo tudi slovarček posebnih izrazov ali priročnik z opisom dogajanja v šoli med določenim 

izobraževalnim procesom ter s predstavitvijo različnih oblik pomoči otroku, seznamom 

strokovnih delavcev, njihovimi delovnimi mesti ipd. (Clement Morrison, 2004). 

Za dobro sodelovanje med starši in strokovnjaki je ključnega pomena tudi njihov medsebojni 

odnos. Starši morajo v strokovnjakih prepoznati strokovnost na določenem področju ter 

empatijo, da bodo upoštevali njihove nasvete. Strokovnjaki se morajo tako poleg uporabe 

strokovnih izrazov izogibati tudi pretiranemu postavljanju vprašanj, saj je to za starše lahko 

moteče (Novljan, 2004).  

Strokovnjaki morajo razumeti, da niso vedno starši tisti, ki se morajo spremeniti in določenih 

stvari naučiti, temveč da lahko izvajanje številnih vaj z otrokom doma prinese družini nove 

frustracije. Starši lahko začutijo preobremenjenost in dobijo občutek, da se za njihove potrebe 

ne zmeni nihče ter da s strani strokovnjakov pridobijo premalo pomoči in znanja. Strokovnjaki 

se morajo tako zavedati, da so v določenih ravnanjih z otrokom tudi starši specialisti in morajo 

to pri svojem delu tudi upoštevati (Novljan, 2004).  

Za reševanje težav med starši in strokovnjaki lahko vzgojno-izobraževalne ustanove vključijo 

tudi svetovalce in mediatorje. Prvi bodo poskrbeli za zmanjšanje čustvenih stresov, opredelitev 

problema in vzpostavljanje komunikacije med starši in strokovnimi delavci, mediatorji pa bodo 

raziskali poglede obeh strani ter pripomogli, da bo med njima prišlo do izmenjave stališč ter do 

iskanja rešitev v sporni situaciji (Clement Morrison, 2008).  
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II. EMPIRIČNI DEL 

4. Problem, cilji raziskave, raziskovalna vprašanja in spremenljivke 

4.1. Opredelitev raziskovalnega problema 

Rezultati okroglih miz, že opravljene raziskave s področja inkluzije v vrtcih in pogovori s 

praktiki so pokazali, da se je v Sloveniji z razvijanjem inkluzivne prakse pokazala potreba po 

še izrazitejšem partnerskem sodelovanju strokovnjakov in staršev OPP. Vključevanje OPP v 

redne skupine od vzgojiteljev zahteva dodatna znanja in strategije dela, ki vsem vzgojiteljem 

niso dostopna. Obenem se z vključevanjem OPP v redne skupine premalo pozornosti namenja 

delu s starši, ki prav tako kot otroci potrebujejo pomoč, razumevanje in konkretne napotke za 

delo z otrokom in sprejemanje otroka v družino. SRP se tako v okviru izvajanja DSP srečuje s 

pomembnimi nalogami. DSP poleg dela z otrokom zajema tudi svetovalno storitev, ki vključuje 

sodelovanje s starši, družino in drugimi strokovnjaki. Omenjeno pa z vključevanjem OPP v 

redne skupine postaja še pomembnejše. 

Namen raziskave:  

Za namen magistrske naloge sem se odločila raziskati, katere informacije in oblike pomoči s 

strani SRP potrebujejo vzgojitelji v predšolskem programu s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo za učinkovitejšo pomoč OPP in lažje vključevanje otroka v 

skupino.  

Prav tako me zanima, katere informacije in oblike pomoči s strani SRP potrebujejo starši za 

učinkovitejšo pomoč svojemu otroku in lažje sprejemanje njegovih posebnih potreb. 

4.2. Cilji raziskave 

Glede na raziskovalni problem sem postavila sledeča cilja raziskave: 

- Ugotoviti, katere informacije in oblike pomoči s strani specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga potrebujejo vzgojitelji za lažje in učinkovitejše delo z otroki s posebnimi 

potrebami in lažje vključevanje teh otrok v skupino. 

 

- Ugotoviti, katere informacije in oblike pomoči s strani specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga potrebujejo starši za učinkovitejšo pomoč svojemu otroku in lažje 

sprejemanje njegovih posebnih potreb. 

4.3 Raziskovalna vprašanja 

Glede na zastavljene cilje sem oblikovala naslednja raziskovalna vprašanja: 

V1: Na katerih področjih dela z OPP v skupini vzgojitelji izražajo potrebo po dodatnih 

informacijah in znanjih? 

V2: Na kakšen način vzgojitelji pridobijo dodatna znanja in informacije za delo z OPP v rednih 

skupinah? 

V3: Ali vzgojitelji izražajo potrebo po dodatni pomoči, če je v skupino vključen OPP? 

V4: Ali vzgojitelji pri delu z otroki s posebnimi potrebami izražajo potrebo po potrditvi in 

spodbudi s strani SRP? 

V5: Katere informacije in druge oblike pomoči s strani SRP potrebujejo starši pri delu z 

njihovim otrokom? 
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V6: Na kakšen način si starši želijo prejeti informacije s strani SRP za delo z njihovim otrokom? 

V7: Ali starši izražajo zadovoljstvo z obstoječim načinom sodelovanja s SRP? 

4.4 Spremenljivke 

Vprašalnik za vzgojitelje 

Neodvisne spremenljivke: 

 starost vzgojiteljev, 

 število let delovne dobe, 

 število OPP v skupini, 

 opredelitev otrok s posebnimi potrebami, 

 predhodne izkušnje vzgojiteljev pri delu z OPP. 

Odvisne spremenljivke: potrebe vzgojiteljev po podpori specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga pri delu z OPP. 

Vprašalnik za starše 

Neodvisne spremenljivke: 

 starost otroka, 

 težave otroka. 

Odvisne spremenljivke: potrebe staršev po podpori specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 

pri delu z OPP. 

5. Raziskovalni pristop in metoda 

Raziskovalni pristop je kvantitativni in kvalitativni z deskriptivno in kavzalno 

neeksperimentalno metodo.  

5.1 Opis vzorca 

Vzorec je neslučajnostni, priložnosten. Preučevani skupini sestavlja 28 vzgojiteljev iz enot 

vrtcev Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik, Litija ter Ljubljana Ledina, ki so v šolskem letu 

2014/15 imeli v skupini najmanj enega OPP in 20 staršev OPP, katerih otroci so vključeni v 

predšolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, v zgoraj 

omenjenih enotah. 

V šolskem letu 2014/15 je 17 vzgojiteljic (62,96 % anketiranih) imelo v skupini 1 OPP, 7 

vzgojiteljic (25,93 % anketiranih) 2 OPP in 3 vzgojiteljice (11,11 % anketiranih) 3 OPP (tabela 

6). Povprečna starost anketiranih znaša 41 let, povprečno število let delovne dobe vzgojiteljic 

pa je 19 let (tabela 4 in tabela 5). 
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 Tabela 4: Starost vzgojiteljev, vključenih v raziskavo. 

 

Število let delovne dobe 

 Tabela 5: Število let delovne dobe vzgojiteljev. 

 

Število OPP, ki so jih vzgojitelji imeli v skupini v šolskem letu 2014/15 

Tabela 6: Število OPP v skupini.  

  f % 

Št. OPP v skupini 1 17 62,96 % 

2 7 25,93 % 

3 3 11,11 % 

Skupaj 27 100 % 

Opredelitev OPP in dosedanje izkušnje vzgojiteljev z OPP 

Največ OPP, vključenih v redne skupine vrtcev, je glede na odgovore vzgojiteljic opredeljenih 

kot otroci z govorno-jezikovnimi motnjami (33.3 %) in kot otroci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja (17,8 %) (tabela 7). 21 (75 %) vzgojiteljic je predhodno že imelo izkušnje z 

delom z OPP v skupini, 7 vzgojiteljic (25 %) pa se je z OPP v šolskem letu 2014/15 srečalo 

prvič (tabela 8). 

 

 

 

 

 

 Starostne 

skupine 

f % Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

M SD 

Starost 

vzgojiteljev 

20–30 4 14,3 %  

 

27 

 

 

56 

 

 

41,46 

 

 

0,997 

 

 

31–40 10 35,7 % 

41–50 8 28,6 % 

51–60 6 21,4 % 

Skupaj 28 100,0 % 

  f % Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

M 

Število 

let 

delovne 

dobe 

5–15 14 50,0 %  

 

5 

 

 

36 

 

 

19,25 
16–25 3 10,7 % 

26–35 7 25,0 % 

36–45 4 14,3 % 

Skupaj 28 100,0 % 
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Tabela 7: Opredelitev OPP. 

  Odgovori Odstotek 

anketiranih   N Odstotek 

odgovorov 

Opredelitve 

OPP 

GJ motnje 15 33,3 % 53,6 % 

PPPU 8 17,8 % 28,6 % 

MDR 7 15,6 % 25,0 % 

Čustvene in vedenjske 

motnje 

5 11,1 % 17,9 % 

Dolgotrajno bolni 4 8,9 % 14,3 % 

GO 4 8,9 % 14,3 % 

MAS 2 4,4 % 7,1 % 

Skupaj 45 100,0 % 160,7 % 

Tabela 8: Izkušnje vzgojiteljev z OPP. 

  f % 

Izkušnje z OPP DA 21 75,0 % 

NE 7 25,0 % 

Skupaj 28 100,0 % 

Starost otrok, ki so v šolskem letu 2014/15 prejemali specialno pedagoško pomoč in opis 

njihovih težav 

V raziskavo je bilo vključenih tudi 20 staršev OPP, katerih otroci so vključeni v predšolski 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Starost otrok, ki so v 

šolskem letu 2014/15 prejemali specialno pedagoško pomoč, se giblje med 4 in 6 let, 8 otrok 

(47,06 %) je starih 5 let, 5 otrok (29,41 %) 6 let in 4 otroci (23,53 %) 4 leta. Povprečna starost 

otrok znaša 5 let (tabela 9). 

Tabela 9: Starost otrok, ki prejemajo SRP pomoč. 

 

 

Starost OPP 

(v letih) 

 f % M 

4 4 23,53 %  

5,06 5 8 47,06 % 

6 5 29,41 % 

Skupaj 17 100,0 

Težave, ki jih starši, vključeni v raziskavo, navajajo pri svojih otrokih so govorno-jezikovne 

težave, težave na področju motorike, pozornosti in koncentracije ter naglušnost. 

5.2. Merski instrumenti 

Podatke sem pridobila s pomočjo dveh različnih anketnih vprašalnikov, namenjenih 

vzgojiteljem, ki imajo v redni skupini najmanj enega otroka s posebnimi potrebami, in staršem 

otrok s posebnimi potrebami, katerih otroci so vključeni v predšolski program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Vprašalnika sem oblikovala sama, na osnovi spodaj 

navedene literature in že izdelanega vprašalnika Kastelic (1990), za namene magistrske naloge. 



Potrebe staršev in vzgojiteljev po podpori specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pri delu z otroki s posebnimi potrebami v vrtcu  Maja Prašnikar 

 

29 

 

Vprašalnika zajemata vprašanja odprtega, pol odprtega in zaprtega tipa ter ocenjevalno lestvico 

Likartovega tipa, s katero se zagotavlja diskriminativnost ocenjevalnih lestvic (prilogi 2 in 3). 

Zanesljivost numeričnih postavk sem ugotavljala s Cronbachovim koeficientom α, ki je za 

anketne vprašalnike, namenjene staršem, znašal 0,915; za anketne vprašalnike, namenjene 

vzgojiteljem, pa 0,63. 

 

Vsebinsko veljavnost so pozitivno ocenili trije eksperti. 

 

5.3. Postopek in potek raziskave 

Anketne vprašalnike sem v času od oktobra do decembra 2015 osebno razdelila ravnateljem oz. 

strokovnim delavcem v vrtcih Zagorje ob Savi, Trbovlje, Litija in Hrastnik. Po predhodnem 

dogovoru s pomočnico ravnateljice sem vprašalnike po pošti poslala tudi v vrtec Ljubljana 

Ledina. Razdelila sem 42 vprašalnikov namenjenih vzgojiteljicam in 35 vprašalnikov 

namenjenih staršem OPP. Od tega sem dobila vrnjenih 28 vprašalnikov s strani vzgojiteljev in 

20 vprašalnikov s strani staršev. 

5.4. Analiza podatkov 

Podatki so statistično obdelani s programom SPSS. Za opisno statistiko sem pri atributivnih 

spremenljivkah izračunala absolutne frekvence in strukturne odstotke. Pri numeričnih 

spremenljivkah sem izračunala aritmetične sredine in standardne odklone, normalnost 

porazdelitve sem preverila s Shapiro-Wilkov testom. 

Kvalitativne podatke sem analizirala kvalitativno. Odgovore na odprta, pol odprta vprašanja 

sem kodirala, jih kategorizirala in tako prišla do končne razlage. 

Za potrebe interpretacije rezultatov sem izvedla t-preizkus za odvisne vzorce (Field, 2013; 

Sagadin, 2003). 

Pri statističnem tveganju sem upoštevala stopnjo tveganja 0,05. Rezultate bom v nadaljevanju 

predstavila opisno in v tabelah. 

6. Rezultati z interpretacijo 

Rezultate anketnih vprašalnikov vzgojiteljev in anketnih vprašalnikov staršev bom v 

nadaljevanju predstavila ločeno, po vsebinskih sklopih. Na področju sodelovanja SRP z 

vzgojitelji se bom osredotočila na sledeča področja:  

 potrebne informacije in znanja za delo z OPP ter vzgojiteljeva dostopnost do njih, 

 svetovanje in pomoč vzgojiteljitem pri delu z OPP s strani SRP in 

 odnos med SRP in vzgojitelji.  

Na področju sodelovanja SRP s starši pa bom podrobneje raziskala naslednja področja: 

 potrebne informacije in oblike pomoči staršem za delo z OPP,  

 dostopnost staršev do potrebnih informacij o otroku in njihov odnos s SRP ter 

 sodelovanje SRP s starši OPP. 
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6.1 Potrebne informacije in znanja za delo z OPP ter dostopnost vzgojiteljev do njih 

Vsebine in znanja, ki bi jih vzgojitelji potrebovali pri delu z OPP znotraj rednih skupin, ter 

dostopnost vzgojiteljev do omenjenih informacij sem ugotavljala skozi sledeča pol odprta 

vprašanja: 

- Ali menite, da imate dovolj strokovnega znanja za delo z OPP v skupini? 

- Ali ste poleg znanja za delo z OPP, pridobljenega v času šolanja, znanje pridobili še 

kje drugje?  

- Katere vsebine in znanja bi kot vzgojitelji še potrebovali za delo z OPP v skupini? 

Anketirani so izmed navedenih odgovorov izbrali za njih najustreznejše oz. navedli še svoje, 

druge predloge. 

Vsebine in znanja, ki bi jih vzgojitelji potrebovali pri delu z OPP znotraj rednih skupin, ter 

dostopnost vzgojiteljev do teh informacij sem ugotavljala tudi skozi naslednje trditve, ki so jih 

vzgojitelji ocenjevali po petstopenjski lestvici Likartovega tipa: 

- Vrtec mi nudi dovolj možnosti za izobraževanje s področja dela z OPP, 

- poznam dovolj strategij za razvijanje otrokovih primanjkljajev, 

- poznam zaposlitve, ki jih lahko ponudim OPP in v tem času delam z ostalo skupino, 

- OPP znam ustrezno prilagoditi dejavnosti in ga enakovredno vključiti v dogajanje, 

- poznam dovolj strategij za vključevanje OPP med vrstnike, 

- pri ocenjevanju otrokovega napredka bi mi bilo v veliko pomoč mnenje drugih 

strokovnih delavcev, 

- včasih imam občutek, da nisem kos vedenjskim težavam, ki se pojavljajo pri otroku, 

- za delo s starši OPP imam premalo znanja, 

- SRP je na mobilni službi, zato težko najde čas za redno izmenjavo informacij o OPP, 

- veliko znanja za delo z OPP pridobim skozi pogovore s SRP, 

- veliko znanja za delo z OPP pridobim skozi branje strokovne literature. 

23 vzgojiteljev (85,2 % anketiranih) meni, da imajo nekaj znanja za delo z OPP, vendar ne 

dovolj. 3 vzgojitelji (11,1 % anketiranih) ocenjujejo, da imajo dovolj znanja, 1 vzgojitelj (3,7 

%) pa meni, da znanja za omenjeno delo skoraj nima (tabela 10). 

Tabela 10: Strokovno znanje za delo z OPP. 

Ali menite, da imate dovolj strokovnega znanja za delo z OPP 

 f % 

 znanja imam dovolj 3 11,1 % 

nekaj znanja imam, vendar ne dovolj 23 85,2 % 

znanja nimam skoraj nič 1 3,7 % 

Skupaj 27 100 % 

Poleg znanja za delo z OPP, ki so ga vzgojitelji pridobili v času šolanja, 25 vzgojiteljev (89,3 

% anketiranih) navaja, da so dodatno znanje pridobili tudi skozi pogovore s strokovnimi delavci 

in skozi branje strokovne literature. 22 vzgojiteljev (78,6 % anketiranih) meni, da so znanje 

pridobili preko izmenjave izkušenj z vzgojiteljicami, 20 (71,4 % anketiranih) jih je dodatno 

znanje pridobilo skozi lastne izkušnje in 13 (46,4 % anketiranih) preko strokovnih seminarjev. 

1 vzgojitelj (3,6 % anketiranih) pa je dodatno znanje pridobil tudi preko informacij, ki so jih 

posredovali starši otroka (tabela 11). 
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Tabela 11: Dodatno pridobljeno znanje za delo z OPP. 

Dodatno pridobljeno znanje 

  Odgovori Odstotek 

anketiranih   N Odstotek 

odgovorov 

 pogovori s strokovnimi delavci 25 23,6 % 89,3 % 

branje strokovne literature 25 23,6 % 89,3 % 

izmenjava izkušenj z vzgojiteljicami 22 20,8 % 78,6 % 

izkušnje 20 18,9 % 71,4 % 

strokovni seminarji 13 12,3 % 46,4 % 

drugo: informacije od staršev 1 0,9 % 3,6 % 

Skupaj 106 100,0 % 378,6 %* 

*Vsota presega 100%, ker je bilo možnih več odgovorov. 

Poleg obstoječega znanja za delo z OPP 17 vzgojiteljev (60,7 % anketiranih) navaja, da bi za 

delo z OPP v skupini potrebovali še znanja s področja dela z OPP s težavami na področju 

vedenja, 16 vzgojiteljev (57,1 % anketiranih) meni, da potrebujejo dodatna znanja s področja 

odkrivanja OPP, 14 vzgojiteljev (50 % anketiranih) pa meni, da bi potrebovali dodatna znanja 

za delo z nemirnimi otroki in za motiviranje OPP za delo. Znanja s področja dela z družino in 

starši OPP bi potrebovalo 9 vzgojiteljev (32,1 % anketiranih), 8 vzgojiteljev (28,6 % 

anketiranih) pa bi potrebovalo dodatne informacije o nalogah vzgojitelja v strokovni skupini. 1 

vzgojitelj (3,6 % anketiranih) bi potreboval tudi informacije o tem, kako pristopiti k otroku z 

več motnjami (tabela 12). 

Tabela 12: Vsebine in znanja, potrebna za delo z OPP. 

Vsebine in znanja, ki bi jih vzgojitelji še potrebovali za delo z OPP  

  Odgovori Odstotek 

anketiranih   N Odstotek 

odgovorov 

 delo z OPP s težavami na področju vedenja 17 21,5 % 60,7 % 

odkrivanje OPP 16 20,3 % 57,1 % 

delo z nemirnimi otroki 14 17,7 % 50,0 % 

motiviranje OPP za delo 14 17,7 % 50,0 % 

družina, starši in OPP 9 11,4 % 32,1 % 

naloge vzgojitelja v strokovni skupini 8 10,1 % 28,6 % 

drugo: pristop k otroku z več motnjami 1 1,3 % 3,6 % 

Skupaj 79 100,0 % 282,1 %* 

*Vsota presega 100%, ker je bilo možnih več odgovorov. 

