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POVZETEK 

 

Pomembna značilnost sodobne vzgoje in izobraževanja je večje zavedanje in upoštevanje 

raznolikih potreb vseh otrok, vključenih v osnovnošolsko izobraževanje. Učitelji razrednega 

pouka so postavljeni pred veliko preizkušnjo, kako diferencirati in individualizirati pouk 

glede na raznolike sposobnosti, zmožnosti in interese učencev. V ta namen se pri pouku 

poslužujejo strategij dobre poučevalne prakse, ki pa v nekaterih primerih niso dovolj. Takrat 

učitelji uporabijo naslednje korake petstopenjskega modela pomoči, v katerem peti, zadnji 

korak predvideva postopek o usmerjanju v ustrezen program, najpogosteje v program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (v nadaljevanju DSP). Ko pride do 

tega, je potrebno izdelati individualiziran program (v nadaljevanju IP), pri katerem je 

pomembno timsko delo učitelja in ostalih strokovnjakov.        

 

V teoretičnem delu naloge sem tako zajela spremembe, ki so se dogajale na področju 

diferenciacije, individualizacije, inkluzije ter integracije, različne oblike pomoči učencem 

(strategije dobre poučevalne prakse in petstopenjski model pomoči) in skupine otrok s 

posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP). Ugotavljala sem tudi, kakšne so zakonske 

zahteve za usmerjanje v program s prilagojenim izvajanjem in DSP, kaj je IP in kako je 

sestavljen ter na koncu še kakšne so vloge različnih strokovnjakov pri timskem delu z OPP. 

 

Namen raziskovalnega dela je bil ugotoviti, kako dobro učitelji poznajo proces oblikovanja IP 

oziroma kakšno je njihovo vedenje o IP, v kolikšni meri pri svojem delu dejansko uporabljajo 

IP, kako ocenjujejo vpliv IP na učinkovitost svojega dela in kakšen je vpliv izkušenj, ki jih 

imajo z OPP. Predvsem pa me je zanimalo, ali se je v primerjavi s preteklimi leti kaj 

spremenilo. Za namen raziskave sem oblikovala anketni vprašalnik za učitelje razrednega 

pouka.  

Rezultati raziskave so pokazali, da je učiteljevo poznavanje oziroma vedenje o IP večinoma 

dobro, da se pri svojem delu velikokrat zanašajo nanj in ga uporabljajo ter imajo v večini 

pozitiven odnos do OPP in IP. Glede na primerjavo z drugimi raziskavami lahko rečemo, da 

se kažejo določeni premiki na področju vzgoje in izobraževanja OPP ter njihovi integraciji v 

osnovnošolski program. 

Ključne besede: otroci s posebnimi potrebami, diferenciacija, individualizacija, integracija, 

inkluzija, individualiziran program, učitelj, timsko delo 
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ABSTRACT 

 

A greater awareness and a respect for different needs of all children included in the primary 

education are important characteristics of a modern education system. Teachers of the first 

and second educational cycles are faced with difficult challenges, how to differentiate and 

individualise lessons according to learners’ competence, ability and interests. Therefore, 

strategies of good teaching practice are applied. Yet, there are some situations where such 

strategies are not sufficient. In such instances, teachers use a 5-step model of learning support, 

where the last step calls for the procedure of learner placement in an adequate education 

programme, i.e. an adapted programme and additional professional assistance (hereafter 

APA). When this is the case, an individualised programme (hereafter IP) needs to be 

developed by a team of teachers and professionals.  

In the theoretical part of my thesis, I have described changes which have occurred in the field 

of differentiation, individualisation, inclusion and integration. Additionally, different forms of 

learning assistance (strategies of good teaching practice and a 5-step model of learning 

support), groups of special education needs (hereafter SEN) children, legal requirements for 

placement in an adequate education programme and APA as well as an individualised 

programme and its constituent parts are presented. Finally, the roles of different professionals 

within the teams which deal with SEN children are defined. 

 

The purpose of my research was to find out how well teachers know the process of 

developing the IP, their knowledge of the IP, the extent they actually use it, and how they 

view the influence of the IP on the efficiency of their work and the impact of experience 

dealing with SEN children. I was mainly interested in whether anything had changed 

compared to years before. I created a questionnaire for teachers of the first and second 

educational cycles.  

The research showed that most of the teachers know a lot about the IP, rely on it and mostly 

have a positive attitude towards SEN children and the IP. Compared to other research, it can 

be said that there is headway in the field of education of SEN children and their integration in 

the primary education.         

       

Key words: special education needs children, differentiation, individualisation, integration, 

inclusion, individualised programme, teacher, teamwork 
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1. UVOD 
 

Že pred desetletji se je pojavila težnja po inkluzivni vzgoji in izobraževanju, ki ni usmerjena 

le v vključevanje OPP, pač pa k zagotavljanju kakovostne vzgoje in izobraževanja za vse 

otroke in s tem k upoštevanju  njihovih  raznolikih potreb. Vseeno je trajalo kar nekaj let, da 

smo dobili vzgojo in izobraževanje, ki  postavlja v ospredje vzgojno-izobraževalne potrebe 

otrok, ne pa njihovih motenj in nezmožnosti. OPP potrebujejo v procesu vzgoje in 

izobraževanja dodatno pozornost skozi različne prilagoditve in podporo, da bodo lahko čim 

bolj uspešni. Učitelji so zato postavljeni pred večjo odgovornost, kako te učence poučevati in 

jim pomagati, da bodo dosegali čim boljše rezultate glede na njihove sposobnosti. Ključna 

elementa pri vzgoji in izobraževanju OPP sta sodelovanje med različnimi strokovnimi delavci 

oziroma timsko delo ter dobro načrtovan in pripravljen IP.  

 

Na temo OPP in IP je bilo v zadnjih letih že kar nekaj napisanega. V diplomskem delu sem 

zato želela ugotoviti, ali se je na področju vzgoje in izobraževanja OPP v zadnjih letih kaj 

spremenilo. Na začetku so predstavljene skupine OPP in z njimi povezani štirje različni 

pojmi, ki se prepletajo med seboj. Le-ti so: diferenciacija, individualizacija, integracija ter 

inkluzija. Zanimalo me je, kakšne so razlike in kako so se spreminjali skozi čas. 

 

Učenci so si med seboj zelo različni in tako velikokrat dobimo v razred učenca, ki ima pri 

pouku bistveno večje težave od vrstnikov. Takega učenca morajo učitelji opaziti ter mu 

ponuditi pomoč, upoštevajoč različne strategije, ki izhajajo iz načel dobre poučevalne prakse. 

Nekaterim otrokom pa tudi to ni dovolj in potrebujejo več strokovne pomoči. Zaradi tega je v 

praksi najprej potrebno uporabiti 5-stopenjski model pomoči, ki na zadnji stopnji predvideva 

postopek usmerjanja, najpogosteje v program s prilagojenim izvajanjem in DSP. V 

nadaljevanju se osredotočim na IP, ki je pomemben pripomoček za delo z OPP. Dobro 

sestavljen IP je lahko v veliko pomoč učitelju pri delu z OPP. Pri sestavljanju IP pa ne deluje 

samo učitelj, ampak je pomembno timsko sodelovanje različnih strokovnih delavcev in 

učiteljev, zato izpostavimo še različne vloge strokovnih delavcev pri načrtovanju in izvedbi 

IP. 
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2. OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI  
 

OPP so že od nekaj prisotni med nami, vendar so bili dolga stoletja zaznamovani, 

zapostavljeni in velikokrat tudi sramota za celotno družino. Takšni otroci so imeli omejene 

možnosti za svojo prihodnost. V zadnjih desetletjih se z razvojem sodobnega sveta spreminja 

tudi položaj in odnos do OPP. Postajamo vedno bolj občutljivi na raznolike potrebe otrok in 

hkrati tudi bolj odzivni. Tako imamo sedaj v skupnih šolah vedno več otrok, ki so se v 

preteklosti šolali ločeno. 

 

V zadnjih desetletjih, ko se je začelo več govoriti o OPP, so evropske in druge države 

postopoma sprejele zakonodajo in različne programe, ki so vključevali otroke in mladostnike 

s posebnimi potrebami v redne vrtce in šole. Ena izmed teh držav je bila tudi Slovenija. Tako 

so bile v okviru Evropske unije na področju izobraževanja in usposabljanja OPP sprejete 

naslednje usmeritve (Vodnik po pravicah invalidov, 2001): 

 vsakdo ima pravico do izenačenih možnosti in primernega načina izobraževanja; 

 redne šole naj bi bile za izobraževanje dostopne vsem učencem; 

 obravnava učencev s posebnimi potrebami mora upoštevati celoten razvoj 

posameznega učenca, skupaj z njegovim socialnim položajem; 

 izhajati je treba iz učenčevih preostalih sposobnosti in želja, ne da bi ob tem poudarjali 

njegove slabosti in težave; 

 izobraževanje invalidov (OPP) naj bo sestavni del programa izobraževanja na državni 

ravni in naj ima skupne učne vsebine in organiziranost; 

 za izvajanje pouka za vse učence, tudi tiste s posebnimi potrebami, so odgovorni 

učitelji in za to potrebujejo dodatno znanje; 

 dodatne pomoči za učence s posebnimi potrebami naj bi se v največji možni meri 

zagotavljale v šoli; 

 starši in zastopniki OPP morajo biti obveščeni o otrokovem stanju in obravnavani kot 

enakovreden partner; 

 med starši in učitelji naj bo stalna povezanost, ne glede na to, v katero skupino se 

uvršča otrok in glede na to, kakšne so njegove sposobnosti; 

 takoj, ko se zazna otrokova posebna potreba oziroma predvidevamo, da se bo razvila, 

naj bo zagotovljena zgodnja obravnava otroka. Njen cilj naj bo vključitev otroka v 

običajno šolo; 
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 vse oblike izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami  in invalide 

naj delujejo kot povezan in stalen sistem med različnimi stopnjami izobraževanja, 

katerega končni cilj je zaposlitev.  

 

V Sloveniji so bili leta 1995 z Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju postavljeni prvi temelji za 

vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki so dani s tem, ko: 

 uvajajo naziv otroci s posebnimi potrebami,  

 spodbujajo večje vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne oblike vzgoje in 

izobraževanja, 

 nakazujejo drugačno klasifikacijo otrok s posebnimi potrebami, 

 za večje vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne programe vzgoje in 

izobraževanja zahtevajo strokovno pomoč in sodelovanje specializiranih 

strokovnjakov, 

 področje vzgoje in izobraževanja integrirajo v vsa področja vzgoje in izobraževanja, 

 predvidevajo zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za vključevanje otrok s 

posebnimi potrebami v redne programe vzgoje in izobraževanja. 

 

Na podlagi teh konceptov je leta 1996 nastal nov Zakon o osnovni šoli, kjer so morali 

strokovnjaki odgovoriti na vrsto vprašanj v zvezi z vzgojo in izobraževanjem OPP. S tem, ko 

so uvedli termin OPP, so zajeli bistveno širši del populacije, vse tiste, ki pri vzgoji in 

izobraževanju potrebujejo različne prilagoditve in pomoč. Takšna pa je tudi definicija za OPP, 

ki jo uporablja Opara (2005).  

 

Že pred sprejetjem novega naziva OPP je Galeša (1992) napisal, da so OPP vsi tisti otroci, ki 

imajo ovire, primanjkljaje, slabosti, težave in motnje na področju gibanja, zaznavanja, govora, 

spoznavanja, čustvovanja, vedenja in učenja. S tem je zajel vse skupine OPP, ki so bile zajete 

v Zakonu o osnovni šoli (1996). 

 

Skalar (1999, str. 122) v svoji definiciji o osebah s posebnimi potrebami pravi: »Osebe s 

posebnimi potrebami so osebe, ki imajo, zaradi fizičnih, funkcionalnih in osebnostnih okvar 

ali primanjkljajev, zaradi razvojnih zaostankov ali neugodnih socialnih in materialnih pogojev 

za nemoten psihofizični razvoj, težave pri zaznavanju, pri razumevanju, pri odzivanju na 

dražljaje in pri gibanju, pri sporočanju in komuniciranju s socialnim okoljem.«  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                 Bevc Mihela; diplomsko delo 

 

- 4 - 

 

Resman (2001) pa OPP definira: »Najsplošnejša označitev otrok/učencev s posebnimi 

potrebami bi bila, da so »posebni« vsi tisti otroci oziroma skupine otrok, ki se razlikujejo 

(odstopajo) od dominantnih (večinskih) skupin.«. Definicija je dokaj posplošena, saj meje 

niso jasno določene oziroma so postavljene zelo ohlapno.   

 

Strokovnjaki so si pri svojih definicijah različni, a vendar imajo podoben pogled na OPP. 

Takšni otroci po njihovem mnenju zaradi različnih oviranj potrebujejo posebne in dodatne 

prilagoditve, da dosegajo primerljive rezultate z ostalimi vrstniki. Opara (2005) navaja: »Tudi 

otroci s posebnimi potrebami so najprej učenci, ki si prizadevajo dosegati znanje, učitelji pa 

naj bi jim pri tem pomagali; zato motnja in otrokove nezmožnosti niso več v ospredju. V 

ospredju so vprašanja, kakšne prilagoditve in pomoč potrebujejo oziroma kako jih uspešno 

poučevati ter jim prilagoditi kurikulum in učne pristope.«  

 

Z novo, samostojno državo Slovenijo se po letu 1990 začnejo tudi nove reforme. Tako se 

spremeni tudi Zakon o osnovni šoli (1996, 2. člen), ki v 11. členu opredeli več 

kategorij/skupin OPP. Te kategorije so: otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in 

slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z govornimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, 

otroci z motnjami vedenja in osebnosti, učenci z učnimi težavami ter posebej nadarjeni. 

 

V tem zakonu je bila zajeta splošna šolska zakonodaja. Ker pa sta vzgoja in izobraževanje 

OPP specifična, je bil leta 2000 prvič sprejet Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami. V njem je podrobnejša opredelitev in pri nekaterih skupinah tudi spremenjena 

terminologija. Skupino otrok z govornimi motnjami razširijo in jih opredelijo kot otroke z 

govorno-jezikovnimi motnjami. Iz zakona izvzamejo posebej nadarjene učence ter učence z 

učnimi težavami, razen enega dela učencev, ki so jih poimenovali otroci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja. 

 

Med učence z učnimi težavami, ki se ne usmerjajo, spadajo učenci s splošnimi učnimi 

težavami, učenci z lažjimi in deloma tudi z zmernimi specifičnimi učnimi težavami. Zakon o 

osnovni šoli določa, da je tem otrokom šola dolžna »prilagajati metode in oblike dela, 

omogočati vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči« 

(1996, 12. člen). 
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Med učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja spada del učencev z zmernimi 

specifičnimi učnimi težavami, v glavnem pa učenci s težjimi in najtežjimi oblikami 

specifičnih učnih težav. V 7. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000) 

je navedeno: »Ti učenci so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, v okviru katerega so deležni prilagoditev v organizaciji, načinu 

preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka ter dodatne 

strokovne pomoči«.  

 

Leta 2007 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami v 1. členu določa, da se besedilo »otroci z motnjami vedenja in osebnosti« v vseh 

sklonih nadomesti z besedilom »otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami«. Do 

spremembe pride predvsem zato, ker je v predšolskem in šolskem obdobju namreč še težko 

govoriti o otrocih z motnjami vedenja in osebnosti, saj le-ti svojo osebnost šele razvijajo. 

 

Danes uveljavljeni Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, 2013, 2. člen) 

v svojih dopolnitvah ponovno spremeni kategorije OPP. Razdeli jih na: otroci z motnjami v 

duševnem razvoju, slepi in slabovidni oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in 

naglušni, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, otroci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

 

Tukaj se prvič pojavi skupina otrok z avtističnimi motnjami, ki je prej bila skrita v eno izmed 

ostalih skupin OPP. Sedaj je torej tudi za otroke z avtističnimi motnjami predvideno 

oblikovanje ustreznega programa za delo z njimi. 

 

Podatki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za šolsko leto 2015/2016 prikazujejo 

število učencev (in delež znotraj OPP) glede na vrsto primanjkljaja, ovire oziroma motnje. 

Kot lahko vidimo v tabeli 1, je bila skoraj polovica odločb izdanih za otroke s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja (45,8 %). Velika skupina OPP pa so tudi otroci z več motnjami 

(18,2 %), ki v skladu z ZUOPP niso samostojna skupina otrok, pa vendar ima lahko učenec v 

odločbi o usmeritvi v program s prilagojenim izvajanjem in DSP opredeljenih več motenj. 

Najmanj odločb je bilo izdanih za slepe in slabovidne (0,7 %) ter za otroke z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju (0,1 %). 
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2015/2016 Skupaj % 

učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju 10 0,1 

gluhi in naglušni  238 2,4 

učenci z govorno-jezikovnimi motnjami  1.180 11,7 

slepi in slabovidni ter učenci z okvaro vidne funkcije 70 0,7 

gibalno ovirani  293 2,9 

učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 324 3,2 

dolgotrajno bolni 1.416 14,0 

učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja  4.619 45,8 

učenci z avtističnimi motnjami 105 1,0 

učenci z več motnjami 1.836 18,2 

Skupaj 10.091 100 

Tabela 1: Število učencev (in delež znotraj učencev s PP) glede na vrsto primanjkljaja, ovire oziroma 

motnje (vir: MIZŠ) 

 

Podatki Statističnega urada RS (2014) kažejo, da je bilo v šolskem letu 2012/2013 v 

prilagojeni program osnovne šole vpisanih 1.807 vseh otrok, vključenih v osnovnošolsko 

izobraževanje, kar znaša približno 1,1 %, v posebni program osnovne šole pa 1.499 otrok 

oziroma 0,9 % vseh otrok, vključenih v osnovnošolsko izobraževanje. Število otrok, ki so bili 

v šolskem letu 2012/2013 integrirani v redne programe osnovnošolskega izobraževanja, je 

znašalo 10.400 oziroma 6,5 % celotne osnovnošolske populacije. Leto kasneje (Statistični 

urad RS, 2015) je bilo med celotno osnovnošolsko populacijo 8,4 % otrok s posebnimi 

potrebami. Od tega se jih je četrtina (2,1 %) izobraževala v posebnih izobraževalnih 

ustanovah, kot so osnovne šole s prilagojenim programom, zavodi ali centri. Ostale tri četrtine 

(6,3 %) otrok je bilo integriranih v redno osnovno šolo. 

