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POVZETEK 
 

Ker je učitelj v osnovni šoli eden od ključnih akterjev pri vključevanju otroka s posebnimi 

potrebami v osnovnošolski sistem, želimo v diplomski nalogi raziskati vidike le-teh. 

Uspešnost inkluzije otrok s posebnimi potrebami v osnovne šole je v veliki meri odvisna prav 

od učiteljeve pripravljenosti in seveda od njegove usposobljenosti za delo z otroki s 

posebnimi potrebami. 

V teoretičnem delu smo predstavili razvoj inkluzije na mednarodnem področju, v Sloveniji in 

na področju Savinjske doline. Nadalje v teoretičnem delu opisujemo inkluzijo, predstavljamo 

otroke s posebnimi potrebami, pogoje in ovire za izvajanje inkluzije, pozitivna in negativna 

pojmovanja inkluzije, inkluzivne spremembe učiteljeva dela, timsko delo in individualiziran 

program. 

 

Namen empiričnega dela je raziskati in predstaviti vidike učiteljev osnovnih šol do inkluzije 

otrok s posebnimi potrebami v Savinjski dolini, ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na njihova 

stališča. Za merski instrument smo izbrali anketni vprašalnik. Vzorec raziskave je zajemal pet 

osnovnih šol Savinjske regije, skupaj 125 učiteljev razrednega in predmetnega pouka. Z 

dobljenimi podatki je cilj raziskave podati predloge za odpravo morebitnih pomanjkljivosti in 

učinkovitosti inkluzivne prakse. 

 

Z raziskavo smo ugotovili, da je največja težava pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami 

pomanjkanje učiteljevega znanja na tem področju. Posledično je tudi stališče učiteljev do 

inkluzije nespodbudno naravnano, saj več kot polovica anketiranih učiteljev meni, da se 

morajo otroci s posebnimi potrebami izobraževati v specializiranih ustanovah. Učitelji delo z 

otroki s posebnimi potrebami ne vidijo kot breme, vendar bi želeli na tem področju več 

izobraževanj, tako na primarnem nivoju (študij na fakulteti) kot na sekundarnem nivoju 

(seminarji ob delu).  

 

Ključne besede: inkluzija, otroci s posebnimi potrebami, vidiki učiteljev 
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ABSTRACT 
 

 

Because primary school teachers are the most important persons in integration of a child with 

special needs into elementary school system I wanted to research their viewpoint about 

integration in my diploma. Efficiency of inclusion of such children hugly depends on teacher's 

willingness , his practical and theoretical knowledge and competences for work with children 

with special needs. 

In theoretical part I introduced the development of inclusion in the international field, in 

Slovenia and in the area of the Savinja valley. In a theoretical part of diploma I describe 

inclusion, I write about children with special needs , their specific requirements, about 

conditions and obstacles in implementation of inclusion. I write about positive and negative 

compehension of inclusion, inclusive changes in the teachers' work, about team work and 

individual programs. 

The intention of empirical part is to research and introduce primary theachers' views on the 

inclusion of the children with special needs in the Savinja valley and to establish factors that 

define their viewpoints. I chose a survey as an instrument. A sample included five primary 

schools in the Savinja valley and 125 teachers all together – class teachers and the subject 

teachers. The purpose of the research is to find out and to suggest some propositions for 

elimination of eventual deficiencies and to improve the practice of inclusion. 

The results of the research showed that the biggest obstacle in integration is a lack of teachers' 

professional knowledge in this field. Consequently the teachers' viewpoint on inclusion is 

discouraging. More than half of the teachers who participated in the survey believed that 

children with special needs should have been educated in specialized institutions. Teachers 

don't see their work with these pupils as a burden, but they agree they should have more 

professional trainings in this field, both at primary level (university study) as well as at the 

secondary level (seminars).  

 

 

Key words: inclusion, children with special needs, teachers' viewpoints 
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UVOD 
 

Inkluzijo in z njo povezane spremembe v vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi 

potrebami na področju Slovenije zasledimo najprej leta 1996 v Zakonu o osnovni šoli in v 

Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v letu 2000. 

Ta dva zakona predstavljata temelj za inkluzivno izobraževanje, ki pa ga v osnovnošolski 

sistem ni mogoče umestiti kar »čez noč«, ampak je to dolgotrajen proces. Proces, ki se 

spreminja, dopolnjuje, izboljšuje že dve desetletji. 

V procesu vključevanja otrok s posebnimi potrebami v večinske osnovne šole igrajo 

pomembno vlogo učitelji, ki otroka poučujejo. Delo učiteljev se je zaradi inkluzivnega 

vzgojno-izobraževalnega procesa močno spremenilo. Te spremembe vključujejo pozitivna 

stališča oz. vidike do otrok s posebnimi potrebami, nove metode in oblike dela, nove 

strategije in prilagoditve. 

Pri izvajanju obvezne prakse smo večkrat srečali učitelje, ki inkluzijo otrok s posebnimi 

potrebami v večinske osnovne šole niso sprejemali s pozitivnega vidika, prej bi lahko rekli, da 

so jim otroci s posebnimi potrebami bolj v breme kot izziv. Ker imajo osebna pojmovanja, 

vidiki oz. stališča velik vpliv na samo delo učiteljev v razredu in izven njega, smo želeli v 

raziskavi ugotoviti, zakaj je temu tako in kakšne razsežnosti ima ta pojav v šolah, kjer smo 

raziskavo izvajali. 
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1. TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

1.1  Razvoj inkluzije v mednarodnih dokumentih  

 

Mednarodni dokumenti, ki so podprli razvoj inkluzije v svetu so: 

‒ Konvencija o otrokovih pravicah (Generalna skupščina Združenih narodov 1989); 

‒ Unescova Svetovna deklaracija o izobraževanju za vse; 

‒ Resolucija Sveta Evrope in ministrstev za šolstvo o integraciji oseb s posebnimi 

potrebami (1990); 

‒ Standardna pravila o izenačevanju možnosti oseb s posebnimi potrebami (2009); 

‒ Salamanška izjava in akcijski okvir (1994); 

‒ Premagovanje izključenosti z inkluzivnimi ukrepi v vzgoji in izobraževanju 

(T.Pretnar, 2012). 

1.2  Od segregacije do inkluzije v Sloveniji 

 

Bela knjiga (2011) takole opisuje razvoj vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami 

v Sloveniji: 

vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ima v Sloveniji več kot sto sedemdeset-

letno tradicijo. Prva specializirana šola za gluhe in naglušne otroke je nastala leta 1840 v 

Gorici, prvi oddelki za otroke z motnjami v duševnem razvoju leta 1911 v Ljubljani, prva 

specializirana šola za slepe pa je bila ustanovljena leta 1919 prav tako v Ljubljani. 

Začetki kategorizacije otrok s posebnimi potrebami segajo v leto 1958 s sprejetjem Splošnega 

zakona o šolstvu, s katerim je bilo določeno, da imajo vsi državljani enake pravice do šolanja 

in vzgoje, leta 1960 pa je bil sprejet Zakon o posebnem šolstvu, predhodnica leta 1968 

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

razvoju. Ta je podal osnovo sodobni specialni pedagogiki in rehabilitaciji v Sloveniji. Leta 

1976 je bil sprejet Zakon o izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in 

duševnem razvoju, na podlagi tega zakona leta 1977 pa sprejet Pravilnik o razvrščanju in 
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razvidu otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem 

razvoju, s katerim so opustili kategorizacijo in uvedli koncept razvrščanja ter spremenili 

poimenovanje skupin otrok s posebnimi potrebami. Po določbah tega pravilnika so se 

razvrščali: duševno moteni otroci, otroci s slušnimi in govornimi motnjami, slepi in 

slabovidni otroci, otroci z drugimi telesnimi motnjami, vedenjsko in osebnostno moteni ter 

otroci z več vrst motenj. 

Konec 60. let prejšnjega stoletja so bile na posvetih o osebah z motnjo v duševnem razvoju 

podane strokovne pobude za delo z otroki s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju. 

Prvi razvojni oddelek vrtca je bil ustanovljen v Mariboru pod okriljem Dispanzerja za 

mentalno zdravje leta 1971, v Ljubljani pa tri leta kasneje. Ti oddelki so bili organizacijsko 

vezani na matični vrtec. Pravno formalno je te oddelke opredelil šele Zakon o vzgoji in 

varstvu predšolskih otrok leta 1980. Otroci z motnjami v razvoju, ki so bili vključeni v redne 

oddelke, takrat še niso imeli zakonsko urejene dodatne strokovne pomoči. 

Mobilna specialno pedagoška služba za strokovno pomoč otrokom v rednih osnovnih šolah in 

vrtcih se je začela razvijati šele v začetku 80. let kot projekt v okviru Zavoda RS za šolstvo. 

Na področju srednješolskega izobraževanja otrok s posebnimi potrebami je pomembno 

spremembo prineslo usmerjeno izobraževanje v osemdesetih letih, ko so namesto enoletnih 

programov t. i. poklicnih oddelkov osnovnih šol s prilagojenim programom v okviru 

srednješolskega poklicnega izobraževanja razvili dvoletne programe, v katere so se lahko 

vključili tudi otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju. 

Večje spremembe v zadnjih dveh desetletjih je prinesla Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju 

v Republiki Sloveniji (1995), ki je botrovala novemu Zakonu o osnovni šoli, Zakonu o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja leta 1996 in Zakonu o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami leta 2000 ter spremembam druge področne zakonodaje. Če so se 

reforme šolskega sistema za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami pred tem 

ukvarjale s kvalitativnim in kvantitativnim razvojem specialne in rehabilitacijske pedagogike 

in specializiranih oblik vzgoje in izobraževanja, je reforma v devetdesetih letih na področju 

vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami prinesla novo, širšo opredelitev skupin 

otrok, ki potrebujejo dodatno pozornost in podporo, namesto razvrščanja v skupine otrok s 

posebnimi potrebami pa je uvedla usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v vzgojno-

izobraževalne programe. 
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Ključni namen nove zakonodaje je bil zmanjšanje ločenih oblik šolanja in vpeljava 

inkluzivnih in prožnejših oblik šolanja otrok s posebnimi potrebami.  

 1.3 Zgodovina in ustanovitelji II. osnovne šole Žalec 

 

V Celju je bila leta 1946 ustanovljena samostojna posebna šola. Šolo so obiskovali tudi 

posamezni duševno prizadeti učenci iz žalske občine. V Celje so se vozili z avtobusi ali pa so 

tam tudi stanovali. 

V Žalcu so bili v šolskem letu 1964/1965 ustanovljeni prvi trije oddelki posebne osnovne 

šole. Število učencev je bilo z vsakim šolskim letom večje, zato so morali posamezni oddelki 

gostovati v tujih krajih, v Petrovčah, Grižah, Gotovljah in v otroškem vrtcu v Žalcu. Ves ta 

čas pa je bila šola v sklopu Zavoda Ivanke Uranjek Celje. 

S prizidkom žalske osnovne šole leta 1970 je dobila osnovna šola celoten pritlični trakt 

južnega krila šole. Šola je imela pet učilnic, kabinet in ravnateljevo pisarno. Pouk je potekal v 

dveh izmenah, še vedno pa sta bila dva oddelka v Gotovljah. Na hodniku je v dopoldanskem 

času gostoval varstveni oddelek vozačev, saj so učenci vozači prihajali iz krajev, s katerimi so 

bile avtobusne povezave zelo neugodne. 

Po sklepu Občinske skupščine Žalec je bila 1. septembra 1971 v Žalcu ustanovljena 

samostojna Posebna osnovna šola s štirinajstimi oddelki in varstvenim oddelkom za vozače. 

V šolo so prihajali učenci s celotnega območja žalske občine. V šolskem letu 1977/1978 se je 

preimenovala v OŠ Ljube Mikuš s prilagojenim programom. 19. 12. 1996 je Občinski svet 

Občine Žalec na 19. seji sprejel odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda II. 

osnovne šole Žalec, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 6/1997. Na podlagi Zakona o 

ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij se je bivša Občina Žalec razdelila na šest 

novih občin, ki so po Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-

izobraževalnega zavoda II. osnovna šola Žalec postale soustanoviteljice II. osnovne šole Žalec 

(Ur.l. RS, št. 63/2001) v naslednjem soustanoviteljskem razmerju: Občina Žalec 53 %, 

Občina Polzela 13 %, Občina Braslovče 12 %, Občina Prebold 12 %, Občina Vransko 6 % in 

Občina Tabor 4 % (Posedel, 2010). 

Na II. osnovni šoli Žalec smo zbrali podatke (število učencev v posameznem šolskem letu, 

število oddelkov in število mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na rednih 
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osnovnih šolah v občini Žalec), ki prikazujejo vpliv inkluzivnega vzgojno-izobraževalnega 

projekta v Savinjski dolini. 

Tabela 1: Število učencev II. OŠ Žalec, ki obiskujejo oddelke z NIS in PP 

  OŠPP NIS PP VIZ Skupaj Odd. NIS Odd. PP 

1990/1991 79 7 86 10 1 

1991/1992 72 11 83 8 2 

1992/1993 68 12 80 9 2 

1993/1994 65 14 79 9 2 

1994/1995 53 14 67 8 2 

1995/1996 65 11 76 7 2 

1996/1997 53 13 66 6 2 

1997/1998 47 15 62 6 3 

1998/1999 41 17 58 6 3 

1999/2000 37 15 52 7 3 

2000/2001 35 14 49 6 3 

2001/2002 32 12 44 6 2 

2002/2003 28 14 42 5 3 

2003/2004 29 11 40 5 2 

2004/2005 31 11 42 5 2 

2005/2006 31 11 42 5 2 

2006/2007 29 11 40 5 2 

2007/2008 31 13 44 6 2 

2008/2009 35 13 48 5 2 

2009/2010 29 16 45 5 2 

2010/2011 37 13 50 5 2 

2011/2012 36 14 50 4 2 

2012/2013 35 13 48 5 2 

2013/2014 37 13 50 5 2 

2014/2015 38 13 51 5 2 

2015/2016 44 13 57 5 2 

 

Iz Tabele 1 je razvidno, kako je število učencev s posebnimi potrebami, ki so obiskovali 

oddelke z nižjim izobrazbenim standardom, upadalo. Posledično se je število oddelkov z 

nižjim izobrazbenim standardom od šolskega leta 1990/1991 do šolskega leta 2015/2016 

prepolovilo (od desetih oddelkov jih je zdaj le še pet). 