Povprečne vrednosti ocen posameznih trditev in standardni odkloni 

Kot je razvidno iz tabele 13, je najvišja povprečna ocena pri trditvi: pri ocenjevanju otrokovega 

napredka bi mi bilo v veliko pomoč mnenje drugih strokovnih delavcev, ki znaša 4,29; 

najmanjša povprečna ocena pa je pri trditvi: SRP je na mobilni službi, zato težko najde čas za 

redno izmenjavo informacij o OPP, ki znaša 2,64. Nizki pa sta tudi povprečni oceni trditev: 

poznam dovolj strategij za razvijanje otrokovih primanjkljajev ter včasih imam občutek, da 

nisem kos vedenjskim težavam, ki se pojavljajo pri otroku. 
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Tabela 13: Povprečne ocene trditev in standardni odkloni. 

Trditve M SD 

Pri ocenjevanju otrokovega napredka bi mi bilo v veliko pomoč 

mnenje drugih strokovnih delavcev. 

4,29 0,81 

Veliko znanja za delo z OPP pridobim skozi pogovore s SRP. 3,96 1,04 

Veliko znanja za delo z OPP pridobim skozi branje strokovne 

literature. 

3,75 0,93 

OPP znam ustrezno prilagoditi dejavnosti in ga enakovredno 

vključiti v dogajanje. 

3,75 0,59 

Poznam dovolj strategij za vključevanje OPP med vrstnike. 3,46 0,96 

Vrtec mi nudi dovolj možnosti za izobraževanje s področja dela z 

OPP. 

3,43 1,00 

Poznam zaposlitve, ki jih lahko ponudim OPP in v tem času delam 

z ostalo skupino. 

3,25 0,75 

Za delo s starši OPP imam premalo znanja. 3,04 0,88 

Včasih imam občutek, da nisem kos vedenjskim težavam, ki se 

pojavljajo pri otroku. 

2,75 0,89 

Poznam dovolj strategij za razvijanje otrokovih primanjkljajev. 2,71 0,76 

SRP je na mobilni službi, zato težko najde čas za redno izmenjavo 

informacij o OPP. 

2,64 1,13 

 

Frekvenčna porazdelitev in odstotki trditev, ki se nanašajo na poglavje: potrebne 

informacije in znanja za delo z OPP ter dostopnost vzgojiteljev do njih 

Trditev: vrtec mi nudi dovolj možnosti za izobraževanje s področja dela z OPP, je več kot 

tretjina vzgojiteljev (39,9 % anketiranih) ocenila z delno drži, četrtina vzgojiteljev (25 % 

anketiranih) z oceno v glavnem drži in 5 vzgojiteljev (17,9 % anketiranih) z oceno popolnoma 

drži. Prav tako 5 vzgojiteljev ocenjuje, da omenjena trditev za njih v glavnem ne drži (tabela 

14). Pri ocenjevanju trditve: poznam dovolj strategij za razvijanje otrokovih primanjkljajev, več 

kot polovica vzgojiteljev (57,1 % anketiranih) meni, da omenjena trditev za njih delno drži, kar 

četrtina vzgojiteljev (25 % anketiranih) pa ocenjuje, da trditev za njih v glavnem ne drži (tabela 

14). Na trditev: poznam zaposlitve, ki jih lahko ponudim OPP in v tem času delam z ostalo 

skupino, je polovica vzgojiteljev (50 % anketiranih) odgovorila z oceno delno drži in skoraj 

tretjina vzgojiteljev (32,1 % anketiranih) z oceno v glavnem drži (tabela 14). 

Več kot polovica vzgojiteljev (71,4 % anketiranih) ocenjuje, da trditev: OPP znam ustrezno 

prilagoditi dejavnosti in ga enakovredno vključiti v dogajanje, za njih v glavnem drži, skoraj 

četrtina vzgojiteljev (21,4 % anketiranih) pa meni, da omenjeno za njih delno drži (tabela 14). 

Pri trditvi: poznam dovolj strategij za vključevanje OPP med vrstnike, je polovica vzgojiteljev 

(50 % anketiranih) izbrala oceno v glavnem drži in skoraj tretjina vzgojiteljev (32,1 % 

anketiranih) oceno delno drži (tabela 14). Trditev: pri ocenjevanju otrokovega napredka bi mi 

bilo v veliko pomoč mnenje drugih strokovnih delavcev, je skoraj polovica vzgojiteljev (46,4 % 
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anketiranih) ocenila s popolnoma drži in več kot tretjina vzgojiteljev (39,3 % anketiranih) z v 

glavnem drži (tabela 14).  

Trditev: včasih imam občutek, da nisem kos vedenjskim težavam, ki se pojavljajo pri otroku, 

polovica vzgojiteljev (50 % anketiranih) ocenjuje z delno drži in več kot tretjina vzgojiteljev 

(35,7 % anketiranih) z v glavnem ne drži (tabela 14). Pri trditvi: za delo s starši OPP imam 

premalo znanja, je več kot polovica vzgojiteljev (57,7 % anketiranih) izbrala oceno delno drži, 

5 vzgojiteljev (17,9 % anketiranih) oceno v glavnem ne drži in 4 vzgojitelji (14,3 % anketiranih) 

v glavnem drži. Majhen delež je tistih, ki so izbrali najvišjo oz. najnižjo oceno (tabela 14). 

Trditev: SRP je na mobilni službi, zato težko najde čas za redno izmenjavo informacij o OPP, 

je več kot tretjina vzgojiteljev (39,3 % anketiranih) ocenila z oceno delno drži, četrtina 

vzgojiteljev (25 % anketiranih) z oceno v glavnem ne drži in 5 vzgojiteljev (17,9 % anketiranih) 

z oceno sploh ne drži (tabela 14).  

Na trditev: veliko znanja za delo z OPP pridobim skozi pogovore s SRP, je skoraj polovica 

vzgojiteljev (46,4 % anketiranih) odgovorila z oceno v glavnem drži in skoraj tretjina 

vzgojiteljev (32,1 % anketiranih) z oceno popolnoma drži (tabela 14). Več kot tretjina 

vzgojiteljev (35,7 % anketiranih) ocenjuje, da trditev: veliko znanja za delo z OPP pridobim 

skozi branje strokovne literature, za njih delno drži, skoraj tretjina (32,1 % anketiranih) jih je 

izbrala oceno v glavnem drži, četrtina vzgojiteljev (25 % anketiranih) pa oceno popolnoma drži 

(tabela 14). 
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Tabela 14: Frekvenčna porazdelitev in odstotki trditev poglavja potrebne informacije in znanja za delo z OPP ter dostopnost vzgojiteljev do njih. 

Trditve 1 – sploh 

ne drži 

2 – v 

glavnem 

ne drži 

3 – delno 

drži 

4 – v 

glavnem 

drži 

5 – 

popolnoma 

drži 

Vrtec mi nudi dovolj možnosti za izobraževanje s področja dela z OPP. f % f % f % f % f % 

0 0 5 17,9 11 39,3 7 25,0 5 17,9 

Poznam dovolj strategij za razvijanje otrokovih primanjkljajev. f % f % f % f % f % 

2 7,1 7 25,0 16 57,1 3 10,7 0 0 

Poznam zaposlitve, ki jih lahko ponudim OPP in v tem času delam z 

ostalo skupino. 
f % f % f % f % f % 

0 0 4 14,3 14 50,0 9 32,1 1 3,6 

OPP znam ustrezno prilagoditi dejavnosti in ga enakovredno vključiti v 

dogajanje. 
f % f % f % f % f % 

0 0 1 3,6 6 21,4 20 71,4 1      3,6 

Poznam dovolj strategij za vključevanje OPP med vrstnike. f % f % f % f % f % 

2 7,1 1 3,6 9 32,1 14 50,0 2 7,1 

Pri ocenjevanju otrokovega napredka bi mi bilo v veliko pomoč mnenje 

drugih strokovnih delavcev. 
f % f % f % f % f % 

0 0 1 3,6 3 10,7 11 39,3 13 46,4 

Včasih imam občutek, da nisem kos vedenjskim težavam, ki se pojavljajo 

pri otroku. 
f % f % f % f % f % 

1 3,6 10 35,7 14 50,0 1 3,6 2 7,1 

Za delo s starši OPP imam premalo znanja. f % f % f % f % f % 

1 3, 6 5 17,9 16 57,1 4 14,3 2 7,1 

SRP je na mobilni službi, zato težko najde čas za redno izmenjavo 

informacij o OPP. 

f % f % f % f % f % 

5 17,9 7 25,0 11 39,3 3 10,7 2 7,1 

Veliko znanja za delo z OPP pridobim skozi pogovore s SRP. f % f % f % f % f % 

1 3,6 2 7,1 3 10,7 13 46,4 9 32,1 

Veliko znanja za delo z OPP pridobim skozi branje strokovne literature. f % f % f % f % f % 

0 0 2 7,1 10 35,7 9 32,1 7 25,0 
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Interpretacija rezultatov in odgovora na 1. ter 2. raziskovalno vprašanje: 

- Na katerih področjih dela z OPP v skupini vzgojitelji izražajo potrebo po dodatnih 

informacijah in znanjih? 

- Na kakšen način vzgojitelji pridobijo dodatna znanja in informacije za delo z OPP v 

rednih skupinah? 

Kot je razvidno iz rezultatov raziskave, je veliko število (82,1 % anketiranih) vzgojiteljev 

mnenja, da imajo za delo z OPP nekaj znanja, vendar ne dovolj. Poleg znanja, ki so ga pridobili 

v času šolanja, veliko vzgojiteljev navaja, da so dodatna znanja pridobili tudi skozi pogovore s 

strokovnimi delavci, skozi branje strokovne literature, izmenjave izkušenj z drugimi vzgojitelji, 

skozi lastne izkušnje, strokovne seminarje in tudi preko informacij, prejetih od staršev. V eni 

izmed predhodnih raziskav (Samec, 2010) so rezultati pokazali, da svetovalne delavke vrtcev 

ocenjujejo, da vzgojitelji in njihovi pomočniki v času študija dobijo premalo znanj o 

značilnostih OPP in delu z njimi, vendar se po njihovem mnenju vzgojitelji osebno dovolj 

angažirajo, da potrebna znanja pridobijo. 

Zelo raznoliki odgovori vzgojiteljev so se pokazali pri trditvi: vrtec mi nudi dovolj možnosti za 

izobraževanje s področja dela z OPP. Največ anketiranih (39,3 % ) je izbralo oceno delno drži, 

kar je smiselno in razumljivo glede na dodatno pridobljeno znanje; 46,4 % vzgojiteljev namreč 

navaja, da so dodatno znanje pridobili skozi strokovne seminarje, večji delež pa je tistih, ki so 

znanje pridobili skozi pogovore, strokovno literaturo, izmenjavo izkušenj ipd., kar lahko 

vzgojitelji storijo samoiniciativno, brez pobude oz. podpore vrtca. Omenjeno, kot sem že 

zapisala, v svoji raziskavi navaja tudi B. Samec (2010), kjer svetovalni delavci ocenjujejo, da 

se vzgojitelji osebno dovolj angažirajo, da pridobijo potrebna znanja za delo z OPP. 

Večina vzgojiteljev je v izvedeni raziskavi ocenila, da trditev: veliko znanja za delo z OPP 

pridobim skozi pogovore s SRP, za njih v glavnem drži (46,4 % anketiranih) oz. popolnoma 

drži (32,1 % anketiranih). Nekoliko manj prepričljivi, vendar vseeno znotraj pričakovanj, so 

bili odgovori anketiranih na trditev: veliko znanja za delo z OPP pridobim skozi branje 

strokovne literature. Za več kot tretjino anketiranih trditev namreč delno drži (35,7 % 

anketiranih) oz. v glavnem drži (32,1 % anketiranih). Razlog za bolj prepričljive odgovore pri 

prvi trditvi je lahko ta, da SRP vzgojiteljem lahko posreduje znanja in strategije, ki so primerne 

za določenega otroka, prav tako pa vzgojitelji SRP lahko zastavijo konkretna vprašanja, ki jih 

zanimajo, in tako hitreje pridejo do uporabnih informacij. Kljub temu pa ne smemo zanemariti 

podatka, da je še vedno zadostno število tistih, ki veliko znanja za delo z OPP pridobijo tudi 

skozi branje strokovne literature. 

Kot kažejo rezultati trditve: SRP je na mobilni službi, zato težko najde čas za redno izmenjavo 

informacij o OPP, več kot tretjina vzgojiteljev navaja, da omenjena trditev za njih delno drži 

(39,9 % anketiranih) oz. v glavnem ne drži (25 % anketiranih). Kot bo predstavljeno tudi v 

nadaljevanju, je razlog za takšne rezultate lahko deloma tudi v tem, da se je z uvedbo svetovalne 

storitve sodelovanje med strokovnimi delavci nekoliko spremenilo, saj le-ta zajema tudi 

svetovanje in izobraževanje strokovnih delavcev v obliki seminarjev, individualnih 

predstavitev PP otroka, njegovih prilagoditev in pripomočkov. Vključuje tudi predstavitev PP 

otroka vrstnikom, način komuniciranja z otrokom ipd. (Ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport, 2015). Tako lahko do izmenjave informacij med strokovnimi delavci, kljub mobilni 

službi, prihaja pogosteje, kar pa so razkrili tudi rezultati.  

Rezultati kažejo, da bi vzgojitelji poleg obstoječega znanja za delo z OPP, najbolj potrebovali 

znanja za delo z OPP s težavami na področju vedenja in za odkrivanje OPP. Polovica 

anketiranih meni, da bi potrebovali znanja tudi s področja dela z nemirnimi otroki in motiviranja 
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OPP za delo. Manjši je delež tistih, ki bi potrebovali znanja za delo z družino OPP in 

podrobnejše informacije o nalogah vzgojitelja v strokovni skupini. Vedenjske težave se 

pojavljajo tako pri otrocih običajnega razvoja kot pri OPP, le da OPP svoje manj ustrezne 

vedenjske vzorce običajno težje in počasneje nadomestijo z ustreznejšimi. To je pogosto 

posledica njihovih posebnih potreb, vsekakor pa je pomembno, da se vsi, ki delajo z otrokom, 

nanje ustrezno odzovejo in če je potrebno, pozornost namenijo tudi preventivi. Znotraj rednih 

skupin otrok vedenjske težave OPP zagotovo predstavljajo dodatno nalogo vzgojiteljem. 

Zanimivo je, da je polovica vzgojiteljev za trditev: včasih imam občutek, da nisem kos 

vedenjskim težavam, ki se pojavljajo pri otroku, izbrala oceno delno drži, več kot tretjina 

anketiranih pa se je odločila za oceno v glavnem ne drži. Razlog bi lahko našla v tem, da 

vzgojitelji vedenjske težave kljub pomanjkljivemu znanju uspešno odpravljajo, vendar bi si 

vseeno želeli spoznati nove strategije za modifikacijo vedenja oz. pozornost nameniti tudi 

preventivnemu zmanjševanju vedenjskih težav. 

Kot navajajo nekateri strokovnjaki (Kogovšek idr., 2012), moramo v Sloveniji več pozornosti 

nameniti preventivi in zgodnjemu odkrivanju OPP, kar so pokazali tudi rezultati. V letu 2012 

so D. Kogovšek idr. (2012) oblikovali vprašalnik za izdelavo predopismenjevalnega profila 

otroka, ki pa najverjetneje med vzgojitelji še ni razširjen. Menim, da vzgojitelji otrokove 

sposobnosti in primanjkljaje ocenjujejo na podlagi otrokovega vedenja, močnih in šibkih 

področij, lastnih izkušenj, razvojnih mejnikov in posvetovanj z drugimi strokovnimi delavci. O 

odstopanju v razvoju najverjetneje spregovorijo tudi z drugimi strokovnimi delavci in na 

opazovanje v skupino povabijo SRP. Kljub temu pa bi za suvereno in strokovno utemeljeno 

mnenje o otrokovem odstopanju v razvoju, potrebovali še dodatna znanja. Omenjeno so 

pokazali tudi rezultati pri trditvi: pri ocenjevanju otrokovega napredka bi mi bilo v veliko pomoč 

mnenje drugih strokovnih delavcev, kjer veliko število anketiranih navaja, da omenjena trditev 

za njih popolnoma (46,4 % anketiranih) oz. v glavnem drži (39,3 % anketiranih). O nezadostni 

usposobljenosti vzgojiteljev za odkrivanje OPP je v svoji raziskavi opozorila tudi Podgornik 

(2015). Strokovni delavci so v raziskavi namreč navedli, da se na področju odkrivanja otrok s 

težavami v razvoju ne čutijo dovolj strokovno usposobljene. Naloga vzgojiteljev na področju 

odkrivanja otrok s težavami v razvoju je le spremljanje opažanj pri otroku in beleženje 

objektivnih dejstev, ne pa postavljanje diagnoz, mnenj ali sodb. Pri tem se vzgojitelji lahko 

opirajo na razvojne mejnike, ki so jim dobro poznani (Podgornik, 2015). 

Tako kot vedenjske težave so znotraj skupin zelo hitro moteče in opažene tudi težave s 

pozornostjo in koncentracijo. Otroci so pogosto opisani kot nemirni otroci, ki so slabše 

motivirani za dejavnosti, ki se izvajajo znotraj skupin. Iskanje načinov, kako pri otrocih razvijati 

pozornost in koncentracijo ter kako poiskati njihove motivacijske dejavnike, je znotraj večjih 

skupin za vzgojitelje zagotovo velik izziv. Na to kažejo tudi rezultati, saj je polovica anketiranih 

namreč mnenja, da bi na področju motivacije OPP za delo in pri delu z nemirnimi otroki 

potrebovali dodatna znanja. Upoštevati je potrebno tudi to, da lahko otroke z odkrenljivo 

pozornostjo zmoti že vsak dodaten dražljaj, bodisi slušni, vidni ali tipni, katerih pa je, znotraj 

številčnih rednih skupin, zagotovo veliko. 

Nekoliko presenetljivo se mi je zdelo majhno število anketiranih (32,1 %), ki so se odločili za 

dodatna znanja s področja dela s starši oz. družino OPP. Trditev: za delo s starši OPP imam 

premalo znanja, je namreč več kot polovica anketiranih (57,1 %) ocenila z delno drži. Razlog 

je lahko v tem, da so se vzgojitelji skozi svoje delovne izkušnje in pridobljena znanja že priučili 

učinkovitih načinov komuniciranja s starši, obenem pa je pri otrocih, ki prejemajo dodatno 

strokovno pomoč, veliko sodelovanja staršev tudi s SRP in drugimi strokovnimi delavci vrtca, 

kar pripomore k učinkovitejši predstavitvi otrokovih spretnosti in težav staršem. Kljub temu 

povprečna ocena trditev znaša 3,04, kar pomeni, da imajo vzgojitelji za področje dela s starši 
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nekaj znanja, ne pa premalo ali dovolj. Vsekakor se vzgojitelji pri svojem delu srečujejo s 

številnimi starši. Z nekaterimi zagotovo uspejo vzpostaviti uspešno sodelovanje, pri drugih pa 

je morda to nekoliko težje. Razlog za to so morda prav otrokove posebne potrebe, ki so porušile 

pričakovanja staršev. 