V letošnjem šolskem letu (2015/2016) je po podatkih MIZŠ integriranih 10.091 OPP oziroma 

5,9 % glede na celotno osnovnošolsko populacijo. 
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2.1. NAČELA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OPP 

 

V zadnjih nekaj desetletjih so se spremenile mnoge vrednote in prepričanja ljudi. Tako je v 

vzgoji in izobraževanju nastala nova paradigma, ki je spremenila pogled ljudi na OPP. Avtor 

Jönssen je leta 1993 (v Opara, 2009) predstavil deset temeljnih principov, ki bi jih morali 

upoštevati, da bi lahko uresničili novo paradigmo in nov koncept edukacije OPP. Ti temeljni 

principi so: 

 priznavati oziroma sprejeti populacijo OPP 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 OPP, da se vzgajajo in izobražujejo v »manj restriktivnem 

okolju«, 

 zagotavljati fleksibilnost – upoštevati celokupne potrebe in možnosti posameznika 

skozi njegov razvoj, 

 sodelovati na vseh ravneh, 

 ustrezno usposobiti in pooblastiti učitelje in 

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

 

Načela in cilji, na katerih naj bi temeljila vzgoja in izobraževanje OPP so bili znani že prej, 

prvič pa so jih zapisali v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000). Ta načela 

so: enake možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti otrok, ohranjanje ravnotežja med 

različnimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja, vključevanje staršev v proces 

vzgoje in izobraževanja, zagotovitev ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj 

posameznega otroka, pravočasna usmeritev v ustrezen program vzgoje in izobraževanja, 

organizacija vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja, celovitost in kompleksnost 

vzgoje in izobraževanja, individualiziran pristop, kontinuiran program vzgoje in 

izobraževanja ter interdisciplinarnost. 

 

V ZUOPP se leta 2011 načela in cilji nekoliko spremenijo. Dodano je načelo, ki pravi, da je 

potrebno zagotavljanje največje koristi otroka. Pri načelu, ki določa vključevanje staršev v 
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proces vzgoje in izobraževanja, so poleg staršev v postopek usmerjanja in oblike pomoči 

vključeni še posvojitelji, rejniki in skrbniki. Namesto pravočasne usmeritve v ustrezen 

program navajajo, da mora biti ta usmeritev čimprejšnja. Prav tako je potrebno, da je 

omogočena takojšnja in kontinuirana podpora ter strokovna pomoč v programih vzgoje in 

izobraževanja. Dodano je tudi načelo, ki naj omogoča vertikalno prehodnost in povezanost 

programov. Enaka načela in cilje lahko zasledimo tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju 

(2011). 
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3. DIFERENCIACIJA IN INDIVIDUALIZACIJA 
 

Eno izmed načel vzgoje in izobraževanja OPP je načelo, kjer je potrebno upoštevati enake 

možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti otrok. Po besedah Strmčnika (1987, str. 12) je 

to namen diferenciacije. Pravi namreč: »Diferenciacija je pretežno organizacijski ukrep, s 

katerim demokratično usmerjamo učence po njihovih določenih razlikah v občasne homogene 

ali heterogene učne skupine, da bi tako šola z bolj prilagojenimi učnimi cilji, vsebinami in 

didaktično-metodičnim stilom dela bolje uresničevala socialne in individualne vzgojno 

izobraževalne namene. Namen diferenciacije je torej s prilagojenimi učnimi cilji, vsebinami in 

metodami upoštevati individualne razlike med učenci«. 

 

Podobno kot Strmčnik tudi Revell leta 1997 (po Kavkler) pravi, da je diferenciacija proces, s 

katerim posebnim vzgojno-izobraževalnim potrebam posameznega otroka prilagajamo 

kurikularne cilje, metode ocenjevanja in učne aktivnosti, pripomočke, načine preverjanja 

znanja itd.  

 

Medtem ko je diferenciacija bolj »organizacijski ukrep«, je po besedah Strmčnika (1987, str. 

13) »individualizacija didaktično načelo, ki je skladna in dopolnilna z učno diferenciacijo in 

zahteva od šole in učitelja, da odkrivata, analizirata, spoštujeta in razvijata utemeljene 

individualne razlike med učenci«. Prav tako skuša individualizacija sicer skupno poučevanje 

in učenje čim bolj individualizirati ter personificirati, se pravi prilagoditi individualnim 

vzgojnim in učnim posebnostim, potrebam, željam in nagnjenjem posameznega učenca ter mu 

s tem omogočiti kar se da samostojno učno delo.  

 

Razlika med diferenciacijo in individualizacijo je torej v tem, da »diferenciacija zmore 

običajno le grobo, skupinsko „individualizacijo”, se pravi učno prilagoditev povprečju neke 

skupine. Bistvo individualizacije pa je, da se spusti do učnih in drugih posebnosti vsakega 

učenca« (Strmčnik, 1993). 

 

V preteklosti so učence diferencirali po različnih značilnostih, kriterijih in z različnimi 

nameni. Pojavita se dve obliki diferenciacije: zunanja in notranja. Kot prva se v zgodovini 

šolstva pojavi socialna diferenciacija, pri kateri so bili učenci razdeljeni glede na socialni 

status (kmečke in meščanske šole). Šele leta 1958 je bila uzakonjena osemletna osnovna šola 
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kot edina oblika osnovnega šolstva. Od takrat naprej ne moremo več govoriti o socialni 

diferenciaciji. Poleg socialne diferenciacije se je v preteklosti pojavila tudi diferenciacija po 

spolu, kjer so bile šole ločene posebej za deklice in posebej za dečke. Ko so leta 1929 uvedli 

skupno šolanje deklic in dečkov, je bila to pomembna pridobitev in napredek v šolski politiki. 

Že pred več kot 150 leti so se ljudje začeli zavedati, da je izobrazba pomembna za vse, tudi za 

OPP. S tem se je začela diferenciacija po različnih posebnostih otrok (po Cencič, 2012). Vse 

to so oblike zunanje diferenciacije. 

 

Poleg zunanje se je v preteklosti uporabljala tudi notranja diferenciacija, ki se uporablja tudi 

danes. Razlika je le v tem, da jo je v preteklosti oviralo veliko število učencev v razredu in 

malo učiteljev. Danes se uporablja diferenciacijo znotraj heterogenih oddelkov z 

diferenciacijo učnih ciljev, učne vsebine, učnih metod itd. (Cencič 2012). Notranja 

diferenciacija tako poskuša čim bolj upoštevati individualne zmožnosti, želje in potrebe 

učencev v okviru  frontalnega, skupinskega, parnega in individualnega učnega dela. 

 

Poznamo pa še tretjo obliko diferenciacije, in sicer fleksibilno diferenciacijo. Zanjo je 

značilno »prepletanje heterogenih in homogenih, večjih in manjših učnih skupin, temeljnega 

in nivojskega pouka, skupinsko sodelovanje učiteljev, časovno in prostorsko ločevanje 

učencev, večji učno-ciljni in vsebinski razponi« (Strmčnik, 2001, str. 382,383). V preteklosti 

zato ne moremo govoriti o fleksibilni diferenciaciji. 

 

Individualizacija se je za razliko od diferenciacije pojavila relativno pozno. Na njeno potrebo 

v današnjem svetu je najbolj vplival razvoj mladinske psihologije ter izkušnje, ki si jih je šola 

pridobivala v preteklih letih. V začetku 20. stoletja se tako številna šolsko-reformna gibanja v 

prvi vrsti osredotočajo na učno diferenciacijo in individualizacijo (Strmčnik, 1993). 

 

Načela enotnosti, pravičnosti, enakih možnosti, prehodnosti in zagotavljanja šolske uspešnosti 

so danes vsem učencem in učenkam zagotovo osnova, na kateri v Evropi temeljita 

organizacija in razvoj osnovne šole. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju iz leta 1995 takole 

povzema takratno stanje: »Kot sistemsko urejene oblike diferenciacije in individualizacije so 

se v naši osnovni šoli doslej uveljavili dodatni in dopolnilni pouk ter interesne dejavnosti.«  

 

V zadnjem obdobju se o diferenciaciji in individualizaciji vedno več razpravlja. Za to so krive 

predvsem tri posebnosti današnjega časa, ki zahtevajo na tem področju veliko bolj korenite in 
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hitre spremembe. Ker se sodobni svet na vseh področjih hitro spreminja, s tem prinaša vedno 

večje družbene in ekonomske izobrazbene potrebe. Odnosi med ljudmi postanejo bolj humani, 

tako družbeni kot zasebni, hkrati pa se povečuje uspešnost in racionalnost na področju 

vzgojno-izobraževalnega dela.   

 

Pri izvajanju diferenciacije in individualizacije pa je potrebno upoštevati določena načela 

oziroma merila, ki so (Strmčnik, 1993): 

 enotnost socialne integracije in diferenciacije – omejevanje učnih razlik med učenci, 

ki izvirajo iz njihovega nespodbudnega okolja; 

 enotnost med individualno in socialno naravo učenca – upoštevanje posameznikovih 

telesnih in umskih zmožnosti, interesov ter razvijanje socialne povezanosti med 

učenci; 

 enotnost polivalentnega in parcialnega razvoja učencev – zagotavljanje takšnih 

pogojev, da lahko učenci na različnih področjih razvijajo svojo nadarjenost in 

posebnosti; 

 enotnost učne skrbi za šibkejše in zmožnejše učence – zagotavljanje optimalnega 

položaja za učno šibke, povprečne in učno zmožnejše, ne da bi pri tem imeli korist 

samo eni; 

 enotnost kontinuitete in diskontinuitete učne diferenciacije in individualizacije – 

temeljna sestavina pouka, prisotna v vseh fazah učnega procesa, od načrtovanja do 

preverjanja in ocenjevanja; 

 enotnost skupnih in diferenciranih sestavin osnovne šole – zagotavljanje temeljnih 

izobraževalnih možnosti in razmer vsem učencem, ne glede na nespodbudne 

okoliščine, iz katerih prihajajo.  

 

V Beli knjigi (2011) so zapisane rešitve na področju diferenciacije, ki pravijo, da je pri vseh 

predmetih od 1. do 9. razreda potrebno izvajati notranjo učno diferenciacijo in 

individualizacijo ne glede na druge oblike diferenciacije. Tako poteka v 1. triletju samo 

notranja diferenciacija in individualizacija, medtem ko se lahko v 4. in 5. razredu ena četrtina 

ur pouka pri največ dveh predmetih (slovenščini in/ali matematiki) izvaja v manjših skupinah, 

z namenom utrjevanja oziroma poglabljanja učne snovi. Fleksibilna diferenciacija se uvaja v 

6. in 7. razredu ter elementi zunanje diferenciacije v 8. in 9. razredu pri pouku materinščine, 

matematike in tujega jezika. 
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4. INTEGRACIJA IN INKLUZIJA V OŠ 
 

V času, ko je nastajal nov koncept vzgoje in izobraževanja OPP, so se strokovnjaki in 

predvsem učitelji začeli zavedati različnosti otrok, vključenih v osnovnošolsko izobraževanje. 

Tradicionalno poučevanje, kot je bilo poznano pred tem, je izgubljalo svoj pomen. Vedno bolj 

je v ospredje prihajalo poučevanje, ki je bilo prilagojeno raznovrstnim potrebam učencev. 

Avtorica Ann Thomlinson (1999, v Pulec Lah, 2008) je naredila primerjavo med 

poučevanjem, ki je bilo v veljavi nekoč (pretežno »uniformirano« poučevanje) in 

poučevanjem, ki ga poznamo danes (poučevanje, prilagojeno raznovrstnim potrebam) ter ga 

lahko primerjamo z inkluzivno vzgojo in izobraževanjem. 

 

POUČEVANJE, PRILAGOJENO 

RAZNOVRSTNIM POTREBAM UČENCEV 

PRETEŽNO »UNIFORMIRANO« 

POUČEVANJE 

Raznolikost učencev se prepoznava, ceni in 

uporablja kot izhodišče za načrtovanje. 

Raznolikost učencev se ne prepoznava ali se celo 

prekriva. Na posameznikove potrebe se odziva 

šele ob pojavu problema. 

Upoštevanje različnih vidikov inteligentnosti. Ozko poimenovanje inteligentnosti. 

Odličnost se pojmuje široko, kot individualni 

napredek glede na izhodiščno stanje. 

Ozko poimenovanje odličnosti in merjenje 

učenčeve uspešnosti. 

Spoštovanje otroka kot celote.  Osredotočenost predvsem na kognitivne 

sposobnosti pri otroku. 

Dovoljevanje in spoštovanje različnih perspektiv 

idej in dogodkov. 

Enoznačna interpretacija idej in dogodkov (»tako 

in nič drugače«). 

Poučevanje vodijo učenčevo predznanje, interesi 

in učni profil.  

Pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju se učni 

profili razmeroma malo upoštevajo. Poučevanje 

vodijo učbeniki in učni načrti oziroma standardi. 

Ustvarjanje smiselnega kurikula za vse učence. 

Osredotočanje na osvajanje ključnih veščin za 

smiselno razumevanje ključnih konceptov in 

načel.  

Osredotočanje na osvajanje dejstev (faktografsko 

učenje) in veščin zunaj konteksta. 

Oblikovanje raznovrstnih nalog in zadolžitev (po 

težavnosti in kompleksnosti, predstavitvi in 

obliki). 

Enotna oblika nalog in zadolžitev. 

Fleksibilna kombinacija dela s celotnim 

razredom, dela v manjših skupinah in 

Prevladuje frontalno poučevanje in ureditev klopi 

v vrstah skozi vse leto.  
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individualnega dela. 

Fleksibilna uporaba časa, prostora, strategij 

poučevanja in materialov (npr. glede na učni stil 

in druge značilnosti oziroma potrebe učencev). 

Razmeroma toga uporaba časa (vsi v istem času), 

prostora (enaka ureditev), strategij poučevanja in 

materialov (za vse enako). 

Učenci se pogosto usmerijo v izbor učnih vsebin 

in dejavnosti, ki ustrezajo njihovim interesom.  

Interesi učencev se ne upoštevajo pogosto. 

Proaktivnost (npr. odstranjevanje ovir za učenje, 

prilagajanje). 

Poučevanje se ne prilagaja bistveno vnaprej, 

pričakuje se prilagajanje učencev. 

Preverjanje in ocenjevanje je sprotno in se 

uporablja kot vodilo poučevanja (za 

razumevanje, kako ustrezneje oblikovati 

poučevanje potrebam učencev). 

Preverjanje in ocenjevanje zgolj ob koncu enote 

oziroma teme s pretežno tradicionalnimi načini 

preizkusov. 

Učenci sodelujejo z učiteljem pri preverjanju, 

ocenjevanju in vrednotenju (pri postavljanju 

individualnih učnih ciljev in ciljev za celotni 

razred). 

Uporaba enotnih standardov pri ocenjevanju za 

celoten razred.  

Učitelj spodbuja pri učencih razvoj spretnosti za 

samousmerjanje, odgovornost in odločanje. 

Učitelj usmerja vedenje učenca. 

Učenci pomagajo drugim učencem in učitelju pri 

reševanju problemov (spodbuja se razvoj veščin 

reševanja problemov in soustvarjanja rešitev). 

Učitelj rešuje težave brez soudeleženosti 

učencev. 

Dejavno oblikovanje in gradnja skupnosti znotraj 

razreda. Vzpostavljanje in razvijanje odnosov z 

učenci. 

Poudarek zgolj ali predvsem na poučevanju 

(posredovanju informacij, snovi). 

Pomembna je kakovost. Načrtovanje kvantitete nad kakovostjo. 

Tabela 2: Razlika med poučevanjem, prilagojenim raznovrstnim potrebam in pretežno »uniformiranim« 

poučevanjem (vir: prirejeno po Ann Tomlinson, 1999, str. 16 v Pulec Lah) 

V zadnjih desetletjih prihaja do sprememb na področju vzgoje in izobraževanja OPP. Po 

navedbah avtorjev Brusling in Pepin (v Kavkler, 2008) lahko spremembe v vzgoji in 

izobraževanju OPP razdelimo s tremi ločnicami. Med letoma 1920 in 1960 je bila po svetu 

najbolj aktualna segregacija, med letoma 1960 in 2000 se je uveljavila integracija, po letu 

2000 pa sta nastopila inkluzivna vzgoja in izobraževanje OPP. Tako je pred približno 

petdesetimi leti v Evropi nastala ideja integracije, ki je pomenila vključevanje OPP v 

normalno okolje v čim večji možni meri. Kasneje se je razvila inkluzija, ki naj bi bila po 

mnenju nekaterih avtorjev nadgradnja integracije.  
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V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (1995, str. 58) o integraciji piše sledeče: »Integracija 

omogoča razvoj otrokovih zmožnosti, hkrati pa sprejemanje in priznavanje njegove 

drugačnosti in doživljenjskosti motnje. Obenem integracija tako otrokom z motnjami v 

razvoju kot drugim otrokom in odraslim daje možnost razumevanja in spoštovanja vsakega 

človeka kot enkratnega in vrednega posameznika«. Hkrati pa je (prav tam) podana zasnova za 

integracijo, ki pravi, da je potrebno povečati možnosti za varstvo, vzgojo in izobraževanje 

razvojno drugačnih otrok ter OPP, dosledneje uveljaviti razne oblike in metode dela z njimi 

ter pospešiti njihovo integracijo v skupni sistem edukacije. 

 

Po besedah Opare (2005, str. 18) integracija pomeni vključevanje OPP v redno okolje, 

zagotavljanje ustreznih pogojev in načinov dela z njimi ter odnose medsebojnega sprejetja in 

spoštovanja v največji mogoči meri. To pomeni, da se bo povečal delež tistih otrok, ki se bodo 

izobraževali v rednih programih osnovne šole. Da bi bila integracija čim bolj uspešna, je 

potrebno prilagoditi pogoje in usposobiti učitelje za delo z njimi.  