Število učencev s posebnimi potrebami, ki obiskujejo posebni program, pa je ostalo isto, prav 

tako število oddelkov posebnega programa. 
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Tabela 2: Število mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na večinskih OŠ v 

Savinjski regiji 

Šolsko leto Osnovna šola Št. ur/teden Št. učencev 
Št. mobilnih specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov 

2003/2004 OŠ Griže 11 5 2 

  OŠ Petrovče 12 7   

2004/2005 OŠ Braslovče 4 1 3 

  OŠ Griže 10 7   

  OŠ Petrovče 12 7   

2005/2006 OŠ Griže 11 6 2 

  OŠ Petrovče 11 4   

2006/2007 / / / / 

2007/2008 OŠ Prebold 7 7 1 

2008/2009 OŠ Polzela 4 3 4 

  OŠ Prebold 4 2   

  OŠ Vransko-Tabor 15 7   

  OŠ Griže 13 4   

2009/2010 OŠ Polzela 5 4 4 

  OŠ Prebold 6 3   

  I. OŠ Žalec 7 3   

  OŠ Griže 10 3   

2010/2011 OŠ Polzela 7 4 7 

  OŠ Prebold 4 3   

  OŠ Vransko-Tabor 6 4   

  I. OŠ Žalec 10 4   

  OŠ Griže 12 4   

  OŠ Šempeter 5 1   

2011/2012 OŠ Prebold 2 2 5 

  OŠ Radeče 6 2   

  OŠ Vransko-Tabor 5 2   

  I. OŠ Žalec 8 4   

  OŠ Griže 11 6   

2012/2013 OŠ Polzela 10 5 5 

  OŠ Prebold 9 9   

  OŠ Radeče 7 3   

  OŠ Vransko-Tabor 7 3   

  I. OŠ Žalec 10 7   

2013/2014 OŠ Braslovče 3 1 6 

  OŠ Polzela 8 5   

  OŠ Prebold 6 6   

  OŠ Vransko-Tabor 20 10   

  I. OŠ Žalec 21 14   

2014/2015 OŠ Braslovče 5 2 8 

  OŠ Polzela 28 16   

  OŠ Prebold 4 4   

  OŠ Vransko-Tabor 21 10   

  I. OŠ Žalec 22 16   

  OŠ Griže 1 1   

2015/2016 OŠ Braslovče 17 9 12 

  OŠ Laško 6 4   

  OŠ Mozirje 14 11   

  OŠ Polzela 11 6   

  OŠ Prebold 5 3   

  OŠ Radeče 24 16   

  I. OŠ Žalec 31 19   

  OŠ Griže 1 1   
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Inkluzivna vzgoja in izobraževanje sta spremenila tudi področje dela specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov. Poleg vzgoje in izobraževanja v specializiranih ustanovah so 

uvedli delo mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na večinskih osnovnih šolah. 

V Savinjski regiji so prvi mobilni specialni in rehabilitacijski pedagogi začeli delovati na 

večinskih osnovnih šolah v šolskem letu 2003/2004. Tabela 2 prikazuje število osnovnih šol, 

število opravljenih ur na teden, število učencev s posebnimi potrebami in število specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov v posameznem šolskem letu. Iz tabele je razvidno, da so potrebe 

po vključevanju mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v večinske osnovne šole z 

vsakim šolskim letom večje. 
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2. INKLUZIJA 
 

2.1  Definicija inkluzije 

 

V SSKJ (1994, str. 302) je izraz inkluzija opredeljen kot odnos med množicama, pri katerem 

je ena množica podmnožica druge. 

V vzgojno-izobraževalnem sistemu je inkluzija nasledila integracijo. Pri integraciji se je 

posameznik prilagajal šolskemu sistemu, inkluzija pa daje poudarek na prilagajanju šolskega 

sistema otroku s posebnimi potrebami pri vključevanju v večinske osnovne šole. 

Najkrajša, najpreprostejša in zato najohlapnejša označitev bi bila, da je integracija bolj 

organizacijski ukrep, medtem ko je inkluzija pedagoški, socialni in psihološki proces 

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

(Resman, 2001). 

Definicij za inkluzijo je toliko, kot je njihovih avtorjev. Vsem pa je skupno dejstvo, da delajo 

za dobro otrok s posebnimi potrebami, za njihov zdrav psihosocialni razvoj v družbi. 

UNESCO (2009) definira inkluzijo kot proces krepitve kapacitet izobraževalnega sistema, da 

bi bil dosegljiv vsem učencem in bil tako razumljen kot osnovna strategija dosedanjega 

izobraževanja za vse. Je celostno načelo, ki naj bi vodilo vso izobraževalno zakonodajo in 

prakso, začenši z dejstvom, da je izobraževanje človekova pravica in temelj za bolj pravično 

in enako družbo. Inkluzivni izobraževalni sistem je mogoče oblikovati samo, če postanejo 

same šole bolj inkluzivne. Z drugimi besedami, če postanejo boljše pri izobraževanju otrok. 

Inkluzija je zato videna kot proces naslavljanja in odgovora na raznolikost potreb vseh otrok, 

mladine in odraslih skozi naraščajočo participacijo v izobraževanju, kulturah in skupnosti, kot 

zmanjševanje in odstranjevanje izločanj v in iz izobraževanja. Vključuje spremembe in 

prilagajanja v vsebini, pristopih, strukturi in strategijah, s skupno vizijo, da zajame vse otroke 

določene starosti in prepričanje, da je odgovornost izobraževalnega sistema, da izobražuje vse 

otroke. 

Resman (2002) poudarja, da pri inkluziji ne gre samo za prilagajanje. Inkluzija je kultura 

življenja v določeni skupnosti (šoli, razredu), v kateri je vsak dobrodošel, v kateri se 

podpirajo, gojijo različne potrebe. Metafora inkluzije bi bila: Vstopi, tukaj spoštujemo 

razlike! Tu si lahko tak, kot si, in ne silimo te, da sprejmeš drugačnost (po Corbettu, 1999, str. 
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128). Kakor je že bilo povedano, inkluzivna šola si prizadeva za sobivanje učencev različnih 

socialno-kulturnih, telesnih in intelektualnih značilnosti. 

2.2  Otroci s posebnimi potrebami 

 

Najsplošnejša označitev otrok/učencev s posebnimi potrebami bi bila, da so »posebni« vsi 

tisti otroci oziroma skupine otrok, ki se razlikujejo od dominantnih (večinskih) skupin po 

socialno-kulturnih, telesnih in osebnostnih (intelektualnih, čustvenih) značilnostih. V 

vrtčevskih in šolskih pogojih so to tisti otroci/učenci, ki brez dodatne in posebne pomoči še 

posebej usposobljenega učitelja ali strokovnjaka ne bi zmogli sožitja (življenja) in dela 

(programa) v vrtcu/šoli med svojimi vrstniki (Resman, 2002). 

Opara (2002) povzeto po Jonssen (1993) navaja: 

V velikem delu razvitega sveta smo z nazivom otroci s posebnimi potrebami zajeli širši del 

populacije. Če smo prej s pojmom prizadeti (disability, behindert) zajeli le nekaj odstotkov 

populacije (cca 3‒5 odstotkov), s pojmom otroci s posebnimi potrebami zajamemo bistveno 

širši del populacije. Vse tiste, ki pri vzgoji in izobraževanju daljši ali krajši čas potrebujejo 

prilagoditve in pomoč. Ne glede na to, ali vsi zajemamo tudi posebej nadarjene ali ne (v tem 

se v svetu precej razlikujemo), s terminom otroci s posebnimi potrebami ustvarjamo tako 

imenovani širši koncept pojmovanja. 

Opara (2002) nadaljuje, da pri nas s tem nazivom zajemamo cca 20‒25 odstotkov populacije. 

Vse tiste, ki v času šolanja potrebujejo različne oblike prilagoditev in pomoči. 

V Beli knjigi (2011) so navedene naslednje skupine otrok s posebnimi potrebami: 

‒ otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja; 

‒ otroci s slepoto in slabovidnostjo; 

‒ otroci z gluhoto in naglušnostjo; 

‒ otroci z govorno jezikovno motnjo; 

‒ otroci z gibalnimi motnjami; 

‒ otroci z dolgotrajno boleznijo; 

‒ otroci z motnjami v duševnem razvoju; 

‒ otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami; 

‒ otroci z avtističnimi motnjami 
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2.3  Pogoji za izvajanje inkluzije v šoli 

 

Opara (2002) navaja, da ni mogoče izdelati univerzalnega modela, ki bi ga lahko uresničevali 

v vseh okoljih, niti ni mogoče nekritično prenašati tujih modelov v drug prostor. 

Modeli uresničevanja teh idej morajo biti prilagojeni vsakokratnim pogojem. V tej zvezi 

navaja znani ameriški strokovnjak Sage (1994) naslednje dejavnike, ki jih je treba upoštevati 

pri koncepiranju sistema skrbi ter vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami: 

‒ terminologijo; 

‒ zgodovino; 

‒ lokalno tradicijo; 

‒ uradni sistem ustanov; 

‒ finančne možnosti ‒ omejitve. 

Opara (2002) poudarja, da je za dejansko uresničitev nove paradigme in novega koncepta 

edukacije otrok s posebnimi potrebami po mnenju Jonssena treba upoštevati naslednje 

temeljne principe: 

‒ priznavati oziroma sprejeti populacijo oseb s posebnimi potrebami v celovit sistem 

vzgoje in izobraževanja kot njen sestavni del; 

‒ usmerjati se v individualnost posameznika, ne pa v kategorijo; 

‒ odpravljati fizične prepreke; 

‒ decentralizirati sistem, 

‒ integrirati ‒ omogočiti otrokom s posebnimi potrebami, da se vzgajajo in izobražujejo 

v »manj restriktivnem okolju«; 

‒ zagotavljati fleksibilnost ‒ gledati na celokupne potrebe in možnosti posameznika 

skozi njegov razvoj; 

‒ sodelovati na vseh ravneh; 

‒ ustrezno usposobiti in pooblastiti učitelje (profesionalnost); 

‒ upoštevati aktualne ekonomske, tehnične, socialne, kulturne in politične realnosti. 

V Sloveniji se nič več ne prepoznava vrste in stopnje motnje posameznika kot njegove 

najpomembnejše (učne) značilnosti, ampak se ugotavlja njegova učna uspešnost. Če je 

posameznik slaboviden, slep, naglušen, gluh, telesni invalid itd. je pomembno, ali je učno 

uspešen, in kateri vzgojno-izobraževalni program bi lahko uspešno končal. Programi so 
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diferencirani glede na standard znanja in potrebno dodatno pomoč, ki je je posameznik v 

takem programu deležen. Obstajajo: redni program, program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, prilagojen program z istim izobrazbenim standardom, prilagojen 

program z znižanim izobrazbenim standardom in posebni program (Zakon 2000). Programi so 

prehodni tako, da učenec lahko za eno stopnjo prestopi v bolj ali manj zahteven program. 

Učenca se v program usmeri na podlagi poročila strokovne komisije. Komisije so regionalno 

organizirane. S tem se dosedanja kategorizacija nadomešča z usmerjanjem v vzgojno-

izobraževalne programe (Košir, 2002). 

V Beli knjigi (2011) so zapisana načela vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temeljita na načelih: 

‒ enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti otrok; 

‒ ohranjanja ravnotežja med različnimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega 

razvoja; 

‒ inkluzivne vzgoje in izobraževanja; 

‒ vključevanja staršev v proces vzgoje in izobraževanja; 

‒ zagotovitve ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka; 

‒ pravočasne usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja; 

‒ celovitosti in kompleksnosti vzgoje in izobraževanja; 

‒ individualiziranega pristopa; 

‒ kontinuiranih programov vzgoje in izobraževanja; 

‒ interdisciplinarnosti. 

Bela knjiga (2011) navaja tudi cilje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami: 

1. enakovredno vključiti vsakega otroka s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalni 

sistem, mu omogočiti doseganje izobrazbene ravni in znanja, ki je skladno s 

posameznikovimi zmožnostmi, in mu omogočiti polno vključenost v družbo; 

2. otrokom, ki imajo posebne potrebe, omogočiti strokovno pomoč, ki je skladna z 

njihovimi posebnimi potrebami. Pri tem je treba posebno pozornost nameniti otrokom, 

ki imajo raznovrstne posebne potrebe kot posledice sopojavnosti več motenj (npr. 

hkrati motnje vida in sluha); 

3. stalno sodelovanje s starši OPP (otrok s posebnimi potrebami) in zagotavljanje stalne 

strokovne in osebne podpore celotni družini. Starše je treba pravočasno obvestiti o 
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zaznanem sumu o posebnih potrebah, ki so povezane z motnjami, ovirami ali 

primanjkljaji, in jim ponuditi takojšnjo ustrezno svetovanje o možnostih različnih 

oblik pomoči. S starši je treba sodelovati pri načrtovanju oblik pomoči, tako da jim 

omogočimo stvarne informacije o posebnih potrebah, dosežkih otroka in možnostih 

načrtovanja nadaljnjega izobraževanja, ki bo vodilo do čim bolj samostojnega 

življenja in čim manjše odvisnosti od pomoči; 

4. reorganizirati sistem vzgoje in izobraževanja in ustvariti takšne pogoje, da bodo OPP 

oz. njihove družine imele možnost izbire znotraj kontinuuma pomoči – dostopnost 

različnih programov Vzgojno izobraževalnih zavodov VIZ (referenčne šole, 

specializirane ustanove ipd.) in oblik pomoči čim bližje kraju bivanja, v običajnem 

šolskem okolišu, v skladu z mrežo vrtcev, šol in drugih institucij. Da bi bil ta cilj 

dosežen, mora država stalno skrbeti za ustrezno organiziranost mreže vrtcev, šol in 

drugih institucij; 

5. vsem OPP zagotoviti obravnavo in poučevanje z najučinkovitejšimi (sodobnimi) 

metodami in pristopi (metode in pristopi morajo biti strokovno argumentirani, njihova 

učinkovitost mora biti preverjena); o uporabljenih metodah in pristopih morajo biti 

obveščeni tudi starši otrok s posebnimi potrebami; 

6. sodelovanje med strokovnjaki, ki so vključeni v postopek usmerjanja, spremljanje 

otroka, izvajalci vzgojno-izobraževalnih programov in starši OPP, tako da vsi delujejo 

v otrokovo največjo korist. Zagotoviti vzgojiteljem, učiteljem in drugim strokovnim 

delavcem v VIZ ustrezne pogoje za dostop do informacij, potrebnih znanj, storitev 

svetovanja in podpore, da bodo lahko delovali skladno s posebnimi potrebami otrok in 

njihovih družin, ki so vključeni v vrtec/šolo. 

 

2.4  Ovire pri izvajanju inkluzije v šoli 

 

M.Kavkler (2008) navaja najpogostejše ovire pri izvajanju inkluzije v šoli: 

‒ finančne možnosti države. Te v slovenskem šolskem sistemu nikakor niso tako 

majhne, saj že obstajajo številni strokovni in materialni viri za učence s posebnimi 
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potrebami. Ti viri pa so pogosto premalo ekonomično izrabljeni (pretežno 

individualna pomoč zunaj razreda, premalo izrabljeni materialni viri idr.); 

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

družbi. Kljub zagotovljenim zakonskim pravicam otrok s posebnimi potrebami 

spremembe na tem področju uvajamo zelo počasi; 

‒ pretirano poudarjanje pomena izobraževalne uspešnosti. Cilj učno-storilnostnih šol je 

usmerjenost v doseganje čim boljših rezultatov; 

‒ obsežen sistem specialnih ustanov, specialnih učiteljev in drugih virov. Zagotovo eden 

izmed ključnih dejavnikov, ki zavira razvoj inkluzivne prakse. Učitelji specialnih šol 

se bojijo, da bodo ostali brez služb, ali pa bodo morali močno spremeniti svoj način 

dela. Učitelji večinskih šol pa se prav tako bojijo sprememb, saj menijo, da niso dovolj 

usposobljeni za delo z otroki s posebnimi potrebami; 

‒ pomanjkljive razmere šolanja v večinskih šolah. Povezane so s pomanjkanjem znanj in 

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

tehničnih pripomočkov za tovrstno delo; 

‒ velikost razreda. V številnih državah je to ovira, vendar ne v večini naših osnovnih 

šol, saj je po letu 2000 povprečno okrog 20 učencev na razred. 
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3.  UČITELJ IN INKLUZIJA 
 

Inkluzija v šoli poskuša usmeriti učitelje, ravnatelje in strokovne sodelavce k novim odnosom, 

kjer se opušča diskriminacija, segregacija, izključevanje in marginalizacija; odnosom, kjer naj 

bi poskušali zmanjšati ali odpraviti predsodke ali odpore do drugačnih in do drugačnosti; 

odnosom, ki opuščajo delitve, individualizem, elitizem in tekmovalnost in uveljavljajo 

odnose, ki izhajajo iz vrednostnih premis, kot so pravičnost, enake možnosti za vse, z 

različnostjo kot kvaliteto, sodelovanje, medsebojno sprejemanje, spodbujanje, prijateljstva 

med učenci itd. (Skalar, 2002). 