Pri ugotavljanju vzgojiteljeve potrebe po dodatnih znanjih in vsebinah bi pozornost namenila 

tudi konkretnim strategijam dela z OPP v skupini. Rezultati izvedene raziskave so bili nad 

pričakovanji. Opara (2005) namreč ugotavlja, da so vrtci v Sloveniji pripravljeni sprejeti OPP 

in jim ustrezno prilagoditi delo. Nezadostna pa je usposobljenost vzgojiteljic za delo z njimi. 

Vzgojiteljem primanjkuje predvsem znanja in izkušenj z inkluzijo (Sadler, 2005, v Demir idr., 

2014), načinov spodbujanja interakcije med OPP in otroci običajnega razvoja ter drugih 

učinkovitih strategij za delo z OPP v rednih skupinah (Bruns in Mogharberran, 2009; Kucuker 

idr., 2006; Varlier in Vuran, 2006 v Demir idr., 2014). Več kot polovica vzgojiteljev je trditev: 

poznam dovolj strategij za vključevanje OPP med vrstnike, ocenila z v glavnem drži, skoraj 

tretjina vzgojiteljev (32,1 % anketiranih) pa z delno drži. Povprečna ocena omenjene trditve 

tako znaša 3,46, kar kaže na zadovoljivo usposobljenost vzgojiteljev na omenjenem področju. 

Prav tako je trditev: OPP znam ustrezno prilagoditi dejavnosti in ga enakovredno vključiti v 

dogajanje, 71 % anketiranih ocenilo z v glavnem drži. Tudi trditev: poznam zaposlitve, ki jih 

lahko ponudim OPP in v tem času delam z ostalo skupino, je bila s strani vzgojiteljev ocenjena 

precej visoko, saj je polovica vzgojiteljev izbrala oceno delno drži, skoraj tretjina vzgojiteljev 

(32,1 % anketiranih) pa oceno v glavnem drži. Nekoliko nižje je bila ocenjena trditev: poznam 

dovolj strategij za razvijanje otrokovih primanjkljajev, kjer je več kot 50 % anketiranih izbralo 

oceno delno drži in četrtina anketiranih (25 %) oceno v glavnem ne drži. Kljub temu rezultati 

kažejo na zadovoljivo usposobljenost vzgojiteljev za delo z OPP, predvsem na področju 

vključevanja OPP med vrstnike, pri iskanju zaposlitev za OPP in pri vključevanju OPP v 

dogajanje znotraj skupine. Nekaj znanja vzgojitelji potrebujejo še pri strategijah dela z OPP, ki 

se nanašajo na razvijanje otrokovih primanjkljajev. Vsekakor pa je potrebno upoštevati majhen 

vzorec izvedene raziskave in vrsto težav oz. motenj pri otroku. Več kot polovica vzgojiteljev je 

namreč navedla, da je v šolskem letu 2014/15 imela v skupini otroka, ki je bil opredeljen kot 

otrok z govorno-jezikovno motnjo (v nadaljevanju GJ motnja). Kljub temu da je govor v vrtcu 

glavni način sporazumevanja, je potrebno upoštevati, da se stopnja pomoči in strategije dela z 

otrokom bistveno razlikujejo glede na vrsto otrokovega primanjkljaja. Otrok z GJ motnjo bo 

morda potreboval manj pomoči in prilagoditev kot otrok z MAS ali otrok z GJ motnjo, ki so ji 

pridružene še druge motnje.  

6.2 Svetovanje in pomoč vzgojiteljem pri delu z OPP s strani SRP 

Področje svetovanja in pomoči vzgojiteljem pri delu z OPP s strani SRP sem raziskala skozi 

sledeče pol odprto vprašanje: Katere od naštetih oblik pomoči bi vam bile najbolj v pomoč pri 

delu z OPP v skupini? ter skozi odprto vprašanje: Kaj bi si poleg obstoječega, še želeli pridobiti 

s strani specialnega in rehabilitacijskega pedagoga/defektologa pri delu z OPP (npr. določene 

informacije, pomoč v skupini, svetovanje, ... )? 

Anketirani so pri pol odprtem vprašanju obkrožili za njih ustrezne odgovore oz. po potrebi 

dodali tudi druge, svoje predloge. Na odprto vprašanje pa zapisali svoje predloge. 

Področje svetovanja in pomoči vzgojiteljem pri delu z OPP s strani SRP sem podrobneje 

raziskala tudi preko trditev, ki so jih anketirani ocenili s pomočjo lestvice Likartovega tipa. Te 

trditve so sledeče: 

 Največkrat OPP pomaga pomočnik, jaz pa delam z ostalo skupino, 
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 če se individualno ukvarjam z OPP, mi zmanjka časa za ostalo skupino, 

 v veliko pomoč bi mi bila občasna pomoč SRP v skupini. 

Na vprašanje: katere od naštetih oblik pomoči bi vam bile najbolj v pomoč pri delu z OPP v 

skupini, je 20 vzgojiteljev (71,4 % anketiranih) izbralo svetovanje o strategijah dela z OPP, 19 

vzgojiteljev (67,9 % anketiranih) bi si želelo dodatno pomoč SRP v skupini, več kot polovica 

vzgojiteljev (53,6 % anketiranih) bi želelo obrazložitev, kako otrokove posebne potrebe 

vplivajo na njegovo vsakodnevno funkcioniranje, več kot tretjina vzgojiteljev (39,3 % 

anketiranih) bi potrebovala informacije o otrokovih primanjkljajih in njegovih močnih 

področjih ter srečanja, kjer bi si lahko izmenjali svoje izkušnje (35,7 % anketiranih). 9 

vzgojiteljev (32,1 % anketiranih) bi se želelo seznaniti s strategijami, kako OPP vključiti med 

vrstnike, 7 vzgojiteljev (25 % anketiranih) bi potrebovalo pomoč pri načrtovanju dejavnosti za 

skupino, 5 vzgojiteljev (17,9 % anketiranih) bi si želelo, da SRP staršem OPP predstavi njegove 

PP, primanjkljaje in močna področja, šestim vzgojiteljem (21,4 % anketiranih), bi bila najbolj 

v pomoč strokovna literatura, 2 vzgojitelja (7,1 % anketiranih) bi si želela srečanja za starše 

otrok iz celotne skupine, kjer bi SRP predstavil prednosti vključevanja OPP med vrstnike, 1 

vzgojitelj (3,6 % anketiranih) pa bi si želel več svetovanja in sodelovanja s pediatrom in 

psihologom (tabela 15). 

Tabela 15: Najbolj zaželene oblike pomoči vzgojiteljev pri delu z OPP v skupini. 

Najbolj zaželene oblike pomoči vzgojiteljev pri delu z OPP v skupini 

 Odgovori Odstotek 

anketiranih N Odstotek 

odgovorov 

svetovanje o strategijah dela z OPP 20 19,0 % 71,4 % 

dodatna pomoč SRP v skupini 19 18,1 % 67,9 % 

vpliv PP na funkcioniranje otroka 15 14,3 % 53,6 % 

informacije o otrokovih PP in močnih področjih 11 10,5 % 39,3 % 

srečanja – izmenjava izkušenj 10 9,5 % 35,7 % 

seznanitev s strategijami vključevanja OPP med 

vrstnike 

9 8,6 % 32,1 % 

pomoč pri načrtovanju dejavnosti za skupino 7 6,7 % 25,0 % 

SRP predstavi PP otroka družini 5 4,8 % 17,9 % 

strokovna literatura 6 5,7 % 21,4 % 

srečanja za starše skupine 2 1,9 % 7,1 % 

drugo: svetovanje in sodelovanje s pediatrom in 

psihologom 

1 1,0 % 3,6 % 

Skupaj 105 100,0 % 375,0 %* 

*Vsota presega 100%, ker je bilo možnih več odgovorov. 

Na odprto vprašanje: Kaj bi si poleg obstoječega še želeli pridobiti s strani SRP pri delu z OPP, 

je odgovorilo le 50 % vključenih v raziskavo. Njihovi odgovori so kategorizirani v tabeli 16. 
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Tabela 16: Kaj bi si vzgojitelji želeli pridobiti s strani SRP pri delu z OPP? 

Kaj bi si poleg obstoječega še želeli pridobiti s strani SRP pri delu z OPP? 

  Odgovori Odstotek anketiranih, 

ki so odgovorili na 

vprašanja 

  N Odstotek 

odgovorov 

 več sodelovanja s strokovnjaki in starši 4 20 % 28,6 % 

konkretne strategije dela z OPP 4 20 % 28,6 % 

s sodelovanjem sem zadovoljen 4 20 % 28,6 % 

pomoč v skupini 3 15 % 14,3 % 

strokovne smernice, predavanja, aktivi 2 10 % 14,3 % 

pomoč pri delu s starši 2 10 % 14,3 % 

svetovanje pri oblikovanju ciljev 1 5 % 7,1 % 

Skupaj 19 100,0 % 135,7 % * 

*Vsota presega 100%, ker je bilo možnih več odgovorov. 

 

Povprečne vrednosti ocen posameznih trditev in standardni odkloni 

Kot je razvidno iz tabele 17, je z največjo stopnjo strinjanja ocenjena trditev: v veliko pomoč bi 

mi bila občasna SRP pomoč v skupini, najmanj strinjanja pa so vzgojitelji izrazili pri trditvi: 

največkrat OPP pomaga pomočnik, jaz pa delam z ostalo skupino. 

Tabela 17: Povprečne ocene trditev in standardni odkloni. 

Trditve M SD 

V veliko pomoč bi mi bila občasna pomoč SRP v skupini. 3,82 0,98 

Če se individualno ukvarjam z OPP, mi zmanjka časa za ostalo 

skupino. 

3,29 1,12 

Največkrat OPP pomaga pomočnik, jaz pa delam z ostalo 

skupino. 

2,18 0,86 

 

Frekvenčna porazdelitev in odstotki trditev, ki se nanašajo na poglavje: Svetovanje in 

pomoč vzgojiteljem pri delu z OPP s strani SRP 

Tabela 18: Frekvenčna porazdelitev in odstotki trditev poglavja: svetovanje in pomoč 

vzgojiteljem pri delu z OPP s strani SRP. 

 1 

(sploh ne 

drži) 

2 

(v 

glavnem 

ne drži) 

3 

(delno 

drži) 

4 

(v 

glavnem 

drži) 

5 

(popolnoma 

drži) 

 

Največkrat OPP pomaga 

pomočnik, jaz pa delam z 

ostalo skupino. 

 

f % f % f % f % f % 

5 17,9 16 57,1 4 14,3 3 10,7 0 0 
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Če se individualno 

ukvarjam z OPP, mi 

zmanjka časa za ostalo 

skupino. 

f % f % f % f % f % 

1 3,6 6 21,4 10 35,7 6 21,4 5 17,9 

V veliko pomoč bi mi bila 

občasna pomoč SRP v 

skupini. 

f % f % f % f % f % 

0 0 2 7,1 10 35,7 7 25 9 32,1 

Pri trditvi: največkrat OPP pomaga pomočnik, jaz pa delam z ostalo skupino, je več kot 

polovica vzgojiteljev (57,1 % anketiranih) izbrala oceno v glavnem ne drži, 5 vzgojiteljev (17,9 

% anketiranih) oceno sploh ne drži, 4 vzgojitelji (14,3 % anketiranih) oceno delno drži in le 3 

vzgojitelji (10,7 % anketiranih) oceno v glavnem drži. 

Trditev: če se individualno ukvarjam z OPP, mi zmanjka časa za ostalo skupino, je več kot 

tretjina vzgojiteljev (35,7 % anketiranih) ocenila z delno drži, 6 vzgojiteljev (21,4 % 

anketiranih) z v glavnem drži in enako število vzgojiteljev (21,4 % anketiranih) z v glavnem ne 

drži. 5 vzgojiteljev (17,9 % anketiranih) je izbralo oceno popolnoma drži in le 1 vzgojitelj (3,6 

% anketiranih) oceno sploh ne drži. 

Pri trditvi: v veliko pomoč bi mi bila občasna pomoč SRP v skupini, je 10 vzgojiteljev (35,7 % 

anketiranih) izbralo oceno delno drži, 9 vzgojiteljev (32,1 % anketiranih) oceno popolnoma 

drži, 7 vzgojiteljev (25 % anketiranih) oceno v glavnem drži in le 2 vzgojitelja (7,1 % 

anketiranih) oceno v glavnem ne drži. 

 

Interpretacija rezultatov in odgovor na 3. raziskovalno vprašanje:  

- Ali vzgojitelji izražajo potrebo po dodatni pomoči, če je v skupino vključen OPP? 

Odgovori so pokazali, da največ vzgojiteljev izraža potrebo po svetovanju o strategijah dela z 

OPP (71,4 % anketiranih), kar je glede na ostale odgovore anketiranih povsem razumljivo. 

Trditev: poznam dovolj strategij za razvijanje otrokovih primanjkljajev, je namreč veliko 

število anketiranih ocenilo z delno drži in v glavnem ne drži, kar je predstavljeno v prejšnjem 

poglavju. Kot kažejo rezultati, vzgojitelji poznajo zaposlitvene tehnike za OPP, prav tako jih 

znajo enakovredno vključiti v dogajanje in v skupino svojih vrstnikov. Primanjkuje pa jim 

strategij, ki so vezane na razvijanje otrokovih primanjkljajev. 39,3 % anketiranih namreč tudi 

navaja, da bi potrebovali informacije o otrokovih posebnih potrebah in njegovih močnih 

področjih. SRP bi tako lahko vzgojiteljem obrazložil otrokove posebne potrebe in njihov vpliv 

na vsakodnevno funkcioniranje, obenem pa posredoval tudi strategije, ki bi jih lahko vzgojitelj 

uporabil pri izbranem otroku. Zanimiv je podatek, da si zgolj četrtina anketiranih vzgojiteljev 

(25 %) želi pomoči pri načrtovanju dejavnosti za skupino. Razlogi za majhno število so lahko 

organizacijske in časovne narave, saj bi skupno načrtovanje zahtevalo kar nekaj usklajevanja 

strokovnih delavcev, predvsem v primeru, da je SRP na mobilni službi. Kljub temu so odgovori 

anketiranih vzgojiteljev pokazali, da SRP kljub svoji mobilni službi najde čas za redno 

izmenjavo informacij o otroku, v kar ga zavezuje tudi svetovalna storitev. Vzgojitelji torej ne 

izražajo pretirane želje po skupnem načrtovanju dejavnosti za skupino, dobrodošle pa bi jim 

bile dodatne informacije in strategije dela z OPP. 

Vsekakor je pomembno, da so predstavljene strategije uporabne in izvedljive v skupini otrok in 

ne individualno, saj je pri trditvi: če se individualno ukvarjam z OPP, mi zmanjka časa za ostalo 

skupino, več kot tretjina anketiranih (35,7 %) izbrala oceno delno drži. Zadostno je bilo tudi 

število tistih, ki so izbrali oceno v glavnem drži (21,4 %) in popolnoma drži (17,9 %). Obenem 

je več kot polovica anketiranih (57,1 %) ocenila, da trditev: OPP največkrat pomaga pomočnik, 

jaz pa delam z ostalo skupino, v glavnem ne drži, kar pomeni, da so največkrat ravno vzgojitelji 

tisti, ki delajo z OPP.  
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Pri tem je potrebno upoštevati, da mora vzgojitelj kljub otrokovim PP zagotoviti enake 

možnosti za učenje in razvoj vseh otrok (Bricker, 2000, v Demir idr., 2014), kar pomeni, da je 

njegov čas, ki ga lahko nameni OPP, omejen. Verjetno je deloma tudi to razlog velikega števila 

vzgojiteljev, ki bi si v skupini želeli dodatno pomoč SRP (67,9 % anketiranih). Trditev: v veliko 

pomoč bi mi bila občasna pomoč SRP v skupini, je namreč več kot tretjina anketiranih (35,7 %) 

ocenila z delno drži, skoraj tretjina s popolnoma drži (32,1 %) in četrtina (25 %) z v glavnem 

drži. 

Na odprto vprašanje: kaj bi si poleg obstoječega še želeli pridobiti s strani SRP pri delu z OPP, 

so vzgojitelji navajali vsebine, ki so se kot pomembne izkazale že skozi ostala vprašanja in 

trditve, kot so: več sodelovanja s strokovnjaki in starši, konkretne strategije dela z OPP, pomoč 

v skupini, pomoč pri delu s starši, strokovne smernice, predavanja, aktivi in svetovanje pri 

oblikovanju ciljev. Nekaj vzgojiteljev je z obstoječim načinom sodelovanja izrazilo 

zadovoljstvo. 

Odgovori anketiranih vzgojiteljev torej izražajo potrebo po dodatni pomoči, če je v skupino 

vključen OPP. Potrebujejo predvsem svetovanje o strategijah dela z OPP, dodatno pomoč SRP 

v skupini in obrazložitev, kako otrokove posebne potrebe vplivajo na njegovo vsakodnevno 

funkcioniranje. 

6.3. Odnos med SRP in vzgojitelji 

Področje odnosa med SRP in vzgojitelji sem podrobneje raziskala s pomočjo spodaj navedenih 

trditev, ki so jih anketirani ocenjevali s pomočjo lestvice Likartovega tipa: 

 Svoje dileme in vprašanja v povezavi z OPP delim s SRP, 

 SRP me razume in mi nudi vzpodbudo, ko to potrebujem, 

 sprašujem se, ali nudim OPP dovolj pomoči, 

 pri prvem seznanjenju staršev z otrokovimi težavami mi je pomembna podpora SRP, 

 veliko lažje je, če se otrokove težave staršem predstavijo skupaj s SRP. 

Povprečne vrednosti ocen posameznih trditev in standardni odkloni 

Kot je razvidno iz tabele 19, so povprečne ocene trditev tega poglavja precej visoke. Najvišja 

je povprečna ocena trditve: svoje delime in vprašanje v povezavi z OPP delim s SRP, ki znaša 

4,54, najnižja pa je povprečna ocena trditve: sprašujem se, ali nudim OPP dovolj pomoči, ki 

znaša 3,5, kar pa je, glede na povprečne ocene trditev prejšnjih poglavij, prav tako precej visoka 

vrednost. 

Tabela 19: Povperečne ocene trditev in standardni odkloni. 

Trditve M SD 

Svoje dileme in vprašanja v povezavi z OPP delim s SRP. 4,54 0,84 

Veliko lažje je, če se otrokove težave staršem predstavijo skupaj s SRP. 4,39 0,99 

SRP me razume in mi nudi vzpodbudo, ko to potrebujem. 4,32 1,06 

Pri prvem seznanjenju staršev z otrokovimi težavami mi je pomembna podpora 

SRP. 

4,25 0,89 

Sprašujem se, ali nudim OPP dovolj pomoči. 3,5 1.00 
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Frekvenčna porazdelitev in odstotki trditev, ki se nanašajo na poglavje: Odnos med SRP 

in vzgojitelji 

Pri trditvi: svoje dileme in vprašanja v povezavi z OPP delim s SRP, je več kot polovica 

vzgojiteljev (64,3 % anketiranih) izbrala oceno popolnoma drži in skoraj tretjina vzgojiteljev 

(32,1 % anketiranih) oceno v glavnem drži (tabela 20). Več kot polovica vzgojiteljev (60,7 % 

anketiranih) ocenjuje, da trditev: SRP me razume in mi nudi vzpodbudo, ko to potrebujem, za 

njih popolnoma drži in za skoraj tretjino vzgojiteljev (21,4 % anketiranih) v glavnem drži 

(tabela 20). 

Pri trditvi: sprašujem se, ali nudim OPP dovolj pomoči, je več kot tretjina vzgojiteljev (39,3 % 

anketiranih) izbrala oceno v glavnem drži, 9 vzgojiteljev (32,1 % anketiranih) oceno delno drži, 

4 vzgojitelji (14,3 % anketiranih) oceno popolnoma drži in 3 vzgojitelji (10,27 % anketiranih) 

oceno v glavnem ne drži. Le en vzgojitelj (3,6 % anketiranih) je izbral oceno sploh ne drži 

(tabela 20). 