 

Po mnenju Corrbeta (1999, po Resman, 2001) je integriran tisti otrok, ki se bo prilagodil 

normam, ki so dominantne v določenem okolju (šoli). Metafora za integracijo OPP bi bila: 

»Vstopi, toda samo, če se lahko prilagodiš«. O inkluziji pravi, da ne gre samo za prilagajanje. 

Inkluzija je oblikovanje kulture, v kateri je vsak dobrodošel in v kateri se podpirajo ter gojijo 

različne potrebe. Metafora inkluzije bi bila: »Vstopi, tukaj spoštujemo razlike! Tukaj si lahko 

tak, kot si, in ne silimo te, da sprejmeš drugačno«.  

 

Opara (v Hozjan, 2012) pravi, da inkluzija temelji na več predpostavkah (ki pa so hkrati 

vrednote današnjega sveta), kot so: 

 človekove pravice so temeljna in neodtujljiva pravica vsakega posameznika do 

kvalitetne vzgoje in izobraževanja, 

 vsak posameznik je unikaten in zato je ideal moderne šole heterogena šola, ki 

upošteva, da je vsak posameznik drugačen, 

 vsakemu posamezniku je treba zagotoviti enake možnosti v procesu vzgoje in 

izobraževanja ter vsakemu prilagoditi način obravnave, 

 različnost je kvaliteta, ki bogati vse udeležence – inkluzivna šola pomeni korist za vse. 

Lahko rečemo, da so pri inkluziji bolj upoštevane vrednote današnjega sveta, med katere 

spadajo človekove pravice, enake pravice in možnosti za vse. 
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INTEGRACIJA INKLUZIJA 

Le za nekatere OPP. Šola za vse otroke, tudi OPP. 

Tekmovanje, selekcija. Cenjena je različnost pri vseh učencih. 

Doseganje standardov. Sprejetost, sodelovanje, uspešnost. 

Poudarjajo se motnje, ovire, primanjkljaji itd. Poudarek na optimalnem razvoju vsakega učenca 

– učinkovito poučevanje. 

Otrok se mora prilagoditi šoli, zato potrebuje 

specialno pomoč. 

Šola se bolj prilagaja otroku (odstrani ovire za 

uspešno vzgojo in izobraževanje, prilagodi 

kurikulum itd.). 

Otroku pomaga specialist. Pomaga predvsem učitelj, ki je deležen podpore 

in pomoči specialista, ko jo potrebuje on in OPP, 

da je kompetenten, odgovoren in da zadovoljuje 

posebne potrebe otrok. 

Specialne oblike pomoči se praviloma izvajajo 

zunaj razreda. 

OPP, ki potrebuje pomoč in podporo, je 

praviloma deležen vseh oblik pomoči v razredu. 

Vedno več ur pomoči za vedno več otrok, ki naj 

bi jo najpogosteje prejemali zunaj razreda za kar 

ves čas šolanja. 

Pomoč učencu se organizira: čim bolj zgodaj, 

čim bolj fleksibilno, čim manj opazno, čim bližje 

učencu in za čim krajši čas. 

Individualna pomoč učencu. Sodelovanje učitelja in specialista omogoča 

učitelju, da je vedno bolj kompetenten za 

odstranjevanje ovir pri vseh otrocih. 

Specialist obravnava predvsem učenca, malo pa 

svetuje učitelju. 

Specialist pomaga, podpira in krepi otroka in 

učitelja. 

Prevelika usmerjenost na učitelja. Šola je usmerjena na otroka. 

Evalvacija uspešnosti otroka. Evalvacija uspešnosti otrokovega napredka in 

strokovne pomoči. 

Težave in odpori pri uvajanju sprememb, novosti 

itd. 

Stalno spreminjanje, sodelovanje različnih 

strokovnjakov v različnih oblikah, šola je del 

učeče družbe itd. 

Tabela 3: Razlike v opredelitvi integracije in inkluzije (vir: Kavkler, 2008) 

OPOMBA: Specialisti so: psiholog, specialni in rehabilitacijski pedagog vseh smeri, pedagog, socialni pedagog, socialni 

delavec ali drug strokovni delavec. 

 

Resman (2003) navaja, da med strokovnjaki ni enotnosti v tem, kaj je integracija in kaj 

inkluzija ter kako sta ta dva pojma med seboj povezana. Nekateri zagovarjajo tezo, da sta to 

dva popolnoma različna pojma, medtem ko so drugi mnenja, da gre za dva pojma, ki ju lahko 

uporabljamo drug ob drugem.  
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5. KONTINUUM POMOČI UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI 

NA ŠOLI 

 

Današnji način življenja se izrazito hitro spreminja, kar lahko vidimo kot velike spremembe v 

načinu dela in življenja. Življenjski tempo je tako zmeraj hitrejši, bolj stresen, bolj naporen, 

pričakovanja so vedno večja ... in vse to vpliva tudi na otroke. Če želi biti otrok v življenju 

čim bolj uspešen, se mora prilagoditi takemu načinu življenja, zato je pomembno, da je otrok 

pameten, bister, učinkovit, zbran, iznajdljiv, spreten in prilagodljiv. Vsi otroci pa niso takšni. 

Nekateri se takemu tempu lažje privajajo, medtem ko imajo drugi pri tem nemalo težav. 

Takšne učence najlažje opazimo v šolah, kjer so zahteve velike in tempo učenja hiter; tisti, ki 

vsem tem zahtevam ne morejo enakovredno slediti v primerjavi s svojimi vrstniki, so učenci z 

učnimi težavami. 

 

»Učne težave delimo na splošne in specifične. Oboje se razprostirajo od lažjih do težjih, od 

enostavnih do zapletenih in po trajanju od težav, ki so vezane na krajša oziroma daljša 

obdobja šolanja, do težav, ki lahko trajajo vse življenje. Nekateri učenci imajo samo splošne 

učne težave, nekateri le specifične, mnogi imajo učne težave obeh vrst.« (Koncept dela Učne 

težave v OŠ, 2008, str. 10). Pri splošnih učnih težavah imajo otroci pri usvajanju znanj in 

veščin pri večini predmetov bistveno večje težave od svojih vrstnikov, vendar pa so splošne 

učne težave pogojene z notranjimi in zunanjimi dejavniki. Notranji dejavniki so tisti, ki jih je 

imel otrok že ob rojstvu, zunanji dejavniki, ki vplivajo na splošne učne težave, pa so 

(Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2002): socialno okolje, kjer otrok živi, 

kulturna sredina, ki ji pripada, naklonjenost okolja do izobraževanja, jezikovne posebnosti 

okolja, izobrazbena raven staršev, socialne bolezni ter revščina. 

 

V priročniku Učne težave v OŠ – koncept dela (2008) so strokovnjaki skupino otrok z učnimi 

težavami razdelili na več podskupin, ki jih je težko ostro ločevati. Te podskupine so: 

 lažje in zmerne specifične učne ter jezikovne težave, 

 učne težave zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti, 

 učne težave zaradi splošno upočasnjenega razvoja, 

 učne težave zaradi slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti, 

 učne težave zaradi pomanjkljive učne motivacije, 
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 čustveno pogojene težave pri učenju, 

 učne težave zaradi drugojezičnosti ter socialno-kulturne drugačnosti in 

 učne težave zaradi socialno-ekonomske oviranosti. 

 

Vsi učenci, ki spadajo v naštete podskupine otrok z učnimi težavami, se zaradi lažjih do 

zmernih oblik težav ne usmerjajo v program s prilagojenim izvajanjem in DSP. Zaradi tega je 

potrebno, da učitelji, svetovalni delavci, mobilni specialni in rehabilitacijski pedagogi, 

prostovoljci in drugi pri svojem delu z učenci z učnimi težavami pri pouku (skupinskem in 

nivojskem), dopolnilnem pouku, v okviru podaljšanega bivanja in pri izvajanju različnih 

drugih oblik individualne in skupinske pomoči ravnajo po naslednjih desetih temeljnih načelih 

pomoči učencem z učnimi težavami. Ti so (Magajna, 2008, str. 29–32): 

1. Načelo celostnega pristopa 

Pomoč je učinkovita, če je zasnovana celostno. Učenca je treba motivirati in skušati 

odstraniti ovire učnega okolja, ozavestiti, prilagoditi oblike in metode dela.  

2. Načelo interdisciplinarnosti 

Sodelovanje med različnimi strokovnjaki, ki delajo na šoli. Izmenjava znanj in 

izkušenj.   

3. Načelo partnerskega sodelovanja s starši 

Pogost in delovno ustvarjalen odnos s straši in učencem. Izmenjava dobrih izkušenj in 

iskanje uspešnih poti, soustvarjanje dobrih rešitev za otroka. 

4. Načelo odkrivanja in spodbujanja močnih področij 

Prepoznati posameznikova močna področja, zmožnosti, nadarjenosti (talente) in 

interese. Pri učnem procesu jih s pridom uporabiti, da se posameznik lažje izrazi in 

pokaže znanje.  

5. Načelo udeleženosti učenca, spodbujanja notranje motivacije in samodoločenosti 

Učencu omogočiti in povečati njegovo udeleženost pri učenju, da se bo doživljal bolj 

sposobnega, kompetentnega in avtonomnega ter da bo bolj doživljal povezanost z 

drugimi. 

6. Načelo akcije in samozagovorništva 

Učenec pozna samega sebe, svoja šibka in močna področja ter jih zna uporabiti. Pozna 

učinkovito učenje, ki ga skuša spremeniti v dejanje.  

7. Načelo postavljanja optimalnih izzivov 

Z učencem se dogovarjamo o realnih, dosegljivih ciljih, kar poveča motivacijo in 

realno možnost uspeha.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                 Bevc Mihela; diplomsko delo 

 

- 18 - 

 

8. Načelo odgovornosti in načrtovanja 

Za ustvarjanje dolgoročnih sprememb je izjemnega pomena odgovornost na vseh 

ravneh: vodstva, učiteljev, strokovnjakov, staršev in učenca. Načrt je napisan v jeziku, 

ki ga učenec razume.  

9. Načelo vrednotenja 

Spremljanje in vrednotenje učenčevega napredovanja na eni ter učinkovitosti pomoči 

na drugi strani. Pri vrednotenju naj sodelujejo starši in učenec. 

10. Načelo dolgoročne usmerjenosti 

Za sodobne pristope je značilna usmerjenost pomoči v celotno življenjsko obdobje. 

Pomembno je zgodnje odkrivanje najrazličnejših primanjkljajev in preprečevanje 

neugodnih posledic. Hkrati je pomembna kompenzacija težav in dolgoročno 

zagotavljanje kakovostnega življenja kljub primanjkljaju oziroma težavi.  

 

Temeljna načela pomoči učencem z učnimi težavami se lahko uporabljajo tudi za ostale OPP. 

Velikokrat namreč prevladuje napačno mnenje, da tisti otroci, ki imajo izrazitejše posebne 

potrebe, ne morejo uspešno sodelovati v razredu in zato potrebujejo individualizirano 

strokovno obravnavo zunaj razreda. Izkazalo se je, da temu ni zmeraj tako. OPP lahko 

sodelujejo pri enakih dejavnostih kot njihovi vrstniki, lahko so te dejavnosti prilagojene ali pa 

se povsem razlikujejo od ostalih. Učitelj je tako v največji meri odgovoren za to, da čim bolj 

učinkovito načrtuje dejavnosti in pri tem upošteva otrokove vzgojno-izobraževalne potrebe. 

Od učitelja pa ne moremo pričakovati, da bo obvladal specialne metode in pristope, saj ni 

usposobljen za to. Učitelj mora obvladati strategije dobre poučevalne prakse in splošne 

strategije poučevanja OPP.  
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5.1. STRATEGIJE DOBRE POUČEVALNE PRAKSE 

 

Vsi učenci v razredu so si med seboj različni in vsak je individuum zase. Učiteljeva naloga pri 

tem je, da pouk čim bolj diferencirajo in individualizirajo, hkrati pa upoštevajo načela za 

izvajanje diferenciacije in individualizacije. Da bi bili pri tem čim bolj uspešni, si pomagajo s 

strategijami dobre poučevalne prakse. S strategijami dobre poučevalne prakse pa učitelj lahko 

uspešneje poučuje vse učence, ne samo OPP. Te strategije so (Carter, 1996 v Kavkler 2008): 

 identifikacija in razvoj otrokovih močnih področij, 

 multisenzorno učenje (otrok posluša, gleda, tipa, vonja itd.), 

 omogočanje dodatnega časa za premislek, načrtovanje in izvedbo naloge, 

 omogočanje dodatnega časa za reševanje nalog ali manjše število nalog (krajša 

besedila za branje in prepisovanje, manj računov, ki pa so dobro izbrani), 

 organiziranje več ustnega preverjanja znanja,  

 razdeljevanje kompleksnih nalog in navodil na krajše enote, 

 prilagajanje navodil (ustna, pisna oziroma oboja, kratka in razumljiva), 

 raznobarvni zapisi na tabli,  

 pisanje z različnimi pisali,  

 fotokopiranje zapiskov,  

 več tehničnih pripomočkov,  

 prijazno opozarjanje na napake, 

 fizična bližina za dvig pozornosti,  

 učenje socialnih veščin,  

 pomoč pri socialnem vključevanju v razred,  

 organizacija vrstniške pomoči,  

 prilagajanje domačih nalog (količina, način posredovanja), 

 partnerski odnos s straši itd.  

 

To je nekaj priporočil, ki naj bi se jih držali vsi učitelji pri pouku. Pomembno je, da učitelj 

čim bolj spozna učence in najde načine, kako jih uspešno poučevati. Pri tem ima pomembno 

vlogo multisenzorno učenje oziroma poučevanje. Poznamo namreč tri učne tipe ter stile 

učenja in od njih je odvisno, kako si bo učenec najlažje zapomnil učno snov. Ti trije učni tipi 

in stili učenja so: vizualni, avditivni in kinestetični. 
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5.2. PET OSNOVNIH STOPENJ POMOČI UČENCEM Z UČNIMI 

TEŽAVAMI 

 

Učitelj je tisti, ki z otroki preživi veliko časa, zato lažje opazi učenca, ki odstopa od večine in 

tako postane nanj bolj pozoren. K njemu pristopi z drugačnimi metodami in prilagoditvami. V 

veliko pomoč pri tem mu je petstopenjski model pomoči učencem z učnimi težavami 

(Magajna idr., 2008). 

   

5.2.1. Pomoč učitelja: 

 

Učitelj je tisti, ki prvi opazi in odkrije težave pri učencu. Pri premagovanju učenčevih učnih 

težav mu pomaga pri pouku (strategije dobre poučevalne prakse), dopolnilnem pouku in v 

okviru podaljšanega bivanja. Pri tem otroku nudi obravnavo, ki jo potrebuje, razvija strategije 

za obvladovanje težav, pri procesu poučevanja uporablja različne učne stile, multisenzorni 

pristop ter učencu z učnimi težavami nudi občutek varnosti. Pomembno je, da pri tem 

sodeluje s starši, z drugimi učitelji ter po potrebi tudi s specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom. Učitelj delo z učencem z učnimi težavami načrtuje, dokumentira (kot dnevnik) in 

evalvira ter oblikuje pisno mnenje (poročilo), ki se vloži v učenčevo osebno mapo. 

 

5.2.2. Pomoč šolske svetovalne službe 

 

V primeru, da učenec z učnimi težavami kljub vsem učiteljevim prilagoditvam pri pouku in 

dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja ne napreduje, se vključi še pomoč 

šolske svetovalne službe. Ta se določi glede na strokovno usposobljenost svetovalnega 

delavca (psiholog, socialni delavec, pedagog, specialni in rehabilitacijski pedagog, socialni 

pedagog). Pomembno je, da se pridobi pisno soglasje staršev za nadaljnjo pomoč otroku. 

Svetovalni delavec dopolni in poglobi odkrivanje, raziskovanje in opredelitev ovir pri učencu 

in v okolju ter učenčevih močnih področij in talentov. Pri tem vzpostavi odnos soustvarjanja 

med učiteljem, učencem, starši in strokovnim delavcem. Učencu nudi individualno in 

skupinsko pomoč, svetuje učiteljem (glede prilagajanja učencu pri rednem in dopolnilnem 

pouku ter v okviru podaljšanega bivanja) in staršem (glede pomoči učencu doma). Svetovalni 
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delavec načrtuje, vodi in spremlja (evalvira) individualni projekt pomoči v učenčevi osebni 

mapi. 

5.2.3. Dodatna individualna in skupinska pomoč 

 

Dodeli se takrat, kadar se učne težave pri učencu nadaljujejo kljub učiteljevi pomoči pri 

rednem in dopolnilnem pouku, podaljšanem bivanju ter občasni pomoči svetovalne službe. 

Dodeli se na podlagi sklepne evalvacijske ocene druge stopnje, ki jo pripravi šolska 

svetovalna služba. Če je potrebno, se opravijo dodatni diagnostični postopki (pri zapletenih 

težavah se na pobudo šole ali staršev vključijo tudi zunanje specializirane ustanove). Tako kot 

že prej drugi izvajalci, mora tudi izvajalec dodatne individualne in skupinske pomoči (to je 

lahko učitelj, specialni pedagog, psiholog, pedagog ali socialni pedagog) delo z učencem 

načrtovati, dokumentirati in evalvirati. Tako je učenčev napredek skrbno spremljan in sproti 

vrednoten. 

 

5.2.4. Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove 

 

Če učenec z učnimi težavami, kljub vsem oblikam pomoči na prvih treh stopnjah, ne 

napreduje, prosi šola (na podlagi sklepne evalvacijske ocene tretje stopnje) za dodatno mnenje 

in strokovno pomoč (svetovalni center itd.). Strokovna ustanova nato šoli svetuje, katere vire 

pomoči lahko še koristi. Lahko pa se zunanja strokovna ustanova vključi v neposredno pomoč 

učencu, učiteljem in staršem. Tudi na tej stopnji je učenčev napredek skrbno spremljan, 

dokumentiran in sproti vrednoten. 

 

5.2.5. Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

 

Predlaga se, kadar učenec potrebuje več prilagoditev in pomoči, ki mu jih lahko zagotovi le 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Dodeli se na 

podlagi skupne evalvacijske ocene pomoči četrte stopnje (strokovno mnenje šole). Pri tem se 

za izvajanje pomoči določi ustrezen strokovnjak. 