Odločilna komponenta pri uspešni inkluziji učencev s posebnimi potrebami je prav gotovo 

učiteljeva pozitivna naravnanost do inkluzije. Učiteljevo delo v razredu se je zaradi sprememb 

na vzgojno-izobraževalnem področju učencev s posebnimi potrebami korenito spremenilo. 

Znašli so se pred novimi zahtevami, drugačnimi metodami in oblikami dela, zanje so nove 

prilagoditve, vrednotenja, sodelovanje s starši in drugimi strokovnjaki v timu. 

Učitelj ni več nekdo, ki nadzira, upravlja, določa in je edini, ki zna, temveč je učencu v 

podporo, pomoč pri pridobivanju znanja, učitelj predvsem spodbuja sposobnosti, ki 

vključujejo radovednost, interes, zaupanje, iskanje virov pomoči ter opolnomočenja (Ryan & 

Niemec, 2009). 

Učiteljeva naloga je ustvariti ugodne pogoje za procese učenja, priprava materiala za učenje, 

ustvarjanje socialnih situacij za učenje, ustvarjanje poti, skozi katere bo učenec lahko 

konstruiral svoja spoznanja, reflektiral in razvijal razumevanje problemov, ki se pri učenju 

pojavljajo. Profesionalnost učitelja se kaže v tem, da je samorefleksiven, pozoren, 

spodbujajoč in nedirektiven (Špoljar, 1999).  

T.Štamberger (2012) opredeljuje dva vidika učiteljeve pripravljenosti za inkluzijo: 

1. učitelji morajo imeti ustrezno znanje za delovanje v inkluziji, zato jim je treba že v 

sistemu izobraževanja in v sistemu strokovnega izpopolnjevanja ponuditi tak obseg 

znanja, ki jih bo usposobil za orientacijo, za prepoznavanje posebnih potreb in 

možnosti prilagajanja vzgojno-izobraževalnega procesa posameznemu otroku. Prav 

tako mora učitelj znati tudi sodelovati s strokovnjaki (Opara, 2003). Resman (2003) 

meni, da mora učitelj posedovati znanja o »posebnih potrebah«, o načrtovanju dela, o 

didaktiki in metodiki dela ter o področjih sodelovanja s starši. Marentič Požarnikova 
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(2003) meni, da učitelji potrebujejo tako znanja kot spretnosti. Poznajo naj glavne 

vrste razvojnih motenj in razvojne značilnosti otrok. Hkrati naj se seznanijo z 

nekaterimi možnimi načini obravnave teh otrok, s področji dela strokovnjakov, z 

institucijami, zakonodajo. Za kakovostno delo v razredu mora učitelj obvladati širok 

spekter učnih oblik, metod, znati mora uravnavati odnose v razredu, sodelovanje s 

starši in drugimi strokovnimi delavci na šoli. Sposoben mora biti prepoznavanja 

vedenjskih značilnosti, zmožnosti, učnih posebnosti, sodelovanja pri sestavljanju 

načrta za obravnavo, obvladovanja posebnih metod in tehnik obravnave učencev, 

odnosne komunikacije v smislu vzpostavljanja medsebojnih odnosov zaupanja, 

varnosti, ustrezne klime sprejemanja, medsebojnega razumevanja, strpnosti, pomoči, 

reševanja konfliktov. Hkrati meni, da težnja po inkluziji terja pomembne premike v 

učiteljevem ravnanju, ki je osrednji člen uspešnosti inkluzije, saj mora znati ustvariti 

ustrezno učno in socialno okolje. Med najpomembnejšimi premiki pa je gotovo 

premik od učiteljeve vloge posredovalca znanja k vlogi spodbujevalca učenja z 

aktivnimi in v učenca usmerjenimi metodami; 

2. drugi izredno pomemben vidik inkluzije pa je etično-socialni vidik. Opara (2003) 

poudarja, da sta za uspešno inkluzijo potrebna tudi pozitiven odnos in pripravljenost 

slehernega učitelja. Tudi B.Marentič Požarnikova (2003) izpostavlja pomembnost 

premikov v pogledih, pričakovanjih in prepričanjih učiteljev. Zavedati se morajo 

lastnih stališč do »drugačnih« učencev in pri sebi razčistiti morebitne predsodke, 

zadržke, stereotipe, da se zavejo močnega vpliva lastnih pričakovanj na otroke in jih 

znajo uravnavati, da se usmerijo v pozitivno vrednotenje močnih področij vsakega 

otroka na raznih področjih. 

Opara (2005) omenja spoznanja moderne psihoterapije, ki ugotavlja, da otroci (pa ne le 

otroci) sprejemajo od vzgojitelja oziroma učitelja, ki zna z njimi vzpostaviti odnose empatije, 

več kot 40 odstotkov tistega, kar jim ta posreduje. To so znanje, vrednote, stališča. Od tistih, 

ki tega ne znajo, pa le okoli pet odstotkov. 
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3.1  Pozitivno in negativno pojmovanje inkluzije 

 

V vsaki družbi obstajajo različna pojmovanja oziroma vidiki, ki inkluzijo podpirajo ali pa jo 

zavračajo.  

Skalar (2002) navaja prednosti inkluzivne paradigme za vzgojno-izobraževalni proces in za 

cilje vzgojno-izobraževalnega procesa: 

‒ inkluzija je pomemben dejavnik v boju proti revščini, in sicer s pomočjo izobraževanja 

in usposabljanja. Na mednarodnem (globalnem) nivoju, na nacionalnih nivojih in na 

individualnem nivoju; 

‒ inkluzija je učinkovita metoda v funkciji prevencije socialno-patoloških pojavov, 

delikventnosti in narkomanije pri otrocih in mladostnikih; 

‒ inkluzija pomeni učinkovito izrabo virov, namenjenih vzgoji in izobraževanju. 

Uveljavljena inkluzija v šoli povečuje število učno uspešnih otrok. Z inkluzivno 

organiziranim šolskim okoljem pomagamo zaznamovanim in izključenim otrokom 

premostiti dediščino njihove drugačnosti in njihovega marginalnega socialnega 

položaja; 

‒ inkluzija prispeva tudi k socialni klimi v skupini (razredu), kar spodbuja sodelovanje, 

demokratične, kulturne in prijateljske medsebojne odnose, s tem pa tudi enake 

možnosti za vse otroke v skupini. 

Opara (2012) pa negativna stališča opisuje takole: 

študije so pokazale, da so negativna stališča učiteljev in drugih odraslih (staršev in ostalih 

družinskih članov) največja ovira za inkluzijo. Napačno oziroma negativno pojmovanje 

inkluzije oziroma nasprotovanje inkluziji se najpogosteje utemeljuje z argumenti: 

‒ inkluzija je dražja; 

‒ za uresničevanje inkluzije je treba najprej spremeniti družbo in vrednote; 

‒ inkluzija je pozitivna teoretično, ni pa praktična; 

‒ inkluzija zahteva posebne spretnosti in sposobnosti in je težko izvedljiva; 

‒ za inkluzijo je odgovorno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti in ne Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; 



24 

 

‒ inkluzija je specifičen cilj za prizadete. 

Resman (2002) opisuje, da so cilji učnostorilnostnih šol usmerjeni v doseganje čim boljših 

učnih (izobraževalnih) rezultatov. Kakovost take šole se meri po mestu in ugledu, ki ga šola 

ima, (neformalnem) »rangu«, po učni uspešnosti med šolami iste vrste. Če taka tekmovalnost 

med šolami obstaja, potem je pomemben učni uspeh vsakega posameznega učenca. Ko gre za 

učnostorilnostno usmerjeno šolo in na tem temelječo medšolsko tekmovalnost, se ne sprašuje, 

kakšno je socialno okolje in socialno zaledje, v katerem šola dela, ne sprašuje se , ali je na šoli 

veliko ali malo učencev s posebnimi potrebami. Učno neuspešni učenci »rating« šole namreč 

znižujejo. Zato so mnoge šole tudi nenaklonjene sprejemanju takih učencev, se jih otepajo, saj 

znižujejo končni uspeh šol. Takih učencev se želijo znebiti tudi učitelji, ko je učni uspeh 

učencev pri njihovem predmetu pod drobnogledom kolegov ali staršev. 

Tako učnostorilnostno usmerjeno šolstvo in šolska kultura, v kateri so merila kakovosti 

določena od zunaj in vnaprej, kakovost pa se meri po rangu učnih uspehov, ki jih šola in 

učenci dosegajo na trgu znanja, načeloma nista naklonjena individualizaciji in delu z 

marginalnimi skupinami otrok; taka šolsko didaktična »arhitektura« je načeloma (ne pa v 

vsakem primeru) »neprijazna« do otrok s posebnimi potrebami in »neprijazna« do ideje 

inkluzivne šole; inkluzivna šolska skupnost se težko oblikuje v individualiziranem 

(individualističnem) modelu dosežkov (Resman, 2002). 

V učnostorilnostno naravnani šolski kulturi se vprašanja osebnostnega čustvenega, socialnega 

razvoja umikajo šolskemu učenju (izobraževanju); v njej ni mesta za »terapevtsko« delo z 

učenci s posebnimi potrebami. Po tej doktrini naj se otroci/učenci socialnih in drugih 

spretnosti učijo v specialnih institucijah in s terapevti na štiri oči. Ko zagovarjajo tako 

doktrino, še pravijo, da je delo na šoli, v katero so vključeni učenci s posebnimi potrebami, 

tudi dražje (Resman, 2002). 

Logično je, da tisti, ki se zavzemajo za integracijo/inkluzijo, šole, ki se branijo učencev, ki 

utegnejo imeti težave pri učenju, ali oteževati uspešno učenje drugih, označujejo za 

ekskluzivistične. Pravijo, da se v učnostorilnostni šoli spodbuja in vzdržuje ekskluzivistična 

kultura. Ekskluzivistična kultura izloči iz svojega okolja vse, ki ne zmorejo dosegati 

postavljenih (učnih, izobraževalnih) norm. Ekskluzivistična je tista kultura, ki promovira 

enostransko šolsko usmerjenost, ima vgrajene instrumente za selekcijo in spodbuja boj 

(konkurenco) med bolj in manj sposobnimi, med tistimi, ki norme zlahka dosežejo, in tistimi, 

ki jih težko dosežejo, ali pa jih ne morejo doseči (Resman, 2002). 
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Učnostorilnostno naravnana šola in njena kultura je posledica (odsev) političnega, 

ekonomskega in socialnega življenja oziroma realnih (ne deklariranih) in dominantnih 

vrednot, kot so tekmovalnost, odgovornost, nacionalna primerljivost, tržna naravnanost, 

drobitev družine in razvoj socialnopodpornih služb. Danes je pač tako, da te realnosti ni 

mogoče prezreti. Tržna produkcija s svojimi zakoni je neusmiljena. Ko se trg srečuje s 

pomanjkanjem in recesijo, se politika še bolj zavzema za ekskluzivizem. Zaradi tega 

Reynolds, ki velja za enega najpomembnejših raziskovalcev šolskega učnostorilnostnega 

gibanja, meni, da brez bistvenih sprememb v kulturi celotne družbe ne bo mogoče uresničiti 

inkluzivne šole. Pravi, da so tovrstne spremembe brez sprememb v družbi skoraj 

neučinkovite. Zato se ideja inkluzivnosti v tržno usmerjeni ekonomiji in družbi lahko 

uresničuje bolj površinsko. Gibanje za inkluzivno šolo v tržno (porabniško) usmerjeni in 

tekmovalni družbi ima zato omejene možnosti za uspeh (Resman, 2002). 

Nadalje Resman (2002) še razlaga, da za razliko od te doktrine pa inkluzivna šola in 

inkluzivna šolska kultura svojo storilnost usmerjata drugam. Inkluzivna šola je oznaka za 

šolo, ki svojo kulturo razvija v smeri socialne kohezije (D.Hargreaves, 1999, str. 51), kohezije 

življenja med učenci, učitelji in okoljem, ne glede na njihove posebnosti in potrebe. Za 

inkluzijo je pomembno spodbujanje socialne odgovornosti, kooperativnosti, solidarnosti, kar 

so vrednote družbene prihodnosti, ki jih je treba gojiti tudi v šoli. 

Inkluzivna šolska kultura ne ločuje med učenci s posebnimi potrebami in drugimi učenci. V 

inkluzivni šoli so vsi le učenci. V inkluzivni šoli ni dveh kurikulumov, ni posebnega 

programa za učence s posebnimi potrebami in druge učence. Je en sam program, ki se 

prilagaja posameznikom (Resman, 2002). 

Iz zelo praktičnega vidika pozitivnega in negativnega pojmovanja inkluzije pa M.Bratož 

(2004) navaja tako argumente za kot argumente proti inkluziji. Predstavljeni so v 

nadaljevanju. 

Argumenti za inkluzijo: 

‒ otrok se počuti manj odtujenega in drugačnega; manjša je možnost etiketiranja; 

‒ okolje večinske osnovne šole deluje bolj spodbudno in stimulativno na otroka s 

posebnimi potrebami, zlasti na področju govora, komunikacije in pri igri; 

‒ ostali otroci imajo možnost, da spoznajo, da otroci s posebnimi potrebami niso 

manjvredni, da so si v mnogih lastnostih podobni, izgubijo strah pred drugačnostjo ter 
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razvijejo tolerantnejši odnos do njih. Tako se izboljšajo medsebojni odnosi in gradijo 

pristna prijateljstva, ki koristijo obojim; 

‒ v večinski osnovni šoli je več možnosti za pridobivanje različnih in pomembnih 

socialnih izkušenj, večja je možnost socializacije; 

‒ možnost doseganja višje stopnje šolanja je večja v večinski osnovni šoli; 

‒ starši lažje sprejemajo vključitev svojega otroka v večinsko osnovno šolo; 

‒ večinska osnovna šola je bližje kraju bivanja otroka s posebnimi potrebami; 

‒ z inkluzijo v večinsko osnovno šolo tudi širše okolje pripravljamo na sprejem oseb s 

posebnimi potrebami. 

Argumenti proti inkluziji: 

‒ šola s prilagojenim programom ima prilagojene prostore in opremljenost za 

usposabljanje in rehabilitacijo otrok s posebnimi potrebami; 

‒ šola s prilagojenim programom ima dobro kadrovsko zasedbo, kar omogoča 

kompleksno in kontinuirano obravnavo otroka; 

‒ strokovni delavci v šoli s prilagojenim programom so tudi nosilci razvoja programov, 

kar pomembno prispeva h kakovostni edukaciji; 

‒ učitelji – specialni pedagogi bolje poznajo specifične potrebe otroka s posebnimi 

potrebami kot učitelji večinske osnovne šole in so za delo z njimi bolje usposobljeni; 

‒ organizacija dela je v osnovnih šolah s prilagojenim programom enostavnejša: 

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

‒ učitelji v večinskih šolah imajo prevelika pričakovanja in so obremenjeni z 

uresničitvijo in osvojitvijo letnega delovnega načrta. 

 

3.2  Novosti, ki jih prinaša inkluzija za učitelje 

 

B.Marentič Požarnikova (2002) opisuje pogled na inkluzijo kot inovacijo s treh perspektiv. 

House (cit. po Hargreaves s sodelavci, 2002) priporoča, da si vsako večjo inovacijo kritično 

ogledamo vsaj s treh perspektiv: s tehnološke, kulturne in politične. Vsaka od teh perspektiv 

nam razkrije drugačne probleme. 