Na trditev: pri prvem seznanjenju staršev z otrokovimi težavami mi je pomembna podpora SRP, 

je polovica vzgojiteljev (50 % anketiranih) odgovorila z oceno popolnoma drži, 8 vzgojiteljev 

(28,6 % anketiranih) z oceno v glavnem drži in 5 vzgojiteljev (17,9 % anketiranih) z oceno 

delno drži (tabela 20). 

Trditev: veliko lažje je, če se otrokove težave staršem predstavijo skupaj s SRP, je več kot 

polovica vzgojiteljev (55,6 % anketiranih) ocenila s popolnoma drži, preostanek vzgojiteljev 

(44,4 % anketiranih) pa z oceno v glavnem drži (tabela 20).  

 

Tabela 20: Frekvenčna porazdelitev in odstotki trditev poglavja odnos med SRP in vzgojitelji. 

 1 

(sploh ne 

drži) 

2 

(v 

glavnem 

ne drži) 

3 

(delno 

drži) 

4 

(v 

glavnem 

drži) 

5 

(popolnoma 

drži) 

Svoje dileme in vprašanja v 

povezavi z OPP delim s 

SRP. 

f % f % f % f % f % 

1 3,6 0 0 0 0 9 32,1 18 64,3 

SRP me razume in mi nudi 

vzpodbudo, ko to 

potrebujem. 

f % f % f % f % f % 

1 3,6 1 3,6 3 10,7 6 21,4 17 60,7 

Sprašujem se, ali nudim OPP 

dovolj pomoči. 
f % f % f % f % f % 

1 3,6 3 10,7 9 32,1 11 39,3 4 14,3 

Pri prvem seznanjenju 

staršev z otrokovimi 

težavami mi je pomembna 

podpora SRP. 

f % F % f % f % f % 

0 0 1 3,6 5 17,9 8 28,6 14 50,0 

Veliko lažje je, če se 

otrokove težave staršem 

predstavijo skupaj s SRP. 

f % f % f % f % f % 

0 0 0 0 0 0 12 44,4 15 55,6 

 

Interpretacija rezultatov in odgovor na 4. raziskovalno vprašanje:  

- Ali vzgojitelji pri delu z otroki s posebnimi potrebami izražajo potrebo po potrditvi in 

spodbudi s strani SRP? 

Večina vzgojiteljev je v raziskavi navedla, da se strinja s trditvijo, da svoje dileme in vprašanja 

v povezavi z OPP deli s SRP. Omenjeno nakazuje, da vzgojitelji samoiniciativno iščejo rešitve 
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in strokovne nasvete pri SRP za učinkovitejše delo z OPP znotraj skupin. V poglavju potrebne 

informacije in znanja za delo z OPP ter dostopnost vzgojiteljev do njih je razvidno, da veliko 

število vzgojiteljev obenem navaja, da veliko znanja za delo z OPP pridobijo ravno skozi 

pogovore s SRP. Prav tako je iz rezultatov razvidno, da večina vzgojiteljev meni, da jih SRP 

razume in jim nudi vzpodbudo, ko to potrebujejo. Razlog za tako visoke, zaželene rezultate je 

deloma lahko v uvedbi svetovalne storitve, prav tako pa menim, da so vzgojitelji skozi svoje 

izkušnje že spoznali, da je ravno timsko delo ključ do uspeha.  

Da vzgojitelji pri svojem delu z OPP resnično potrebujejo podporo in svetovanje, razkrivajo 

tudi ocene trditve: sprašujem se, ali nudim OPP dovolj pomoči. Rezultati so namreč pokazali, 

da je več kot tretjina anketiranih ocenila, da za njih trditev v glavnem drži (39,3 % anketiranih) 

ali delno drži (32,1 % anketiranih). Razlog je morda v tem, da kljub trudu vzgojitelja in drugih 

strokovnih delavcev, napredek pri otroku ni takšen, kot bi pričakovali. Razlogi za to so lahko 

biološke narave, napredek pa je pogojen tudi z otrokovim domačim okoljem. Strokovni delavci 

se večkrat znajdejo v stiski, ker uspeh ni takšen, kot bi si želeli. Uspeh OPP je odvisen od 

številnih dejavnikov (strategij dela, tehnik poučevanja, prilagojenega ocenjevanja otrokovih 

dosežkov, vrste otrokovih posebnih potreb), noben strokovnjak pa ne more imeti vsega znanja 

s področja poučevanja OPP. Strokovnjaki potrebujejo podporo staršev in sodelavcev, da bodo 

s timskim delom dosegli boljše rezultate in s tem občutili olajšanje (Clement Morrison, 2008). 

Da je podpora SRP potrebna tudi pri posredovanju informacij staršem OPP, so pokazali tudi 

rezultati izvedene raziskave. Večina vzgojiteljev namreč ocenjuje, da je veliko lažje, če se 

otrokove težave staršem predstavijo skupaj s SRP, prav tako večina meni, da jim je pri prvem 

seznanjenju staršev z otrokovimi težavami pomembna podpora SRP. Kot navaja M. Kocjančič 

(2013), se razvojni zaostanki, predvsem pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju, pokažejo 

šele kasneje, po 1. letu starosti, kar pa poleg težav pri otroku predstavlja tudi veliko obremenitev 

za starše. Le-ti so prvič seznanjeni z otrokovimi težavami, za kar pogosto krivijo vzgojiteljico, 

ki jih je na to opozorila prva (Podgornik, 2013). Podpora SRP je nujno potrebna tako pri 

odkrivanju OPP kot kasneje, pri samem delu z otrokom. Omenjeno so skozi raziskavo izrazili 

tudi vzgojitelji sami. 

Glede na zgoraj analizirane rezultate lahko na raziskovalno vprašanje odgovorim pritrdilno. 

Vzgojitelji namreč izražajo potrebo po podpori in spodbudi s strani SRP tako pri odkrivanju 

OPP in delu z OPP kot pri delu z njihovimi starši. 

Ali obstajajo statistično pomembne razlike med povprečnimi ocenami zgoraj 

predstavljenih poglavij? 

Tabela 21: Povprečne ocene posameznega poglavja in standardni odkloni podatkov 

vzgojiteljev. 

 Svetovanje in pomoč 

vzgojiteljem pri delu z 

OPP s strani SRP. 

Potrebne informacije in 

znanja za delo z OPP ter 

dostopnost vzgojiteljev do 

njih. 

Odnos med SRP in 

vzgojitelji. 

M 3,67 3,55 4,20 

SD ,50 ,40 ,44 
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Tabela 22: t-preizkus za ugotavljanje razlik med povprečnimi ocenami trditev za podatke 

vzgojiteljev. 

 t g P 

Odnos med SRP in vzgojitelji – 

Potrebne informacije in znanja za delo z 

OPP ter dostopnost vzgojiteljev do njih 

-5,390 27 ,000 

Odnos med SRP in vzgojitelji – 

Svetovanje in pomoč vzgojiteljem pri 

delu z OPP s strani SRP 

4,814 27 ,000 

Potrebne informacije in znanja za delo z 

OPP ter dostopnost vzgojiteljev do njih 

– Svetovanje in pomoč vzgojiteljem pri 

delu z OPP s strani SRP 

0,795 27 ,434 

Ali obstaja statistično pomembna razlika med povprečnimi ocenami trditev predstavljenih 

poglavij, sem ugotavljala s t-preizkusom za odvisne vzorce. Rezultati so pokazali, da obstajajo 

statistično pomembne razlike v povprečni oceni trditev iz poglavja odnos med SRP in 

vzgojitelji in tudi v povprečni oceni trditev iz poglavja potrebne informacije in znanja za delo 

z OPP ter dostopnost vzgojiteljev do njih. P-vrednost t-preizkusa je namreč enaka 0,00 < 0,005 

(t (g=27) = -5,390. Prav tako obstaja statistično pomembna razlika v povprečni oceni trditev iz 

poglavja odnos med SRP in vzgojitelji ter svetovanje in pomoč vzgojiteljem pri delu z OPP s 

strani SRP, saj je p-vrednost enaka 0,00 < 0,05 (t(g=27)=4,814. 

Povprečna ocena trditev v poglavju odnos med SRP in vzgojitelji znaša 4,20, kar nakazuje na 

potrebo vzgojiteljev po podpori SRP pri delu z OPP. Nekoliko nižja je povprečna ocena trditev 

poglavja svetovanje in pomoč vzgojiteljem pri delu z OPP s strani SRP, ki znaša 3,67. Najnižja 

pa je povprečna ocena trditev poglavja potrebne informacije in znanja za delo z OPP ter 

dostopnost vzgojiteljev do njih, ki znaša 3,55.  

6.4. Potrebne informacije in oblike pomoči staršev za delo z OPP 

Katere informacije in oblike pomoči za delo z OPP s strani SRP potrebujejo starši, sem 

ugotavljala preko sledečega odprtega vprašanja: 

Kaj bi si poleg obstoječega še želeli pridobiti s strani specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga/defektologa za lažje delo z vašim otrokom (npr. natančnejše informacije o otrokovih 

težavah, svetovanje, čas za pogovor, ... )? 

To področje sem prav tako raziskala preko sledečih trditev, ki so jih starši ocenili s pomočjo 

lestvice Likartovega tipa: 

- V veliko pomoč mi je, če je poleg otrokovih težav pojasnjeno tudi, kako bodo le-te 

vplivale na vsakodnevno funkcioniranje otroka, 

- dobrodošle bi mi bile informacije o drugih oblikah pomoči, ki bi jih otrok potreboval 

(npr. svetovalni center, obisk psihologa ... ), 

- starši potrebujemo redne informacije o otrokovem napredku in njegovih težavah, 

- primanjkuje mi konkretnih napotkov za vzgojo otroka v domačem okolju, 

- v veliko pomoč bi mi bili učni listi/didaktični materiali, ki bi jih z otrokom lahko delali 

doma, 

- starši potrebujemo natančne informacije o postopku usmerjanja otroka, 
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- zelo pomembno se mi zdi, da se otrokove težave staršem pojasnijo zelo specifično, 

- želel/a bi si informacije, kako lahko kot starši pripomoremo k razvoju otrokovih 

spretnosti in veščin, 

- rad/a bi bila seznanjena z dejavnostmi, ki se z otrokom izvajajo na obravnavah, 

- literatura, kjer lahko dobim dodatne informacije o otrokovih težavah, bi mi bila zelo 

dobrodošla, 

- želel/a bi si, da se v pogovorih s specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom/defektologom več pozornosti nameni tudi staršem in njihovemu 

sprejemanju otroka s posebnimi potrebami v družino, 

- zaradi uporabe strokovnih izrazov, ki jih uporablja specialni in rehabilitacijski 

pedagog/defektolog, včasih ne vem, kaj navedeni primanjkljaji pomenijo za mojega 

otroka. 

Povprečne vrednosti ocen posameznih trditev in standardni odkloni 

Kot je razvidno iz tabele 23, je najvišja povprečna ocena pri trditvi: starši potrebujemo redne 

informacije o otrokovem napredku in njegovih težavah, ki znaša 4,47, najmanjša pa pri trditvi: 

primanjkuje mi konkretnih napotkov za vzgojo otroka v domačem okolju, ki znaša 2,40. Pri 

skoraj vseh ostalih trditvah povprečna ocena znaša nad 4, razen pri trditvi: zaradi uporabe 

strokovnih izrazov, ki jih uporablja specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog, včasih ne 

vem, kaj navedeni primanjkljaji pomenijo za mojega otroka, kjer je povprečna ocena nekoliko 

nižja, in sicer 3, 20. 

Tabela 23: Povprečna ocena trditev in standardni odkloni. 

Trditve M SD 

Starši potrebujemo redne informacije o otrokovem napredku in njegovih 

težavah. 

4,74 0,45 

Želela bi si informacije, kako lahko kot starši pripomoremo k razvoju 

otrokovih spretnosti in veščin. 

4,45 0,83 

Zelo pomembno se mi zdi, da se otrokove težave staršem pojasnijo zelo 

specifično. 

4,45 0,76 

Starši potrebujemo natančne informacije o postopku usmerjanja otroka. 4,45 0,83 

V veliko pomoč mi je, če je poleg otrokovih težav pojasnjeno tudi, kako bodo 

le-te vplivale na vsakodnevno funkcioniranje otroka. 

4,40 0,75 

Rad/a bi bila seznanjena z dejavnostmi, ki se z otrokom izvajajo na 

obravnavah. 

4,35 0,75 

V veliko pomoč bi mi bili učni listi/didaktični materiali, ki bi jih z otrokom 

lahko delali doma. 

4,35 0,93 

Dobrodošle bi mi bile informacije o drugih oblikah pomoči, ki bi jih otrok 

potreboval (npr. svetovalni center, obisk psihologa ...). 

4,20 1,11 

Želel/a bi si, da se v pogovorih s specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom/defektologom več pozornosti nameni tudi staršem in njihovemu 

sprejemanju otroka s posebnimi potrebami v družino. 

4,05 0,89 

Literatura, kjer lahko dobim dodatne informacije, o otrokovih težavah bi mi 

bila zelo dobrodošla. 

4,05 1,15 

Zaradi uporabe strokovnih izrazov, ki jih uporablja specialni in rehabilitacijski 

pedagog/defektolog, včasih ne vem, kaj navedeni primanjkljaji pomenijo za 

mojega otroka. 

3,20 1,11 

Primanjkuje mi konkretnih napotkov za vzgojo otroka v domačem okolju. 2,40 1,10 
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Na odprto vprašanje: kaj bi si poleg obstoječega še želeli pridobiti s strani specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga/defektologa za lažje delo z vašim otrokom (npr. natančnejše 

informacije o otrokovih težavah, svetovanje, čas za pogovor ...)?, je odgovorilo zgolj 11 staršev, 

kar predstavlja le 55 % anketiranih. Njihove odgovore sem kategorizirala in jih prikazala v 

tabeli 24. 

Tabela 24: Kaj bi si poleg obstoječega starši še želeli pridobiti s strani SRP? 

*Vsota presega 100%, ker je bilo možnih več odgovorov. 

 

Frekvenčna porazdelitev in odstotki trditev, ki se nanašajo na poglavje: Potrebne 

informacije in oblike pomoči staršev za delo z OPP 

Na trditev: v veliko pomoč mi je, če je poleg otrokovih težav pojasnjeno tudi, kako bodo le-te 

vplivale na vsakodnevno funkcioniranje otroka, je večina staršev odgovorila s popolnoma drži 

(50 % anketiranih) in v glavnem drži (45 % anketiranih). Precej visoko je bila ocenjena tudi 

trditev: dobrodošle bi mi bile informacije o drugih oblikah pomoči, ki bi jih otrok potreboval 

(npr. svetovalni center, obisk psihologa ...), ki jo je več kot polovica staršev (55 % anketiranih) 

ocenila s popolnoma drži, 4 starši (20 % anketiranih) z v glavnem drži in prav tako 4 starši z 

delno drži. Trditev: starši potrebujemo redne informacije o otrokovem napredku in njegovih 

težavah, je 73,7 % anketiranih staršev ocenilo s popolnoma drži, preostanek anketiranih staršev 

pa z oceno v glavnem drži (26,3 %). Nekoliko nižje ocene so se pojavile pri trditvi: primanjkuje 

mi konkretnih napotkov za vzgojo otroka v domačem okolju, ki jo je skoraj polovica anketiranih 

staršev (40 %) ocenila z delno drži, četrtina (25 %) z v glavnem ne drži in prav tako četrtina 

(25 %) s sploh ne drži. Trditev: v veliko pomoč bi mi bili učni listi/didaktični materiali, ki bi jih 

z otrokom lahko delali doma, je več kot polovica staršev ocenila s popolnoma drži (60 % 

anketiranih), 4 starši (20 % anketiranih) z v glavnem drži in 3 starši (15 % anketiranih) z delno 

drži.  

Večina staršev trditev: starši potrebujemo natančne informacije o postopku usmerjanja otroka, 

ocenjuje s popolnoma drži (60 % anketiranih) in z v glavnem drži (30 % anketiranih). Podobni 

rezultati so se pokazali pri trditvi: zelo pomembno se mi zdi, da se otrokove težave staršem 

pojasnijo zelo specifično, kjer prav tako večina staršev omenjeno trditev ocenjuje s popolnoma 

drži (60 % anketiranih) in z v glavnem drži (25 % anketiranih). Zelo visoko je ocenjena tudi 

trditev: želela bi si informacije, kako lahko kot starši pripomoremo k razvoju otrokovih 

Kaj bi si poleg obstoječega še želeli pridobiti s strani specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga/defektologa za lažje delo z vašim otrokom (npr. natančnejše informacije o 

otrokovih težavah, svetovanje, čas za pogovor ...)? 

  Odgovori Odstotek 

anketiranih, ki so 

odgovorili na 

vprašanje 

  N Odstotek 

odgovorov 

 S sodelovanjem sem zadovoljen 5 41,7 % 45,5 % 

Svetovanje in napotki za delo 

doma 

4 33,3 % 36,4 % 

Čas za pogovor, komunikacija 

preko elektronske pošte 

2 16,7 % 18,2 % 

Informacije o napredku otroka 1 8,3 % 9,1 % 

Skupaj 12 100,0 % 109,1 %* 
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spretnosti in veščin, ki jo 65 % anketiranih staršev ocenjuje s popolnoma drži, 15 % anketiranih 

staršev z v glavnem drži in 20 % anketiranih staršev z delno drži. Zelo visoko strinjanje so starši 

izrazili tud pri trditvi: rad/a bi bila seznanjena z dejavnostmi, ki se z otrokom izvajajo na 

obravnavah, saj jo polovica staršev (50 % anketiranih) ocenjuje s popolnoma drži in 35 % 

anketiranih staršev z v glavnem drži. Trditev: literatura, kjer lahko dobim dodatne informacije 

o otrokovih težavah bi mi bila zelo dobrodošla, je skoraj polovica anketiranih staršev (45 % 

anketiranih) ocenila s popolnoma drži, 30 % anketiranih z v glavnem drži in 15 % anketiranih 

z delno drži. Na trditev: želel/a bi si, da se v pogovorih s specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom/defektologom več pozornosti nameni tudi staršem in njihovemu sprejemanju otroka 

s posebnimi potrebami v družino, je skoraj polovica staršev (40 % anketiranih) odgovorila s 

popolnoma drži, 25 % anketiranih z v glavnem drži in 35 % anketiranih z delno drži. 

Trditev: zaradi uporabe strokovnih izrazov, ki jih uporablja specialni in rehabilitacijski 

pedagog/defektolog, včasih ne vem, kaj navedeni primanjkljaji pomenijo za mojega otroka, pa 

je 40 % anketiranih staršev ocenilo z delno drži, 20 % z v glavnem ne drži in prav tako 20 % z 

v glavnem drži ter 15 % anketiranih s popolnoma drži.  
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Tabela 25: Frekvenčna porazdelitev in odstotki trditev poglavja potrebne informacije in oblike pomoči staršev za delo z OPP. 