 

Na vsaki stopnji petstopenjskega modela pomoči učencem z učnimi težavami je pomembno, 

da se opravi evalvacija učenčevega napredka in učinkovitosti učne pomoči strokovnega 

delavca (sklepna evalvacijska ocena). 
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6. USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 
 

Petstopenjski model pomoči učencem z učnimi težavami (opisan v prejšnjem poglavju) je 

namenjen vsem učencem, ki imajo pri učenju pomembno večje težave kot vrstniki. Z njim 

učitelji in ostali strokovni delavci nudijo pomoč učencem. Včasih se zgodi, da kljub vsej 

pomoči učenec z izrazitejšimi specifičnimi učnimi težavami potrebuje več prilagoditev in 

pomoči. V tem primeru se na zadnji, peti stopnji petstopenjskega modela pomoči predlaga 

usmerjanje v program s prilagojenim izvajanjem in DSP. Od tu naprej ne govorimo več o 

učencih z učnimi težavami, ampak o učencih/otrocih s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja.  

 

Opara (2009) o usmerjanju OPP pove naslednje: »Usmerjanje kot naziv in pojem implicira 

namen pomagati otrokom s posebnimi potrebami in jim ponuditi zanje primerne načine 

vzgoje in izobraževanja, pri tem pa jim zagotoviti prilagoditve in pomoč. To pomeni umik od 

usmerjenosti v hibo oziroma motnjo in preusmeritev v potrebe in zmožnosti otroka.« 

Poudarek tako ni več na motnji, ampak se v ospredje postavljajo potrebe in zmožnosti otroka.  

 

ZUOPP (2011) v 24. členu določa, da se OPP usmerja v programe vzgoje in izobraževanja ob 

upoštevanju njihovih potreb na telesnem, spoznavnem, čustvenem in socialnem področju ter 

posebnih zdravstvenih potreb. Pri tem se upošteva tudi otrokova dosežena raven razvoja, 

zmožnost za učenje in doseganje standardov znanja ter prognoza njegovega nadaljnjega 

razvoja ob upoštevanju otrokovih primanjkljajev, ovir oziroma motenj, kakor tudi kriterijev za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj.  

 

6.1. ZAČETEK POSTOPKA USMERJANJA 

 

V ZUOPP (2011) je v 25. členu določeno, da se postopek usmerjanja OPP začne s pisno 

zahtevo staršev. Pisno zahtevo za usmerjanje lahko zase vloži tudi oseba, starejša od 15 let. V 

primeru kolizije ravnanj med otrokom in starši se otroku določi skrbnika za posebne primere 

v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja. V naslednjem členu pa določa, da Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo pridobi od vlagatelja vso strokovno dokumentacijo, ki 

vključuje že opravljene obravnave otroka ter poročilo vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki ga 
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otrok obiskuje in iz katerega je razvidno, da je bil otroku zagotovljen kontinuum pomoči. Za 

strokovno dokumentacijo se štejejo zdravstvena, psihološka, specialno pedagoška, socialna in 

druga poročila, ki se nanašajo na utemeljevanje posebnih potreb otroka. 

Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja se vloži pri Zavodu RS za šolstvo v pristojni 

območni enoti. Vložijo jo otrokovi starši, zakoniti zastopniki oz. mlajša polnoletna oseba. Če 

starši ne vložijo zahteve za uvedbo postopka usmerjanja, jo lahko poda vrtec, šola, 

zdravstveni, socialni ali drug zavod, kadar menijo, da je usmeritev otroka potrebna (25. člen 

ZUOPP, 2011). 

 

6.2. KOMISIJA 

 

Člane komisije za usmerjanje prve stopnje imenuje in razrešuje direktor Zavoda Republike 

Slovenije za šolstvo. Člane komisije za usmerjanje druge stopnje imenuje in razrešuje 

minister. Komisije za usmerjanje prve in druge stopnje so imenovane glede na vrsto ovir, 

motenj in primanjkljajev v sestavi treh članov: specialni pedagog ustrezne smeri, psiholog in 

specialist pediater ali specialista pedopsihiater oziroma specialist šolske medicine, praviloma 

pa tisti, ki otroka obravnava z vidika njegovih posebnih potreb. Komisija za usmerjanje si 

mora pred odločitvijo pridobiti pisno ali ustno mnenje otrokovega vzgojitelja ali učitelja. 

Minister s pravilnikom določi pogoje za imenovanje in razrešitev, organizacijo in način dela 

komisij za usmerjanje OPP (23. člen ZOUPP, 2011). 

 

6.3. VSEBINA ODLOČBE O USMERITVI 

 

Pravilnik o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami (2003) v 8. členu opisuje, kaj 

vse mora odločba o usmerjanju vsebovati: 

 program vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok usmerja, 

 vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje, 

 vrtec oziroma šolo, v katero se otrok usmerja, 

 datum vključitve v vrtec ali šolo, 

 rok za preverjanje ustreznosti usmeritve, ki ne sme biti daljši od treh let, 

 obseg in vrsto izvajanja dodatne strokovne pomoči, 

 pripomočke, ki so potrebni za vključitev otroka v program, 

 občasnega ali stalnega spremljevalca za fizično pomoč gibalno oviranemu otroku, 
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 morebitno zmanjšanje števila otrok v oddelku glede na predpisane normative, 

 morebitno vključitev v podaljšano bivanje od 7. do 9. razreda v skladu z 21. členom 

Zakona o osnovni šoli, 

 morebitno povračilo prevoznih stroškov v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli, 

 morebitne pravice, ki izhajajo iz 15. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami. 

 

6.4. PO IZDANI ODLOČBI 

 

V 34. členu ZUOPP (2011) je določeno, da so starši dolžni vključiti OPP v vrtec, šolo ali 

zavod v skladu z dokončno odločbo o usmeritvi v roku 15 dni od njene dokončnosti, če z 

odločbo o usmeritvi ni določeno drugače.  

 

Vzgojno-izobraževalni zavod oziroma socialnovarstveni zavod mora najkasneje v roku 30 dni 

po dokončnosti odločbe za OPP izdelati IP. V pripravo in spremljanje IP morajo biti vključeni 

starši ter OPP, upoštevaje njegovo zrelost in starost. IP je potrebno najmanj v vsakem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju evalvirati in ga po potrebi spremeniti (36. člen ZUOPP, 

2011). 
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7. INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM ZA OTROKE S 

POSEBNIMI POTREBAMI 

 

V zadnjih letih se vedno več OPP vključuje v redne programe osnovne šole. Ker pa imajo 

večinoma zelo različno predznanje, sposobnosti in zmožnosti, potrebujejo prilagojeno 

izvajanje programov, kjer se upoštevajo posebnosti vsakega OPP. Postavljenih standardov za 

osnovnošolsko vzgojo in izobraževanje ne moremo spreminjati, lahko pa s pomočjo IP 

zagotovimo prilagoditve in ustrezno pomoč.  

 

Po besedah S. Pulec Lah (2002) je IP proces prilagajanja vzgojno-izobraževalnega procesa 

otrokovim posebnim vzgojno-izobraževalnim potrebam, da bi otroku omogočili optimalni 

razvoj. Lahko bi rekli, da je IP sredstvo za uresničevanje didaktičnega načela individualizacije 

in diferenciacije. IP kot dokument je zakonsko zagotovljen vsem otrokom, ki so ali bodo 

usmerjeni v različne programe vzgoje in izobraževanja. Kasneje pa S. Pulec Lah (2005) 

naredi zanimivo primerjavo, ko primerja IP z zemljevidom oziroma vodičem skozi šolsko 

obdobje. Tako pri IP kot tudi na zemljevidu je opredeljena začetna točka potovanja (otrokovo 

funkcioniranje in dejavniki v okolju), vmesne postaje, predviden končni cilj (dolgoročni in 

kratkoročni), posebna sredstva in oprema, potrebna za potovanje (potrebne prilagoditve 

poučevanja, poučevalni materiali in pripomočki, vrste pomoči, izvajalci ipd.), predviden čas 

potovanja in podobno. 

 

Ena izmed novejših definicij IP je zapisana v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011) in 

pravi: »IP 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 vrtce.« V primerjavi z drugimi avtorji 

med definicijami o IP ni velikih razlik, saj vse zajemajo pomoč in prilagoditve za OPP. 

 

Končarjeva (2003, str. 11) pa v svoji opredelitvi navaja različne vidike IP in pri tem izhaja iz 

različnih sestavin, ki naj jih IP vsebuje:  
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 pregled vseh močnih področij, interesov ter potreb otroka in mladostnika s posebnimi 

potrebami ter pričakovanji o njegovem učenju in delu, ki se razlikujejo od postavljenih 

zahtev v programu, v katerega je vključen – za obdobje enega leta; 

 napisan načrt aktivnosti je pripravljen za posameznika in predvideva njegove 

prilagoditve ustreznega programa ter vključitve v različne dodatne aktivnosti; 

 orodje, ki pomaga strokovnim delavcem voditi otroka in mladostnika s posebnimi 

potrebami v njegovem razvoju; 

 program, ki ga pripravijo, izvajajo in izvajanje spremljajo strokovni delavci v 

sodelovanju s starši v okviru programa, v katerega je vključen otrok oziroma 

mladostnik s posebnimi potrebami; 

 fleksibilen delovni dokument, ki ga lahko prilagajamo ali spreminjamo, če je treba; 

 zavezujoč dokument za otroka in mladostnika s posebnimi potrebami, njegove starše 

in vsakega, ki ga program določa, naj bi otroku oziroma mladostniku s posebnimi 

potrebami pomagal doseči postavljene cilje in pričakovanja; 

 neprekinjena aktivnost zapisov, ki zagotavljajo kontinuiteto v diagnostiki, načrtovanju, 

izvajanju in vrednotenju otrokovega oziroma mladostnikovega razvoja, učenja in dela 

ter 

 dokument, ki upošteva vse pravice otroka/mladostnika s posebnimi potrebami, 

zapisane v zakonodaji oziroma programski zasnovi. 

 

Poleg vseh naštetih točk, ki opredeljujejo, kaj naj bi IP bil, pa Končarjeva (2003) hkrati 

opozarja, da IP ne sme biti le golo naštevanje vsega, kar se bo otrok oziroma mladostnik s 

posebnimi potrebami naučil. V IP morajo biti natančno opredeljeni cilji, ki jih bo posamezni 

učenec tekom leta osvojil ter točno določene prilagoditve. IP ne sme biti vzgojno-

izobraževalni program ali naštevanje pričakovanj, ki jih imamo do vseh otrok in mladostnikov 

s posebnimi potrebami. Vsak OPP je drugačen in zato mora biti tudi IP prilagojen vsakemu 

posebej. Prav tako pa IP ne sme biti način vodenja učiteljeve učinkovitosti ter učiteljeva 

dnevna priprava. 

 

Če bi upoštevali točke, ki predstavljajo, kaj naj bi IP bil in kaj ne sme biti, bi lahko našli 

vzporednice s točkami, ki jih predstavi S. Pulec Lah leta 2005 in opisujejo ustrezno oblikovan 

IP, ki naj bi: 

 predstavljal komunikacijski most med starši in šolskimi strokovnimi delavci ter jim 

omogočal skupno ugotavljanje otrokovih zmožnosti in potreb, skupno odločanje o 
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pričakovanih razvojnih korakih in dosežkih ter potrebnih vrstah in oblikah pomoči ter 

podpore, 

 omogočal usklajevanje morebitnih različnih mnenj o otrokovem funkcioniranju, 

njegovih potrebah,  

 omogočal skupno reševanje problemov,  

 zagotavljal uresničitev pravice OPP do prilagoditev vzgojno-izobraževalnega procesa 

in izvajanja ustrezne strokovne pomoči ter podpore glede na njegove posebne potrebe, 

 opredeljeval vloge, naloge in odgovornosti posameznih izvajalcev IP ter omogočal 

večjo usklajenost izvajalcev,  

 izboljšal poučevanje, otrokovo učenje in dosežke ter 

 omogočal učinkovitejše spremljanje in vrednotenje otrokovega napredka. 

 

Iz teh točk lahko razberemo, da je velik del IP odvisen od sodelovanja učitelja, strokovnih 

delavcev in staršev oziroma od timskega dela. Uspešno sodelovanje pa je ključno za delo z 

OPP, ki lahko prinese vsem vpletenim številne prednosti. V praksi pa ni vedno vse tako. 

Lahko se namreč pojavijo številne težave, dvomi in pomanjkljivosti. Učitelji in strokovni 

delavci so navedli naslednje slabosti in prednosti IP: 

 

PREDNOSTI 

 Ob načrtovanju IP se razvijejo boljši, 

kakovostnejši odnosi med učitelji in 

starši ter med učitelji in drugimi 

strokovnimi delavci. 

 Sodelovanje pri oblikovanju IP omogoči 

boljše razumevanje otrokovih posebnih 

potreb in programa pri starših ter pri 

učiteljih. 

 V IP so natančneje opredeljeni cilji in 

prilagoditve programa. 

 Z oblikovanjem IP se spodbudi bolj 

celostna obravnava otroka. 

 Z vrednotenjem IP dobimo več 

informacij o otrokovem učnem napredku. 

SLABOSTI 

 IP predstavljajo preveliko obremenitev in 

odgovornost za učitelje in/ali druge 

strokovne delavce. 

 Oblikovanje IP je časovno preveč 

zahtevno. IP so preobsežni. 

 Pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju 

IP je premalo timskega dela. 

 IP predstavlja preveč togo opredeljen, 

statičen program. 

 IP so težko uresničljivi ob predpisanem 

učnem načrtu. 

 IP so nefunkcionalni. 

Tabela 4: Prednosti in slabosti IP (vir: Pulec Lah, 2005, str. 52) 
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Obstajajo tako prednosti kot tudi pomanjkljivosti IP, zato je pomembno, da se, kot pravi Pulec 

Lahova (2005, str. 53), pedagoški strokovni delavci, ki delajo z OPP, morajo soočati z 

izzivom, kako oblikovati IP, ki bo lahko razumljiv, učinkovit in funkcionalen tako za osebo, 

ki ji je namenjen, kot za tiste, ki naj bi ga izvajali. 

 

V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) se v 36. členu z IP določijo: 

 cilji in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih, 

 strategije vključevanja OPP, 

 potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in 

napredovanju, 

 uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije, 

 izvajanje fizične pomoči, 

 izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku, 

 prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, 

 časovna razporeditev pouka, 

 veščine za čim večjo samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti) in načrt 

vključitve v zaposlitev, 

 vključitev staršev ter OPP, upoštevaje njegovo zrelost in starost in 

 evalvacija IP-ja v vsakem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

 

7.1. OBLIKOVANJE INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA 

 

Priprava IP je zelo pomembna, saj učiteljem in ostalim strokovnim delavcem olajša kasnejše 

delo z OPP. Z dobro pripravljenim IP zagotovimo učinkovitejši razvoj, poučevanje ter 

doseganje boljših rezultatov pri OPP. 

 

Proces oblikovanja IP Galeša (1995) razdeli na štiri faze, ki se med seboj povezujejo in 

dopolnjujejo. Te faze so: spoznavanje in ocenjevanje otroka ter njegovega okolja, načrtovanje 

IP, izvajanje IP ter evalvacija/vrednotenje IP in ocenjevanje otrokovega napredka. 

 

Preden začnemo z načrtovanjem IP je pomembno, da najprej spoznamo in ocenimo otroka in 

njegovo okolje, v katerem odrašča, zato (Končar, 2003): zberemo potrebno dokumentacijo, se 

pogovorimo z različnimi strokovnjaki, ki so ga v preteklosti že obravnavali, analiziramo 
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izdelke, ki jih imamo na razpolago, opazujemo otroka v različnih učnih situacijah in 

njegovem prostem času, usmerjamo in načrtujemo delo z otrokom ter oblikujemo globalno 

oceno njegovega funkcioniranja. 

 

Pri spoznavanju in ocenjevanju otroka je pomembno, da se ne osredotočamo na motnje in 

težave, ampak na njegove sposobnosti in različne možnosti za razvoj. Na osnovi tistega, česar 

ne zmore, namreč ne moremo narediti ničesar, zato moramo opisovati, kaj vse otrok zmore in 

na tem graditi.  

 

Galeša (1994, str. 124) pravi, da moramo imeti pri postopku ocenjevanja otrokovega okolja in 

njegovih lastnosti štiri pomembne zahteve: 

1. Pri ocenjevanju otrokovega okolja in otroka morajo biti vključeni starši otroka in 

otrok sam. Starši so tisti, ki preživijo z otrokom največ časa in ga zato najbolj poznajo. 

2. Ocenjevanje mora biti procesno in ne statično – ambulantno. Preverjanje in 

ocenjevanje je proces, ki ni nikoli zaključen in končan. 

3. Oceniti je potrebno otrokove sposobnosti in vsa področja, kjer ima otrok posebne 

potrebe, težave. 

4. Upoštevati je potrebno razmere v družini in šoli. Velikokrat se namreč zgodi, da so 

razmere v otrokovem okolju (družina, šola) tiste, ki ovirajo otroka pri njegovem 

razvoju.  

 

Da bomo pri spoznavanju in ocenjevanju otroka dobili čim bolj realno sliko, je pomembno, da 

preverjamo in ocenjujemo tudi otrokovo okolje, kamor spadata otrokova družina in šola. Med 

najpogostejše dejavnike v družini štejemo socialno-ekonomski status, vzdušje v družini, 

zdravje družinskih članov, odnos staršev do otrok in odnos med otroki, težave v družini itd. 

Dejavniki v šoli pa so pogosto povezani s pogoji znotraj šole, različnimi relacijami med 

vrstniki, s samim načinom poučevanja, šolsko politiko itd. To je nekaj razlogov oziroma 

dejavnikov, ki lahko posledično povzročijo učno neuspešnost otrok, zato nam je lahko 

poznavanje različnih dejavnikov v veliko pomoč pri sestavi IP.  

 

Poleg dejavnikov okolja pa moramo spoznati in oceniti tudi dejavnike otrokovega 

funkcioniranja, ki so najbolj pomembni za otrokov razvoj in njegovo kasnejše življenje. 