1. Tehnološka perspektiva gleda na inovacijo predvsem z vidika, kakšni konkretni ukrepi 

so potrebni, da bi se uspešno uveljavila, medtem ko se predvideva, da jo vsi vpleteni 
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brez pomislekov sprejmejo kot pozitivno. V našem primeru to pomeni, da se vprašamo 

predvsem, katera znanja in spretnosti morajo pridobiti učitelji, bodisi med 

izobraževanjem ali v času izpopolnjevanja, da bodo kos upoštevanju individualnih 

posebnosti na novo »vključenih« učencev in vsem drugim nalogam, ki jih ta proces 

terja. V skladu s tem potem predvidimo nove vsebine in tudi nove predmete v 

izobraževanju učiteljev, ustrezne seminarje, morda tudi kakšen (obvezen) modul, saj 

lahko že na prvi pogled ugotovimo, da je tega v sedanjem izobraževanju oz. 

izpopolnjevanju premalo. 

Tehnološka perspektiva predvideva nekatere težave, s katerimi se utegnejo srečati 

učitelji, in meni, da pozna ukrepe, kako te težave zmanjšati, da se vključevanje 

(inkluzija) učencev uresniči čim bolj gladko, brez večjih problemov in zastojev. 

2. Kulturna perspektiva usmerja pozornost na to, kako se določena inovacija razlaga in 

integrira (vključuje) v obstoječe socialno-kulturno okolje šole. Pri vsaki večji inovaciji 

gre v bistvu za »interakcijo kultur« ‒ nove ideje se morajo vključiti v »kulturno 

zgodovino« institucije. V danem primeru gre za to, kako se v šoli obravnavajo in 

vrednotijo »drugačni« učenci. V naši prevladujoči šolski kulturi se učenci (pa tudi 

učitelji) vse bolj vrednotijo po šolskih dosežkih, ti pa po doseganju zastavljenih, čim 

bolj natančno merljivih standardov in to zlasti na jezikovno matematičnem področju 

ter na področju naravoslovnih in družboslovnih znanj; v ozadju ostajajo umetnostno-

tehniško-praktično naravnana področja ter področje socialnih odnosov (medsebojne 

inteligence po Gardnerju). Vse večjo težo dobiva proces ocenjevanja (v primerjavi s 

procesom učenja) ter primerjanje in razvrščanje učencev glede na dosežke. 

Prevladujejo produkti nad procesi, vsebinsko (deklarativno) nad procesnim 

(proceduralnim) znanjem, »podajanje vsebin« nad »razvijanjem spretnosti«, 

tekmovalni nad sodelovalnimi odnosi. 

Premik, ki ga terja proces inkluzije, je v tem, da naj bi se pri vsakem učencu 

prepoznala, razvijala in cenila njegova »močna področja«, pri čemer naj se doseganje 

enotnih standardov sicer spodbuja, nima pa vseobvladujoče teže. Šola naj bi učencem 

ponudila vrsto možnosti za razvoj raznolikih zmožnosti pa tudi pomoč in oporo za 

doseganje osnovnih ciljev. Bečaj (Bečaj, 2001, str. 34‒35) govori s tem v zvezi o 

razliki med tradicionalno storilnostjo in kulturo dobre skupnosti. V ta namen bi morali 

sistematično poglabljati usposobljenost učiteljev za tako delo pa tudi za oblike 
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sodelovanja med učitelj na šoli in tudi ponovno premisliti nekatere sistemske ukrepe. 

S tem pa smo pri naslednji perspektivi. 

3. (Šolsko) politična perspektiva. Ta upošteva, da gre pri vsaki inovaciji za preplet 

različnih interesov posameznih skupin in ideologij, za njihovo spopadanje, 

usklajevanje, torej za vprašanja moči in vpliva njihovih nosilcev na sami šoli ter širše 

– na prostoru med učitelji, šolo, starši ter nosilci šolske politike. Mikropolitična 

situacija obsega odnose med učitelji, učenci in starši; makropolitična pa med šolo in 

širšimi ukrepi (zakonodajo, financiranjem, izobraževanjem, napredovanjem, 

nagrajevanjem učiteljev ...). 

 

Nadalje se B.Marentič Požarnikova (2002) sprašuje, kaj pomeni upoštevanje vseh teh naštetih 

perspektiv za izobraževanje učiteljev. 

a) Nekaj primerov potrebnega znanja (informiranosti): 

‒ da pozna glavne vrste razvojnih motenj, razvojne značilnosti npr. učencev s 

specifičnimi učnimi težavami, z okvarami čutil, motnjami pozornosti, 

hiperaktivnih ..., vendar ne v obliki »nalepk« ali klišejev, delno tudi doslej znane 

vzroke ter 

‒ nekatere možne načine obravnave teh otrok, delokrog in usposobljenost različnih 

strokovnjakov, inštitucije, zakonodajo. 

b) Nekaj primerov spretnosti in veščin, ki jih učitelj potrebuje za uspešno delo: 

‒ da prepoznava nekatere vedenjske značilnosti, zmožnosti, učne posebnosti 

(podrobnejša diagnoza sicer ni stvar učitelja, le »grobo« razlikovanje npr. med 

»površnostjo« in legasteničnimi težavami); 

‒ da sodeluje pri sestavljanju načrta obravnave teh otrok; 

‒ da obvlada širši repertoar posebnih metod, tehnik obravnave, na primer posebne 

vaje, uvajanje v strategije učenja, uravnavanje vedenja – vedenjsko zasnovane 

tehnike; kognitivno zasnovane; posebne vaje ... – in to ob sodelovanju z drugimi 

strokovnjaki; 

‒ da obvlada odnosno komunikacijo v smislu, kako v razredu vzpostaviti 

medsebojne odnose zaupanja, varnosti, primerno klimo sprejemanja (otrok s 
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posebnimi potrebami), medsebojnega razumevanja, pomoči, strpnega reševanja 

konfliktov ...; 

‒ da zna sodelovati s starši, z drugimi učitelji, zlasti pa s specializiranimi 

strokovnjaki in inštitucijami. 

c) Nekaj primerov stališč in vrednot: 

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

predsodke, stereotipe; 

‒ da se zave močnega vpliva lastnih pričakovanj na otroke, jih zna uravnavati; 

‒ da se usmeri v pozitivno vrednotenje »močnih« točk vsakega otroka in to na 

raznih področjih. 

 

3.3  Odgovorna in neodgovorna inkluzija 

 

Zelo korektno je odgovorno in neodgovorno inkluzijo opredelila M.Lipec Stoparjeva (2015): 

Odgovorna inkluzija Neodgovorna inkluzija 

Prioriteta je dobrobit učenca, torej njegov 

akademski in socialni napredek v 

razredu. Sprotno spremljanje, 

ocenjevanje in ugotavljanje primernosti 

umestitve otroka je usodno za uspešnost 

inkluzije. 

Prioriteta je prostor vključenosti učenca. 

Otrokovo akademsko in socialno 

napredovanje ni toliko pomembno kot to, 

kam otroka vključiti. Pomembno je, da je 

otrok vključen v običajen razred. 

 

Odgovorna inkluzija Neodgovorna inkluzija 

Poskrbljeno je za ustrezne vire 

(materialne in osebne). 

Dodatni viri niso najpomembnejši za 

vključitev otroka. 

 

Odgovorna inkluzija Neodgovorna inkluzija 

Ohranjen je kontinuum pomoči in 

programov. 

Popolna inkluzija je edina možnost za 

otroka s posebnimi potrebami. 
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Odgovorna inkluzija Neodgovorna inkluzija 

Model pomoči otroku se sproti preverja 

in po potrebi spreminja in prilagaja. 

Model pomoči je uveden in 

implementiran. Če gre kaj narobe, ni kriv 

model, pač pa tisti, ki so ga izvajali. 

 

Odgovorna inkluzija Neodgovorna inkluzija 

Stalno strokovno razvijanje kadrov. Razvoj kadrov ni del modela inkluzije. 

 

Odgovorna inkluzija Neodgovorna inkluzija 

Učitelji in ostalo osebje razvijajo svojo 

lastno filozofijo inkluzije. Ta njihov 

vpogled vodi vse njihovo delovanje na 

šoli in razvija kulturo sprejemanje za vse 

učence. 

Šola ne razvija celostne inkluzivne 

filozofije. Posamezni učitelji so udeleženi 

in razumejo pomen inkluzije, ni pa to del 

usmeritve celotne šole. 

 

Odgovorna inkluzija Neodgovorna inkluzija 

Stalno se razvijajo programi in načini 

poučevanja, ki so namenjeni vsem 

učencem (ne le tistim s posebnimi 

potrebami). 

Programi in prilagoditve so pomembne le 

zaradi otrok s posebnimi potrebami. 
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3.4  Timsko delo 

 

3.4.1  Opredelitev timskega dela 

 

V Pedagoški enciklopediji (1998, str. 446) je timsko delo učiteljev opredeljeno kot »oblika 

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

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

katere namen je doseči skupne cilje.« 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1994, str. 1397) je tim opredeljen kot »skupina 

ljudi, ki opravlja skupno delo, delovna skupina«. 

 

3.4.2  Inkluzivni in šolski timi 

 

V inkluzivni vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami ima ključno vlogo učitelj, 

saj edino on lahko poskrbi za inkluzivno klimo v razredu, za ustrezno poučevanje s 

prilagoditvami procesa poučevanja in preverjanja znanja. Vse to pa učitelj zmore le s pomočjo 

šolskega tima (ravnatelja, svetovalnih delavcev, učiteljev, staršev itd.), ker šolski tim učitelja 

podpira in ojačuje. Učitelj sam ne more uspešno vključiti otroka z izrazitejšimi posebnimi 

potrebami v razred, ampak le timsko delo omogoča uspeh. Učitelj se tako izogne strahu, da ni 

dovolj usposobljen za delo z otrokom s posebnimi potrebami, in dobi potrebno pomoč in 

podporo. Člani šolskega tima učitelju pomagajo pri prilagajanju vzgojno-izobraževalnega 

procesa, posredujejo znanja in strategije za učinkovito delo z otrokom, pomagajo pri 

reševanju problemov, nudijo pomoč in podporo v kriznih trenutkih itd. Učitelj in drugi 

strokovni delavci brez podpore vodstva ne morejo uvajati sprememb, potrebnih za razvoj 

inkluzivne šole (Kavkler, 2010). 

Vloga inkluzivnega tima je zastavljena širše kot individualna obravnava otroka s posebnimi 

potrebami na šoli. Člani inkluzivnih timov niso v prvi vrsti odgovorni in zadolženi za delo z 

otrokom s posebnimi potrebami, ampak svetujejo šolskemu timu, ga usposabljajo za 

inkluzivno obravnavo konkretnega otroka s posebnimi potrebami in pomagajo pri izvedbi 



32 

 

posameznih korakov procesa vključevanja. Šolski strokovni delavci s pomočjo inkluzivnega 

tima pridobivajo konkretna znanja in strategije za delo z otrokom s posebnimi potrebami, ki 

so uporabni tudi v procesu poučevanja vseh učencev (Kavkler, 2010). 

 

M.Kavkler (2010) navaja naloge inkluzivnega tima: 

‒ sodelovanje s šolskim timom (z učencem s PP, s starši, učiteljem ter drugimi 

strokovnimi delavci šole) z namenom učinkovitega vključevanja OPP; 

‒ razvoj veščin timskega dela; 

‒ skupno načrtovanje dela inkluzivnega in šolskega tima, organizacija oblik pomoči, 

reševanja problemov pri vključevanju OPP itd.; 

‒ usposabljanje šolskih timov za učinkovitejše delo z OPP, kar povečuje kompetence 

članov šolskega tima za uspešnejše delo z vsemi učenci; 

‒ nudenje pomoči, ko in kjer jo šolski tim potrebuje (npr: diagnostična ocena na 

izobraževalnih in socialnih področjih, izdelava IP, prilagoditve, različne oblike 

obravnave, treningi, iskanje virov pomoči itd.); 

‒ priprava predavanj in usposabljanj za učitelje in starše, delavnice za učence itd.; 

‒ promoviranje in širjenje inkluzivne kulture v lokalni skupnosti. 

Vloga šolskega tima: 

‒ išče načine, da pride otrok s posebnimi potrebami do zastavljenih ciljev; 

‒ načrtuje in izpelje individualiziran program za posameznega otroka s posebnimi 

potrebami; 

‒ seznanja starše ter sodeluje z njimi; 

‒ sodeluje med seboj (I. Adlešič, M. Ferkolj Smolič, I. Fišter, M. Murgelj, 2010). 

 

3.5  Individualizirani programi vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 

potrebami 

 

Individualizirani program je načrt individualizacije vzgojno-izobraževalnega in razvojno-

rehabilitacijskega dela posameznega otroka oziroma učenca. Je osnovno vodilo 

učiteljev/vzgojiteljev in staršev pri zadovoljevanju posebnih potreb otroka, prilagojen 

potrebam posameznega učenca in tako zanj enako pomemben kot učni načrt ali kurikulum za 
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vrtce. Za šolske OPP je cilj IP predvsem opredeliti prilagoditve poučevanja, ki so izražene v 

ciljih, skladnih z dosežki OPP na učnem področju, in z ravnijo prilagojenega vedenja, za 

predšolske OPP v vrtcu pa razvoju kognitivnih procesov in socialne kompetentnosti (Bela 

knjiga, 2011). 

Ko smo pri nas postavljali temelje za nov koncept vzgoje in izobraževanja OPP, smo pomen 

in vlogo individualiziranega programa povzeli iz tujine. Razlogi za uvedbo so bili podobni kot 

v drugih državah. Velik del populacije otrok s posebnimi potrebami se vključuje v redne vrtce 

in šole, s čimer vrtci in šole postajajo še bolj heterogeni. Otroci s posebnimi potrebami imajo 

lahko različno predznanje. Potrebujejo pa tudi prilagojeno izvajanje programov oziroma 

programe prilagojene tako, da se upošteva posebnosti vsakega otroka s posebnimi potrebami 

(Opara, 2005). 

Opara (prav tam) razlaga, da je individualizirani program tudi pri nas postal bistvena 

sestavina vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami in način dela z njimi. Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami določa, da je za vse usmerjene otroke treba izdelati 

individualizirani program. Tako za tiste, ki so vključeni v programe s prilagojenim izvajanjem 

in z dodatno strokovno pomočjo kot tudi za tiste, ki so vključeni v druge prilagojene 

programe izobraževanja oziroma posebne oziroma vzgojne programe. Zakon natančno 

predpisuje postopke. Vrtec, šola oziroma zavod so dolžni izdelati individualizirani program 

vzgoje in izobraževanja najkasneje v roku 30 dni od sprejema otroka. V ta namen ravnatelj 

vrtca, šole ali zavoda imenuje strokovno skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci vrtca, 

šole ali zavoda in drugi strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju programa vzgoje in 

izobraževanja. V praksi se slišijo opozorila, da je rok za izdelavo individualiziranega 

programa prekratek. Morda je to delno res le tedaj, ko vrtec oziroma šola na novo sprejmeta 

otroka s posebnimi potrebami. V vseh drugih primerih pa, ko je otrok oziroma učenec že v 

vrtcu, šoli ali zavodu, imajo vrtec, šola ali zavod že dovolj informacij o otroku in se program 

le dopolnjuje. Zakon je tu zelo konkreten, saj določa, da pri pripravi individualiziranega 

programa sodelujejo tudi starši. Ob tem je treba povedati, da so starši zelo pomemben 

dejavnik, ki ga ni mogoče zaobiti. To pa ne pomeni, da bodo starši sodelovali tako kot učitelji 

ali drugi strokovni sodelavci; starši lahko s svojimi informacijami o otroku pripomorejo, da 

bo program res individualiziran in bo upošteval vse otrokove posebnosti. Nedvomno pa 

morajo biti starši seznanjeni s cilji in načini dela z otrokom tudi zato, da bodo lahko svoje 

delo z otrokom uskladili s programom. Le tako pripravljen program bo lahko ključen 

dokument za delo z otrokom. 
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Zakon izrecno zahteva, da je priprava individualiziranega programa timsko delo, v katerem 

morajo sodelovati učitelji in drugi notranji in zunanji strokovni sodelavci ter starši. V timu 

morajo biti vsi udeleženi strokovnjaki enakovredni. Vsak prispeva k pripravi in uresničevanju 

individualiziranega programa skladno s svojo stroko oziroma disciplino in učno-vzgojnim 

procesom. Obstaja lahko le moderator kot formalni vodja tima (Opara, 2005). 