Trditve 1 – sploh 

ne drži 

2 – v glavnem 

ne drži 

3 – 

delno 

drži 

4 – v 

glavnem drži 

5 – 

popolnoma 

drži 

V veliko pomoč mi je, če je poleg otrokovih težav pojasnjeno tudi, 

kako bodo le-te vplivale na vsakodnevno funkcioniranje otroka. 
f % f % f % f % f % 

0 0 1 5 0 0 9 45 10 50 

Dobrodošle bi mi bile informacije o drugih oblikah pomoči, ki bi 

jih otrok potreboval (npr. svetovalni center, obisk psihologa ...). 
f % f % f % f % f % 

1 5 0 0 4 20 4 20 11 55 

Starši potrebujemo redne informacije o otrokovem napredku in 

njegovih težavah. 
f % F % f % f % f % 

0 0 0 0 0 0 5 26,3 14 73,7 

Primanjkuje mi konkretnih napotkov za vzgojo otroka v domačem 

okolju. 
f % f % f % f % f % 

5 25 5 25 8 40 1 5 1 5 

V veliko pomoč bi mi bili učni listi/didaktični materiali, ki bi jih z 

otrokom lahko delali doma. 
f % f % f % f % f % 

0 0 1 5 3 15 4 20 12 60 

Starši potrebujemo natančne informacije o postopku usmerjanja 

otroka. 
f % f % f % f % f % 

0 0 1 5 1 5 6 30 12 60 

Zelo pomembno se mi zdi, da se otrokove težave staršem pojasnijo 

zelo specifično. 
f % f % f % f % f % 

0 0 0 0 3 15 5 25 12 60 

Želel/a bi si informacije, kako lahko kot starši pripomoremo k 

razvoju otrokovih spretnosti in veščin. 
f % f % f % f % f % 

0 0 0 0 4 20 3 15 13 65 

Rad/a bi bila seznanjena z dejavnostmi, ki se z otrokom izvajajo na 

obravnavah. 
f % f % f % f % f % 

0 0 0 0 3 15 7 35 10 50 

Literatura, kjer lahko dobim dodatne informacije o otrokovih 

težavah, bi mi bila zelo dobrodošla. 
f % f % f % f % f % 

1 5 1 5 3 15 6 30 9 45 

Želel/a bi si, da se v pogovorih s specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom/defektologom več pozornosti nameni tudi staršem in 

njihovem sprejemanju otroka s posebnimi potrebami v družino. 

f % f % f % f % f % 

0 0 0 0 7 35 5 25 8 40 

Zaradi uporabe strokovnih izrazov, ki jih uporablja specialni in 

rehabilitacijski pedagog/defektolog, včasih ne vem, kaj navedeni 

primanjkljaji pomenijo za mojega otroka. 

f % f % f % f % f % 

1 5 4 20 8 40 4 20 3 15 
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Interpretacija rezultatov in odgovor na 5. raziskovalno vprašanje: 

- Katere informacije in druge oblike pomoči s strani SRP potrebujejo starši pri delu z njihovim 

otrokom? 

Večina staršev ocenjuje, da trditev: v veliko pomoč mi je, če je poleg otrokovih težav pojasnjeno 

tudi, kako bodo le-te vplivale na vsakodnevno funkcioniranje otroka, zanje v glavnem (45 % 

anketiranih) oz. popolnoma drži (50 % anketiranih). Rezultati so bili pričakovani, saj si starši 

večinoma želijo o svojem otroku pridobiti dovolj informacij, da vedo, kako mu lahko pomagajo 

tudi v domačem okolju. To razkrivajo tudi rezultati trditve: starši potrebujemo redne 

informacije o otrokovem napredku in njegovih težavah, saj so jo vsi starši ocenili z v glavnem 

drži (25 % anketiranih) oz. popolnoma drži (70 % anketiranih). Prav tako se večina staršev 

strinja, da so jim informacije o drugih oblikah pomoči, ki bi jih otrok potreboval, dobrodošle. 

SRP naj bi starše uvedel v delo z otrokom doma, razložil pomen igre za otrokov razvoj, svetoval 

staršem, kako naj komunicirajo z drugimi strokovnjaki, jim pomagal pri navezovanju stikov z 

njimi ter vpeljal starše v skupino staršev in otrok, ki se srečujejo s podobnimi težavami 

(Novljan, 2004). 

Nekoliko drugačni rezultati so bili pri trditvi: primanjkuje mi konkretnih napotkov za vzgojo 

otroka v domačem okolju. Večina anketiranih namreč ocenjuje, da za njih omenjena trditev 

delno drži (40 % anketiranih) in v glavnem (25 % anketiranih) oz. sploh ne drži (25 % 

anketiranih). Pričakovala sem, da bodo starši trditev ocenili z višjimi ocenami, saj posebne 

potrebe otrok večkrat zahtevajo tudi zahtevnejše vzgojne pristope. Pri tem je potrebno 

upoštevati majhen vzorec anketiranih in razlikovati med otrokovimi posebnimi potrebami oz. 

težavami, ki so prisotne. Kot je razvidno iz zgoraj navedenih rezultatov, starši v največji meri 

potrebujejo predvsem informacije, vezane specifično na otrokove težave. To razkrivajo tudi 

rezultati trditve: zelo pomembno se mi zdi, da se otrokove težave staršem predstavijo zelo 

specifično, ki jo večina anketiranih ocenjuje s popolnoma drži (60 % anketiranih) oz. z v 

glavnem drži (25 % anketiranih). 

Velik je tudi delež staršev (65 % anketiranih), ki ocenjujejo, da trditev: želel/a bi si informacije, 

kako lahko kot starši pripomoremo k razvoju otrokovih spretnosti in veščin, ocenjujejo s 

popolnoma drži (65 % anketiranih). Zelo podobni rezultati so tudi pri trditvi: v veliko pomoč bi 

mi bili učni listi/didaktični materiali, ki bi jih z otrokom lahko delali doma. Večina staršev 

namreč omenjeno ocenjuje s popolnoma drži (60 % anketiranih) oz. v glavnem drži (20 % 

anketiranih). Starši torej izražajo željo po informacijah, na kakšen način lahko pripomorejo k 

razvoju otrokovih spretnosti in veščin, dobrodošla pa bi jim bila tudi literatura in konkreten 

didaktični material ter učni listi, ki bi jih starši z otrokom uporabljali doma. Kot je razvidno iz 

rezultatov, bi bila večina staršev rada seznanjena z dejavnostmi, ki se izvajajo z otrokom na 

obravnavah, prav tako pa si želijo literature, kjer bi pridobili dodatne informacije o otrokovih 

težavah. Pomembno je, da SRP prepozna potrebe vsake družine in v komunikaciji z njimi 

uporabi primerne komunikacijske strategije. Rezultati diagnostičnih testov naj bodo staršem 

razumljivi, posredovani z dodatnim pojasnilom strokovnih izrazov in obrazloženi s konkretnimi 

primeri, kako primanjkljaji vplivajo na otrokovo učenje ter kako lahko starši pripomorejo k 

otrokovemu razvoju (Jensen in Jensen, 2011). 

Kot navaja B. Globačnik (2012), je eden najpomembnejših dejavnikov zgodnje obravnave 

ravno ustvarjanje partnerstva med starši, strokovnjaki in otrokom. Če so starši motivirani za 

delo z otrokom v predšolskem obdobju, je vrednost partnerstva še toliko večja. Starši tako lažje 

oblikujejo realna pričakovanja do otrokovih sposobnosti ter znotraj partnerskega odnosa z 

drugimi strokovnjaki iščejo najoptimalnejše možnosti za otroka ob vstopu v šolo. 
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V skladu s pričakovanji je bila ocenjena tudi trditev: starši potrebujemo natančne informacije 

o postopku usmerjanja otroka. Večina anketiranih trditev namreč ocenjuje s popolnoma drži 

(60 % anketiranih) oz. z v glavnem drži (30 % anketiranih). Rezultati so bili pričakovani, saj 

pred prvim opozorilom o otrokovih težavah starši najverjetneje niso imeli izkušenj s postopkom 

usmerjanja. Konkretne informacije staršem o njihovi vlogi pri tem so tako nujno potrebne. 

Poleg vzgojiteljev in SRP jim jih pogosto posredujejo tudi svetovalni delavci vrtca. 

Zanimivi rezultati so se pokazali pri trditvi: želel/a bi si, da se v pogovorih s specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom/defektologom več pozornosti nameni tudi staršem in njihovemu 

sprejemanju otroka s posebnimi potrebami v družino. Rezultati namreč kažejo, da si večina 

staršev želi, da se več pozornosti nameni tudi staršem in njihovemu sprejemanju OPP v družino. 

Kot navaja E. Novljan (2004), moramo vsakemu OPP zagotovi kakovostno zgodnjo obravnavo, 

ki naj ne bo usmerjena le na otroka, temveč tudi na družino. Številni strokovnjaki v Sloveniji v 

sistemu zgodnje obravnave prepoznavajo mnoge pomanjkljivosti, eno izmed njih so pokazali 

tudi rezultati ankete. Premalo pozornosti se namenja delu s starši, kar je s poudarjanjem razvoja 

inkluzije še zaskrbljujoče. V redne skupine bi se namreč tako vključevalo vedno več OPP, 

potrebe staršev po pomoči družini pa bi ostajale neizpolnjene. 

Pri trditvi: zaradi uporabe strokovnih izrazov, ki jih uporablja specialni in rehabilitacijski 

pedagog/defektolog, včasih ne vem, kaj navedeni primanjkljaji pomenijo za mojega otroka, so 

se pokazali zelo raznoliki rezultati. Največji delež anketiranih staršev (60 %) je ocenil, da 

omenjena trditev za njih delno drži, zadosten odstotek (20 % anketiranih) pa je tudi tistih, za 

katere trditev v glavnem ne drži oz. v glavnem drži. Rezultati niso zaskrbljujoči, vseeno pa je 

število tistih, za katere trditev drži oz. delno drži precejšen. A. Clement Morrison (2004) namreč 

navaja, da lahko nerazumljive informacije vodijo v neustrezno komunikacijo s starši, kar lahko 

negativno vpliva na sodelovanje med starši in strokovnjaki. 

6.5. Dostopnost staršev do potrebnih informacij o otroku ter njihov odnos s SRP 

Področje dostopnosti staršev do potrebnih informacij o njihovem otroku sem podrobneje 

raziskala s pomočjo navedenega odprtega vprašanja: 

- Na kakšen način bi najlažje prišli do informacij o vašem otroku, ki jih ima specialni in 

rehabilitacijski pedagog? 

Prav tako sem zgoraj omenjeno področje raziskala tudi s pomočjo sledečih trditev, ki so jih 

anketirani starši ocenjevali s pomočjo lestvice Likartovega tipa: 

- Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog me je ustrezno seznanil s postopkom 

usmerjanja. 

- Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog mi svetuje strategije, kako lahko kot 

starši pripomoremo k razvoju otrokovih spretnosti. 

- Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog me redno informira o otrokovem 

napredku in njegovih težavah. 

- Zvezek, ki me informira o otrokovem delu, vedenju na individualnih obravnavah, se mi 

zdi zelo uporabna ideja. 

- Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog je prilagodljiv pri datumu in uri 

najinih/naših srečanj. 

- Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog mi je otrokove težave predstavil na 

razumljiv način. 

- Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog mi je otrokove težave predstavil dovolj 

natančno. 
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- S specialnim in rehabilitacijskim pedagogom/defektologom bi si želela več sodelovanja. 

- Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog mi zna prisluhniti. 

- Specialni in rehabilitacijski pedagog razume moje stiske in težave. 

- Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog mi pripravi učne liste/didaktične 

materiale, ki jih lahko z otrokom uporabim doma. 

- Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog me seznani z literaturo, ki mi bo nudila 

dodatne informacije o otrokovih težavah. 

- Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog mi nudi potrebne informacije o otroku. 

- Želel/a bi si, da bi me specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog redno, preko 

beležke ali zvezka, informiral o otrokovem vedenju. 

Na odprto vprašanje: Na kakšen način bi najlažje prišli do informacij o vašem otroku, ki jih ima 

specialni in rehabilitacijski pedagog?, je odgovorilo 13 staršev, kar predstavlja le 65 % vseh 

anketiranih staršev. Odgovore, ki so jih podali starši, sem kategorizirala in jih predstavila v 

spodnji tabeli 26. 

Tabela 26: Na kakšen način bi starši najlažje prišli do informacij o svojem otroku, ki jih ima 

SRP? 

Na kakšen način bi najlažje prišli do informacij o vašem otroku, ki jih ima specialni in 

rehabilitacijski pedagog? 

 Odgovori Odstotek anketiranih, ki 

so odgovorili na 

vprašanje 
N Odstotek 

odgovorov 

 Obisk SRP, govorilne 

ure 

8 53,3 % 61,5 % 

Pogovor s SRP preko 

telefona, elektronske 

pošte 

5 33,3 % 38,5 % 

Preko otrokovega 

zvezka 

1 6,7 % 7,7 % 

Preko vzgojitelja 1 6,7 % 7,7 % 

Skupaj 15 100 % 100,0 % 

Povprečne vrednosti ocen posameznih trditev in standardni odkloni 

Povprečne vrednosti ocen posameznih trditev so v poglavju dostopnost staršev do potrebnih 

informacij o otroku zelo visoke. Največja povprečna ocena je pri trditvah: specialni in 

rehabilitacijski pedagog/defektolog je prilagodljiv pri datumu in uri najinih/naših srečanj; 

zvezek, ki me informira o otrokovem delu, vedenju na individualnih obravnavah, se mi zdi zelo 

uporabna ideja in pri trditvi specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog mi nudi potrebne 

informacije o otroku. Povprečna ocena namreč znaša 4,60. Povprečna ocena skoraj vseh trditev 

je višja od 4, le pri trditvi: želel/a bi si, da bi me specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog 

redno, preko beležke ali zvezka, informiral o otrokovem vedenju, povprečna ocena znaša 3,95 

in pri trditvi: s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom/defektologom bi si želel/a več 

sodelovanja, pa je ocena 3,10. 
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Tabela 27: Povprečne vrednosti ocen in standardni odkloni. 

Trditve M SD 

Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog je prilagodljiv pri 

datumu in uri najinih/naših srečanj. 

4,60 0,75 

Zvezek, ki me informira o otrokovem delu, vedenju na individualnih 

obravnavah, se mi zdi zelo uporabna ideja. 

4,60 0,68 

Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog mi nudi potrebne 

informacije o otroku. 

4,60 0,68 

Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog mi je otrokove težave 

predstavil dovolj natančno. 

4,55 0,83 

Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog mi zna prisluhniti. 4,55 0,61 

Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog mi je otrokove težave 

predstavil na razumljiv način. 

4,50 0,89 

Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog me je ustrezno seznanil 

s postopkom usmerjanja. 

4,45 0,76 

Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog mi svetuje strategije, 

kako lahko kot starši pripomoremo k razvoju otrokovih spretnosti. 

4,35 0,88 

Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog me redno informira o 

otrokovem napredku in njegovih težavah. 

4,30 0,80 

Specialni in rehabilitacijski pedagog razume moje stiske in težave. 4,30 0,87 

Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog mi pripravi učne 

liste/didaktične materiale, ki jih lahko z otrokom uporabim doma. 

4,10 1,12 

Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog me seznani z literaturo, 

ki mi bo nudila dodatne informacije o otrokovih težavah. 

4,00 1,03 

Želel/a bi si, da bi me specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog 

redno, preko beležke ali zvezka, informiral o otrokovem vedenju. 

3,95 0,95 

S specialnim in rehabilitacijskim pedagogom/defektologom bi si želel/a 

več sodelovanja. 

3,10 1,29 

Frekvenčna porazdelitev in odstotki trditev, ki se nanašajo na poglavje: dostopnost 

staršev do potrebnih informacij o otroku ter njihov odnos s SRP 

Starši skoraj vse trditve v omenjenem poglavju ocenjujejo z oceno popolnoma drži oz. v 

glavnem drži. Nekoliko drugačni so le rezultati pri trditvi: s specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom/defektologom bi si želel/a več sodelovanja, saj 45 % anketiranih staršev trditev 

ocenjuje z delno drži, 20 % anketiranih s popolnoma drži, 15 % s sploh ne drži in 10 % 

anketiranih z v glavnem ne drži oziroma v glavnem drži. Nekoliko nižje so tudi ocene pri trditvi: 

želel/a bi si, da bi me specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog redno, preko beležke ali 

zvezka, informiral o otrokovem vedenju. 30 % anketiranih staršev namreč omenjeno trditev 

ocenjuje s popolnoma drži, 45 % anketiranih z v glavnem drži, 15 % z delno drži ter le 10 % z 

oceno v glavnem ne drži (tabela 28). 
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Tabela 28: Frekvenčna porazdelitev in odstotki trditev poglavja dostopnost staršev do potrebnih informacij o otroku ter njihov odnos s SRP. 

 1 – 

(sploh ne drži) 

2 – 

(v glavnem ne 

drži) 

3 – 

(delno drži) 

4 – 

(v glavnem 

drži) 

5 – 

(popolnoma 

drži) 

Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog 

me je ustrezno seznanil s postopkom usmerjanja. 
f % f % f % f % f % 

0 0 0 0 3 15 5 25 12 60 

Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog 

mi svetuje strategije, kako lahko kot starši 

pripomoremo k razvoju otrokovih spretnosti. 

f % f % f % f % f % 

0 0 0 0 5 25 3 15 12 60 

Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog 

me redno informira o otrokovem napredku in 

njegovih težavah. 

f % f % f % f % f % 

0 0 0 0 4 20 6 30 10 50 

Zvezek, ki me informira o otrokovem delu, 

vedenju na individualnih obravnavah, se mi zdi 

zelo uporabna ideja. 

f % f % f % f % f % 

0 0 0 0 2 10 4 20 14 70 

Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog je 

prilagodljiv pri datumu in uri najinih/naših srečanj. 
f % f % f % f % f % 

0 0 0 0 3 15 2 10 15 75 

Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog 

mi je otrokove težave predstavil na razumljiv 

način. 

f % f % f % f % f % 

0 0 1 5 2 10 3 15 14 70 

Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog 

mi je otrokove težave predstavil dovolj natančno. 
f % f % f % f % f % 

0 0 0 0 4 20 1 5 15 75 

S specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom/defektologom bi si želel/a več 

sodelovanja. 

f % f % f % f % f % 

3 15 2 10 9 45 2 10 4 20 

Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog 

mi zna prisluhniti. 
f % f % f % f % f % 

0 0 0 0 1 5 7 35 12 60 

Specialni in rehabilitacijski pedagog razume moje 

stiske in težave. 
f % f % f % f % f % 

0 0 1 5 2 10 7 35 10 50 

f % f % f % f % f % 
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Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog 

mi pripravi učne liste/didaktične materiale, ki jih 

lahko z otrokom uporabim doma. 

0 0 2 10 5 25 2 10 11 55 

Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog 

me seznani z literaturo, ki mi bo nudila dodatne 

informacije o otrokovih težavah. 

f % f % f % f % f % 

0 0 2 10 4 20 6 30 8 40 

Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog 

mi nudi potrebne informacije o otroku. 
f % f % f % f % f % 

0 0 0 0 2 10 4 20 14 70 

Želel/a bi si, da bi me specialni in rehabilitacijski 

pedagog/defektolog redno, preko beležke ali 

zvezka, informiral o otrokovem vedenju. 

f % f % f % f % f % 

0 0 2 10 3 15 9 45 6 30 
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Interpretacija rezultatov in odgovor na 7. raziskovalno vprašanje: 

-  Na kakšen način si starši želijo prejeti informacije s strani SRP za delo z njihovim 

otrokom? 

Rezultati anketiranih so pokazali, da starši izražajo zadovoljstvo z dostopnostjo do informacij, 

ki jih prejmejo s strani SRP, in z odnosom, ki ga vzpostavljajo s SRP. 

Na vprašanje: na kakšen način bi najlažje prišli do informacij o otroku, ki jih ima specialni in 

rehabilitacijski pedagog?, je odgovorilo zgolj 65 % anketiranih staršev, rezultati pa so pokazali, 

da starši kot najlažji način dostopa do informacij navajajo obisk pri SRP oz. govorilne ure. 

Nekaj staršev (38,5 % anketiranih, ki so odgovorili na zastavljeno vprašanje) je kot najlažji 

način navedlo tudi pogovore s SRP, telefonske klice in elektronska sporočila. Pojavila pa sta se 

tudi dva druga odgovora, in sicer dostopnost do informacij preko vzgojitelja ter dostopnost do 

informacij preko otrokovega zvezka. 