Končarjeva (1997) je dejavnike otrokovega funkcioniranja razdelila na: 

 motorika – groba, fina in obrazna motorika ter grafomotorika, 
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 stanje čutil – vid, sluh, 

 zaznavanje – slušno razlikovanje, razčlenjevanje in pomnjenje ter vidno razlikovanje, 

pomnjenje, zaznavanje lika od ozadja in vidno-motorična koordinacija, 

 senzorična integracija – vidno-gibalna, vidno-slušna, slušno-gibalna, vidno-tipna, 

slušno-tipna, tipno-gibalna, 

 orientacija v prostoru – notranja in zunanja, 

 časovna orientacija – časovni pojmi, časovna zaporedja, 

 stranskost – prednostna roka, oko, noga, 

 govor in jezik – razumevanje in izražanje, 

 šolska znanja in spretnosti – branje, pisanje, računanje, poznavanje okolja, 

 usmerjenost procesov – pozornost, motiviranost, miselni procesi, pomnjenje, vitalnost, 

 vedenjske in odzivne značilnosti – aktivnost, urejenost, razpoloženje, 

 socialno polje – otrokovi odnosi s sošolci in drugimi, sposobnost ocenjevanja 

položaja, osebna prilagojenost, samostojnost – neodvisnost, samopodoba, 

 močna področja, 

 družinski pogoji – medsebojni odnosi, socialno – ekonomsko stanje. 

 

Opara (2009) pa razdeli oceno otroka glede na različna področja, ki so: 

 področje motorike – velika motorika, fina motorika, načrtovanje rokovanja in 

izvajanje rokovanja, 

 področje zaznavanja – vizualno, avditivno in taktilno kinestetično zaznavanje, 

zaznavanje ravnotežja, mnestično funkcioniranje (pozornost in koncentracija), 

 področje govora in jezika – govorna pripravljenost, razumevanje navodil, govorne 

sposobnosti, govorni spomin, 

 področje kognicije – spomin in mišljenje, 

 področje metakognicije – planiranje (pred samim učenjem), opazovanje – vrednotenje, 

beleženje rezultatov, 

 emocionalno socialno področje – psihično stanje, socialno vedenje, redoljubnost, 

vedenje v konfliktih, samokontrola, obnašanje do učiteljev in sošolcev, obnašanje v 

razredu in med poukom, vedenje pri učenju in delu, vedenje ob delu, samostojnost. 

 

Če primerjamo dejavnike otrokovega funkcioniranja z oceno otroka glede na različna 

področja, lahko vidimo, da imata veliko skupnih točk oziroma, da lahko potegnemo 
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vzporednice med njima. Pomembno je, da pri oblikovanju IP upoštevamo le tiste, pri katerih 

zaznamo posebnosti pri otroku. 

 

7.2. VSEBINA INDIVIDUALIZIRANEGA POGRAMA 

 

Pri vsebini IP moramo biti pozorni na to, da učenec doseže minimalne standarde znanja 

učnega načrta, ki so izhodišče njegovega uspeha. Da bi učenec dosegel te standarde, bo 

potreboval določene strategije, pripomočke in prilagoditve.  

Prilagoditve so velik del IP, pri katerih je pomembno, da izhajamo iz individualnih potreb 

posameznega otroka. Posamezne skupine OPP so si namreč različne. Pri tem je pomembno, 

da se bolj osredotočimo na učenčeva močna področja kot na njegove primanjkljaje. 

 

V 7. členu ZUOPP (2013) je določeno, da se OPP, ki so usmerjeni v izobraževalne programe 

s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, glede na vrsto in stopnjo 

primanjkljaja, ovire oziroma motnje lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in 

ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna razporeditev pouka, način nacionalnega 

preverjanja znanja ter način opravljanja zaključnega izpita oziroma mature. 

 

V Navodilih za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo za devetletno osnovno šolo (2003) so za vsako kategorijo OPP natančneje določene 

prilagoditve. Povzela bom le bistvene prilagoditve, ki so sledeče: 

 

7.2.1. ORGANIZACIJA POUKA 

 

Ena izmed pomembnejših stvari, ki pripomorejo k lažjemu delu in večji učinkovitosti pri delu 

z OPP, je zmanjšanje števila otrok v tistem razredu, v katerem imamo OPP. Predlog za 

zmanjšanje števila otrok se določi z odločbo o usmeritvi in ga poda komisija za usmerjanje.   

7.2.1.1. ORGANIZACIJA PROSTORA   

 

Priporočljivo je, da OPP sedi v bližini učitelja (učitelj lažje vidi, kdaj potrebuje pomoč in mu 

lažje pomaga), table in/ali sošolca, ki mu je pripravljen pomagati pri delu. Sedi naj stran od 

vrat, oken in ostalih motečih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na njegovo koncentracijo. 

Organizacija prostora (postavitev miz in stolov) v učilnici naj bo takšna, da omogoča več 
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individualnosti (»individualni kotički«, »tihi kotiček«) ter več dela v parih ali manjših 

skupinah. Za učne in tehnične pripomočke naj bo določen stalen prostor v učilnici, saj imajo 

OPP slabše razvite organizacijske sposobnosti in spretnosti. Če je potrebno, omogočimo 

učencu umik v drug prostor, ki pa mora biti varen. 

7.2.1.2. DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI IN OPREMA 

 

Didaktični pripomočki in oprema so učencem v pomoč pri lajšanju in premagovanju težav pri 

pridobivanju, utrjevanju in preverjanju znanja. Zanje je pomembno, da jim glede na njihove 

potrebe omogočimo npr. snemanje na kasetofon in uporabo računalnikov, jim kopiramo daljše 

zapiske itd. 

7.2.1.3. ORGANIZACIJA ČASA 

 

Učencem je potrebno zagotoviti dovolj časa, da ne občutijo časovnega pritiska. Dodatno 

strokovno pomoč izvajamo v času pouka, čim večkrat v okviru rednega pouka v oddelku. S 

tem učenca manj obremenjujemo. 

7.2.2. IZVAJANJE POUKA 

7.2.2.1. POUČEVANJE IN UČENJE 

 

Pri poučevanju in učenju uporabljamo splošna metodično-didaktična načela poučevanja, 

učinkovite strategije poučevanja ter prilagoditve domačih nalog in drugih zahtev za delo 

doma.  

Pri splošno metodično-didaktičnih načelih upoštevamo načela »dobre poučevalne prakse«. Pri 

tem kombiniramo različne metode in pristope, ki učencu omogočajo čim boljše rezultate. 

Pomembno je, da zmanjšamo kompleksnost nalog. Pri učinkovitih strategijah poučevanja pa 

upoštevamo naslednje: 

 uvodno povezovanje z že obravnavano temo, 

 povezovanje s konkretnimi življenjskimi izkušnjami, 

 multisenzorno učenje, 

 kratka in jasna navodila, 

 sprotno preverjanje razumevanja navodil,  

 kombiniranje ustnih in pisnih navodil,  

 pomoč pri organizaciji zapisov,  
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 postavljanje enoznačnih vprašanj, 

 razdelitev kompleksnih nalog na manjše enote,  

 zanimivo podajanje snovi s čim več konkretnega ponazarjanja, 

 rabo vizualnih pripomočkov, 

 aktivno učenje z diskusijo, delom v paru ali skupini,  

 več odmorov med nalogami,  

 sprotne povratne informacije o napakah, 

 širšo razlago dobljene ocene,  

 dogovor o delu naprej,  

 vnašanje spodbud in usmerjanje v sam proces usvajanja nove snovi,  

 izpostavljanje učenčevih močnih področij, 

 prilagajanje količine domačih nalog,  

 razvijanje primerne učne strategije in  

 poudarek na razumevanju in uporabi pridobljenih znanj. 

 

Pri prilagoditvi domačih nalog in drugih zahtev za delo doma prilagodimo naloge tako, da so 

učenci kar najbolj samostojni in jim domače naloge ne vzamejo veliko več časa kot ostalim 

vrstnikom. Pomembno je načelo kakovosti domačih nalog in ne kvantitete, torej, da so naloge 

kratke ter kakovostne in ne obširne. Domače naloge sproti preverjamo.  

7.2.2.2. PREVERJANJE IN OCENJEVANJE 

 

Pri preverjanju in ocenjevanju znanja moramo upoštevati učenčeva močna področja ter 

njegove posebne vzgojno-izobraževalne potrebe. Potrebno je, da mu omogočimo, da pokaže 

usvojeno znanje. Pri tem iščemo prilagoditve, načine in oblike postavljanja vprašanj, 

posredovanja odgovorov in pozorni smo na količino opor, ki mu jih ponudimo. Prilagoditve 

so lahko pri: načinu posredovanja vprašanj, času ocenjevanja znanja, načinu posredovanja 

odgovorov, organizaciji preverjanja, obliki pisnih gradiv za preverjanje znanja, rabi tehničnih 

pripomočkov ter prostorskih pogojih. 
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8. TIMSKO DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI 
 

Pri vključevanju OPP v redno osnovno šolo je pomembno sodelovanje med različnimi 

strokovnimi delavci. Učitelj je tisti, ki v razredu preživi največ časa z OPP, vendar pa pri 

poučevanju nima dovolj znanj za učinkovito delo z njim. Zaradi tega je pri timskem delu zelo 

pomembno sodelovanje med učiteljem in ostalimi strokovnimi delavci, saj le ti nudijo učitelju 

pomoč in dajejo podporo. Hkrati mu posredujejo znanja in strategije za učinkovito delo z 

otrokom, mu pomagajo pri reševanju težav, ga podpirajo v kriznih trenutkih in drugih 

nepredvidljivih situacijah. Med člane tima štejemo tudi OPP in njegove starše. Starši so nam 

lahko v veliko pomoč, saj najbolje poznajo svojega otroka ter njegovo vedenje. Pomembno je, 

da jih vključimo v proces vzgoje in izobraževanja, v izdelavo IP ter v evalvacijo. Naloga 

vsakega člana tima je, da pomaga ostalim čim bolj učinkovito vključiti OPP ter zanj 

oblikovati IP.  

 

8.1. VLOGA RAVNATELJA 

 

Vloga ravnatelja šole je pomembna, saj mora zagotoviti tako kadrovske kot tudi materialne 

pogoje, ki so potrebni za nemoteno delo z OPP in bodo omogočili, da bo dosegel čim bolj 

optimalen razvoj. Pomembno je, da spoštuje profesionalno etiko in ga pri zagotavljanju 

strokovnih delavcev, ki delajo z OPP, vodijo le potrebe otroka. Ravnatelj pozna strokovna 

izhodišča vzgoje in izobraževanja OPP v RS, ustrezno področno zakonodajo, veljavne 

standarde in normative za vključevanje otrok v program osnovne šole ter ima pozitiven odnos 

do vključevanja OPP v šolo. Subtilno mora pristopiti tudi k letni organizaciji dela šole. 

(Navodila za izobraževalne programe, 2003)  

 

Ravnatelj imenuje strokovno skupino, ki prevzame oblikovanje dokumenta IP. Hkrati skrbi za 

(Kavkler, 2008, str. 82) podporo in pomoč strokovnim delavcem na šoli in zunaj nje, 

zagotavlja usposabljanje strokovnih delavcev, pomaga pri reševanju težav, še posebej s 

predlogi o izvajanju otrokovega programa, podpira pozitivna stališča do vključevanja OPP in 

je s svojimi pozitivnimi stališči do inkluzije zgled učencem in strokovnim delavcem. 
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8.2. VLOGA UČITELJA 

 

Vloga učitelja pri inkluziji OPP v redne osnovne šole je izredno pomembna. Učitelj je tisti, ki 

preživi z učencem največ časa in ga najbolj pozna. Ve, katera so njegova šibka področja, 

njegove posebnosti, zmožnosti, predvsem pa pozna njegova močna področja. Pri timskem 

delu je učitelj enakovreden član tima pri načrtovanju, odločanju in reševanju težav, saj 

(Kavkler, 2008, str. 81) sprejme OPP kot člana razredne skupnosti, oblikuje v razredu ozračje 

sprejemanja, enakosti vseh, sodeluje pri pripravi IP, je odgovoren za prilagajanje programa, 

prilagaja učne dejavnosti učenčevim potrebam, je dovzeten za nove ideje, spremembe, je vzor 

učencem in drugemu šolskemu osebju, podpira vrstniške interakcije in vodi pomočnike pri 

delu v razredu itd.  

 

8.3. VLOGA STARŠEV 

 

Vloga staršev OPP je za nekatere izredno težka, saj so postavljeni v vlogo, za katero se niso 

posebej izobraževali. Pomembno je, da staršem že takoj na začetku povemo, katera so 

otrokova močna področja in ne samo tega, česar ne zmore. Potrebno jih je tudi seznaniti, 

kakšne so otrokove možnosti in poti pri premagovanju težav, da bo lahko čim bolj uspešen pri 

samem vzgojno-izobraževalnem procesu. Tudi starš lahko marsikaj doprinese k uspešnosti 

otoka, zlasti če je aktivno vključen v opazovanje. 

 

Tudi starši ali predstavniki družine so enakovredni člani tima pri načrtovanju, odločanju in 

reševanju težav, povezanih z otrokom. Posredujejo nam (Kavkler, 2008, str. 81) vizijo, 

vrednote in prioritete družine, informacije o otrokovem delovanju zunaj šole, informacije o 

otrokovih primanjkljajih itd.  

 

»Starš, otrok in učitelj so v procesu izobraževanja popolnoma enakovredni partnerji, kar 

pomeni, da drug brez drugega ne morejo zagotoviti uspeha. Da pa je temu tako, je potrebno že 

takoj ob vstopu vzpostaviti dober odnos s staršem, s starši OPP pa še toliko bolj.« (Nojič, 

2006). Da bi bila integracija OPP čim bolj uspešna, je pomembno, da svoj delež prispevajo 

tudi starši otroka, ki najbolj poznajo njegovo funkcioniranje in posebnosti v domačem okolju. 

S svojimi informacijami o otroku pripomorejo, da je program res individualiziran in da 

upošteva vse otrokove posebnosti.  
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8.4. VLOGA SPECIALNEGA IN REHABILITACIJSKEGA 

PEDAGOGA 

 

Specialni in rehabilitacijski pedagog je pomemben član tima pri delu z OPP, saj ima največ 

znanja na področju posebnih potreb otroka ter njegove vzgoje in izobraževanja. Pri svojem 

delu sodeluje z vodstvom šole, učiteljem, ostalimi strokovnimi delavci, s starši in z OPP. Pri 

timskem delu je specialni pedagog (različne smeri) enakovreden član tima pri načrtovanju, 

odločanju in reševanju težav, saj (Kavkler, 2008, str. 81): 

 usklajuje dejavnosti, povezane z otrokom s posebnimi potrebami,  

 učitelju posreduje potrebne informacije o otroku še pred prihodom OPP v razred,  

 pomaga pri posredovanju informacij vrstnikom in sodeluje pri pripravi programa 

podpore, ki jo izvajajo vrstniki,  

 sodeluje pri pripravi IP, 

 sodeluje pri prilagajanju kurikula, materialov, opreme itd., 

 uči druge strokovne delavce prilagajanja kurikula, učnih gradiv, pripomočkov itd., 

 podpira, pomaga in podpira učitelja in 

 je vzor inkluzivnega ravnanja učitelju in drugim strokovnim delavcem itd. 

 

8.5. VLOGA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 

 

Vloga šolske svetovalne službe je, da vodi osebne mape OPP in vodjo strokovne skupine 

opozori na pomanjkljivosti, prisoten je v imenovani strokovni skupini, kontaktira in posreduje 

pomembne podatke strokovni skupini o OPP, ki prihajajo iz zunanjih institucij ter po 

dogovoru in potrebi pomaga razredniku pri izvajanju delavnic za učence v razredu in 

vključitvi v širše okolje. 

 

8.6. VLOGA SPREMLJEVALCA/POMOČNIKA 

 

Spremljevalec oziroma pomočnik je oseba, ki sicer nima pedagoške izobrazbe, vendar se 

mora za svoje delo usposobiti na seminarjih. Določen je s strani komisije za usmerjanje OPP 

v primeru, da učenec potrebuje dodatno pomoč odraslega. Tukaj pridejo v poštev predvsem 

gibalno ovirani otroci. Spremljevalec takim otrokom omogoča večjo mobilnost in 

učinkovitost pri nalogah, ki zahtevajo določene motorične spretnosti in sposobnosti.  
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8.7. VLOGA VRSTNIKOV 

 

Tudi vrstniki lahko sodelujejo pri timskem delu, saj so lahko zgled drugim učencem na šoli, 

so člani tima za načrtovanje dejavnosti učencev, člani tima za reševanje težav, pomočniki pri 

izvajanju programa (vrstniška pomoč, priprava gradiv itd.).  

 

Timsko delo ima ključno vlogo pri vključevanju OPP v razred, kajti učitelj sam za to ni dovolj 

usposobljen. Potreben je dober timski pristop, pri katerem (Antič, 2004): morajo biti vsi člani 

tima pripravljeni na sodelovanje, imeti morajo sposobnost sprejemanja različnih mnenj, 

sposobnost poslušanja in razumevanja sogovornika, sposobnost sprejemanja kompromisnih 

rešitev, sprejemati in dajati podporo ostalim članom tima, imeti sposobnost sočutja in 

spretnost za uspešno in konstruktivno kritiko. Z dobrim timskim delom je vključitev OPP v 

razred lahko uspešnejša.  
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9. EMPIRIČNI DEL 

 

9.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

V zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, 2013) je določeno, da se za 

vsakega OPP, ki ima odločbo o usmeritvi v program s prilagojenim izvajanjem in DSP, 

oblikuje IP. Dobro načrtovan IP omogoča koordinirano delo med učiteljem in ostalimi 

strokovnjaki v vseh štirih fazah oblikovanja IP, od spoznavanja otroka in njegovega okolja do 

evalvacije.   

 

V zadnjih letih je bilo veliko govora in raziskav na temo IP, kajti prihajalo je do sprememb na 

področju vzgoje in izobraževanja OPP ter do večjega vključevanja le-teh v osnovne šole. 