 

Kaj naj individualizirani program vsebuje? 

Opara (2010) razlaga, da se z individualnimi programi precej ukvarjajo strokovnjaki v tujini. 

Ko oblikujejo koncepte in modele, izhajajo iz svojih pogojev, zato bi bilo težko kateri koli 

model k nam kar prenesti. 

Predstavlja dva modela IP, in sicer nemškega in ameriškega.  

Nemški model po D. Eggertu: 

 Podatki o otroku – kratka predstavitev : 

I. ocena lastne osebnosti otroka z vidika vpogleda v situacijo in potrebe z zornega 

kota otroka samega; 

II. tabelarni pregled osebnih dogodkov v toku življenja in šolanja otroka; 

III. zunajšolska življenjska situacija otroka; 

IV. pogled na situacijo in posebne potrebe z različnih zornih kotov; 

V. opis trenutnega stanja razvoja na področju motorike, senzorike, zaznavanja in 

doživljanja lastnega telesa; 

VI. orientacija v okviru življenjskega okolja; 

VII. socialno vedenje; 

VIII. vedenje pri učenju in delu 

IX. vedenje pri govoru in komunikaciji; 

X. razvojna raven na posameznih področjih učenja; 

XI. povzetek opazovanj in premisleka o izdelavi spodbud; 

XII. razvojni protokol. 

Ameriški model po R. L. Taylorju pa vsebuje: 

1. dokumentacijo o tem, kako otrok uspeva pri tekočem vzgojno-izobraževalnem delu; 

2. identifikacijo letnih vzgojno-izobraževalnih ciljev; 
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3. identifikacijo obdobnih vzgojno-izobraževalnih ciljev; 

4. navedbo vrst in trajanja oblik vzgoje in izobraževanja, ki so primerne otrokovim 

potrebam in so naravnane na cilje in smotre; 

5. identifikacijo procedur in lestvic za vrednotenje otrokovega napredka v smislu 

doseganja smotrov in ciljev. 

Opara (prav tam) govori, da bi bilo za naše potrebe smiselno modificirati Taylorjev model, in 

sicer v tem smislu, da bi tako pripravljen individualizirani program ustrezal potrebam in 

ciljem, ki jih določa zakon, drugi predpisi in pravila. Individualiziran program mora namreč 

določati cilje in pokazati, kako delati z otrokom s posebnimi potrebami. Odgovoriti mora na 

naslednja vprašanja: 

‒ kako prilagoditi organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela; 

‒ določitev oziroma prilagoditev prostora; 

‒ učno mesto otroka s posebnimi potrebami v skupini oziroma razredu; 

‒ ureditev oziroma prilagoditev šolskega prostora; 

‒ raba pripomočkov, opreme, dodatnih gradiv; 

‒ časovne in druge prilagoditve; 

‒ katere metode in strategije učenja in poučevanja uporabljati; 

‒ kakšna bo organizacija časa; 

‒ kako prilagoditi način preverjanja in ocenjevanja znanja; 

‒ kakšen bo obseg, vrsta in način izvajanja dodatne strokovne pomoči. 

Ob upoštevanju omenjenega naj bi individualiziran program vseboval naslednje sestavine: 

‒ podatke o otroku s posebnimi potrebami; 

‒ določitev letnih vzgojno-izobraževalnih ciljev; 

‒ določitev obdobnih vzgojno-izobraževalnih ciljev; 

‒ izvedbeni načrt dela z otrokom; 

‒ evalvacijo individualiziranega programa. 
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4. EMPIRIČNI DEL 
 

4.1  Opredelitev problema 

 

Problem raziskave je ugotoviti, kakšna stališča zavzemajo osnovnošolski učitelji v Savinjski 

dolini do inkluzije otrok s posebnimi potrebami v večinske osnovne šole. Poleg stališč 

učiteljev nas v raziskavi zanimajo tudi ostali dejavniki, ki vplivajo na uspešno inkluzijo otrok 

s posebnimi potrebami v večinske osnovne šole: prostorski in materialni pogoji, sodelovanje 

učiteljev v strokovnih timih, motivacijski dejavniki, dodatna izobraževanja, pomoč strokovnih 

sodelavcev, predhodna znanja in izkušnje učiteljev ter sodelovanje s starši. 

Poleg strokovne literature nam bo za izhodišče diplomske naloge v pomoč doktorska 

disertacija gospe Tatjane Pretnar z naslovom Medkulturna analiza stališč učiteljev do 

inkluzije otrok s posebnimi potrebami, kjer je bila narejena primerjava stališč učiteljev do 

inkluzije otrok s posebnimi potrebami v osnovne šole v Sloveniji in na Slovaškem. Sami 

želimo problem raziskovanja umestiti v regijo, iz katere izhajamo (Savinjska dolina).  

4.2  Cilji raziskave 

 

Cilji raziskave so analiza stališč učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami v osnovne 

šole: 

‒ kakšno je stališče učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami v osnovne šole; 

‒ kakšno je sodelovanje strokovnih sodelavcev pri inkluziji otrok s posebnimi potrebami 

v osnovne šole; 

‒ kakšno je mnenje učiteljev do njihove usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi 

potrebami; 

‒ kakšna je motivacijska naravnanost učiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami; 

‒ učiteljeva ocena prostorskih in materialnih pogojev za delo z otroki s posebnimi 

potrebami; 

‒ kakšno je mnenje učiteljev o sodelovanju s starši otrok s posebnimi potrebami; 

‒ kakšen vpliv imajo vrsta izobrazbe, delovna doba in poučevanje na razredni stopnji ali 

predmetni stopnji na uspešno inkluzijo otrok s posebnimi potrebami v osnovne šole; 
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‒ katere so, po mnenju učiteljev, največje ovire za uspešno inkluzijo otrok s posebnimi 

potrebami v osnovne šole. 

 

Kljub zakonsko dobro zasnovani inkluziji otrok s posebnimi potrebami v osnovne šole je cilj 

raziskave podati predloge za odpravo morebitnih pomanjkljivosti in učinkovitosti inkluzivne 

prakse. 

4.3 Raziskovalne hipoteze 

 

Na podlagi ciljev raziskave smo postavili naslednje hipoteze: 

 HIPOTEZA 1: Stališča učiteljev se glede na vrsto izobrazbe razlikujejo. 

 HIPOTEZA 2: Stališča učiteljev se glede na delovno dobo razlikujejo. 

 HIPOTEZA 3: Stališča učiteljev se glede na to, na kateri stopnji poučujejo (razredna ali 

predmetna stopnja) razlikujejo. 

 HIPOTEZA 4: Večina učiteljev ni dovolj usposobljenih za delo z otroki s posebnimi 

potrebami. 

 HIPOTEZA 5: Učitelji na fakulteti niso pridobili dovolj znanj za delo z otroki s 

posebnimi potrebami. 

 HIPOTEZA 6: Šola učiteljem ne nudi dovolj dodatnega izobraževanja za delo z otroki s 

posebnimi potrebami. 

 HIPOTEZA 7: Sodelovanje strokovnega tima na osnovni šoli je zadovoljivo. 

 HIPOTEZA 8: Prostorski pogoji in materialna opremljenost šol ni dovolj primerna za 

delo z otroki s posebnimi potrebami. 

 HIPOTEZA 9: Delo z otroki s posebnimi potrebami zahteva dodatno delo in večji napor 

učitelja. 

 HIPOTEZA 10: Učitelji ocenjujejo delo z otroki s posebnimi potrebami kot breme in ne 

kot izziv. 

 HIPOTEZA 11: Učitelji za delo z otroki s posebnimi potrebami niso dovolj motivirani 

oz. nagrajeni. 

 HIPOTEZA 12: Sodelovanje staršev otrok s posebnimi potrebami in učiteljev je 

zadovoljivo. 
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4.4 Raziskovalna metoda  

 

Empirično raziskavo smo izvedli z deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo. 

Podatke, pridobljene s kvantitativnim pristopom, in sicer s tehniko anketiranja, smo analizirali 

z računalniškim programom Microsoft Excel. Dobljene rezultate smo predstavili grafično in 

tabelarično. 

4.4.1  Opis vzorca 

 

Vzorec učiteljev v osnovnih šolah je neslučajnosten, namenski: na petih osnovnih šolah v 

Savinjski dolini (na vsaki šoli 25 učiteljev, ki imajo izkušnje z otroki s posebnimi potrebami). 

Struktura vzorca učiteljev je predstavljena glede na izobrazbo, delovno mesto in delovno 

dobo. 

Struktura vzorca glede na izobrazbo 

Tabela 3: Struktura učiteljev po izobrazbi 

 

 

 

 

 

IZOBRAZBA 

Srednja F 0 

% 0 

Višja F 24 

% 33,3 % 

Visoka F 46 

% 63,9 % 

Magisterij F 2 

% 2,8 % 

Doktorat F 0 

% 0 

Skupaj F 72 

% 100 % 
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Graf 1: Struktura učiteljev po izobrazbi 

 

Iz Grafa 1 je razvidno, da je največji del populacije učiteljev z visoko izobrazbo (63,9 %), 

najmanj je učiteljev z magisterijem (2,8 %), tretjina učiteljev pa ima višjo izobrazbo (33,3 %). 

Z doktoratom in srednjo izobrazbo ni nobenega učitelja. 

Struktura vzorca glede na delovno mesto 

Tabela 4: Struktura učiteljev glede na delovno mesto 

 

 

 

DELOVNO MESTO 

Razredni pouk f 37 

% 51,4 % 

Predmetni pouk f 35 

% 48,6 % 

Skupaj f 72 

% 100 % 

 

 

Graf 2: Struktura učiteljev glede na delovno mesto 

 

višja

visoka

magisterij

učitelj razrednega pouka

učitelj predmetnega pouka
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Iz Grafa 2 je razvidno, da je anketni vprašalnik izpolnjevalo skoraj polovica učiteljev 

predmetnega pouka (48,6 %) in dobra polovica učiteljev razrednega pouka (51,4 %). 

 

Struktura vzorca glede na delovno dobo 

Tabela 5: Struktura učiteljev glede na delovno dobo 

 

 

 

 

DELOVNA DOBA 

1–10 let f 12 

% 16,7 % 

11–20 let f 18 

% 25 % 

21–30 let f 19 

% 26,4 % 

31 let in več f 23 

% 31,9 % 

Skupaj f 72 

% 100 % 

 

 

Graf 3: Struktura učiteljev glede na delovno dobo 

 

Iz Grafa 3 je razvidno, da je največ učiteljev z 31 in več let delovne dobe (31,9 %), sledijo jim 

učitelji z 21‒30 let delovne dobe (26,4 %), nato učitelji z 11‒20 let delovne dobe, najmanj je 

učiteljev z najmanj delovne dobe, od 1‒10 let (16,7 %). 

 

1-10 let

11-20 let

21-30 let

31 let in več
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4.4.2    Merski instrumenti 

 

 Tehnika zbiranja podatkov je anketiranje, kot merski instrument pa smo uporabili anketni 

vprašalnik, ki je vseboval anketna vprašanja zaprtega in odprtega tipa. 

Pri vprašanjih zaprtega tipa nas je zanimalo, s kakšnimi otroki s posebnimi potrebami imajo 

učitelji izkušnje, njihova stališča do inkluzije, njihova usposobljenost za poučevanje otrok s 

posebnimi potrebami, učiteljeva znanja, pridobljena na fakulteti, dodatna izobraževanja, 

sodelovanje s strokovnimi sodelavci in starši, primernost prostorskih in materialnih pogojev 

in motivacijska naravnanost učiteljev. 

Pri vprašanjih odprtega tipa pa smo ugotavljali, kateri pogoji bi morali biti zagotovljeni pri 

vključevanju otroka s posebnimi potrebami v večinske osnovne šole in na kakšne težave so 

naleteli učitelji pri delu z otroki s posebnimi potrebami. 

4.4.3   Postopek in potek raziskave 

 

Anketiranje je potekalo v mesecu septembru in oktobru 2015. Anketne vprašalnike smo 

razdelili na petih osnovnih šolah v Savinjski regiji (I. OŠ Žalec, OŠ Prebold, OŠ Petrovče, OŠ 

Šempeter in OŠ Braslovče). Na vsako šolo smo dali 25 anketnih vprašalnikov, ki so jih 

ravnatelji premo sorazmerno razdelili učiteljem razrednega in predmetnega pouka, ki imajo 

izkušnje z otroki s posebnimi potrebami. 

Od 125 oddanih anketnih vprašalnikov smo dobili izpolnjenih 91, od teh pa jih je bilo 

pravilno izpolnjenih 72. 

 

4.5  Analiza podatkov  

 

Podatke smo statistično obdelali s programom Microsoft Excel. Pri tem smo za opisne 

spremenljivke izračunali absolutne frekvence in strukturne odstotke, za numerične 

spremenljivke pa aritmetične sredine in standardne deviacije. Raziskovalne hipoteze smo 

preverili z χ
2
-testom za neodvisne vzorce in z χ

2
-testom za eno spremenljivko. 

Rezultate smo prikazali tabelarično in grafično.  
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Tabela 6: S kakšnimi otroki s posebnimi potrebami imate izkušnje (možnih je več 

odgovorov)? 

Motnje v duševnem razvoju f 2 

% 2,8 % 

Slepi in slabovidni f 12 

% 16,7 % 

Gluhi in naglušni f 11 

% 15,3 % 

Govorno-jezikovne motnje f 37 

% 51,4 % 

Gibalno ovirani f 16 

% 22,2 % 

Čustvene in vedenjske motnje f 39 

% 54,2 % 

Dolgotrajno bolni f 20 

% 27,8 % 

Primanjkljaj na posameznem področju učenja f 57 

% 79,2 % 

Avtisti f 39 

% 54,2 % 

 

Iz Tabele 6 je razbrati, da imajo učitelji največ izkušenj z otroki s primanjkljaji na 

posameznem področju učenja (79,2 %), zelo visok odstotek jih ima izkušnje tudi z otroki s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami (54,2 %), avtisti (54,2 %) in z otroki z govorno-

jezikovnimi motnjami (51,4 %). Sledijo jim učitelji z izkušnjami z dolgotrajno bolnimi otroki 

(27,8 %), z gibalno oviranimi otroki (22,2 %), s slepimi in slabovidnimi otroki (16,7 %) ter 

gluhimi in naglušnimi otroki (15,3 %). Najmanj izkušenj imajo učitelji z otroki z motnjami v 

duševnem razvoju (2,8 %). 

Tabela 7: Kakšno je vaše stališče do inkluzije? 