Večina staršev je ocenila, da jih je SRP ustrezno seznanil s postopkom usmerjanja, da jih redno 

informira o otrokovem napredku in njegovih težavah ter jim svetuje strategije za razvijanje 

otrokovih spretnosti. Kot ocenjujejo, se večini anketiranih staršev zdi zvezek, preko katerega 

dobijo vpogled o otrokovem delu in vedenju na individualnih obravnavah, zelo uporabna ideja. 

Zadovoljstvo starši izražajo tudi s prilagodljivostjo SRP pri uri in datumu njihovih srečanj. 

Zanimivo pa je, da je večina (70 % anketiranih) staršev trditev: specialni in rehabilitacijski 

pedagog/defektolog mi je otrokove težave predstavil na razumljiv način, ocenila s popolnoma 

drži, prav tako je večina staršev (75 % anketiranih) s popolnoma drži ocenila trditev: specialni 

in rehabilitacijski pedagog/defektolog mi je otrokove težave predstavil dovolj natančno. 

Zadostno število staršev je namreč ocenilo, da zaradi uporabe strokovnih izrazov SRP včasih 

ne vedo, kaj primanjkljaji pomenijo za njihovega otroka. Vzroki za takšne rezultate so lahko 

različni. Možno je, da starši razumejo otrokove težave, torej vedo, v čem otrok ne uspe slediti 

svojim vrstnikom, ne vedo pa, kaj to pomeni za otrokovo splošno funkcioniranje za daljše 

časovno obdobje; ali bo otrok lahko zaostanek nadoknadil, ali se bodo težave ohranile skozi 

celoten proces šolanja ipd. Drugi razlog pa je lahko tudi majhno število vključenih v raziskavo 

in nenatančno izpolnjevanje anketnih vprašalnikov, kar privede do nekonsistentnih odgovorov. 

Natančne informacije, podane v razumljivi obliki in ne preveliki količini naenkrat, staršem 

vsekakor predstavljajo temelj uspešnega sodelovanja med starši in strokovnjaki. 

Zelo raznoliki odgovori so se pokazali pri trditvi: s specialnim in reahabilitacijskim 

pedagogom/defektologom bi si želel/a več sodelovanja. Največ anketiranih je trditev ocenilo z 

delno drži (45 %), zelo raznolik pa je delež tistih, ki so izbrali ostale ocene. Odgovori niso 

zaskrbljujoči, kljub temu pa bi bilo dobro, da SRP starše povprašajo o pogostosti sodelovanja, 

ki ga starši od njih pričakujejo oz. si ga želijo. 

Kot kažejo rezultati, večina anketiranih staršev izraža, da jim SRP zna prisluhniti in da le-ta 

razume njihove stiske in težave. Prav tako več kot polovica anketiranih staršev (55 %) navaja, 

da jim SRP pripravi učne liste/didaktične materiale, ki jih lahko z otrokom uporabijo doma, 

velik delež pa je tudi tistih, ki trditev: specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog me 

seznani z literaturo, ki mi bo nudila dodatne informacje o otrokovih težavah, ocenjujejo s 

popolnoma drži (40 % anketiranih) oz. v glavnem drži (30 % anketiranih). Večina staršev se 

prav tako strinja, da jim SRP nudi potrebne informacije o njihovem otroku, nekoliko manjši pa 

je delež tistih, ki bi si želeli redno informiranje o otrokovem vedenju preko zvezka ali beležke. 

Rezultati so pokazali, da starši izražajo splošno zadovoljstvo z informacijami, ki jih prejmejo s 

strani SRP in da so zadovoljni z odnosom, ki ga vzpostavljajo s SRP. Kot najlažji način dostopa 
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do informacij največ staršev navaja obiske pri SRP oz. govorilne ure, uporaben pa se jim zdi 

tudi zvezek, preko katerega lahko prejmejo redne informacije o otrokovem vedenju. 

6.6. Sodelovanje SRP s starši OPP 

Področje sodelovanja staršev in SRP sem podrobneja raziskala preko sledečega odprtega 

vprašanja: 

- Kako pogosto bi si želeli sodelovati s specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom/defektologom? 

Prav tako sem področje sodelovanja raziskala preko sledečih trditev, ki so ju anketirani starši 

ocenili s pomočjo ocenjevalne lestvice Likartovega tipa: 

- Želel/a bi si, da bi s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom/defektologom imel/a 

mesečna srečanja, kjer bi ga lahko povprašal/a o svojem otroku. 

- Z obstoječim načinom sodelovanja s specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom/defektologom sem zelo zadovoljen/na. 

Na odprto vprašanje: kako pogosto bi si želeli sodelovati s specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom/defektologom?, je odgovorilo 12 staršev, kar predstavlja 60 % vseh anketiranih 

staršev. Njihove odgovore sem kategorizirala, predstavljeni pa so v sledeči tabeli 29. 

Tabela 29: Kako pogosto bi si starši želeli sodelovati s SRP? 

Kako pogosto bi si želeli sodelovati s specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom/defektologom? 

  Odgovori Odstotek 

anketiranih, ki 

so odgovorili 
  N Odstotek 

odgovorov 

 1-krat mesečno 6 50,0 % 50,0 % 

2, 3-krat mesečno 2 16,7 % 16,7 % 

4-krat letno 1 8,3 % 8,3 % 

Na 2 meseca 1 8,3 % 8,3 % 

Nekajkrat letno 1 8,3 % 8,3 % 

Po potrebi pokličem ali se oglasim 1 8,3 % 8,3 % 

Skupaj 12 100,0 % 100,0 % 
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Povprečne vrednosti ocen posameznih trditev in standardni odkloni 

Kot je razvidno iz tabele 30, so tudi pri trdivah iz poglavja sodelovanje SRP s starši OPP 

povprečne ocene zelo visoke, in sicer v obeh primerih nad 4. 

Tabela 30: Povprečne ocene trditev in standardni odkloni. 

Trditve M SD 

Z obstoječim načinom sodelovanja s specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom/defektologom sem zelo zadovoljen/na. 

4,45 0,89 

Želel/a bi si, da bi s specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom/defektologom imel/a mesečna srečanja, kjer bi ga lahko 

povprašal/a o svojem otroku. 

4,25 0,91 

Frekvenčna porazdelitev in odstotki trditev, ki se nanašajo na poglavje: sodelovanje SRP 

s starši OPP 

Kot je razvidno iz tabele 31, so starši obe trditvi: želel/a bi si, da bi s specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom/defektologom imel/a mesečna srečanja, kjer bi ga lahko 

povprašal/a o svojem otroku, in trditev: z obstoječim načinom sodelovanja s specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom/defektologom sem zelo zadovoljen/na, večinoma ocenili s 

popolnoma drži in v glavnem drži. 

 

Tabela 31: Frekvenčna porazdelitev in odstotki trditev poglavja sodelovanje SRP s starši OPP. 
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ne 
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Interpretacija rezultatov in odgovor na 8. raziskovalno vprašanje: 

-  Ali starši izražajo zadovoljstvo z obstoječim načinom sodelovanja s SRP? 

Na vprašanje: kako pogosto bi si želeli sodelovati s specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom/defektologom?, je odgovorilo le 60 % anketiranih staršev. Največ anketiranih je 

odgovorilo 1-krat mesečno (50 % anketiranih, ki so odgovorili na zastavljeno vprašanje), sledi 

pa odgovor 2 oz. 3-krat mesečno (16,7 % anketiranih, ki so odgovorili na zastavljeno 

vprašanje). Pojavili so se tudi drugi odgovori, kot so: 4-krat letno, na 2 meseca, nekajkrat letno 

ter po potrebi. Da je največ anketiranih mnenja, da bi si želeli s SRP sodelovati 1x mesečno, 
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potrjujejo tudi rezultati trditve: želela bi si, da bi s specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom/defektologom imel/a mesečna srečanja, kjer bi ga lahko povprašal/a o svojem 

otroku. Večina anketiranih namreč ocenjuje, da navedena trditev za njih popolnoma drži (50 % 

anetiranih) oz. v glavnem drži (30 % anketiranih). Zelo pozitivni in zaželeni so se pokazali tudi 

rezultati pri trditvi: z obstoječim načinom sodelovanja s specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom/defektologom sem zelo zadovoljen/na. Večina anketiranih namreč omenjeno trditev 

ocenjuje s popolnoma drži (65 % anketiranih) oz. z v glavnem drži. 

Kot je razvidno iz rezultatov, starši z obstoječim načinom sodelovanja izražajo zadovoljstvo. 

Omenjeno je razvidno tudi iz odogovorov na vprašanja in ocen trditev prejšnjega poglavja – 

dostopnost staršev do potrebnih informacij o otroku, zato lahko na zastavljeno raziskovalno 

vprašanje odgovorim pritrdilno. 

Ali obstajajo statistično pomembne razlike med povprečnimi ocenami zgoraj 

predstavljenih poglavij? 

Tabela 32: Povprečne ocene posameznega poglavja in standardni odkloni podatkov staršev. 

 Sodelovanje SRP s starši 

OPP. 

Dostopnost staršev do 

potrebnih informacij o 

otroku in njihov odnos s 

SRP 

Potrebne informacije in 

oblike pomoči staršev za 

delo z OPP. 

M 4,35 4,28 4,12 

SD 0,78 0,64 0,51 

 

Tabela 33: t-preizkus za ugotavljanje razlik med povprečnimi ocenami trditev za podatke 

staršev. 

 t g 2p 

Sodelovanje SRP s starši OPP – 

Dostopnost staršev do potrebnih 

informacij o otroku. 

0,561 19 0,582 

Sodelovanje SRP s starši OPP – Potrebne 

informacije in oblike pomoči staršev za 

delo z OPP. 

2,571 18 0,019 

Dostopnost staršev do potrebnih 

informacij o otroku – Potrebne 

informacije in oblike pomoči staršev za 

delo z OPP. 

1,851 18 0,81 

Ali obstaja statistično pomembna razlika med povprečnimi ocenami trditev predstavljenih 

poglavij, sem ugotavljala s t- preizkusom za odvisne vzorce. Rezultati so pokazali, da obstaja 

statistično pomembna razlika le v povprečni oceni trditev iz poglavja sodelovanje SRP s starši 

OPP ter potrebne informacije in oblike pomoči staršem za delo z OPP.  

Najvišja povprečna ocena trditev je v poglavju sodelovanje SRP s starši OPP, saj znaša 4,35. 

Sledi ji povprečna ocena trditev poglavja dostopnost staršev do potrebnih informacij o otroku 

in njihov odnos s SRP, ki znaša 4,28. Najmanjša, kljub temu visoka povprečna ocena, je v 

poglavju potrebne informacije in oblike pomoči staršev za delo z OPP.  
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7. SKLEP 

Z raziskovalnim delom sem ugotavljala, katere informacije in oblike pomoči s strani SRP 

potrebujejo vzgojitelji za lažje in učinkovitejše delo z OPP, vključenih v program za predšolske 

otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ter lažje vključevanje teh 

otrok v skupino. Zanimalo me je tudi, kaj potrebujejo starši za učinkovitejšo pomoč svojemu 

otroku in lažje sprejemanje njegovih posebnih potreb znotraj družine. To sta bila tudi cilja 

raziskave, ki sem ju v izvedeni raziskavi dosegla. 

Pridobljene podatke iz anketnih vprašalnikov namenjenim vzgojiteljem in anketnih 

vprašalnikov namenjenim staršem sem ločeno vnesla v program SPPS, jih analizirala ter 

naredila podrobno interpretacijo. 

Pokazalo se je, da tako vzgojitelji kot starši v splošnem izražajo zadovoljstvo s sodelovanjem s 

SRP, za lažjo in učinkovitejšo pomoč OPP pa bi predvsem vzgojitelji potrebovali še nekaj 

dodatnih informacij, znanj in strategij dela, saj ocenjujejo, da le-tega nimajo dovolj. 

Poleg znanja za delo z OPP, ki so ga vzgojitelji pridobili v času študija, so znanje pridobili še 

preko pogovorov s strokovnimi delavci, s pomočjo literature in izmenjave izkušenj, preko 

lastnih izkušenj, seminarjev, ter tudi preko informacij, prejetih od staršev. Poleg obstoječega 

znanja največ vzgojiteljev navaja potrebo po dodatnih znanjih s področja dela z OPP s težavami 

na področju vedenja, s področja odkrivanja OPP, dela z nemirnimi otroki in s področja 

motiviranja OPP za delo. Primanjkuje jim tudi konkretnih strategij za delo z otrokom, predvsem 

strategij za razvijanje otrokovih primanjkljajev, dobrodošla bodo tudi znanja s področja dela s 

starši in vključevanja OPP med vrstnike. 

Vzgojitelji navajajo, da veliko znanja za delo z OPP pridobijo skozi pogovore s SRP, s katerimi 

prihaja do redne izmenjave informacij. Na področjih, kjer bi vzgojitelji potrebovali dodatna 

znanja, so dodatne informacije o otrokovih PP, močnih področjih in vplivu le-teh na 

funkcioniranje otroka, svetovanje o strategijah dela in pomoč SRP v skupini, še toliko bolj 

dobrodošli in potrebni. Vzgojitelji izražajo, da svoje dileme in vprašanja v povezavi z OPP 

delijo s SRP, pri katerem najdejo tudi razumevanje in vzpodbudo, ko to potrebujejo. Veliko 

lažje in zaželjeno je tudi, če podporo SRP občutijo tudi pri delu s starši. 

Rezultati trenutnega stanja niso zaskrbljujoči, skozi rezultate pa se je vseeno pokazala potreba 

po še izrazitejšem, tesnejšem sodelovanju vzgojiteljev in SRP. Kot je moč razbrati iz raziskave, 

vzgojitelji redno sodelujejo s SRP, vendar bi za uspešnejše in lažje delo z OPP znotraj skupin 

potrebovali še občasno pomoč SRP v skupini ter dodatna znanja iz zgoraj navedenih področij. 

Vsekakor pa dodatno znanje, ki ga potrebujejo vzgojitelji, ni zgolj naloga SRP, temveč je tudi 

v rokah vodstva vrtca, ki skrbi za strokovno usposobljenost zaposlenih, ter v samoiniciativnosti 

vzgojiteljev za pridobitev potrebnih znanj za delo z OPP. 

Zadovoljstvo in željo po sodelovanju s SRP so poleg vzgojiteljev izrazili tudi starši OPP. 

Slednji si želijo natančno in razumljivo posredovane informacije o otrokovih težavah in vplivu 

le-teh na vsakodnevno funkcioniranje otroka, redne informacije o otrokovem napredku in 

težavah, dobrodošli pa bi jim bili tudi didaktični materiali za razvoj otrokovih spretnosti in 

veščin, ki bi jih z otrokom lahko izvajali doma, ter literatura z natančnejšimi informacijami o 

otrokovih težavah. Prav tako izražajo željo, da SRP v večji meri pozornost nameni tudi staršem 

in njihovemu sprejemanju OPP v družino, pri vzgoji otroka v domačem okolju pa ne navajajo 

potrebe po dodatnih napotkih. Nekoliko manj spodbudna je bila ugotovitev, da zaradi 

strokovnih izrazov, ki jih uporablja SRP, starši občasno ne vedo, kaj navedeni primanjkljaji za 

njihovega otroka pomenijo. Pomembno je, da SRP omenjeno ugotovitev pri svojem delu 

upošteva, saj je ustrezna, razumljiva komunikacija temelj uspešnega sodelovanja strokovnjakov 

in staršev.  
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Kljub temu starši izražajo zadovoljstvo z obstoječim sodelovanjem s SRP, saj navajajo 

prilagodljivost SRP pri načrtovanju njihovih srečanj, obenem pa so zadovoljni z rednimi 

informacijami, ki jih prejmejo s strani SRP. Prav tako so zadovoljni z načinom, s katerim so le-

te posredovane, in z odnosom, ki ga vzpostavljajo s SRP. Kot najlažji način, preko katerega 

pridejo starši do potrebnih informacij, navajajo obiske pri SRP oz. govorilne ure 1-krat 

mesečno, uporaben pa se jim zdi tudi zvezek z natančnejšimi informacijami o otrokovem 

vedenju in delu na obravnavah. 

Skozi izvedeno raziskavo sem ugotovila, da si tako vzgojitelji kot tudi starši želijo rednega 

sodelovanja s SRP. Prav tako so se potrdila teoretična izhodišča, ki navajajo, da vzgojiteljem 

za delo z OPP primanjkuje znanja in izkušenj z inkluzijo ter strategij dela z OPP. Pomembnost 

sodelovanja in timskega dela med SRP in vzgojitelji, ki ga za uspešno delo izpostavljajo številni 

avtorji, se je ponovno razkrila tudi v izvedeni raziskavi. 

Kot izredno pomemben element uspešnega sodelovanja se je izkazal tudi ustrezen odnos med 

strokovnjaki in starši. E. Novljan (2004) navaja več elementov, ki so za starše ob srečanju s 

strokovnjaki najbolj moteči: neustrezna komunikacija, pomanjkanje empatije, dosegljivost 

strokovnih služb in kontinuiteta obravnave. Vse te elemente sem zajela tudi v svoji raziskovalni 

nalogi. Do vseh omenjenih elementov starši v splošnem izražajo zadovoljstvo in posledično 

tudi sodelovanje s SRP opredeljujejo kot uspešno. 

Za večjo zanesljivost in veljavnost rezultatov ter vpogled v dejansko stanje bi lahko v raziskavo 

vključila večje število anketiranih, tako staršev kot tudi vzgojiteljev. Zanimivo pa bi bilo, s 

področja dela vzgojiteljev z OPP, raziskati tudi, kako se potreba po dodatnih znanjih in dodatni 

pomoči razlikuje glede na otrokove težave. Prav tako me zanima, na kakšen način poteka redno 

sodelovanje med vzgojitelji in SRP, preko neformalnih pogovorov, v okviru svetovalne 

storitve, timskih sestankov, ali vrtci redno sodelovanje načrtujejo kako drugače.  

S področja sodelovanja SRP s starši se nobeno od poglavij ni izkazalo kot zaskrbljujoče, 

vprašljiva pa je iskrenost njihovih odgovorov, saj so starši ankete oddajali svojim vzgojiteljem, 

za kar so posledično morda odgovarjali z odgovori, ki naj bi bili pričakovani. Anketne 

vprašalnike bi lahko razdelila tudi SRP in tako pridobila tudi njihov pogled na sodelovanje s 

starši ter pripravljenost staršev za delo z otrokom v domačem okolju, nato pa rezultate 

primerjala z odgovori staršev. 

Kljub pomanjkljivostim izvedene raziskave sem z njo pridobila številne uporabne informacije, 

ki jih bom skušala pri svojem delu maksimalno upoštevati. Napotke za delo SRP v programu s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo sem posredovala tudi vrtcem, 

sodelujočim v raziskavi, in upam, da bo vsaj del predlogov uresničen tudi v praksi (priloga 1). 

Za dobrobit otroka, zagotavljanje potrebne pomoči staršem ter navsezadnje tudi pomoči 

vzgojiteljem sodelovanje predstavlja ključni element specialno-pedagoškega dela. Ustrezen 

odnos, opolnomočenje staršev in vzgojiteljev, pripravljenost na poslušnost, razumevanje in 

pomoč ter svetovanje o konkretnih strategijah dela z otrokom zagotovo prinesejo zadovoljstvo 

staršem, strokovnim delavcem, največ pa pri tem pridobi otrok.  