Avtorici Končar in Pretnar (2005) sta pred leti ugotavljali, kakšna je učiteljeva usposobljenost 

za oblikovanje IP. Pri tem sta ugotovili, da kar 69 % učiteljev meni, da nimajo dovolj znanja 

za sodelovanje pri oblikovanju IP. Sama sem v času študija (leta 2011) znotraj predmetnika 

pridobila nekaj osnovnih znanj, vendar sem mnenja, da so ta znanja še vedno preskromna, 

predvsem pri pripravi IP in vlogi učitelja pri tem. Zaradi tega se od učiteljev pričakuje dobro 

sodelovanje s strokovnjaki, ki imajo na tem področju več potrebnih kompetenc. Pričakovali 

bi, da se je v teh letih obseg sodelovanja med učiteljem in različnimi strokovnjaki povečal in 

spremenil. Pa se učitelji razrednega pouka čutijo bolj usposobljene za oblikovanje IP? Kakšno 

je njihovo vedenje, vloga, odnos in naloge pri procesu oblikovanja IP ter njihova ocena 

učinkovitosti IP pri vzgojno-izobraževalnem procesu? Kaj se je v zadnjih letih spremenilo na 

tem področju? Na ta vprašanja bom poskušala odgovoriti v svoji raziskavi in s primerjanjem z 

izsledki drugih avtorjev. 
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9.2. RAZISKOVALNI CILJI 

 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako razredni učitelji danes prepoznavajo svojo vlogo 

in naloge, kakšna so njihova stališča do IP ter njihovo mnenje o učinkovitosti dokumenta. 

Raziskava je razdeljena na štiri splošne cilje, kjer skušam ugotoviti: 

 kako dobro učitelji poznajo proces oblikovanja IP oziroma kakšno je njihovo vedenje 

o IP,  

 v kolikšni meri učitelji pri svojem delu dejansko uporabljajo IP, 

 kako ocenjujejo vpliv IP na učinkovitost svojega dela,  

 kakšen je vpliv izkušenj, ki jih imajo učitelji z OPP.   

 

9.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Na osnovi zastavljenih ciljev smo postavili naslednja raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo 

na zbiranje informacij o opazovanih in pojasnjevalnih spremenljivkah:  

- Koliko izkušenj imajo učitelji z OPP? 

- Kako učitelji ocenjujejo svojo usposobljenost za delo z OPP? 

- V kolikšni meri učitelji poznajo svojo vlogo pri oblikovanju IP? 

- Koliko učitelji dejansko uporabljajo IP pri svojem delu? 

- Katere dejavnike otrokovega funkcioniranja učitelji upoštevajo pri pripravi IP? 

- Katere prilagoditve upoštevajo pri načrtovanju IP? 

- Kako učitelji ocenjujejo pomen evalvacije IP? 

- Kakšna so stališča učiteljev do IP? 
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9.4. METODE DELA 

 

9.4.1. UDELEŽENCI V RAZISKAVI 

 

Vzorec anketirancev je bil namenski. Kriterij izbire so bili tisti učitelji in učiteljice razrednega 

pouka, ki so imeli/e ali imajo v razredu OPP. 

 

 

Graf 1: Koliko časa že poučujete v razredu? 

 

V raziskavi je sodelovalo 34 učiteljev in učiteljic, starih od 26 do 63 let. Povprečna starost 

sodelujočih učiteljev in učiteljic znaša 42,6 let. Iz tega lahko sklepamo, da imajo ti učitelji več 

delovnih izkušenj v razredu. Več kot polovica učiteljev (53 %) v razredu poučuje od 11 do 20 

let, kar nekaj (26 %) pa jih poučuje med 21 in 30 leti.  

 

9.4.2. VZOREC SPREMENLJIVK 

 

Anketni vprašalnik vsebuje opazovalne in pojasnjevalne spremenljivke. 

 

Pojasnjevalne spremenljivke so: 

 spol, 

 starost, 

 število let poučevanja v razredu, 

 število OPP, ki so jih učitelji poučevali v zadnjih treh letih, 

 število OPP, ki so jih učitelji poučevali v zadnjih treh letih in so bili usmerjeni v 

program s prilagojenim izvajanjem in DSP. 
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Opazovane spremenljivke predstavljajo anketna vprašanja, ki jih vsebinsko razdelimo na tri 

sklope: 

 vedenje učiteljev o IP, 

 učiteljeva uporaba IP, 

 učiteljeva stališča do IP. 

 

9.4.3. METODE ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

 

Za zbiranje podatkov sem uporabila anketni vprašalnik, oblikovan za namen te raziskave. 

Vprašalnik ima zgolj apriorno veljavnost. V njem sem uporabila vprašanja odprtega in 

zaprtega tipa. Pri vprašanjih zaprtega tipa so anketiranci svoja mnenja izrazili na 3-, 4- ali 5-

stopenjski lestvici.  

 

Predhodno sem trem učiteljicam razrednega pouka poslala poskusni vprašalnik. S tem sem 

preverila razumevanje vprašalnika. Glede na njihovo izpolnjevanje in pripombe sem 

vprašalnik popravila in dopolnila.  

 

Dokončno oblikovan anketni vprašalnik sem v elektronski obliki poslala na različne šole. V 

nagovoru sem jih seznanila z namenom diplomskega dela ter jih povabila k sodelovanju v 

raziskavi.  

 

Pri obdelavi sem uporabila sledeče postopke: 

 frekvence in odstotke za prikaze porazdelitve odgovorov, 

 neparametrični preizkus hi-kvadrat za preizkušanje neodvisnosti v primeru nominalnih 

spremenljivk, 

 t-test za neodvisne vzorce za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik med 

odgovori dveh skupin učiteljev. 
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9.5. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

 

Anketni vprašalnik vsebuje 20 vprašanj, ki se navezujejo na osem raziskovalnih vprašanj. 

Raziskovalna vprašanja so razdeljena na štiri vsebinske sklope. Sklopi in raziskovalna 

vprašanja so: 

1. sklop: izkušnje in usposobljenost učiteljev za delo z OPP 

 izkušnje učiteljev z OPP v zadnjih treh letih, 

 učiteljeva samoocena usposobljenosti za delo z OPP; 

2. sklop: poznavanje IP 

 poznavanje vloge učitelja pri oblikovanju IP; 

3. sklop: uporaba IP 

 učiteljeva uporaba IP pri svojem delu, 

 dejavniki otrokovega funkcioniranja, 

 prilagoditve pri načrtovanju IP, 

 vloga evalvacije; 

4. sklop: stališča do IP 

 odnos učiteljev do IP, 

 IP kot pomoč pri delu z OPP, 

 prednosti in pomanjkljivosti IP. 

 

Rezultate prikazujemo po sklopih; po vsakem sklopu so predstavljeni tudi rezultati primerjav 

med skupinami učiteljev.  

9.5.1. IZKUŠNJE UČITELJEV Z OPP V ZADNJIH TREH LETIH 

 

Zanimalo me je, ali izkušnje učiteljev vplivajo na njihovo poznavanje, uporabo ter odnos do 

IP. Naredila sem dve različni primerjavi, in sicer sem primerjala izkušnje učiteljev glede na 

število OPP, ki so jih poučevali v zadnjih treh letih  (1. primerjava) in število od teh OPP, ki 

so bili usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in DSP (2. primerjava). Zaradi boljšega 

pregleda in obdelave podatkov sem pri obeh primerjavah združila odgovore učiteljev v dve 

skupini. Pri 1. primerjavi so v prvi skupini tisti učitelji, ki so imeli v zadnjih treh letih v 

razredu manj kot 5 OPP, v drugi skupini pa tisti, ki so v tem času poučevali več kot 5 OPP. Ti 
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dve skupini sem medsebojno primerjala in ugotavljala, ali se med odgovori učiteljev kažejo 

statistično pomembne razlike. 

 

 

Graf 2: Koliko OPP ste poučevali v zadnjih treh letih? 

 

Iz grafa je razvidno, da je 50 % anketiranih učiteljev v zadnjih treh letih poučevalo manj kot 5 

OPP in 50 % več kot 5 OPP. Od teh, ki jih je poučevalo več kot 5, je 12 % takšnih, ki so 

poučevali 9 in več OPP.  

 

 

Graf 3: Koliko od teh OPP je bilo usmerjenih v program s prilagojenim izvajanjem in DSP? 

 

Dve tretjini učiteljev (68 %) je imelo v teh treh letih manj kot 3 OPP, ki so bili usmerjeni v 

program s prilagojenim izvajanjem in DSP in le 9 % učiteljev jih je imelo v tem času več kot 

7, ki so bili usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in DSP. 

Tudi pri 2. primerjavi sem zaradi lažjega pregleda in obdelave podatkov strnila odgovore 

učiteljev v dve skupini. V prvi skupini so bili tisti učitelji, ki so imeli v zadnjih treh letih manj 

kot 3 OPP, usmerjene v program s prilagojenim izvajanjem in DSP, v drugi skupini pa so bili 

tisti, ki so imeli več kot 3 OPP, usmerjene v program s prilagojenim izvajanjem in DSP. V 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                 Bevc Mihela; diplomsko delo 

 

- 44 - 

 

nadaljevanju bom primerjala odgovore učiteljev teh dveh skupin in ugotavljala, ali se med 

njihovimi odgovori kažejo statistično pomembne razlike.  

 

Pri vseh nadaljnjih vprašanjih sem opazovala pomembnost razlik med odgovori učiteljev, ki 

sem jih vključila v dve različni primerjavi, in sicer:  

 1. primerjava je potekala med učitelji, ki so v zadnjih treh letih poučevali manj kot 5 

OPP in učitelji, ki so jih poučevali več kot 5. 

 2. primerjava je potekala med učitelji, ki so v zadnjih treh letih poučevali manj kot 3 

OPP, usmerjene v program s prilagojenim izvajanjem in DSP ter učitelji, ki so 

poučevali več kot 3 usmerjene OPP. 

 

9.5.2. UČITELJEVA SAMOOCENA USPOSOBLJENOSTI ZA DELO Z OPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4: Kako ocenjujete vašo usposobljenost za delo z OPP, pridobljeno s formalnim in z neformalnim 

izobraževanjem? 

 

Povprečna ocena učiteljev in učiteljic na 4-stopenjski lestvici je bila 2,79. Ocenjevali so svojo 

usposobljenost za delo z OPP, pridobljeno s formalnim in z neformalnim izobraževanjem. 

Največ učiteljev (64 %) meni, da so dobro usposobljeni za delo z OPP in le trije učitelji (9 %), 

da so za delo z OPP nezadostno usposobljeni. 

 

 Ocena vaše usposobljenosti Skupaj 

zelo dobro dobro zadostno nezadostno 

OPP v zadnjih treh letih 
    manj kot 5 1 10 3 3 17 

    več kot 5 3 12 2 0 17 

Skupaj 4 22 5 3 34 

Tabela 5: 1. primerjava izkušenj učiteljev s samooceno usposobljenosti 
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Prva primerjava med samooceno učiteljev (tabela 5) kaže na statistično pomembnost razlik 

med obema skupinama. Tisti učitelji, ki so imeli v zadnjih treh letih več kot 5 OPP, so 

statistično gledano bolje ocenili svojo usposobljenost za delo z njimi. 

 

 F Sig. T Df Sig.  

Kako ocenjujete vašo 

usposobljenost za delo z OPP, 

pridobljeno s formalnim in z 

neformalnim izobraževanjem? 

enaka varianca 6,692 0,014 -2,107 32 0,043 

 

neenaka varianca   -2,107 27,111 0,045 

Tabela 6: Preizkušanje pomembnosti razlik med učitelji 1. primerjave in njihovo samooceno 

usposobljenosti 

 

 Ocena vaše usposobljenosti Skupaj 

zelo dobro dobro zadostno nezadostno 

OPP, usmerjeni v program s 

prilagojenim izvajanjem in DSP  

     manj kot 3 2 12 5 3 22 

     več kot 3 2 10 0 0 12 

Skupaj 4 22 5 3 34 

Tabela 7: 2. primerjava izkušenj učiteljev s samooceno usposobljenosti 

Rezultati med učitelji so se pokazali tudi z drugo primerjavo (tabela 7). Tudi v tem primeru so 

učitelji, ki so v zadnjih treh letih poučevali več kot tri usmerjene OPP, bolje ocenili svojo 

usposobljenost za delo z njimi.  

 

 F Sig. T Df Sig.  

Kako ocenjujete vašo 

usposobljenost za delo z OPP, 

pridobljeno s formalnim in z 

neformalnim izobraževanjem? 

enaka varianca 8,615 0,006 -2,202 32 0,035 

 

neenaka varianca   -2,691 31,358 0,011 

Tabela 8: Preizkušanje pomembnosti razlik med učitelji 2. primerjave in njihovo samooceno 

usposobljenosti 

 

Učitelji različno utemeljujejo oceno svoje usposobljenosti za delo z OPP. Njihove odgovore 

oziroma razloge za večinoma pozitivno samooceno usposobljenosti lahko razporedimo v pet 

kategorij. Odgovori nekaterih učiteljev vsebujejo tudi več kot eno utemeljitev oziroma več 

razlogov, ki jih lahko uvrstimo v več posameznih kategorij. 

 

Učitelji so kot glavni razlog za njihovo dobro samooceno usposobljenosti navedli sodelovanje 

z različnimi strokovnimi delavci. Največkrat je to specialni in rehabilitacijski pedagog, ki ima 
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več kompetenc in potrebnega znanja za delo z OPP. Skupaj poiščejo najbolj optimalne rešitve. 

Naslednja dva razloga (za dobro samooceno usposobljenosti) učitelji vidijo v 

samoizobraževanju ter udeležbi na seminarjih in predavanjih. Velikokrat si učitelji pri 

poučevanju OPP pomagajo sami s prebiranjem različne literature in člankov na temo OPP. Če 

imajo možnost, se jih veliko odloči za dodatne seminarje in predavanja na temo OPP, kjer 

pridobijo dodatno znanje o OPP ter delu z njimi. Kar nekaj učiteljev meni, da sta jim večletna 

praksa in izkušnje v pomoč pri delu z OPP. S prakso in izkušnjami pridobijo občutek, kakšne 

pristope in metode uporabiti pri različnih težavah otrok ter se naučijo razumeti otrokove 

težave. To jim daje občutek boljše samoocene usposobljenosti, kar je tudi eden izmed 

razlogov, ki so jih navajali. Zadnji razlog pa se nanaša na formalno izobraževanje. Veliko 

učiteljev je odgovorilo, da samo formalno izobraževanje ni dovolj in da ne pridobijo dovolj 

znanj za delo z OPP. Torej, zelo je pomembno medsebojno sodelovanje z različnimi 

strokovnimi delavci ter samoiniciativnost učitelja, s prakso pa pridobijo različne izkušnje. 

 

V primerjavi s preteklimi leti se je, če sodimo po njihovi samooceni, usposobljenost učiteljev 

izboljšala, kar lahko vidimo tudi iz preteklih raziskav. Leta 2003 (Strgar) je 75 % učiteljev 

razrednega pouka na vprašanje, ali se čutijo dovolj usposobljeni za delo z OPP, odgovorilo z 

ne. Leta 2007 (Planinšek) se je odstotek takšnih učiteljev že nekoliko zmanjšal (65 %). V moji 

raziskavi sem ugotovila, da je takih učiteljev, ki se počutijo nezadostno usposobljeni, le še 9 

%. Vsi ostali se za delo z OPP počutijo dovolj usposobljene. Iz vsega tega lahko sklepamo, da 

se raven usposobljenosti učiteljev dviguje. Na to ima velik vpliv tudi pripravljenost učiteljev 

po dodatnem izobraževanju ter boljšem sodelovanju s strokovnimi delavci. Planinšek (2007) 

navaja, da se največ učiteljev dodatno izobražuje na seminarjih (42 %), z branjem strokovne 

literature (39 %) in s sodelovanjem s strokovnimi delavci (39 %). Če primerjamo te rezultate 

z mojo raziskavo, se v teh letih ni veliko spremenilo. Učitelji se zavedajo, da za delo z OPP še 

zdaleč ni dovolj samo formalno izobraževanje.  

 

Na samooceno usposobljenosti imajo velik vpliv različna pričakovanja učiteljev. Na 

usposobljenost vplivajo sodelovanje s strokovnimi delavci, dodatna izobraževanja ter izkušnje 

in praksa, zato je nemogoče pri vseh pričakovati enako raven kompetenc. Iz odgovorov 

učiteljev lahko vidimo, da je rešitev v dobrem sodelovanju s strokovnimi delavci.   
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9.5.3. POZNAVANJE VLOGE UČITELJA PRI OBLIKOVANJU IP 

 

Pri drugem sklopu vprašanj me je zanimalo, kako dobro učitelji poznajo proces oblikovanja 

IP oziroma kakšno je njihovo vedenje o IP. Oblikovala sem 4 različna vprašanja. Pri vseh 

vprašanjih sem naredila primerjavo z odgovori učiteljev 1. in 2. skupine.  

 

Pri prvem vprašanju, o tem, komu je po mnenju učiteljev namenjen IP, me je presenetilo, da 

je kar polovica učiteljev odgovorila, da vsem OPP. V 36. členu ZUOPP (2011) je namreč 

določeno, da mora vzgojno-izobraževalni zavod oziroma socialnovarstveni zavod najkasneje 

v roku 30 dni po dokončnosti odločbe za OPP izdelati IP. Iz tega je razvidno, da je IP 

namenjen OPP, ki imajo odločbo o usmeritvi.  

 

 

Graf 5: Komu je po vašem mnenju namenjen IP? 

 

Iz grafa je razvidno, da 50 % učiteljev meni, da je IP namenjen vsem OPP ter 12 % , da je 

namenjen samo otrokom s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami. 

 

 Komu je namenjen IP? Skupaj 

otrokom s 

splošnimi in 

specifičnimi 

učnimi težavami 

otrokom s 

posebnimi 

potrebami, ki 

imajo odločbo o 

usmeritvi OPP 

vsem otrokom s 

posebnimi 

potrebami 

OPP v zadnjih treh letih 
     manj kot 5 1 7 9 17 

     več kot 5 3 6 8 17 

Skupaj 4 13 17 34 

Tabela 9: Primerjava izkušenj glede na vedenje o tem, komu je namenjen IP. 
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Odgovori učiteljev so me presenetili, saj sem pričakovala, da bo velika večina vedela, da je IP 

namenjen OPP, ki imajo odločbo o usmeritvi OPP, še posebno pri odgovorih tistih učiteljev, 

ki imajo več izkušenj z OPP. Pri opazovanju pomembnosti razlik med učitelji 1. in 2. 

primerjave se je pokazalo, da med njimi ni statistično pomembnih razlik, zato lahko pri tem 

odgovoru sklepamo, da izkušnje ne vplivajo na vedenje o tem, komu je namenjen IP. 