Menim, da je potrebno otroke s posebnimi potrebami 

vključevati v večinske osnovne šole. 

f 32 

% 44,4 % 

Menim, da se morajo otroci s posebnimi potrebami 

izobraževati v specializiranih ustanovah. 

f 37 

% 51,4 % 

Nimam mnenja. f 3 

% 4,2 % 

Skupaj f 72 

% 100% 
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Iz Tabele 7 je razbrati, da več kot polovica učiteljev meni, da se morajo otroci s posebnimi 

potrebami izobraževati v specializiranih ustanovah (51,4 %), 44,4 % učiteljev pa je mnenja, 

da je potrebno otroke s posebnimi potrebami vključevati v večinske osnovne šole. Preseneča 

tudi rezultat, da 4,2 % učiteljev sploh nima mnenja o vključevanju otrok s posebnimi 

potrebami v večinske osnovne šole (4,2 %). 

Tabela 8: Ali menite, da ste dovolj usposobljeni za poučevanje otrok s posebnimi potrebami? 

Sem dovolj usposobljen/a. f 8 

% 11,1 % 

Sem premalo usposobljen/a. f 64 

% 88,9 % 

Skupaj 

 

f 72 

% 100 % 

 

Velika večina učiteljev meni, da je za poučevanje otrok s posebnimi potrebami premalo 

usposobljena (88,9 %), le 11,1 % učiteljev je mnenja, da so za to delo dovolj usposobljeni. 

Tabela 9: Ste na fakulteti dobili dovolj znanj za poučevanje otrok s posebnimi potrebami? 

Da  f 0 

% 0 

Premalo f 33 

% 45,8 % 

Ne f 39 

% 54,2 % 

Skupaj f 72 

% 100 % 

 

Rezultati kažejo, da več kot polovica učiteljev na fakulteti ni dobila dovolj znanj za 

poučevanje otrok s posebnimi potrebami (54,2 %), 45,8 % učiteljev pa je mnenja, da je bilo 

teh znanj premalo. Nihče od anketiranih učiteljev pa ni odgovoril, da je dobil na fakulteti 

dovolj znanj za poučevanje otrok s posebnimi potrebami. 

Tabela 10: Ste se v zadnjih letih udeležili kakšnega dodatnega izobraževanja za delo z otroki s 

posebnimi potrebami? 

Da f 43 

% 59,7 % 

Ne  f 17 

% 23,6 % 

Premalo f 12 

% 16,7 % 

Skupaj f 72 

% 100% 
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Iz podatkov lahko ugotovimo, da se je dodatnih izobraževanj za delo z otroki s posebnimi 

potrebami udeležilo kar 59,7 % učiteljev, 23,6 % se jih ni udeležilo nobenega izobraževanja, 

16,7 % učiteljev pa je mnenja, da je bilo dodatnih izobraževanj premalo. 

 

Tabela 11: Kdaj ste bili obveščeni o prihodu otroka s posebnimi potrebami v razred? 

Več kot dva meseca prej. f 22 

% 30,6 % 

Več kot mesec dni prej. f 16 

% 22,2 % 

Manj kot mesec dni prej. f 34 

% 47,2 % 

Skupaj f 72 

% 100 % 

 

O prihodu otroka s posebnimi potrebami v razred je bil manj kot mesec dni prej obveščen 

največji odstotek učiteljev (47,2 %), 30,6 % učiteljev je bilo obveščenih več kot dva meseca 

prej in 22,2 % učiteljev je za prihod otroka izvedelo več kot mesec dni prej. 
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Tabela 12: Za katere otroke s posebnimi potrebami se zdite dovolj usposobljeni, da jim nudite 

pomoč (možnih je več odgovorov)? 

Motnje v duševnem razvoju f 1 

% 1,4 % 

Slepi in slabovidni f 3 

% 4,2 % 

Gluhi in naglušni f 1 

% 1,4 % 

Govorno-jezikovne motnje f 22 

% 31,9 % 

Gibalno ovirani f 19 

% 26,4 % 

Čustvene in vedenjske motnje f 15 

% 20,8 % 

Dolgotrajno bolni f 18 

% 25 % 

Primanjkljaj na posameznem področju učenja f 54 

% 75 % 

Avtisti f 4 

% 5,6 % 

 

Največ učiteljev se zdi dovolj usposobljenih za delo z učenci s primanjkljajih na posameznih 

področjih učenja (75 %), sledijo jim učenci z govorno-jezikovnimi motnjami (31,9 %), 

gibalno ovirani učenci (26,4 %), dolgotrajno bolni učenci (25 %) in učenci s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami (20,8 %). Manjši pa so odstotki pri učencih avtistih (5,6 %), pri slepih 

in slabovidnih (4,2 %), pri učencih z motnjami v duševnem razvoju (1,4 %) ter pri gluhih in 

naglušnih učencih (1,4 %). 

Tabela13 Pri katerih aktivnostih ste sodelovali v strokovnem timu (možnih je več 

odgovorov)? 

Priprava individualiziranega programa 

 

f 58 

% 80,6 % 

Evalvacija individualiziranega programa f 46 

% 63,9 % 

Strokovni aktivi f 52 

% 72,2 % 

Redne konzultacije s specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom 

f 22 

% 30,6 % 

Nisem sodeloval/a pri nobeni aktivnosti f 4 

% 5,6 % 
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Najvišji odstotek učiteljev (80,6 %) je odgovorilo, da so sodelovali pri pripravi 

individualiziranega programa, 72,2 % učiteljev je sodelovalo v strokovnih aktivih, 63,9 % 

učiteljev je sodelovalo pri evalvaciji individualiziranega programa, medtem ko je le 30,6 % 

učiteljev imelo redne konzultacije s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, 5,6 % 

učiteljev pa ni sodelovalo pri nobeni aktivnosti. 

Tabela 14: Kateri strokovni sodelavci vam nudijo pomoč in svetovanje pri delu z otroki s 

posebnimi potrebami (možnih je več odgovorov)? 

Specialni in rehabilitacijski pedagog 

na šoli 

f 55 

% 76,4 % 

Mobilni specialni in rehabilitacijski 

pedagog 

f 21 

% 29,2 % 

Svetovalna delavka na šoli f 46 

% 63,9 % 

Drugi učitelji na šoli f 31 

% 43,1 % 

Zunanji strokovni sodelavci f 10 

% 13,9 % 

Ravnatelj f 11 

% 15,3 % 

Študijska skupina za otroke s 

posebnimi potrebami 

f 2 

% 2,8 % 

 

Največ pomoči in svetovanja pri delu z otroki s posebnimi potrebami nudijo učiteljem 

specialni in rehabilitacijski pedagogi na šoli (76,4 %) in svetovalne delavke na šoli (63,9 %). 

43,1 % pomoči dobijo učitelji pri drugih učiteljih na šoli in 29,2 % pomoči jim nudijo mobilni 

specialni in rehabilitacijski pedagogi. Manj odstotkov pomoči pa so učitelji deležni od 

ravnatelja (15,3 %), zunanjih strokovnih sodelavcev (13,9 %) in študijske skupine za otroke s 

posebnimi potrebami (2,8 %). 

Tabela 15: Ali menite, da imate na šoli zagotovljene primerne prostorske in materialne pogoje 

za delo z otroki s posebnimi potrebami? 

Da f 21 

% 29,2 % 

Ne  f 51 

% 70,8 % 

Skupaj f 72 

% 100 % 
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Iz Tabele 15 je razvidno, da velik odstotek učiteljev meni, da na šoli niso zagotovljeni 

primerni prostorski in materialni pogoji za delo z otroki s posebnimi potrebami (70,8 %). 

Učiteljev, ki smatrajo, da so ti pogoji zagotovljeni, pa je 29,2 %. 

Tabela 16: Ali zahteva delo z otroki s posebnimi potrebami od vas več napora, dodatno delo? 

Da f 71 

% 98,6 % 

Ne f 1 

% 1,4 % 

Skupaj f 72 

% 100 % 

 

Večina učiteljev je mnenja, da zahteva delo z otroki s posebnimi potrebami več napora in 

dodatno delo (98,6 %), le 1,4 % učiteljev meni nasprotno. 

Tabela 17: Kako bi ocenili delo z otroki s posebnimi potrebami? 

Kot breme f 15 

% 20,8 % 

Kot izziv f 26 

% 36,1 % 

Kot del nalog učitelja f 31 

% 43,1 % 

Skupaj f 72 

% 100 % 

 

Pri oceni dela je največ učiteljev odgovorilo, da jemljejo delo z otroki s posebnimi potrebami 

kot del nalog učitelja (43,1 %). Da jim je delo kot izziv, je odgovorilo 36,1 %, najmanj 

učiteljem pa je delo z otroki s posebnimi potrebami v breme (20,8 %). 

Tabela 18: Ste za delo z otroki s posebnimi potrebami dodatno nagrajeni? 

Da f 6 

% 8,3 % 

Ne f 63 

% 87,5 % 

Premalo f 3 

% 4,2 % 

Skupaj f 72 

% 100 % 
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Večina učiteljev (87,5 %) ni dodatno nagrajenih za delo z otroki s posebnimi potrebami, 8,3 

% učiteljev je odgovorilo, da so dodatno nagrajeni in 4,2 % jih meni, da so za to delo premalo 

dodatno nagrajeni. 

Tabela 19: Kako pogosto se starši otrok s posebnimi potrebami udeležujejo oblik sodelovanja 

z vami? 

Pogosto f 31 

% 43,1 % 

Redko f 34 

% 47,2 % 

Nikoli f 7 

% 9,7 % 

Skupaj f 72 

% 100 % 

 

Skoraj polovica učiteljev (47,2 %) ugotavlja, da se starši otrok s posebnimi potrebami redko 

udeležujejo oblik sodelovanja z učitelji. 43,1 % učiteljev ima izkušnje, da je sodelovanje s 

temi starši dovolj pogosto, in le 9,7 % učiteljev je mnenja, da se starši nikoli ne udeležujejo 

oblik sodelovanja z njimi. 

Tabela 20: Kateri pogoji bi morali biti zagotovljeni, da bi bila vključitev otroka s posebnimi 

potrebami v večinske šole uspešna? 

Manjši oddelki f 13 

% 18,1 % 

Večja usposobljenost učiteljev f 13 

% 18,1 % 

To je delo za specialne pedagoge f 1 

% 1,4 % 

Spremljevalec v razredu f 9 

% 12,5 % 

Materialni pogoji f 14 

% 19,4 % 

Prostorski pogoji f 12 

% 16,7 % 

Več individualnega dela f 5 

% 6,9 % 

Več izobraževanj f 17 

% 23,6 % 

Več informacij na fakulteti f 3 

% 4,2 % 

Več sodelovanja strokovnjakov z učitelji f 5 

% 6,9 % 

Več specialnih in rehabilitacijskih pedagogov f 5 

% 6,9 % 

Hitrejši odziv inštitucij f 1 

% 1,4 % 
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Tabela 21: Na kakšne težave oz. ovire ste naleteli pri delu z otroki s posebnimi potrebami? 

Pomanjkanje znanja učiteljev f 26 

% 36,1 % 

Premalo didaktičnih pripomočkov f 10 

% 13,9 % 

Nepripravljenost staršev na sodelovanje f 5 

% 6,9 % 

Boljša komunikacija s starši f 4 

% 5,6 % 

Nezainteresiranost učenca f 6 

% 8,3 % 

Premalo časa med poukom za pripravo f 3 

% 4,2 % 

Povečan obseg dela  f 2 

% 2,8 % 

Manj časa ostane za delo z ostalimi 

učenci 

f 2 

% 2,8 % 

Previsoka pričakovanja staršev f 3 

% 4,2 % 

Pomanjkanje časa za pripravo na pouk f 4 

% 5,6 % 

Ostalo f 8 

% 11,2 % 

 

 

4.6  Rezultati in interpretacija 

 

4.6.1  Preverjanje hipotez 

 

HIPOTEZA 1: Stališča učiteljev se glede na vrsto izobrazbe razlikujejo. 

Postavimo ničelno in alternativno hipotezo. 

H0: Stališča učiteljev do inkluzije so neodvisna od izobrazbe. 

Ha: Stališča učiteljev do inkluzije so odvisna od izobrazbe. 

Za potrebo hipoteze analiziramo 5. vprašanje (Kakšno je vaše stališče do inkluzije?) v 

odvisnosti od izobrazbe. 
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Tabela 22: Stališče do inkluzije glede na izobrazbo 

 

 

STALIŠČE DO  

INKLUZIJE 

 

IZOBRAZBA 

Empirične frekvence f Teoretične frekvence ft 

Višja Visoka ali  

magisterij 

Skupaj Višja Visoka ali  

magisterij 

Skupaj 

Menim, da je potrebno otroke 

s posebnimi potrebami 

vključevati v večinske osnovne 

šole. 

 

13 

 

19 

 

32 

 

10,6 

 

21,3 

 

32 

Menim, da se morajo otroci s 

posebnimi potrebami 

izobraževati v specializiranih 

ustanovah. 

 

11 

 

25 

 

36 

 

12 

 

24 

 

36 

 

Nimam mnenja. 

 

0 

 

4 

 

4 

 

1,4 

 

2,7 

 

4 

 

Skupaj 

 

24 

 

48 

 

72 

 

24 

 

48 

 

72 

 

 χ2 = 2,24 ≤ χ2 𝑡𝑎𝑏 = 5,99; g = 2; p = 0,05; 

χ2 ‒ koeficient hi kvadrat 

χ2 tab – koeficient hi kvadrat iz tabele 

g – prostostna stopnja 

p – stopnja zaupanja 

Potrdimo ničelno hipotezo, stališča učiteljev do inkluzije so neodvisna od izobrazbe. 

  

 HIPOTEZA 2: Stališča učiteljev se glede na delovno dobo razlikujejo. 

H0: Stališča učiteljev do inkluzije so neodvisna od njihove delovne dobe. 

Ha: Stališča učiteljev do inkluzije so odvisna od njihove delovne dobe. 

Za potrebe hipoteze analiziramo 5. vprašanje (Kakšno je vaše stališče do inkluzije?) v 

odvisnosti od delovne dobe učiteljev. 
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Tabela 23: Stališča do inkluzije glede na delovno dobo 

STALIŠČE DO 

INKLUZIJE 

DELOVNA DOBA 

Empirične frekvence f Teoretične frekvence ft 

1‒10 11‒

20 

21‒

30 

31 + Skupaj 1‒10 11‒

20 

21‒

30 

31 + Skupaj 

Menim, da je 

potrebno otroke s 

posebnimi 

potrebami 

vključevati v 

večinske osnovne 

šole. 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

13 

 

 

32 

 

 

5,3 

 

 

8 

 

 

8,4 

 

 

14,2 

 

 

32 

Menim, da se 

morajo otroci s 

posebnimi 

potrebami 

izobraževati v 

specializiranih 

ustanovah. 

 

 

3 

 

 

 

10 

 

 

13 

 

 

10 

 

 

36 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

9,5 

 

 

11,5 

 

 

36 

 

Nimam mnenja. 

 

2 

 

1 

 

1 

 

0 

 

4 

 

0,6 

 

1 

 

1 

 

1,3 

 

4 

 

Skupaj 

 

12 

 

18 

 

19 

 

23 

 

72 

 

12 

 

18 

 

19 

 

23 

 

72 

 

χ2 = 9,46 ≤ χ2 𝑡𝑎𝑏 = 12,6; g = 6; p = 0,05 

χ2 ‒ koeficient hi kvadrat 

χ2 tab – koeficient hi kvadrat iz tabele 

g – prostostna stopnja 

p – stopnja zaupanja 

Potrdimo ničelno hipotezo, stališča učiteljev do inkluzije so neodvisna od delovne dobe. 

 

HIPOTEZA 3: Stališča učiteljev se glede na to, na kateri stopnji poučujejo (razredna ali 

predmetna stopnja), razlikujejo. 

H0: Stališča učiteljev do inkluzije so neodvisna od njihovega delovnega mesta. 
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Ha: Stališča učiteljev do inkluzije so odvisna od njihovega delovnega mesta. 