 

  



Potrebe staršev in vzgojiteljev po podpori specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pri delu z otroki s posebnimi potrebami v vrtcu  Maja Prašnikar 

 

61 

 

8. LITERATURA 

Beguš, R. (2012). Partnerstvo med vzgojitelji in starši. V M. Željeznov Seničar (ur.), 

Sodelovanje med vrtcem in starši ˝družinami˝ (str. 25 – 35). Ljubljana: MiB. 

Clement Morrison, A. (2008). Vloga staršev pri izobraževanju otrok s posebnimi potrebami. V 

M. Kavkler (ur.), Razvoj inkluzivne vzgoje in izobraževanja: izbrana poglavja v pomoč šolskim 

timom (str. 57-93). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

Čmak, I. (2008). Kako do kakovostnih vrstniških odnosov? V M. Čas, M. Grešak, R. Kovač, 

M. Primožič, J. Smerdelj, B. Vrbovšek (ur.), Socialne interakcije v vrtcu (str.52 – 55). 

Ljubljana: Supra. 

Demir S., Bakkaloglu H., Iscen Karasu F. in Sucuoglu B. (2014). Preschool Teachers´ 

Knowledge Levels about inclusion. Pridobljeno (17.6.2015) s 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1045044.pdf 

DeVore S. in Russel K. (2007). Early Childhood Education and Care for Children with 

Disabilities: Facilitating Inclusive Practice. Pridobljeno s  

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. London: Sage Publications. 

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

Globačnik, B. (2012). Zgodnja obravnava. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

Jankovič, D. (2008). Spoznavamo drug drugega. V M. Čas, M. Grešak, R. Kovač, M. Primožič, 

J. Smerdelj, B. Vrbovšek (ur.), Socialne interakcije v vrtcu (str. 55 – 58). Ljubljana: Supra. 

Jensen, E. in Jensen, H. (2011). Dialog s starši. Ljubljana: inštitut za sodobno družino Manami. 

Jurišič, B. D. (2009a). Teoretična izhodišča zgodnje obravnave in izsledki raziskav. V B. D. 

Jurišič (ur.), 2. strokovno srečanje na temo življenje z Downovim sindromom (str. 8-23). 

Ljubljana: Sožitje, Pedagoška fakulteta. 

Kastelic, L. (1990). Vzgojitelj pri integrirani obliki vzgoje predšolskih otrok z motnjami v 

razvoju (diplomsko delo). Filozofska fakulteta, Ljubljana.  

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

Kavkler (ur.), Razvoj inkluzivne vzgoje in izobraževanja: izbrana poglavja v pomoč šolskim 

timom (str. 57-93). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

Klein, M. D., Cook, R. E., in Richardson – Gibbs, M. A. (2000). Strategies for Including 

Children with Special Needs in Early Childhood Settings. Albany, NY: Thomson Delmar 

Learning. 

Knez, M. (2014). Kako razviti kompetence vzgojitelja za kakovostno sodelovanje med 

sodelavci. V M. Željeznov Seničar (ur.), Kompetence vzgojitelja – izzivi, izkušnje, spoznanja 

(str. 47 – 55). Ljubljana: MiB. 

Kobal Grum, D., Kolenc, J. In Lebarič, N. (2006). Socialna integracija otrok s posebnimi 

potrebami. Radovljica: Didakta. 

Kocjančič, M. (2013). Zgodnja celostna skrb za predšolske otroke s posebnimi potrebami, ki so 

v ljubljanskih vrtcih vključeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1045044.pdf


Potrebe staršev in vzgojiteljev po podpori specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pri delu z otroki s posebnimi potrebami v vrtcu  Maja Prašnikar 

 

62 

 

dodatno strokovno pomočjo. V M. Strle (ur.), Zgodnje odkrivanje in obravnavanje oseb s 

posebnimi potrebami – zbornik povzetkov (str.52). Ljubljana: Društvo specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. 

Kodrič, J. (2012). Sodelovanje med starši in strokovnjaki. V B.D. Jurišič (ur.), Strokovno 

gradivo 5. Posveta na temo življenje z downovim sindromom (str. 61 - 66). Ljubljana: Sožitje, 

Pedagoška fakulteta. 

Kogovšek, D., Novšak Brce, J., Ozbič, M., Vališer, A. in Zver, P. (2012). Zgodnje 

prepoznavanje morebitnih učnih težav pred vstopom v šolo z vprašalnikom za vzgojitelje in 

učitelje. Vodenje v vzgoji in izobraževanju, 10 (2), 23-38. Pridobljeno 2.1.2015 s 

http://www.solazaravnatelje.si/ISSN/1581-8225/2012_2.pdf 

Kolarič, G. (2008). Socialne igre in druge socialne oblike v vrtcu. V M. Čas, M. Grešak, R. 

Kovač, M. Primožič, J. Smerdelj, B. Vrbovšek (ur.), Socialne interakcije v vrtcu (str.138 – 142). 

Ljubljana: Supra. 

Kotnik, K. (2008). Vloga socialnih iger. V M. Čas, M. Grešak, R. Kovač, M. Primožič, J. 

Smerdelj, B. Vrbovšek (ur.), Socialne interakcije v vrtcu (str. 69 – 73). Ljubljana: Supra. 

Kovač, R. (2008). Pomen empatije v socialnih interakcijah. V M. Čas, M. Grešak, R. Kovač, 

M. Primožič, J. Smerdelj, B. Vrbovšek (ur.), Socialne interakcije v vrtcu (str.138 – 142). 

Ljubljana: Supra. 

Krek, J. In Metljak, M. (ur.). (2011). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki 

Sloveniji.Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

Lavbič, I. (2008). Socialne interakcije z otroki v prvem starostnem obdobju v vrtcu. V M. Čas, 

M. Grešak, R. Kovač, M. Primožič, J. Smerdelj, B. Vrbovšek (ur.), Socialne interakcije v vrtcu 

(str. 30 – 34). Ljubljana: Supra. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. (2015). Svetovalna storitev v okviru DSP. 

Pridobljeno s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/pdf/Sve

t_storitev_A_Q.pdf 

Moravec, S. (2008). Igralne dejavnosti, ki spodbujajo razvoj socialnih veščin. V M. Čas, M. 

Grešak, R. Kovač, M. Primožič, J. Smerdelj, B. Vrbovšek (ur.), Socialne interakcije v vrtcu 

(str. 34 – 37). Ljubljana: Supra. 

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

pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (17.4.2003). Pridobljeno 15.12.2015 s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/kurikulum_nav

odila.pdf 

Novljan, E. (2004). Sodelovanje s starši otrok s posebnimi potrebami pri zgodnji obravnavi. 

Ljubljana: Zveza Sožitje. 

Nutbrown, C. in Clough, P. (2006). Inclusion in the early years. London: Cromwell Press Ltd. 

Ocvirk, A. (2008). Otroku lahko pomagamo oblikovati samozavest in dobro počutje v skupini. 

V M. Čas, M. Grešak, R. Kovač, M. Primožič, J. Smerdelj, B. Vrbovšek (ur.), Socialne 

interakcije v vrtcu (str.58 – 61). Ljubljana: Supra. 

http://www.solazaravnatelje.si/ISSN/1581-8225/2012_2.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/pdf/Svet_storitev_A_Q.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/pdf/Svet_storitev_A_Q.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/kurikulum_navodila.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/kurikulum_navodila.pdf


Potrebe staršev in vzgojiteljev po podpori specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pri delu z otroki s posebnimi potrebami v vrtcu  Maja Prašnikar 

 

63 

 

Opara, B. (2005). Otroci s posebnimi potrebami v vrtcih in šolah: Vloga in naloga vrtcev in šol 

pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami. Ljubljana: Centerkontura. 

Plešnik, M. (2008). Kako s pomočjo socialnih iger pomagamo otroku pri razvoju njegove 

osebnosti. V M. Čas, M. Grešak, R. Kovač, M. Primožič, J. Smerdelj, B. Vrbovšek (ur.), 

Socialne interakcije v vrtcu (str. 73 - 76). Ljubljana: Supra. 

Podgornik, T. (2013). Zgodnje odkrivanje otrok s težavami v razvoju v vrtcu Nova Gorica. V 

M. Strle (ur.), Zgodnje odkrivanje in obravnavanje oseb s posebnimi potrebami – zbornik 

povzetkov (str.52). Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. 

Podgornik, T. (2015). Zgodnje odkrivanje otrok s posebnimi potrebami v vrtcu Nova Gorica. 

Educa : pedagoška revija za predšolsko vzgojo in razredni pouk : strokovna revija za področje 

varstva, vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok in otrok na razredni stopnji osnovne šole, 

24(3/4), 26 – 36. 

Polak, A. (2012). Razvijanje in reflektiranje timskega dela v vrtcu.Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta. 

Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. 

(2013). Uradni list RS, št.88/2013. 

Pitchard, G. in Brodie, K. (2015). A family´s perspective on Special Educational Needs and 

inclusion. V K. Brodie (ur) in K. Savage (ur.), Inclusion and early years practice (str. 56-74). 

London: Ty International Ltd. 

Pulec Lah, S. (2013). Individualiziran program (zapiski s predavanj v študijskem letu 

2013/2014). Ljubljana: Pedagoška Fakulteta Univerze v Ljubljani. 

Sagadin, J. (1993). Poglavja iz metodologije pedagoškega raziskovanja. Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo in šport. 

Sagadin, J. (2003). Statistične metode za pedagoge. Maribor: Obzorja. 

Schmidt, L. (2008). Učenje socialnih veščin skozi dramsko igro – dramatizacijo. V M. Čas, M. 

Grešak, R. Kovač, M. Primožič, J. Smerdelj, B. Vrbovšek (ur.), Socialne interakcije v vrtcu 

(str. 66 – 69). Ljubljana: Supra. 

Samec, B. (2010). Svetovalni delavec in njegova vloga pri integraciji/inkluziji otrok s 

posebnimi potrebami. V P. Peček (ur.), Izzivi vodenja za raznolikost - Zbornik 14. strokovnega 

posveta Vodenje v vzgoji in izobraževanju(str.35 – 41).Kranj: Šola za ravnatelje. Pridobljeno 

10.12.2015 s http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-26-8/021-034.pdf 

Šalej, D. in Lampret, A. (2000). Sodelovanje med starši, otroki in defektologi v oddelku vzgoje 

in izobraževanja. Defektologica slovenica, 8(1), 63-81. 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. (2011). Uradni list RS, št.85/2011. 

3.predlog dodatek h kurikulumu za vrtce: Program za predšolske otroke s posebnimi potrebami 

s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. (b.d.). Pridobljeno 20.3.2015, iz 

https://www.google.si/search?q=3.predlog+dodatek+h+kurikulumu+za+vrtce:+Program+za+

pred%C5%A1olske+otroke+s+posebnimi+potrebami+s+prilagojenim+izvajanjem+in+dodatn

o+strokovno+pomo%C4%8Djo.+&ie=utf-8&oe=utf-

8&gws_rd=cr&ei=GATzVsH4OYTE6QTugKuADQ  

http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-26-8/021-034.pdf
https://www.google.si/search?q=3.predlog+dodatek+h+kurikulumu+za+vrtce:+Program+za+pred%C5%A1olske+otroke+s+posebnimi+potrebami+s+prilagojenim+izvajanjem+in+dodatno+strokovno+pomo%C4%8Djo.+&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=GATzVsH4OYTE6QTugKuADQ
https://www.google.si/search?q=3.predlog+dodatek+h+kurikulumu+za+vrtce:+Program+za+pred%C5%A1olske+otroke+s+posebnimi+potrebami+s+prilagojenim+izvajanjem+in+dodatno+strokovno+pomo%C4%8Djo.+&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=GATzVsH4OYTE6QTugKuADQ
https://www.google.si/search?q=3.predlog+dodatek+h+kurikulumu+za+vrtce:+Program+za+pred%C5%A1olske+otroke+s+posebnimi+potrebami+s+prilagojenim+izvajanjem+in+dodatno+strokovno+pomo%C4%8Djo.+&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=GATzVsH4OYTE6QTugKuADQ
https://www.google.si/search?q=3.predlog+dodatek+h+kurikulumu+za+vrtce:+Program+za+pred%C5%A1olske+otroke+s+posebnimi+potrebami+s+prilagojenim+izvajanjem+in+dodatno+strokovno+pomo%C4%8Djo.+&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=GATzVsH4OYTE6QTugKuADQ


Potrebe staršev in vzgojiteljev po podpori specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pri delu z otroki s posebnimi potrebami v vrtcu  Maja Prašnikar 

 

64 

 

9. PRILOGE 

9.1. Priloga 1: Smernice za delo SRP v predšolskem programu s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

Smernice za delo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v predšolskem programu 

s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

Splošni napotki za sodelovanje z vzgojitelji: 

1. Vzpostavitev ustreznega odnosa z vzgojitelji 

 Jasno izrazite pripravljenost za sodelovanje, 

 v pogovorih bodite iskreni, svoje dileme ali nestrinjanja izrazite in razrešujte sproti, 

 pohvalite vzgojitelja za stvari, za katere menite, da jih je naredil v dobrobit otroka 

(npr. prilagoditev likovnega ustvarjanja za motorično manj spretnega otroka, vmesni 

gibalni odmori za otroke s težavami na področju pozornosti ...), 

 poskušajte upoštevati stisko vzgojitelja pri delu z otrokom in mu ponudite pomoč v 

skupini. 

2. Svetovanje in pomoč vzgojiteljem pri delu z otroki s posebnimi potrebami 

 Predstavite vzgojiteljem svoj pogled na otroka: predstavite otrokove težave in 

njihov vpliv na vsakodnevno funkcioniranje otroka, primerjajte otrokovo 

funkcioniranje izven skupine z njegovim funkcioniranjem znotraj skupine, 

 svetujte vzgojiteljem strategije: kako predstaviti drugačnost ostalim otrokom v 

skupini ter kako vključiti otroka med vrstnike, 

 svetujte mu strategije za razvijanje otrokovih primanjkljajev in pri tem bodite 

pozorni, da so le-te izvedljive v skupini, 

 ponudite se za pomoč v skupini in skupaj načrtujte dejavnosti za otroka, 

 hospitirajte znotraj skupine ter z vzgojiteljem spregovorite o rizičnih otrocih, 

 organizirajte srečanja in skupaj evalvirajte otrokov napredek, 

 ponudite pomoč pri delu s starši, če menite, da vzgojitelj to potrebuje, 

 oblikujte smernice za vzgojitelje z osnovnimi informacijami o otrokih s posebnimi 

potrebami ter o vaši vlogi pri tem (primer zloženke je predstavljen v nadaljevanju), 

 vnaprej določite dan in uro, ko boste vzgojiteljem na voljo za svetovanje in pomoč. 

3. Potrebna znanja vzgojiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami 

 Povprašajte vzgojitelja o dodatnih znanjih, ki bi jih potreboval za učinkovitejše delo z 

otrokom s posebnimi potrebami ter v okviru svetovalne storitve izvedite predavanje na 

izbrano tematiko, o izbrani tematiki obvestite vodstvo in v vrtec povabite zunanjega 

strokovnjaka ali priskrbite literaturo, s pomočjo katere bo vzgojitelj lahko pridobil 

dodatna znanja. 

 Organizirajte predavanja in predstavite didaktični material, ki ga uporabljate z OPP ter 

ga vzgojitelju ponudite v izposojo. 

Splošni napotki za sodelovanje s starši: 

1. Vzpostavitev ustreznega odnosa 

 Poskušajte razumeti stisko staršev, se vživeti v njihov položaj, bodite poslušni in 

svetujte strategije, kako sprejeti otroka v družino, povprašajte starše po njihovem 

počutju in jim pomagajte pri navezovanju stikov s potrebnimi drugimi strokovnjaki in 

starši, ki se srečujejo s podobnimi težavami. 

 Zavedajte se, da je sprejemanje otrokovih posebnih potreb dolgotrajen proces in 

poskušajte razumeti spremembe vedenja staršev. 
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2. Dostopnost staršev do potrebnih informacij 

 Če so starši pripravljeni za delo z otrokom doma – vključite jih v obravnavo otroka in 

jim svetujte, koliko ter kaj delati z otrokom doma; starši naj se zavedajo, da so 

strokovnjaki za delo z otrokom doma, pri igri, sodelovanju s sorojenci ... 

 Starše natančno seznanite o otrokovih težavah in močnih področjih; pri tem bodite 

pozorni na jezik, ki ga uporabljate v komunikaciji s starši (preverite, da jim bo 

razumljiv!), ter na količino informacij, ki jih posredujete (ne preveč naenkrat). 

 Če starši izrazijo željo in pripravljenost za sodelovanje – pripravite jim didaktični 

material, ki ga z otrokom lahko uporabijo doma ter upoštevajte in izkoristite znanja ter 

informacije, ki jih prejmete od staršev. 

3. Sodelovanje s starši 

 Kontaktirajte starše tudi ob dobrih novicah o otroku in ne zgolj slabih, 

 določite način sodelovanja (obisk govorilnih ur, telefonski pogovori, beležka otroka ...), 

 bodite prilagodljivi pri času sestankov, za pogovor si vzemite dovolj časa in se odzovite 

s komentarji, ki bodo staršem sporočali, da jim želite pomagati.
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Strategije vključevanja OPP med vrstnike: 

1. Seznanite otroke z drugačnostjo s 

pomočjo pravljic: 

- Veveriček posebne sorte (Makarovič, S.) 

- Muca rozalinda (Wilkon, P.) 

- Zakaj je babica jezna? (Njatin, B.L.) 

- Benjamin, moja mama je posebna (Lazai S. In 

Pohl S.) 

- Izabela, pravljica o princeski, ki je jecljala 

(Akerman, B.) 

- Srček za Nino (Pogačnik, J.) 

- Usoa, prišla si kot ptica (Zubizarreta, P.) 

- Kako sta Bibi in Gušti preganjala žalost 

(Mlakar, I.) 

- Jona in prestrašen hladilnik (Kruz Igerabide, 

J.) 

Preberite pravljice in jih skupaj z otroki 

obnovite na različne načine; preko pogovora o 

književnih osebah, njihovih lastnostih, 

ravnanjih, preko dramskega igranja, likovnega 

usvarjanja ipd. Otroci naj lastnosti junakov 

povežejo z življenjem v vrtcu in doma (npr. 

lisica je bila nesramna, neučakana, zlobna; smo 

tudi mi kdaj takšni?) 

 

VEČ STROK VEČ VE – SODELUJTE Z 

DEFEKTOLOGOM/SPECIALNIM IN 

REHABILITACIJSKIM PEDAGOGOM! 

 Povprašajte ga o strategijah dela z 

otrokom. 

 

 Povabite ga v skupino in mu pokažite 

pripravljenost za sodelovanje. 

 

 Prosite ga za didaktičen material, ki 

ga lahko uporabite znotraj skupine 

za razvijanje otrokovih 

primanjkljajev. 

 

 

 

 Zaupajte mu svoje stiske in težave v 

povezavi z otrokom ter skupaj z njim 

poiščite rešitve. 

 

 Navedite vsebine, ki bi jih 

potrebovali za učinkovitejše delo z 

OPP, ter vodstvu izrazite željo po 

izobraževanju. 

 

 

 

VEČ STROK VEČ VE – SODELUJTE Z 

DEFEKTOLOGOM/SPECIALNIM IN 

REHABILITACIJSKIM PEDAGOGOM! 

◦ V okviru svetovalne storitve namenite  čas 

za pogovor s specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom ter načrtujte oz. evalvirajte 

otrokov napredek. 

 

◦ Povabite specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga v skupino in skupaj predstavite 

posebne potrebe vrstnikom. 

 

 

 

◦ Če je potrebno, prosite specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga za pomoč pri 

delu s starši (npr. predstavitev prednosti 

vključevanja otroka s posebnimi potrebami 

v skupino ostalim staršem ter pomoč pri 

delu s starši otroka s posebnimi potrebami) 

 

◦ Izmenjate izkušnje z ostalimi strokovnimi 

delavci v vrtcu (v okviru aktivov, 

neformalnih pogovorov ...) 