Pri drugem anketnem vprašanju me je zanimalo, ali učitelji vedo, kdo praviloma sodeluje pri 

pripravi IP-ja. V 37. členu ZUOPP (2011) je določeno, da za pripravo in spremljanje izvajanja 

IP ravnatelj vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma direktor socialnovarstvenega zavoda 

imenuje strokovno skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri 

izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa. To pomeni, da naj bi pri pripravi IP sodelovali 

vsi, ki bodo delali z OPP. Pri tem ne smemo pozabiti tudi na starše OPP. 

 

 

Graf 6: Kdo praviloma sodeluje pri pripravi IP? 

 

Na vprašanje, kdo praviloma sodeluje pri pripravi IP, je največ učiteljev odgovorilo, da 

sodeluje učitelj (100 %), specialni in rehabilitacijski pedagog (97 %) ter starši (76,5 %). 

Dokaj izenačeno so učitelji zraven umestili tudi psihologa in drugega učitelja (47 %) ter 

logopeda in socialnega delavca (41 %). Dejansko lahko vsi ti strokovni delavci sodelujejo pri 

pripravi IP. Če bodo resnično sodelovali, pa je odvisno od šole in tega, kakšne možnosti imajo 

s strokovnim kadrom ter od težav, ki jih ima OPP. 

 

Razlike med obema skupinama učiteljev niso velike. To bi lahko pomenilo, da imajo učitelji z 

več izkušnjami več praktičnega znanja, ki jim pomaga pri tem, da vedo, kaj je potrebno za 

pripravo IP. Učitelji z nekaj manj izkušnjami pa se pri svojem delu verjetno bolj opirajo na 

znanje, ki ga pridobijo sami ali s sodelovanjem z drugimi strokovnimi delavci. Prav 

sodelovanje s strokovnimi delavci je ključnega pomena za uspešno oblikovanje IP v vseh 
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štirih fazah, od spoznavanja otroka in njegovega okolja do končnega vrednotenja in 

ocenjevanja otrokovega napredka.  

 

Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, kako učitelji dojemajo pomen IP oziroma kaj jim 

le-ta predstavlja. Pri odgovorih sem upoštevala tiste, pri katerih so učitelji posamezno trditev 

postavili na prvo mesto. V 36. členu ZUOPP (2013) je zapisano, da je IP zakonsko določen, 

zato ga je potrebno izdelati za vsakega OPP, ki ima odločbo o usmeritvi v program s 

prilagojenim izvajanjem in DSP.  

 

 

Graf 7: Trditve o pomenu IP – 1. mesto 

 

Vsi trije odgovori predstavljajo pomen IP, vendar je najbolj točna opredelitev tista, ki pravi, 

da je IP zakonsko določen dokument za OPP, ki so ali bodo usmerjeni v različne programe 

vzgoje in izobraževanja. Ta odgovor je na prvo mesto postavilo 41 % učiteljev, hkrati pa ga je 

skoraj enako število učiteljev (38 %) postavilo na zadnje mesto. Iz tega lahko sklepamo, da 

učiteljem IP ne pomeni samo zakonsko določenega dokumenta, ampak jim je v pomoč pri 

delu z OPP. 

 

 mesto1 Skupaj 

trditev 1 trditev 2 trditev 3 

OPP v zadnjih treh letih 
    manj kot 5 7 7 3 17 

    več kot 5 5 7 5 17 

Skupaj 12 14 8 34 

Tabela 10: Primerjava izkušenj glede na vedenje o pomenu IP 
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Če primerjamo odgovore učiteljev 1. in 2. Primerjave, ugotovimo, da med njimi ni statistično 

pomembnih razlik, kar pomeni, da izkušnje ne vplivajo na vedenje o pomenu IP. 

 

Sledilo je vprašanje, pri katerem so morali učitelji izraziti stopnjo svojega strinjanja s 

podanimi trditvami o IP. Na voljo so imeli štiristopenjsko lestvico, kjer je vrednost 1 

pomenila, da se sploh ne strinjam, vrednost 2, da se ne strinjam, vrednost 3, da se strinjam in 

vrednost 4, da se zelo strinjam. Trditve sem zaradi boljšega pregleda razvrstila od najvišje 

proti najnižji glede na povprečno vrednost (od najvišje do najnižje stopnje strinjanja). Večina 

trditev (tabela 10), s katerimi sem želela preveriti učiteljevo poznavanje IP, je povzetih iz 

ZUOPP (2013). 

 

Trditev Min Max 

Povprečna 

vrednost 

St. 

odklon 

IP lahko prilagajamo ali spreminjamo, če je potrebno. 3 4 3,94 0,24 

V IP se določijo prilagoditve na področju organizacije, 

načina preverjanja in ocenjevanja znanja ter pri časovni 

razporeditvi.  

3 4 3,85 0,36 

Evalvacija IP mora biti prisotna v vsakem vzgojno-

izobraževalnem obdobju. 

1 4 3,65 0,69 

V IP so določeni cilji in oblike dela na posameznih 

vzgojno-izobraževalnih področjih. 

2 4 3,56 0,61 

Pri oblikovanju morajo sodelovati vsi strokovni delavci. 1 4 3,53 0,90 

Starši so vključeni v pripravo IP. 2 4 3,50 0,62 

IP je napisan za obdobje enega šolskega leta.  1 4 3,41 0,89 

IP je v pomoč učitelju pri dnevni pripravi. 1 4 3,26 0,83 

Učitelj je odgovoren za pripravo IP. 1 4 3,12 1,04 

IP je namenjen vsem OPP. 1 4 3,00 1,04 

V IP je potrebno upoštevati razmere v družini in šoli. 1 4 3,00 0,98 

Tabela 11: Učiteljevo poznavanje IP 

 

 IP lahko prilagajamo ali spreminjamo, če je potrebno. 

Učitelji so se s to trditvijo v največji meri strinjali, kar pomeni, da to dejstvo o IP dobro 

poznajo. Odgovorili so lahko na podlagi svojih izkušenj. Če namreč med letom opazijo, da so 
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učenčeve zmožnosti boljše ali slabše, kot so predvideli na začetku, mu lahko prilagodijo cilje 

in oblike dela. 

 V IP se določijo prilagoditve na področju organizacije, načina preverjanja in 

ocenjevanja znanja ter pri časovni razporeditvi. 

Učitelji razrednega pouka uporabljajo prilagoditve, ki so zapisane v podani trditvi – na 

področju organizacije, načina preverjanja in ocenjevanja znanja ter pri časovni razporeditvi. 

Ker te prilagoditve največkrat uporabljajo, se je večina učiteljev strinjala s podano trditvijo.  

 Evalvacija IP mora biti prisotna v vsakem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

Dva izmed učiteljev se s to trditvijo nista strinjala. Tudi pri tej trditvi lahko sklepamo, da so 

učitelji odgovarjali bolj na podlagi svojih izkušenj in ne toliko na podlagi znanja, čeprav se 

znanje in izkušnje velikokrat dopolnjujejo. 

 V IP so določeni cilji in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih. 

Ta trditev je pravilna. Le dva izmed učiteljev se z njo nista strinjala. 

 Pri oblikovanju morajo sodelovati vsi strokovni delavci. 

Ta trditev je deloma pravilna. Sodelujejo namreč tisti strokovni delavci, ki so na voljo na 

posameznih osnovnih šolah. Pri tej trditvi sem pričakovala, da bo več učiteljev pokazalo 

nestrinjanje. Za tako visok odstotek strinjanja je lahko vzrok v tem, da anketirani učitelji 

prihajajo iz večjih osnovnih šol, kjer imajo na voljo več različnih strokovnih delavcev. 

 Starši so vključeni v pripravo IP. 

To lahko vidimo tudi pri odgovorih učiteljev na to trditev. Prav tako pa tudi Planinšek (2007) 

navaja, da se učitelji zavedajo pomembnosti sodelovanja staršev pri pripravi IP, vendar v 

praksi velikokrat ni tako.  

 IP je napisan za obdobje enega šolskega leta. 

Ta trditev je pravilna, vendar se IP lahko med letom spreminja, če je potrebno. Med vsemi 

učitelji se jih 5 s to trditvijo ni strinjalo.   

 IP je v pomoč učitelju pri dnevni pripravi. 

Končarjeva (2003) med drugim poudarja, da IP ne sme biti dnevna priprava. Glede na 

odgovore učiteljev pa lahko sklepamo, da jim je IP velikokrat v pomoč pri dnevni pripravi in 

da se nanj opirajo. 

 Učitelj je odgovoren za pripravo IP. 

Opara (2009) navaja, da je priprava IP timsko delo, kjer so vsi udeleženi strokovnjaki 

enakovredni. Torej odgovornost za pripravo ni samo učiteljeva, ampak od vseh sodelujočih 

strokovnjakov. Pri tej trditvi sem pričakovala, da bodo učitelji pokazali več nestrinjanja. Iz 
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tega lahko sklepamo, da se učitelji čutijo odgovorne za pripravo IP. Možno pa je tudi, da 

timsko delo ni prisotno v takšni meri, da bi bili vsi člani enakovredni.  

 IP je namenjen vsem OPP. 

Po ZUOPP (36. člen, 2013) je IP namenjen vsem OPP, ki imajo odločbo o usmeritvi v 

program s prilagojenim izvajanjem in DSP. Trditev torej ni pravilna. Če pogledamo odgovore 

učiteljev, se jih 10 ni strinjalo s to trditvijo, kar je slaba tretjina vseh anketiranih. Iz tega lahko 

sklepamo, da učitelji ne vedo natančno, kdo so OPP in za katere je potrebno pripraviti IP.  

 V IP je potrebno upoštevati razmere v družini in šoli. 

Galeša (1995) navaja, da je ena izmed štirih pomembnih zahtev pri postopku ocenjevanja 

otrokovega okolja in njegovih lastnosti tudi upoštevanje razmer v družini in šoli. Velikokrat 

se namreč zgodi, da so razmere v otrokovem okolju (družina, šola) tiste, ki ovirajo otroka pri 

njegovem razvoju. Iz odgovorov lahko sklepamo, da je vedenje učiteljev o tem dokaj dobro.  

 

Učitelji so se najbolj strinjali pri trditvah »IP lahko prilagajamo ali spreminjamo, če je 

potrebno.« in »V IP se določijo prilagoditve na področju organizacije, načina preverjanja in 

ocenjevanja znanja ter pri časovni razporeditvi.« Vsi so obkrožili vrednost 3 – se strinjam, in 

vrednost 4 – zelo se strinjam, kar je pri analizi dalo najvišjo povprečno vrednost. Malo nižjo, 

a še vedno dovolj visoko povprečno vrednost, sta dosegli trditvi »IP je namenjen vsem OPP.« 

in »V IP je potrebno upoštevati razmere v družini in šoli.« 

 

Najbolj razpršeni odgovori učiteljev so bili pri trditvah »IP je namenjen vsem OPP.« in 

»Učitelj je odgovoren za pripravo IP.« To pomeni, da so si bila mnenja učiteljev pri teh dveh 

trditvah najbolj nasprotujoča. Najbolj enotni pa so si bili pri trditvi »IP lahko prilagajamo ali 

spreminjamo, če je potrebno.« 

 

Pri opazovanju pomembnosti razlik obeh primerjav, se je pokazalo, da med njimi ni 

statistično pomembnih razlik. Če povzamem vse trditve in poskušam ugotoviti, koliko učitelji 

dejansko poznajo IP, lahko rečem, da dokaj dobro. Podane trditve se sicer navezujejo na 

ZUOPP (2013), vendar zakon ni tisti, ki jih določa. To so strokovne osnove in osnovno 

razumevanje IP, ki bi jih morali poznati vsi učitelji in strokovni delavci, ki delajo z OPP. Pri 

odgovorih učiteljev pa se mi je zastavilo še eno vprašanje, in sicer, ali učitelji to dejansko 

vedo ali pa so odgovarjali na podlagi všečnosti odgovorov. Pri vprašanjih, kjer je potrebno 

podati svoje strinjanje na večstopenjski lestvici, se lahko zgodi, da anketiranci odgovarjajo 

tako, kot mislijo, da bo odgovarjala večina.  
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Če povzamem ugotovitve iz 2. sklopa vprašanj, lahko rečem, da je učiteljevo poznavanje IP 

večinoma zelo dobro. Pri primerjavi učiteljevih izkušenj glede na njihovo poznavanje IP sem 

ugotovila, da pri večini odgovorov ni prišlo do statistično pomembnih razlik med učitelji z 

več izkušnjami in tistimi z manj izkušnjami. Iz tega lahko sklepamo, da učiteljeve izkušnje ne 

vplivajo na njegovo poznavanje IP. 

 

9.5.4. UČITELJEVA UPORABA IP PRI SVOJEM DELU 

 

V naslednjem sklopu vprašanj sem od učiteljev želela izvedeti, v kolikšni meri dejansko 

uporabljajo IP: s kom sodelujejo in v kolikšni meri upoštevajo vsako izmed štirih faz 

oblikovanja IP. Te faze pa so: spoznavanje otroka in njegovega okolja, načrtovanje IP, 

izvajanje IP ter vrednotenje in ocenjevanje otrokovega napredka.  

 

Prva tri vprašanja so se nanašala na splošen vpogled v učiteljevo delo z OPP v šolskem letu 

2014/2015. Želela sem izvedeti, koliko je takšnih otrok, ki že dobivajo ustrezno podporo, 

koliko je takšnih, ki bi potrebovali višjo vrednost te podpore, ki pa jo dobijo z usmerjanjem, 

ter v katere skupine OPP sodijo ti otroci. 

 

 

Graf 8: Koliko otrok, ki bi potrebovali postopek usmerjenja, je v vašem razredu, vendar do tega še ni 

prišlo?  

 

Kot lahko vidimo v zgornji tabeli, je največ učiteljev (71 %) menilo, da sta v njihovem 

razredu eden ali dva učenca, ki bi še potrebovala postopek usmerjanja, vendar do tega še ni 

prišlo. Le eden učitelj meni, da ima v razredu tri ali štiri takšne učence. V razredu ne bomo 

našli dveh učencev, ki bi bila med seboj enaka. Vsak je namreč individuum zase, tako po 

spretnostih, sposobnostih, izkušnjah, predznanju itd. Ravno zaradi te različnosti med učenci je 

priporočljivo, da učitelji pri svojem delu najprej upoštevajo strategije dobre poučevalne 

prakse. V primeru, da učenci kljub učiteljevim izvajanjem strategij dobre poučevalne prakse 
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ne dosegajo minimalnih standardov znanja, je potrebno poskusiti s petstopenjskim modelom 

pomoči za OPP. Pri tem se mi zastavlja vprašanje, ali učitelji, ki so odgovorili, da imajo v 

razredu enega ali več učencev, ki bi potrebovali postopek usmerjanja, upoštevajo strategije 

dobre poučevalne prakse. Ali so poskusili s petstopenjskim modelom pomoči OPP? Menim, 

da učitelji včasih prehitro obupajo nad preveč »živahnimi« in manj učljivimi učenci. S 

takšnimi otroki je največ dela, saj od njih zahtevajo dodatno pozornost in pomoč.  

 

 

Graf 9: Koliko OPP, ki so usmerjeni ali so v postopku usmerjanja, imate letos v razredu?  

 

Učitelji imajo v razredih zelo različno število OPP, ki so usmerjeni v program s prilagojenim 

izvajanjem in DSP ali pa na odločbo še čakajo, kar lahko vidimo tudi v zgornji tabeli. 

Planinškova (2007) je pri svoji raziskavi dobila zelo podobne rezultate. Po tem lahko 

sklepamo, da se v parih letih število OPP na razred ni dosti povečalo. Če bi vzeli povprečje, bi 

dobili dva OPP na razred. Število OPP je v veliki meri odvisno od velikosti šole in okolja, 

kjer se šola nahaja. 

 

otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 21 28,8 % 

otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami  15 20,5 % 

otroci z govorno-jezikovnimi motnjami  14 19,2 % 

otroci z več motnjami 8 11,0 % 

dolgotrajno bolni  6 8,2 % 

otroci z avtističnimi motnjami 4 5,5 % 

gibalno ovirani 2 2,7 % 

otroci z motnjami v duševnem razvoju 2 2,7 % 

slepi in slabovidni oziroma otroci z okvaro vidne funkcije  1 1,4 % 

gluhi in naglušni  0 0 % 

Tabela 12: Skupine OPP 
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Med različnimi skupinami OPP pričakovano prevladujejo: otroci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja (28,8 %), otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (20,5 %) 

ter otroci z govorno-jezikovnimi motnjami (19,2 %). V razredih pa je zelo malo ali pa nič 

otrok s senzoričnimi primanjkljaji  (0 %), slepih in slabovidnih (1,4 %) ter otrok z motnjami v 

duševnem razvoju (2,7 %) in gibalno oviranih (2,7 %). Kar nekaj otrok pa je takih, ki imajo 

več različnih motenj (11 %).  

 

Če primerjamo podatke, ki smo jih dobili pri moji raziskavi (tabela 11), s podatki o izdanih 

odločbah v RS (tabela 1), lahko vidimo, da pri nekaterih skupinah OPP prihaja do odstopanj. 

Največje odstopanje se je v moji raziskavi pokazalo pri otrocih s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami ter govorno-jezikovnimi motnjami. Razlog za to je lahko v tem, da so učitelji 

navajali tudi tiste otroke, ki še nimajo odločbe o usmeritvi, še bolj verjetno pa je, da so 

navedli njihovo sekundarno motnjo, ki je posledica njihove osnovne motnje, za katero so 

dobili odločbo o usmeritvi v program s prilagojenim izvajanjem in DSP. Učitelji v moji 

raziskavi so v skupine OPP manjkrat (v primerjavi z izdanimi odločbami) umestili otroke z 

več motnjami in otroke z motnjami v duševnem razvoju. Pri tem se mi zastavlja vprašanje, ali 

učitelji vedo, katera je otrokova primarna motnja, ki je zapisana v odločbi o usmeritvi ali pa 

so odgovarjali na podlagi vseh motenj, ki jih zaznajo pri otrocih. Da bi dobili točne podatke, 

bi morali videti njihove odločbe.  