Za potrebo hipoteze analiziramo 5. vprašanje (Kakšno je vaše stališče do inkluzije?) v 

odvisnosti od delovnega mesta. 

 

Tabela 24: Stališča do inkluzije glede na delovno mesto 

STALIŠČE DO  

INKLUZIJE 

DELOVNO MESTO 

Empirične frekvence f Teoretične frekvence ft 

Razredni 

pouk 

Predmetni 

pouk 

Skupaj Razredni 

pouk 

Predmetni 

pouk 

Skupaj 

Menim, da je potrebno 

otroke s posebnimi 

potrebami vključevati v 

večinske osnovne šole. 

 

19 

 

13 

 

32 

 

16,4 

 

15,6 

 

32 

Menim, da se morajo 

otroci s posebnimi 

potrebami izobraževati v 

specializiranih 

ustanovah. 

 

15 

 

21 

 

36 

 

18,5 

 

17,5 

 

36 

  

Nimam mnenja. 

 

3 

 

1 

 

4 

 

2,1 

 

1,9 

 

4 

 

Skupaj 

 

37 

 

35 

 

72 

 

37 

 

35 

 

72 

 

χ2 = 2,7 ≤ χ2 𝑡𝑎𝑏 = 5,99; g = 2; p = 0,05; 

χ2 ‒ koeficient hi kvadrat 

χ2 tab – koeficient hi kvadrat iz tabele 

g – prostostna stopnja 

p – stopnja zaupanja 

Potrdimo ničelno hipotezo, stališča učiteljev do inkluzije so neodvisna od delovnega mesta. 
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HIPOTEZA 4: Večina učiteljev ni dovolj usposobljenih za delo z otroki s posebnimi 

potrebami. 

H0: Večina učiteljev ni dovolj usposobljenih za delo z otroki s posebnimi potrebami. 

Ha: Večina učiteljev je dovolj usposobljena za delo z otroki s posebnimi potrebami. 

 
Na vprašanje Ali so dovolj usposobljeni za poučevanje otrok s posebnimi potrebami, 64 oz. 89 

% učiteljev meni, da so premalo usposobljeni, 8 oz. 11 % pa, da so dovolj usposobljeni. 

Na osnovi odgovorov na vprašanje lahko zaključimo, da je usposobljenost učiteljev 

premajhna.  

Dodatno lahko potrdimo primanjkljaj usposobljenosti s primerjavo 4. Vprašanja (S kakšnimi 

otroki s posebnimi potrebami imate izkušnje (možnih je več odgovorov)?) in 10. vprašanja 

(Za katere otroke s posebnimi potrebami se zdite dovolj usposobljeni, da jim nudite pomoč 

(možnih je več odgovorov)?). 

Tabela 25: Usposobljenost in izkušnje pri delu z otroki s posebnimi potrebami 

 S kakšnimi otroki s 

posebnimi potrebami 

imate izkušnje? 

Za katere otroke s posebnimi 

potrebami se zdite dovolj 

usposobljeni, da jim nudite 

pomoč? 

f f % f f % 

 

Motnje v duševnem razvoju 

 

2 

 

2,8 % 

 

1 

 

1,4 % 

 

Slepi in slabovidni 

 

12 

 

16,7 % 

 

3 

  

 4,2 % 

 

Gluhi in naglušni 

 

11 

 

15,3 % 

 

1 

 

1,4 % 

 

Govorno-jezikovne motnje 

 

37 

 

51,4 % 

 

22 

 

31,9 % 

 

Gibalno ovirani 

 

16 

 

22,2 % 

 

19 

 

26,4 % 

 

Dolgotrajno bolni 

 

20 

 

27,8 % 

 

18 

 

25 % 

Primanjkljaj na posameznih 

področjih učenja 

 

57 

 

79,2 % 

 

54 

 

76,4 % 

Avtisti  

39 

 

54,2 % 

 

4 

 

5,6 % 

 

χ2 = 63,92 ≥ χ2 𝑡𝑎𝑏 = 15,5; g = 8; p = 0,05; 
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χ2 ‒ koeficient hi kvadrat 

χ2 tab – koeficient hi kvadrat iz tabele 

g – prostostna stopnja 

p – stopnja zaupanja 

 

 

Pri vseh, razen pri otrocih, ki so gibalno ovirani, pa velja, da se učitelji kljub temu, da imajo 

izkušnje z delom na posameznem področju, ne čutijo dovolj usposobljene. Največje 

pomanjkanje usposobljenosti je na področjih dela z avtisti, slepimi in slabovidnimi ter 

gluhimi in naglušnimi. 

Potrdimo ničelno hipotezo, da večina učiteljev ni dovolj usposobljena za delo z otroki s 

posebnimi potrebami. 

HIPOTEZA 5: Učitelji na fakulteti niso pridobili dovolj znanj za delo otroki s posebnimi 

potrebami. 

 

 

Graf 4: Ste na fakulteti dobili dovolj znanj za poučevanje otrok s posebnimi potrebami? 

 

Iz Grafa 4 je očitno razvidno, da učitelji na fakulteti niso pridobili dovolj znanj za poučevanje 

otrok s posebnimi potrebami, saj nobeden od učiteljev ni odgovoril, da je bilo teh znanj 
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dovolj, 33 učiteljev je mnenja, da je bilo teh znanj premalo, 39 učiteljev pa meni, da teh znanj 

ni bilo dovolj. 

Na podlagi teh podatkov lahko hipotezo 5 potrdimo. 

 

HIPOTEZA 6: Šola učiteljem ne nudi dovolj dodatnega izobraževanja za delo z otroki s 

posebnimi potrebami. 

H0: Šola ne nudi dovolj dodatnega izobraževanja za delo z otroki s posebnimi potrebami. 

Ha: Šola nudi dovolj dodatnega izobraževanja za delo z otroki s posebnimi potrebami. 

Analizirali smo odgovore na 8.vprašanje: Ste se v zadnjih letih udeležili kakšnega dodatnega 

izobraževanja za delo z otroki s posebnimi potrebami? 

Tabela 26: Dodatno izobraževanje 

 Ste se v zadnjih letih udeležili kakšnega dodatnega 

izobraževanja za delo z otroki s posebnimi potrebami? 

Empirične frekvence f Teoretične frekvence ft 

Da 43 24 

Ne 18 24 

Premalo 11 24 

Skupaj 72 72 

 

χ2 = 32,58 ≥ χ2 𝑡𝑎𝑏 = 5,99; g = 2; p = 0,05; 

χ2 ‒ koeficient hi kvadrat 

χ2 tab – koeficient hi kvadrat iz tabele 

g – prostostna stopnja 

p – stopnja zaupanja 

Ničelno hipotezo ovržemo, potrdimo lahko ugotovitev, da šole nudijo dovolj dodatnega 

izobraževanja. 

 HIPOTEZA 7: Sodelovanje strokovnega tima na osnovni šoli je zadovoljivo. 
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Graf 5: Pri katerih aktivnostih ste sodelovali v strokovnem timu (možnih je več odgovorov)? 

 

Na podlagi Grafa 5 lahko ugotovimo, da večina učiteljev sodeluje v naštetih aktivnostih v 

strokovnih timih, razen rednih konzultacij s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, kjer 

sodeluje le 22 anketiranih učiteljev ter štirje učitelji, ki niso sodelovali še pri nobeni 

aktivnosti. 

 

Graf 6: Kateri strokovni sodelavci vam nudijo pomoč in svetovanje pri delu z otroki s 

posebnimi potrebami (možnih je več odgovorov)? 

 

Iz Grafa 6 je razvidno, da učiteljem največ pomoči in svetovanja pri delu z otroki s posebnimi 

potrebami nudijo specialni in rehabilitacijski pedagogi na šoli ter svetovalne delavke na šoli. 

 

Na podlagi rezultatov iz Grafa 5 in Grafa 6 lahko hipotezo 7 potrdimo. 
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HIPOTEZA 8: Prostorski pogoji in materialna opremljenost šol ni dovolj primerna za delo z 

otroki s posebnimi potrebami. 

 

Graf 7: Ali menite, da imate na šoli zagotovljene primerne prostorske in materialne pogoje za 

delo z otroki s posebnimi potrebami? 

 

Graf 7 nam prikaže, da je kar 70,8 % učiteljev mnenja, da na šoli niso zagotovljeni prostorski 

in materialni pogoji za delo z otroki s posebnimi potrebami.  

Na podlagi rezultatov iz Grafa 7 lahko hipotezo 8 potrdimo. 

 

HIPOTEZA 9: Delo z otroki s posebnimi potrebami zahteva dodatno delo in večji napor 

učitelja. 

 

Graf 8: Ali zahteva delo z otroki s posebnimi potrebami od vas več napora, dodatno delo? 

 

Iz Grafa 8 je očitno razvidno, da zahteva delo z otroki s posebnimi potrebami več napora, 

dodatno delo, saj je kar 98,6 % učiteljev odgovorilo pritrdilno. 
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Na podlagi rezultatov iz Grafa 8 hipotezo 9 potrdimo. 

 

HIPOTEZA 10: Učitelji ocenjujejo delo z otroki s posebnimi potrebami kot breme in ne kot 

izziv. 

 

Graf 9: Kako bi oceni delo z otroki s posebnimi potrebami? 

 

Iz Grafa 9 lahko razberemo, da le 15 učiteljev (20,8 %) ocenjuje delo z otroki s posebnimi 

potrebami kot breme, 26 učiteljev (36,1 %) to delo vidi kot izziv in 31 učiteljev (43,1 %) pa 

sprejema to delo kot del nalog učitelja. 

Na podlagi rezultatov Grafa 9 hipotezo 10 zavrnemo. 

 

HIPOTEZA 11: Učitelji za delo z otroki s posebnimi potrebami niso dovolj motivirani oz. 

nagrajeni. 

 

Graf 10: Ste za delo z otroki s posebnimi potrebami dodatno nagrajeni? 
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Iz Grafa 10 je razbrati, da velika večina učiteljev (87,5 %) za delo z otroki s posebnimi 

potrebami ni dodatno nagrajena. 

Na podlagi rezultatov iz Grafa 10 hipotezo 11 potrdimo. 

 

HIPOTEZA 12: Sodelovanje staršev otrok s posebnimi potrebami in učiteljev je zadovoljivo. 

 

Graf 11: Kako pogosto se starši otrok s posebnimi potrebami udeležujejo oblik sodelovanja z 

vami? 

 

Iz Grafa 11 razberemo, da je le 9,7 % staršev, ki se nikoli ne udeležujejo oblik sodelovanja z 

učiteljem, največ je staršev, ki se redko udeležujejo (47,2 %) in slaba polovica je staršev, ki so 

pogosto v kontaktu z učiteljem. 

Na podlagi rezultatov iz Grafa 11 hipotezo 12 potrdimo. 
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4.7  Predlogi za izboljšanje inkluzivne prakse 

 

V tem poglavju smo analizirali 18. in 19. vprašanje odprtega tipa anketnega vprašalnika. 

Tabela 27: Pogoji za uspešnost 

Kateri pogoji bi morali biti zagotovljeni, da bi bila vključitev otroka s posebnimi potrebami v 

večinske osnovne šole uspešna? 

Več izobraževanj 23,6 % 

Materialni pogoji 19,6 % 

Večja usposobljenost 18,1 % 

Manjši oddelki 18,1 % 

Prostorski pogoji 16,7 % 

Spremljevalec pri pouku 12,5 % 

Več individualnega dela 6,9 % 

Več sodelovanja strokovnjakov z učitelji 6,9 % 

Več specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 6,9 % 

Več informacij na fakulteti 4,2 % 

To je delo za specialne pedagoge 1,4 % 

Hitrejši odziv inštitucij 1,4 % 

 

Tabela 28: Težave oz. ovire pri delu 

Na kakšne težave oz. ovire ste naleteli pri delu z otrokom s posebnimi potrebami? 

Pomanjkanje znanja 36,1 % 

Premalo didaktičnih pripomočkov 13,9 % 

Nezainteresiranost učenca 8,3 % 

Nepripravljenost staršev 6,9 % 

Boljša komunikacija s starši 5,6 % 

Pomanjkanje časa za pripravo na pouk 5,6 % 

Previsoka pričakovanja staršev 4,2 % 

Premalo časa med poukom za pripravo 4,2 % 

Povečan obseg dela 2,8 % 

Manj časa ostane za delo z ostalimi učenci 2,8 % 

Ostalo 11,2 % 
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35.  ZAKLJUČEK 
 

Vzgojno-izobraževalno delo učiteljev v večinskih osnovnih šolah se je v zadnjih dvajsetih 

letih s projektom inkluzije korenito spremenilo. V raziskavi smo želeli prikazati vidike 

učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami v večinske osnovne šole in opredeliti vse 

dejavnike, ki vplivajo na stališče učiteljev do inkluzije. 

Glavni razlog tovrstne raziskave izhaja iz opravljanja obvezne prakse na večinski Osnovni 

šoli Prebold, na II. osnovni šoli Žalec (osnovna šola s prilagojenim programom) in v 

Dispanzerju za psihohigieno otrok in mladine v Celju. 

V času prakse smo zaznali, da se mnenja strokovnjakov, ki sodelujejo pri inkluziji otrok s 

posebnimi potrebami v večinske osnovne šole, velikokrat razhajajo. Pri izvajanju prakse smo 

naleteli še na dve pomembni težavi, ki zavirata uspešno inkluzijo: 

‒ nezadostna usposobljenost učiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami (ta 

problem so izrazili učitelji sami); 

‒ predolgotrajni postopki usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v večinske osnovne 

šole. 

Problem usposobljenosti in težave pri vzgojno-izobraževalnem delu so izrazili učitelji na 

večinski Osnovni šoli Prebold. Iz tega razloga smo raziskavo izvajali v širši Savinjski regiji, 

in sicer na petih večinskih osnovnih šolah: Osnovna šola Prebold, I. osnovna šola Žalec, 

Osnovna šola Braslovče, Osnovna šola Petrovče in Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini. 

Glede usposobljenosti učiteljev za poučevanje otrok s posebnimi potrebami je raziskava 

pokazala, da se večina učiteljev ne zdi dovolj usposobljena za to delo. V raziskavi smo 

ugotovili, da učitelji niso dobili dovolj znanja za poučevanje otrok s posebnimi potrebami v 

večinskih osnovnih šolah na fakulteti ali pa je bilo tega znanja premalo. Ob pregledovanju 

predmetnikov za študij razrednega pouka na slovenskih pedagoških fakultetah (Ljubljana, 

Maribor in Koper) smo ugotovili, da fakultete v predmetnike ne vključujejo enakega števila ur 

predavanj na temo inkluzije ali pa teh predavanj celo ne vključujejo. 

V anketnem vprašalniku smo učitelje spraševali tudi po udeležbi na dodatnem izobraževanju 

za delo z otroki s posebnimi potrebami. Skoraj četrtina učiteljev se ni udeležila nobenega 

izobraževanja. Kaj je krivo temu, ni bil predmet raziskave. Lahko pa le sklepamo: 
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‒ da je tovrstnih izobraževanj v območju Savinjske doline premalo; 

‒ da je premalo finančnih sredstev, namenjenih tem izobraževanjem, 

‒ da je premalo interesa na samih osnovnih šolah oz. pri vodstvenih delavcih šol. 

Velik odstotek učiteljev (47,2 %) je o prihodu otroka s posebnimi potrebami v razred bil 

obveščen manj kot mesec dni prej. Smo mnenja, da bi se učitelji lahko bolje pripravili na 

vzgojno-izobraževalni proces, če bi bili o prihodu otroka v razred obveščeni prej, saj je danes 

tako v knjižnicah kot na internetu na voljo veliko strokovne literature. 