 

◦ Povprašajte po literaturi o natančnejših 

informacijah o otrokovih težavah. 

 

 

DELO Z OTROKI S POSEBNIMI 

POTREBAMI V REDNIH 

ODDELKIH VRTCA – ZLOŽENKA 

ZA VZGOJITELJE 
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2. Vsak dan določite skupino otrok, ki se 

bo v času proste igre igrala z OPP. 

3. Nudite pomoč otroku pri skupinskih 

dejavnostih in mu omogočite uspeh. 

4. Vključite igre za spodbujanje socialnih 

interakcij znotraj skupine: 

Igre: 

Kaj nam je skupnega? V čem se 

razlikujemo? 

Podajte navodila, ki jih sproti spreminjate, 

npr. naj tečejo, skačejo, se plazijo ... vsi 

tisti otroci, ki imajo radi dolge lase, ki imajo 

radi novinca v skupini, ki radi plešejo ipd. 

Načrtno iščite telesne, socialne  in druge 

razlike ter podobnosti med otroci. 

 

 

Rad te imam, ker ... 

Otroci sedijo v krogu, vodja začne igro tako, 

da svojemu desnemu sosedu pove, zakaj ga 

ima rad (npr. ker pomagaš prijateljem, ker si 

prijazen do živali ipd.). To nadaljujejo tudi 

ostali, dokler niso na vrsti vsi. Če kdo ne 

najde razloga, zakaj ima nekoga rad, vodja o 

tem povpraša ostale otroke. 

 

 

 

Stol na moji levi je prazen 

Otroci sedijo v krogu, en stol pa je 

prazen. Tisti, pri katerem je prazen 

stol na levi stran, lahko nanj povabi 

enega izmed otrok. 

Kocka prijateljstva 

Otroci mečejo kocko prijateljstva, na 

kateri je na vsaki ploskvi zapisano in 

naslikano določeno geslo. Npr. imej rad 

vsakogar (tistega, ki ti je všeč, tistega, 

ki ti ni všeč, bogatega in revnega, 

otroka in odraslega, ne glede na 

starost, barvo kože, spol in vero), 

osreči drugega (z drobnimi 

pozornostmi, pozdravi ga z nasmeškom 

na obrazu, poslušaj drugega) ipd.  

Copatki se zamenjajo 

Otroci si zamenjajo copate s tistim, s 

katerim želijo in se vedejo tako kot 

lastnik copat. Nato se pogovorijo, kako 

se počutijo v copatih drugega. 

Risanje risbe za 

drugega 

 

 

STRATEGIJA DELA Z OTROKI S POSEBNIMI 

POTREBAMI: 

 Pri načrtovanih aktivnostih se vprašajte, ali 

lahko otrok s posebnimi potrebami sodeluje 

v aktivnostih in če ne, kako mu jih lahko 

prilagodite. 

 

 Vzpostavite rutino in načrtujte tranzicije 

med dejavnostmi (s pesmimi, z ugašanjem oz. 

prižiganjem luči, z zvonenjem zvonca med 

dejavnostmi ...) 

 

 Omogočite otroku ustrezno količino časa, da 

dokonča dejavnost. 

 

 

 

 Določite jasna pravila, otroci naj vnaprej 

vedo, kakšno bodo posledice v primeru 

neupoštevanja pravil. 

 

 Zagotovite otroku pozornost, še preden jo 

na neprimeren način zahteva sam. 
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9.2. Priloga 2: Vprašalnik za vzgojitelje 

VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJE/ICE 

 

Spoštovani/a vzgojitelj/ica, 

sem Maja Prašnikar, študentka podiplomskega študija specialne in rehabilitacijske pedagogike 

na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pripravljam magistrsko nalogo z naslovom: Potrebe staršev 

in vzgojiteljev po podpori specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pri delu z otroki s 

posebnimi potrebami v vrtcu. Oblikovala sem anketni vprašalnik, pri katerem potrebujem Vašo 

pomoč. Prosila bi Vas, da ga izpolnite, saj se bom tako z Vašo pomočjo seznanila z uporabnostjo 

informacij in drugih oblik pomoči, ki jih prejmete s strani specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov/defektologov ter dobila vpogled v vaše težave, dileme pri delu z otroki s posebnimi 

potrebami.  

Na podlagi Vaših odgovorov bom oblikovala smernice za delo specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov/defektologov v predšolskem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. Vaši iskreni odgovori in predlogi lahko pripomorejo k boljšemu 

sodelovanju med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi/defektologi in vzgojitelji/cami ter 

olajšajo in izboljšajo Vaše delo z otroki s posebnimi potrebami v skupini in tako pripomorejo 

k njihovemu napredku. 

 

Anketa je anonimna, podatki, pridobljeni z Vašo pomočjo, pa bodo uporabljeni zgolj za potrebe 

magistrske naloge. 

 

Za Vaše sodelovanje in čas se Vam iskreno zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam. 

 

Maja Prašnikar 
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Za začetek vas prosim, da odgovorite na nekaj osnovnih vprašanj.  

Starost:__________. Število let delovne dobe: _________. 

Št. otrok s posebnimi potrebami, ki ste jih imeli v preteklem šolskem letu v skupini: 

_________.  

Otrok/ci s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP) je/so opredeljeni kot (če ste imeli v 

skupini več otrok s posebnimi potrebami z različnimi opredelitvami primanjkljajev, ali 

enega otroka z več primanjkljaji, obkrožite več odgovorov) :  

a) otrok/ci z motnjami v duševnem razvoju, 

b) gluhi in naglušni otrok/ci, 

c) slepi in slabovidni otrok/ci oziroma otrok/ci z okvaro vidne funkcije, 

d) otrok/ci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

e) gibalno ovirani otrok/ci, 

f) otrok/ci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

g) dolgotrajno bolni otrok/ci,  

h) otrok/ci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in 

i) otrok/ci z avtističnimi motnjami.  

Ste predhodno že imeli izkušnje z OPP v skupini? 

a) Da. 

b) Ne. 

Ali menite, da imate dovolj strokovnega znanja za delo z OPP v skupini? 

a) Znanja imam dovolj. 

b) Nekaj znanja imam, vendar ne dovolj. 

c) Znanja nimam skoraj nič. 

Ali ste poleg znanja za delo z OPP, pridobljenega v času šolanja, znanje pridobili še kje 

drugje? Obkrožite črko pred enim ali več odgovori. 

a) Na strokovnih seminarjih. 

b) Z branjem strokovne literature. 

c) Z izkušnjami. 

d) Iz pogovorov s strokovnimi delavci. 

e) Z izmenjavo izkušenj z drugimi vzgojiteljicami. 

f) Dodatnega znanja nisem pridobil/a. 

g) Drugo (navedite, kje ste pridobili dodatno znanje): 

Katere vsebine in znanja bi kot vzgojitelji še potrebovali za delo z OPP v skupini? 

Obkrožite črko pred enim ali več navedenimi predlogi:  

a) Odkrivanje OPP. 

b) Delo z OPP s težavami na področju vedenja. 

c) Delo z nemirnimi otroki v skupini. 

d) Motiviranje OPP za delo. 

e) Družina, starši in njihov otrok. 

f) Naloge vzgojitelja v strokovni skupini. 

g) Drugo (navedite svoj/e predlog/e): 

http://www.zrss.si/default.asp?rub=3492
http://www.zrss.si/default.asp?rub=3496
http://www.zrss.si/default.asp?rub=3494
http://www.zrss.si/default.asp?rub=3498
http://www.zrss.si/default.asp?rub=3500
http://www.zrss.si/default.asp?rub=3504
http://www.zrss.si/default.asp?rub=3502
http://www.zrss.si/default.asp?rub=3506
http://www.zrss.si/default.asp?rub=8578
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Katere, od naštetih oblik pomoči bi vam bile najbolj v pomoč pri delu z OPP v skupini? 

Obkrožite črko pred ustreznimi odgovori. 

a) Informacija o otrokovih primanjkljajih in njegovih močnih področjih. 

b) Obrazložitev, kako otrokove posebne potrebe vplivajo na njegovo vsakodnevno 

funkcioniranje. 

c) Občasna dodatna pomoč specialnega in rehabilitacijskega pedagoga/defektologa v 

skupini. 

d) Svetovanje o strategijah dela z OPP za odpravljanje primanjkljajev. 

e) Strokovna literatura. 

f) Srečanja, namenjena izmenjavi medsebojnih izkušenj. 

g) Srečanja za starše otrok iz celotne skupine, kjer specialni in rehabilitacijski 

pedagog/defektolog predstavi prednosti vključevanja otrok s posebnimi potrebami v 

skupino. 

h) Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog staršem OPP predstavi njegove 

posebne potrebe, primanjkljaje in močna področja.  

i) Pomoč pri načrtovanju dejavnosti za OPP in celotno skupino. 

j) Seznanitev s strategijami, kako OPP vključiti med vrstnike. 

k) Drugo (navedite vaše predloge): 

 

Kaj bi si poleg obstoječega še želeli pridobiti s strani specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga/defektologa (v nadaljevanju SRP) pri delu z OPP (npr. določene informacije, 

pomoč v skupini, svetovanje ...)?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potrebe staršev in vzgojiteljev po podpori specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pri delu z otroki s posebnimi potrebami v vrtcu  Maja Prašnikar 

 

71 

 

Na lestvici od 1- 5 ocenite, kako za Vas veljajo navedene trditve. Pomagajte si z danimi ocenami: 

 1 – sploh ne drži 

 2 – v glavnem ne drži 

 3 – delno drži 

 4 – v glavnem drži 

 5 – popolnoma drži 

 

 

 

  

TRDITEV 1  

(sploh 

ne drži) 

2 

(v 

glavnem 

ne drži) 

3  

(delno 

drži) 

4 

(v 

glavnem 

drži) 

5  

(popolnoma 

drži) 

SRP je na mobilni službi, zato težko 

najde čas za redno izmenjavo informacij 

o OPP.  

1 2 3 4 5 

Poznam dovolj strategij za razvijanje 

otrokovih primanjkljajev.  

1 2 3 4 5 

Poznam zaposlitve, ki jih lahko 

ponudim OPP in v tem času delam z 

ostalo skupino.  

1 2 3 4 5 

OPP znam ustrezno prilagoditi 

dejavnosti in ga enakovredno vključiti v 

dogajanje.  

1 2 3 4 5 

Poznam dovolj strategij za vključevanje 

OPP med vrstnike.  

1 2 3 4 5 

Veliko lažje je, če se otrokove težave 

staršem predstavijo skupaj s SRP.  

1 2 3 4 5 

Pri ocenjevanju otrokovega napredka bi 

mi bilo v veliko pomoč mnenje drugih 

strokovnih delavcev.  

1 2 3 4 5 

Svoje dileme in vprašanja v povezavi z 

OPP delim s SRP.  

1 2 3 4 5 

SRP me razume in mi nudi vzpodbudo, 

ko to potrebujem.  

1 2 3 4 5 

Sprašujem se, ali nudim OPP dovolj 

pomoči.  

1 2 3 4 5 

Včasih imam občutek, da nisem kos 

vedenjskim težavam, ki se pojavljajo pri 

otroku. 

1 2 3 4 5 

Pri prvem seznanjenju staršev z 

otrokovimi težavami mi je pomembna 

podpora SRP. 

1 2 3 4 5 

Za delo s starši OPP imam premalo 

znanja.  

1 2 3 4 5 

Največkrat OPP pomaga pomočnik, jaz 

pa delam z ostalo skupino. 

1 2 3 4 5 

Če se individualno ukvarjam z OPP, mi 

zmanjka časa za ostalo skupino.  

1 2 3 4 5 

V veliko pomoč bi mi bila občasna 

pomoč SRP v skupini.  

1 2 3 4 5 

Veliko znanja za delo z OPP pridobim 

skozi pogovore s SRP.  

1 2 3 4 5 

Veliko znanja za delo z OPP pridobim 

skozi branje strokovne literature.  

1 2 3 4 5 

Vrtec mi nudi dovolj možnosti za 

izobraževanje s področja dela z OPP.  

1 2 3 4 5 
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9.3. Priloga3: Vprašalnik za starše 

VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

 

 

Spoštovani starši, 

 

 

sem Maja Prašnikar, študentka podiplomskega študija specialne in rehabilitacijske pedagogike 

na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pripravljam magistrsko nalogo z naslovom: Potrebe staršev 

in vzgojiteljev po podpori specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pri delu z otroki s 

posebnimi potrebami v vrtcu. Oblikovala sem anketni vprašalnik, pri katerem potrebujem Vašo 

pomoč. Prosila bi Vas, da ga izpolnite, saj se bom tako z Vašo pomočjo seznanila z uporabnostjo 

informacij in drugih oblik pomoči, ki jih prejmete s strani specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov/defektologov. Hkrati bom pridobila vpogled v Vaše predloge za učinkovitejšo 

strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami.  

 

Na podlagi Vaših odgovorov bom oblikovala smernice za delo specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov/defektologov v predšolskem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. Vaši iskreni odgovori in predlogi lahko izboljšajo sodelovanje med 

specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi/defektologi, vzgojitelji in starši ter tako pripomorejo 

k otrokovemu napredku. 

Anketa je anonima, podatki, pridobljeni z Vašo pomočjo, pa bodo uporabljeni zgolj za potrebe 

magistrske naloge. 

 

 

 

Za Vaše sodelovanje in čas se Vam iskreno zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam. 

 

 

Maja Prašnikar 
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Za začetek bi Vas prosila, da odgovorite na nekaj osnovnih vprašanj. 

Starost otroka: ______. 

Na kratko opredelite težave, ki so prisotne pri vašem otroku. 

Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako za Vas veljajo navedene trditve. Pomagajte si z danimi 

ocenami: 

 1 – sploh ne drži 

 2 – v glavnem ne drži 

 3 – delno drži 

 4 – v glavnem drži 

 5 – popolnoma drži 

 

 

 

TRDITEV 

 

 

 

1  

(sploh 

ne 

drži) 

 

2 

(v 

glavnem 

ne drži) 

 

3  

(delno 

drži) 

 

4 

(v 

glavnem 

drži) 

 

5  

(popolnoma 

drži) 

V veliko pomoč mi je, če je poleg 

otrokovih težav pojasnjeno tudi, kako 

bodo le-te vplivale na vsakodnevno 

funckioniranje otroka.  

1 2 3 4 5 

Dobrodošle bi mi bile informacije o 

drugih oblikah pomoči, ki bi jih otrok 

potreboval (npr. svetovalni center, obisk 

psihologa..)  

1 2 3 4 5 

Starši potrebujemo redne informacije o 

otrokovem napredku in njegovih 

težavah.  

1 2 3 4 5 

Primanjkuje mi konkretnih napotkov za 

vzgojo otroka v domačem okolju.  
1 2 3 4 5 

V veliko pomoč bi mi bili učni 

listi/didaktični materiali, ki bi jih z 

otrokom lahko delali doma.  

1 2 3 4 5 

Starši potrebujemo natančne informacije 

o postopku usmerjanja otroka.  
1 2 3 4 5 

Zelo pomembno se mi zdi, da se 

otrokove težave staršem pojasnijo zelo 

specifično.  

1 2 3 4 5 

Želel/a bi si informacije, kako lahko kot 

starši pripomoremo k razvoju otrokovih 

spretnosti in veščin.  

1 2 3 4 5 

Rad/a bi bila seznanjena z dejavnostmi, 

ki se z otrokom izvajajo na obravnavah. 
1 2 3 4 5 
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TRDITEV 1  

(sploh 

ne 

drži) 

2 

(v 

glavnem 

ne drži) 

3  

(delno 

drži) 

4 

(v 

glavnem 

drži) 

5  

(popolnoma 

drži) 

Literatura, kjer lahko dobim dodatne 

informacije o otrokovih težavah, bi mi 

bila zelo dobrodošla.  

1 2 3 4 5 

Želel/a bi si, da se v pogovorih s 

specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom/defektologom več 

pozornosti nameni tudi staršem in 

njihovem sprejemanju otroka s 

posebnimi potrebami v družino.  

1 2 3 4 5 

Specialni in rehabilitacijski 

pedagog/defektolog me je ustrezno 

seznanil s postopkom usmerjanja.  

1 2 3 4 5 

Specialni in rehabilitacijski 

pedagog/defektolog mi svetuje 

strategije, kako lahko kot starši 

pripomoremo k razvoju otrokovih 

spretnosti.  

1 2 3 4 5 

Specialni in rehabilitacijski 

pedagog/defektolog me redno informira 

o otrokovem napredku in njegovih 

težavah.  

1 2 3 4 5 

Zvezek, ki me informira o otrokovem 

delu, vedenju na individualnih 

obravnavah, se mi zdi zelo uporabna 

ideja.  

1 2 3 4 5 

Specialni in rehabilitacijski 

pedagog/defektolog je prilagodljiv pri 

datumu in uri najinih/naših srečanj.  

1 2 3 4 5 

Specialni in rehabilitacijski 

pedagog/defektolog mi je otrokove 

težave predstavil na razumljiv način.  

1 2 3 4 5 

Specialni in rehabilitacijski 

pedagog/defektolog mi je otrokove 

težave predstavil dovolj natančno.  

1 2 3 4 5 

S specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom/defektologom bi si želel/a 

več sodelovanja.  

1 2 3 4 5 

Specialni in rehabilitacijski 

pedagog/defektolog mi zna prisluhniti.  

1 2 3 4 5 

Specialni in rehabilitacijski 

pedagog/defektolog razume moje stiske 

in težave.  

1 2 3 4 5 

Specialni in rehabilitacijski 

pedagog/defektolog mi pripravi učne 

liste/didaktične materiale, ki jih lahko z 

otrokom uporabim doma.  

1 2 3 4 5 

Specialni in rehabilitacijski 

pedagog/defektolog me seznani z 

literaturo, ki mi bo nudila dodatne 

informacije o otrokovih težavah.  

1 2 3 4 5 
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Kaj bi si poleg obstoječega še želeli pridobiti s strani specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga/defektologa za lažje delo z vašim otrokom (npr. natančnejše informacije o 

otrokovih težavah, svetovanje, čas za pogovor ...)?  

 

 

 

 

Na kakšen način bi najlažje prišli do informacij o vašem otroku, ki jih ima specialni in 

rehabilitacijski pedagog/defektolog?  

 

 

 

 

Kako pogosto bi si želeli sodelovati s specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom/defektologom?  

TRDITEV 1  

(sploh 

ne 

drži) 

2 

(v 

glavnem 

ne drži) 

3  

(delno 

drži) 

4 

(v 

glavnem 

drži) 

5  

(popolnoma 

drži) 

Specialni in rehabilitacijski 

pedagog/defektolog mi nudi potrebne 

informacije o otroku.  

1 2 3 4 5 

Želel/a bi si, da bi me specialni in 

rehabilitacijski pedagog/defektolog 

redno, preko beležke ali zvezka, 

informiral o otrokovem vedenju. 

1 2 3 4 5 

Želel/a bi si, da bi s specialnim in 

rehabilitacijskim 

pedagogom/defektologom imel/a 

mesečna srečanja, kjer bi ga lahko 

povprašal/a o svojem otroku. 

1 2 3 4 5 

Z obstoječim načinom sodelovanja s 

specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom/defektologom sem zelo 

zadovoljen/na.  

1 2 3 4 5 

Zaradi uporabe strokovnih izrazov, ki 

jih uporablja specialni in rehabilitacijski 

pedagog/defektolog, včasih ne vem, kaj 

navedeni primanjkljaji pomenijo za 

mojega otroka.  

1 2 3 4 5 