Raziskava je pokazala tudi, kateri strokovni sodelavci nudijo pomoč in svetovanje učiteljem 

pri delu z otroki s posebnimi potrebami. Največ pomoči in svetovanja nudijo specialni in 

rehabilitacijskih pedagogi na šoli ter svetovalne delavke na šoli. Premalo pa učitelji izkoristijo 

znanja in izkušnje mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov (le 29,2 %). Smo 

mnenja, da gre tu le za organizacijski problem in predvsem pomanjkanja časa tako učiteljev 

kot mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. 

Zelo pomembne podatke smo pridobili s vprašanjem o aktivnosti učiteljev v strokovnem timu, 

kjer pri pripravi individualiziranega programa sodeluje kar velik odstotek učiteljev (80,6 %), 

zaskrbljujoč pa je podatek, da je veliko manj učiteljev prisotnih pri evalvaciji 

individualiziranega programa. Vsak učitelj, ki ima v razredu učenca s posebnimi potrebami, bi 

moral sodelovati tako pri pripravi kot tudi pri evalvaciji individualiziranega programa. Le 

tako bo lahko načrtoval prihodnje vzgojno-izobraževalno delo in prilagoditve posameznega 

učenca. Manj kot tretjina učiteljev je sodelovala pri rednih konzultacijah s specialnim in 

rehabilitacijskih pedagogom, še bolj pa skrbi podatek, da 5,6 % učiteljev ni sodelovalo pri 

nobeni aktivnosti v strokovnem timu.  

Učitelji so mnenja, da na šolah niso zagotovljeni primerni prostorski in materialni pogoji za 

delo z otroki s posebnimi potrebami. Na praksi smo opazili, da kljub temu problemu učitelji s 

svojo iznajdljivostjo, kar se tiče materialnih pogojev, veliko improvizirajo. Vendar pa jim vse 

te priprave vzamejo veliko dragocenega časa in energije. Na prostorske pogoje pa učitelji 

nimajo vpliva in so stvar vsake posamezne šole oz. finančne pomoči šoli na državni in 

občinski ravni. 

Raziskava je pokazala tudi, da zahteva delo z otroki s posebnimi potrebami od učiteljev več 

napora, dodatno delo. Kljub temu pa učitelji v večini dela z otroki s posebnimi potrebami ne 



63 

 

ocenjujejo kot breme, ampak jim je to delo kot izziv, ali pa ga ocenjujejo kot del nalog 

učitelja. 

Velik pomen pri vključevanju otroka s posebnimi potrebami v večinsko osnovno šolo imajo 

tudi njihovi starši. Učitelj je tisti, ki poskrbi za dobro komunikacijo s starši, jih vključuje v 

sam proces vzgojno-izobraževalnega dela (sodelovanje staršev pri pripravi in evalvaciji 

individualiziranega programa, sprotno obveščanje staršev o delu z otrokom, napotki staršem 

za delo doma ...). Starši najbolje poznajo svojega otroka, njegove navade in sposobnosti, zato 

so učitelju pri delu lahko v veliko pomoč. Raziskava je pokazala, da se starši v zadostni meri 

udeležujejo oblik sodelovanja z učitelji, le slabih 10 % staršev v tem procesu ni aktivnih. 

Pred raziskavo smo pričakovali, da bodo dejavniki (delovna doba, stopnja izobrazbe in 

delovno mesto) vplivali negativno na stališča učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi 

potrebami in to na način: 

‒ delovna doba: učitelji z daljšo delovno dobo so manj motivirani za nove izzive; 

‒ stopnja izobrazbe: učitelji z nižjo izobrazbo so manj naklonjeni inkluziji; 

‒ delovno mesto: učitelji predmetnega pouka so manj naklonjeni inkluziji od učiteljev 

razrednega pouka.. 

V raziskavi smo ugotovili, da nobeden od teh dejavnikov (delovna doba, stopnja izobrazbe in 

delovno mesto) ne vpliva na stališče učiteljev do inkluzije negativno. Največji problem za 

zaviranje inkluzivnega vzgojno-izobraževalnega dela je nezadostna usposobljenost učiteljev 

že v samem procesu njihovega izobraževanja na fakulteti kot tudi pri dodatnem izobraževanju 

v obliki seminarjev ali modulov v času njihovega poučevanja. Učitelji bi morali že v času 

študija imeti možnost pridobivanja izkušenj z otroki s posebnimi potrebami v obliki prakse, 

saj predavanja na fakulteti na temo inkluzije niso dovolj.  

Vsekakor pa bi bilo potrebno poleg že dobro zasnovane zakonske podlage najti tudi zadosten 

vir sredstev, ki bi omogočil dovolj obširno dodatno izobraževanje učiteljev, zadostne 

materialne in prostorske pogoje in ne nazadnje sredstva za dodatno nagrajevanje oz. 

motivacijo učiteljev. 

 

 

 



64 

 

 

6.  LITERATURA 

 
Adlešič, I., Ferkolj Smolič, M., Fišter, I., Murgelj, M. (2010). Pomen sodeljovanja pri 

inkluziji ( str. 67-80). Razvoj inkluzivne prakse s pomočjo inkluzivnih timov. Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo. 

 

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

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

 

Galeša, M. ( 1997). Inkluzivna šola in pogoji za njen razvoj. Uresničevanje  

integracije v praksi: Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 

(str. 57-72). Zbornik prispevkov s strokovnega simpozija v Portorožu od 13. do 15. Februarja 

1997. 

 

Kavkler, M. (2008).Dejavniki inkluzivne vzgoje in izobraževanja v državah Evropske unije. 

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

Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 

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

in izobraževanja – izbrana poglavja v pomoč šolskim timom. Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo. 

 

Kavkler, M. (2010). Razvoj inkluzivne prakse s pomočjo inkluzivnih timov (str. 5- 

13). Zavod Republike Slovenije za šolstvo.  

 

Košir, S. (2002). Integracija otrok s posebnimi potrebami v Evropi, prizadevanja Slovenije 

(str.34-38). Integracija, inkluzija v vrtcu, osnovni in srednji šoli. Zveza društev pedagoških 

delavcev Slovenije. 

 

Krek, I. in Metljak, M. (junij 2011). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki  

Sloveniji. Ministrstvo za šolstvo in šport. 

 



65 

 

Kroflič, R. (2003). Etika in etos inkluzivne šole/vrtca (str. 24-35). Sodobna pedagogika. 

 

Marentič Požarnik, B. (2002). Temelj uspešnega vključevanja učencev s posebnimi potrebami 

so ustrezno usposobljeni učitelji ( str. 72-78). Integracija, inkluzija v vrtcu, osnovni in srednji 

šoli. Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije. 

 

Opara, B. (2002). Otroci s posebnimi potrebami so del celotnega sistema vzgoje in 

izobraževanja (str. 13-24). Integracija, inkluzija v vrtcu, osnovni in srednji šoli. Zveza društev 

pedagoških delavcev Slovenije. 

 

Opara, B. (2005). Otroci s posebnimi potrebami v vrtcih in šolah. Centerkontura d.o.o. 

Ljubljana. 

 

Opara, B. (2012). Šola za vse – pravična šola. (str 67-82). Inkluzija v sodobni šoli. 

Univerzitetna založba Annales. Koper 2012. 

 

Peček, M., Čuk, I. in Lesar, I. (2006). Kako obravnavati različne učence v OŠ –  

dilema na formalni ravni in z vidika učiteljev (str. 54-77), Sodobna pedagogika, 57. 

 

Pedagoška enciklopedija. (1989). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 

 

Peklar, D. (2010). Proces in komunikacija inkluzivnega in šolskega tima (str. 24- 

54). Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 

Pretnar, T. (2012). Medkulturna analiza stališč učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi 

potrebami. Doktorska disertacija. 

 

Resman, M. (2001). Dileme uresničevanja šolske integracije in inkluzije (str. 72-90).   

Sodobna pedagogika, 52 (5). 

 

Resman, M. (2002). Integracija/inkluzija med zamislijo in uresničevanjem (str.34-38). 

Integracija, inkluzija v vrtcu, osnovni in srednji šoli. Zveza društev pedagoških delavcev 

Slovenije. 

 



66 

 

Resman, M. (2003). Integracija/inkluzija med zamislijo in uresničevanjem.(str. 64-83) 

Sodobna pedagogika LIV/posebna izdaja. 

 

Rutar, S. (2012). Inkluzivna praksa iz perspektive osnovnošolskih učiteljev in  

vzgojiteljev v vrtcih. V D. Hozjan, M. Strle, Inkluzija v sodobni šoli (str. 19- 

 34). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče. 

Univerzitetna založba ANNALES. 

 

Skalar, V. (2002). Kako vrtec in šolo približati otrokom s posebnimi potrebami ( 25-33). 

Integracija, inkluzija v vrtcu, osnovni insrednji šoli. Zveza društev pedagoških delavcev 

Slovenije. 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika.(1994). Ljubljana: Državna založba 

 

Špoljar, K. (1999). Konstruktivistička paradigma u istraživanju i unapređivanju prakse 

odgoja i obrazovanja. Kramar, M. In Duh, M. (ur.) Didaktični in metodični vidiki nadaljnega 

razvoja izobraževanja ( srt.49-55). Maribor: Pedagoška fakulteta. 

 

Štamberger, T. (2013). Učiteljeva pripravljenost na inkluzivno vzgojo in  

Izobraževanje (str. 3-16). Didactica Slovenica. Pedagoška obzorja, 28. 

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o OŠ /ZOsn-I/ (2013). Uradni list RS, št. 63 

(26.7.2013). Pridobljeno s http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id= ZAKO6680. 

 

Zakon o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami /ZUOPP-1A/  

(2012). Uradni list RS, št. 90 (30.11.2012). Pridobljeno s http://pisrs.si/Pis.web/ 

pregledPredpisa?id=ZAKO6453. 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami /ZUOPP-1/ (2011). Uradni list RS, št. 58 

(22.7.2011). Pridobljeno s http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201158 

&stevilka=2714. 

 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregled
http://pisrs.si/Pis.web/
http://www.uradni-/


67 

 

7.  PRILOGE  
 

7.1 Anketni vprašalnik  

 

Spoštovani! 

Sem študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v 

Ljubljani. Pišem diplomsko nalogo z naslovom Vidiki učiteljev na inkluzijo otrok s 

posebnimi potrebami v osnovni šoli. 

Na Vas se obračam s prošnjo, da izpolnite anketni vprašalnik, ki je del raziskovalne naloge. 

Vprašalnik je anonimen, odgovori pa bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene. 

Za sodelovanje se Vam že naprej najlepše zahvaljujem. 

Kovačič Simona 

 

 

Vprašalnik izpolnite tako, da obkrožite črko pred ustreznim odgovorom. Prosim, da 

odgovorite na vsa zastavljena vprašanja. Pri vsakem vprašanju obkrožite le en možen 

odgovor, razen v primerih, ko je pri vprašanju zraven izrecno poudarjeno, da lahko obkrožite 

več odgovorov. 

 

1. IZOBRAZBA 

a. Srednja 

b. Višja 

c. Visoka 

d. Magisterij 

e.  Doktorat 

 

2. DELOVNO MESTO 

a. Učitelj razrednega pouka 

b. Učitelj predmetnega pouka 
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3. DELOVNA DOBA 

a. 1–10 let 

b. 11–20 let 

c. 21–30 let 

d. 31 let in več 

 

4. S KAKŠNIMI OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI IMATE IZKUŠNJE 

(MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV)? 

 

a. Motnje v duševnem razvoju 

b. Slepi in slabovidni 

c. Gluhi in naglušni 

d. Govorno-jezikovne motnje 

e. Gibalno ovirani 

f. Čustvene in vedenjske motnje 

g. Dolgotrajno bolni  

h. Primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

i. Avtisti 

 

5. KAKŠNO JA VAŠE STALIŠČE DO INKLUZIJE? 

 

a. Menim, da je potrebno otroke s posebnimi potrebami vključevati v večinske 

osnovne šole. 

b. Menim, da se morajo otroci s posebnimi potrebami izobraževati v specializiranih 

ustanovah. 

c. Nimam mnenja. 
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6. ALI MENITE, DA STE DOVOLJ USPOSOBLJENI ZA POUČEVANJE OTROK S 

POSEBNIMI POTREBAMI? 

 

a. Sem dovolj usposobljen/a. 

b. Sem premalo usposobljen/a. 

 

7. STE NA FAKULTETI DOBILI DOVOLJ ZNANJ ZA POUČEVANJE OTROK S 

POSEBNIMI POTREBAMI? 

 

a. Da 

b. Premalo 

c. Ne 

 

8. STE SE V ZADNJIH LETIH UDELEŽILI KAKŠNEGA DODATNEGA 

IZOBRAŽEVANJA ZA DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI ? 

 

a. Da 

b. Ne 

c. Premalo 

 

9. KDAJ STE BILI OBVEŠČENI O PRIHODU OTROKA SPOSEBNIMI 

POTREBAMI V RAZRED? 

 

a. Več kot dva meseca prej. 

b. Več kot mesec dni prej. 

c. Manj kot mesec dni prej 
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10. ZA KATERE OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI ZE ZDITE DOVOLJ 

USPOSOBLJENI, DA JIM NUDITE POMOČ? (MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV) 

 

a. Motnje v duševnem razvoju 

b. Slepi in slabovidni 

c. Gluhi in naglušni 

d. Gibalno ovirani 

e. Govorno-jezikovne motnje 

f. Čustvene in vedenjske motnje 

g. Dolgotrajno bolni 

h. Primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

i. Avtisti 

 

11. PRI KATERIH AKTIVNOSTI STE SODELOVALI V STROKOVNEM TIMU? 

(MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV) 

 

a. Priprava individualiziranega programa. 

b. Evalvacija individualiziranega programa. 

c. Strokovni aktivi 

d. Redne konzultacije s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom. 

e. Nisem sodeloval/a pri nobeni aktivnosti. 

 

12. KATERI STROKOVNI SODELAVCI VAM NUDIJO POMOČ IN SVETOVANJE 

PRI DELU Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI? (MOŽNIH JE VEČ 

ODGOVOROV) 

 

a. Specialni in rehabilitacijski pedagog na šoli 

b. Mobilni specialni in rehabilitacijski pedagog 

c. Svetovalna delavka na šoli  
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d. Drugi učitelji na šoli 

e. Zunanji strokovni sodelavci 

f. Ravnatelj 

g. Študijska skupina za otroke s posebnimi potrebami 

 

13. ALI MENITE, DA IMATE NA ŠOLI ZAGOTOVLJENE PRIMERNE 

PROSTORSKE IN MATERIALNE POGOJE ZA DELO Z OTROKI S POSEBNIMI 

POTREBAMI? 

 

a. Da 

b. Ne 

 

14. ALI ZAHTEVA DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI OD VAS VEČ 

NAPORA, DODATNO DELO? 

 

a. Da 

b. Ne 

 

15. KAKO BI OCENILI DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI? 

 

a. Kot breme. 

b. Kot izziv. 

c. Kot del nalog učitelja. 

 

16. STE ZA DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI DODATNO 

NAGRAJENI? 

a. Da 

b. Ne 

c. Premalo 
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17. KAKO POGOSTO SE STARŠI OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

UDELEŽUJEJO OBLIK SODELOVANJA Z VAMI? 

 

a. Pogosto 

b. Redko 

c. Nikoli 

 

18. KATERI POGOJI BI MORALI BITI ZAGOTOVLJENI, DA BI BILA 

VKLJUČITEV OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI V VEČINSKE OSNOVNE 

ŠOLE USPEŠNA? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

19. NA KAKŠNE TEŽAVE OZ. OVIRE STE NALETELI PRI DELU Z OTROKOM S 

POSEBNIMI POTREBAMI? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 