Tudi Strgar (2003) in Planinšek (2007) ugotavljata, da največ OPP spada v skupino, ki so jo 

sedaj poimenovali otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Lahko pa pri njiju 

opazimo, da je odstotek teh otrok bistveno večji. Pri ostalih skupinah otrok, ki sta jih zajele, 

so odstotki podobni. Razlika je le v tem, da nista zajeli vseh skupin OPP, ki so določene v 

ZUOPP. Zaradi te razlike pride do tako velikega odstopanja pri skupini otrok s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja. Hkrati je v razrede osnovnih šol vključenih vedno več takih 

otrok, ki so se včasih šolali ločeno, sedaj pa imajo možnost, da so usmerjeni  v program s 

prilagojenim izvajanjem in DSP. 

 

Na naslednja vprašanja v tretjem sklopu so učitelji odgovarjali s pomočjo štiristopenjske 

ocenjevalne lestvice, kjer vrednost 1 pomeni nikoli, 2 redko, 3 pogosto in 4 vedno. Pri tem so 

morali učitelji označiti pogostost sodelovanja z različnimi strokovnjaki, upoštevanja različnih 

dejavnikov otrokovega funkcioniranja, upoštevanja različnih področij prilagoditev ter 

strinjanje s trditvami o vlogi evalvacije pri pripravi in načrtovanju IP.   
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 Min Max 

Povprečna 

vrednost 

St. 

odklon 

s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom 1 4 3,59 0,78 

s starši 1 4 3,47 0,79 

s psihologom 1 4 2,91 1,11 

z drugim učiteljem 1 4 2,88 0,91 

s socialnim delavcem 1 4 2,47 1,24 

z logopedom 1 4 2,29 1,14 

z ravnateljem 1 4 2,06 0,85 

s spremljevalcem 1 4 1,62 0,99 

Tabela 13: V kolikšni meri pri pripravi IP sodelujete z naslednjimi osebami? 

 

V zgornji tabeli lahko s pomočjo povprečne vrednosti vidimo, v kolikšni meri učitelji 

sodelujejo z različnimi strokovnimi delavci. Učitelji pri pripravi IP največkrat sodelujejo s 

specialnim in z rehabilitacijskim pedagogom (90 %) ter s starši (87 %). Sodelovanja s 

spremljevalcem je najmanj (40 %), saj je tudi učencev, ki ga imajo, malo. Največkrat imajo 

spremljevalca gibalno ovirani otroci, ki jim je le-ta v pomoč pri premagovanju fizičnih ovir 

ter pri čim boljši integraciji. 

Pri odgovorih učiteljev 1. primerjave smo ugotovili, da se pri odgovoru »s specialnim in z 

rehabilitacijskim pedagogom« pojavijo statistično pomembne razlike. To pomeni, da učitelji z 

več izkušnjami večkrat sodelujejo s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom.  

 

 F Sig. T Df Sig.  

S specialnim in z rehabilitacijskim 

pedagogom 

enaka varianca 21,813 0,000 -2,333 32 0,026 

 

neenaka varianca 

  -2,333 19,590 0,030 

Tabela 14: Preizkušanje pomembnosti razlik med učitelji 1. primerjave in sodelovanjem s specialnim in z 

rehabilitacijskim pedagogom 

 

Pri odgovorih učiteljev z 2. primerjave pa se statistično pomembne razlike pokažejo pri 

odgovoru »s starši«. To pomeni, da tisti učitelji, ki so imeli v zadnjih treh letih več kot 3 OPP, 

usmerjene v program s prilagojenim izvajanjem in DSP, večkrat sodelujejo s starši.  
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 F Sig. T Df Sig.  

s starši enaka varianca 3,770 0,061 2,243 32 0,032 

 

neenaka varianca 

  1,918 14,998 0,074 

Tabela 15: Preizkušanje pomembnosti razlik med učitelji 2. primerjave in sodelovanjem s starši 

 

V primerjavi s predhodnimi raziskavami sem ugotovila, da Strgar (2003) pri delu z OPP ne 

omenja sodelovanja s starši. Pokljukar (2004) navaja, da 61 % učiteljev sodeluje s starši, 

Planinšek (2007) pa ugotavlja, da pri pripravi IP sodeluje le 20 % staršev, čeprav se učitelji 

zavedajo pomembnosti sodelovanja z njimi. Z leti se je to nekoliko spremenilo. Kot lahko 

vidimo, je sedaj sodelovanje s starši s 87 % na drugem mestu. Iz tega lahko sklepamo, da se 

učitelji vedno bolj zavedajo, da imajo starši pomembno vlogo pri izobraževanju OPP, hkrati 

pa so tudi starši bolj pripravljeni sodelovati pri pripravi IP. V kolikšni meri bodo učitelji 

sodelovali z ostalimi strokovnjaki je odvisno od otrokovih posebnih potreb ter od velikosti 

šole. Manjše šole in podružnice namreč nimajo možnosti sodelovanja z vsemi naštetimi 

strokovnjaki.   

 

9.5.5. DEJAVNIKI OTROKOVEGA FUNKCIONIRANJA 

 

Pri naslednjem vprašanju sem skušala izvedeti, katerim dejavnikom otrokovega delovanja pri 

oblikovanju IP učitelji pripisujejo največji pomen. Učitelji so na vprašanje odgovarjali s 

štiristopenjsko lestvico, kjer vrednost 1 pomeni nikoli, 2 redko, 3 pogosto in 4 vedno. 

Povprečna vrednost nam pove, v kolikšni meri učitelji upoštevajo dejavnike otrokovega 

delovanja. Večja kot je povprečna vrednost, bolj so dejavniki upoštevani.  

 

 Min Max 

Povprečna 

vrednost 

St. 

odklon 

močna področja 3 4 3,82 0,39 

govor in jezik 3 4 3,79 0,41 

motorika 2 4 3,68 0,59 

šolska znanja in spretnosti 2 4 3,62 0,55 

orientacija v prostoru 2 4 3,62 0,55 

vedenjske in odzivne značilnosti 2 4 3,59 0,56 

časovna orientacija 2 4 3,50 0,66 
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stanje čutil – vid, sluh 2 4 3,50 0,66 

zaznavanje 2 4 3,44 0,61 

socialno polje 2 4 3,44 0,56 

stranskost – prednostna roka, noga, oko 2 4 3,38 0,78 

senzorična integracija 2 4 3,38 0,60 

usmerjenost procesov 2 4 3,21 0,69 

družinski pogoji 1 4 3,15 0,82 

Tabela 16: Dejavniki otrokovega funkcioniranja 

 

Med vsemi dejavniki otrokovega funkcioniranja učitelji največkrat upoštevajo »močna 

področja« ter »govor in jezik«. Tudi vsi ostali dejavniki imajo visoko povprečje upoštevanja. 

Najmanjkrat učitelji upoštevajo »družinske pogoje«, saj imajo le-ti najnižjo, a še vedno dokaj 

visoko povprečno vrednost, hkrati pa so bili edino pri tem dejavniku odgovori najbolj 

razpršeni.  Primerjavi (1. in 2.) pokažeta, da med odgovori učiteljev ni statistično pomembnih 

razlik, kar pomeni, da izkušnje nimajo vpliva na odgovore učiteljev. 

Pokljukar (2004) navaja, da 70 % učiteljev pri pripravi IP upošteva otrokova močna področja, 

Planinškova (2007) pa je ugotovila, da se je odstotek povzdignil na 92 %. Če preračunamo 

povprečno vrednost v odstotke, pri moji raziskavi dobimo 95,5 %. Iz tega lahko sklepamo, da 

»močna področja« predstavljajo učiteljem enega najpomembnejših dejavnikov otrokovega 

delovanja. Odgovori učiteljev so me kar malo presenetili, saj nisem pričakovala, da v tako 

veliki meri upoštevajo vse dejavnike otrokovega delovanja. Mislim, da je to pozitiven 

pokazatelj tega, da se upošteva otroka celostno. Se mi pa hkrati zastavlja vprašanje, ali niso 

učitelji slučajno odgovarjali na podlagi socialno zaželenih odgovorov, kajti pri ocenjevalnih 

lestvicah se lahko zgodi, da odgovarjajo tako, kot se od njih pričakuje. Če bi želeli preveriti 

resničnost njihovih odgovorov, bi morali dobiti vpogled v njihove IP. 

 

9.5.6. PRILAGODITVE PRI NAČRTOVANJU IP 

 

Pri naslednjem vprašanju sem od učiteljev želela izvedeti, kako pogosto uporabljajo različne 

prilagoditve, saj predstavljajo pomemben del IP. S pomočjo prilagoditev namreč OPP 

omogočimo, da lahko v čim večji meri pokažejo svoje znanje, spretnosti, sposobnosti; 

omogočimo jim, da so lahko kljub oviri oziroma motnji uspešni. Ponovno sem uporabila 

štiristopenjsko lestvico, kjer vrednost 1 pomeni nikoli, 2 redko, 3 pogosto in 4 vedno. 
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 Min Max 

Povprečna 

vrednost 

St. 

odklon 

prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju 3 4 3,79 0,41 

organizacija časa 2 4 3,65 0,60 

splošna metodično-didaktična načela poučevanja 

(načela "dobre poučevalne prakse") 

2 4 3,62 0,55 

učinkovite strategije poučevanja 2 4 3,62 0,55 

organizacija prostora 3 4 3,59 0,50 

didaktični pripomočki in oprema 3 4 3,56 0,50 

prilagoditve domačih nalog 2 4 3,56 0,61 

Tabela 17: Prilagoditve pri načrtovanju IP-ja 

 

Učitelji odgovarjajo, da se pri poučevanju OPP največkrat poslužujejo prilagoditev pri 

preverjanju in ocenjevanju znanja. To lahko vidimo po najvišji povprečni vrednosti, ki je 

znašala 3,79 oziroma 95 %. Razlike med ostalimi povprečnimi vrednostmi niso velike in se 

gibljejo med 3,65 ter 3,56. Če to spremenimo v odstotke, se le ti gibljejo med 91 in 89 %. To 

pomeni, da večinoma vsi učitelji uporabljajo vse prilagoditve pri načrtovanju IP. Iz tega lahko 

sklepamo, da želijo učitelji zagotoviti učencem čim boljše pogoje za delo in učenje. Pri 

primerjavi (1. in 2.) učiteljevih odgovorov z njihovimi izkušnjami ni prišlo do statistično 

pomembnih razlik. To pomeni, da izkušnje pri teh odgovorih niso imele nobene vloge. 

Ponovno se mi zastavlja vprašanje, ali odgovori učiteljev temeljijo na podlagi zaželenih 

odgovorov ali pa učitelji resnično v tolikšni meri uporabljajo različne prilagoditve pri 

načrtovanju IP. Če bi želeli preveriti resničnost podatkov, bi morali njihove odgovore 

primerjati z njihovimi IP. 

 

Pokljukar (2004) navaja, da učitelji največkrat prilagajajo preverjanje in ocenjevanje znanja 

(80 %), sledijo prilagoditve pri didaktiki in metodiki poučevanja (69 %) ter prilagoditve časa 

(64 %) in prostora (57 %). Če primerjamo z mojimi rezultati, lahko vidimo, da se je desetletje 

kasneje odstotek prilagoditev, ki jih pri načrtovanju IP upoštevajo učitelji, bistveno povečal. 

Iz tega lahko sklepamo, da se učitelji vedno bolj zavedajo pomembnosti prilagoditev in da jih 

v praksi tudi upoštevajo. S tem namreč pomagajo OPP, da dosežejo vsaj minimalne standarde 

znanja, ki so potrebni za napredovanje v višji razred.  
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Pri naslednjem vprašanju so morali učitelji navesti tri konkretne prilagoditve, ki jih 

uporabljajo pri pouku in delu z OPP. Zaradi boljšega pregleda sem prilagoditve razdelila na tri 

kategorije: 

 organizacija pouka, 

 poučevanje in učenje, 

 preverjanje in ocenjevanje. 

Pri organizaciji pouka so učitelji navajali naslednje primere prilagoditev: 

- prostor za sedenje je v bližini učitelja, spredaj, 

- podaljšan čas reševanja nalog, problemov, 

- več odmorov med nalogami, 

- uporaba dodatnih učnih pripomočkov in ponazoril, 

- umik v varen kotiček. 

Pri poučevanju in učenju so bili primeri prilagoditev sledeči: 

- usvajanje snovi po različnih čutnih poteh, 

- verbalna in neverbalna ponazorila, 

- usmerjanje pozornosti, 

- konkretni materiali (kocke, paličice, abeceda ...), 

- enostavna, enoznačna navodila, 

- dodatna razlaga in pojasnitev naloge, 

- zmanjšan obseg nalog, 

- prilagoditve domačih nalog, 

- povečana pisava ter razmik med vrsticami, 

- drugačna barva papirja, 

- fotokopija zapisov, snovi, 

- podčrtavanje, 

- delitev snovi na manjše sklope, 

- vaje za grafomotoriko, 

- pogodbe za moteče učence, »žetoniranje«, nagrajevanje pozitivnih vedenj. 

Pri navajanju primerov prilagoditev je kar 85 % učiteljev navedlo primer prilagoditve na 

področju preverjanja in ocenjevanja in ti so sledeči: 

- pisno ocenjevanje izven razreda,  

- podaljšan čas pisanja,  

- pisanje po delih, 
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- zagotovitev zadostnega časa pri reševanju problemov, pri ustnem in pisnem 

odgovarjanju, več odmorov med nalogami, 

- ustno preverjanje znanja ali obratno. 

 

Učitelji so pri navajanju primerov prilagoditev navajali zelo splošne ukrepe, ki jih uporabljajo 

v razredu. Glede na to, da gre za dovolj širok spekter prilagoditev, sem pričakovala, da bodo 

učitelji navajali bolj usmerjene oziroma konkretne prilagoditve. Iz tega lahko razberemo, da 

se učitelji poslužujejo zgolj splošnih prilagoditev, ki jih najdemo v Navodilih za 

izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za 

devetletno osnovno šolo (2003), kajti vse navedene primere lahko najdemo tudi tam.   

 

9.5.7. POMEN EVALVACIJE IP 

 

Zadnje vprašanje v tretjem sklopu se je nanašalo na pomen evalvacije pri IP. Zanimalo me je, 

ali učitelji preverjajo ustreznost IP. Ponovno so odgovarjali s pomočjo štiristopenjske lestvice, 

kjer je vrednost 1 pomenila nikoli, 2 redko, 3 pogosto in 4 vedno.  

 

 Min Max 

Povprečna 

vrednost 

St. 

odklon 

Pri evalvaciji preverimo, katere cilje smo dosegli in 

katerih ne. 

3 4 3,91 0,29 

Evalvacija nam je v pomoč pri pripravi programa za 

naslednje leto. 

3 4 3,91 0,29 

Evalvacija je sestavni element IP. 3 4 3,76 0,43 

Pri evalvaciji IP kot prilogo uporabljam minimalne 

standarde znanja predmetov. 

2 4 3,56 0,66 

Evalvacijo naredimo enkrat letno, na koncu leta. 1 4 3,35 1,04 

IP med letom spreminjamo. 1 4 2,62 0,78 

Tabela 18: Vloga evalvacije 

 

Kot lahko vidimo v zgornji tabeli, so učitelji pri trditvah »Pri evalvaciji preverimo, katere 

cilje smo dosegli in katerih ne.« ter »Evalvacija nam je v pomoč pri pripravi programa za 

naslednje leto.« odgovarjali z vedno in pogosto, kar nam je dalo najvišjo povprečno vrednost 

3,91 ter najnižji standardni odklon 0,29 oziroma najmanjšo razpršenost odgovorov. Najnižjo 
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povprečno vrednost 2,62 pa je dobila trditev »IP med letom spreminjamo.« To pomeni, da se 

učitelji z njo najmanj strinjajo oziroma se je najmanj poslužujejo. Najbolj razpršeni odgovori 

učiteljev so bili pri trditvi »Evalvacijo naredimo enkrat letno, na koncu leta.« Pri opazovanju 

pomembnosti razlik pri 1. in 2. primerjavi nismo dobili statistično pomembnih razlik, kar 

pomeni, da izkušnje učiteljev nimajo vpliva na njihove odgovore. 

 

Bistvo evalvacije je, da poskušamo ugotoviti ustreznost IP ter v primeru neustreznosti IP 

spremenimo in prilagodimo. Zaradi tega je priporočljivo, da se ustreznost IP preveri večkrat 

na leto in ne samo ob koncu vzgojno-izobraževalnega obdobja. Po odgovorih učiteljev lahko 

sklepamo, da jih velika večina naredi evalvacijo samo enkrat letno, in sicer na koncu leta. 

Posledično je tudi manjše povprečje pri trditvi, da IP med letom spreminjajo. Če namreč ne 

naredijo evalvacije med letom, ne morejo vedeti, ali je potrebno kaj spremeniti ali ne. 

 

9.5.8. STALIŠČA UČITELJEV DO IP 

 

V zadnjem, četrtem sklopu vprašanj me je zanimalo, kakšna stališča imajo učitelji do IP. 

Zanimalo me je namreč, kako njihova stališča vplivajo na delo z OPP ter pripravo in 

načrtovanjem IP. Podala sem jim trditve, pri katerih so morali označiti svoje strinjanje 

oziroma nestrinjanje na 5-stopenjski lestvici. Vrednost 1 je pomenila, da se sploh ne strinjam, 

2 – se ne strinjam, 3 – se niti ne strinjam niti strinjam, 4 – se strinjam in 5 – se zelo strinjam. 

 

 Min Max 

Povprečna 

vrednost 

St. 

odklon 

Pri izdelavi IP je pomembno timsko delo. 3 5 4,91 0,38 

Pri pripravi IP sem pripravljen/a aktivno sodelovati. 3 5 4,79 0,48 

Dobro načrtovan IP pomaga pri izboljšanju načrtovanja 

dela z OPP. 

3 5 4,71 0,63 

Pri izdelavi IP je pomembno, da sodelujejo tudi starši 

otroka. 

3 5 4,56 0,66 

Učitelj ima pri vključevanju OPP najpomembnejšo 

nalogo. 

1 5 4,15 1,02 

Delo z OPP mi je v izziv. 1 5 3,97 1,09 

IP mi predstavlja dodatno obremenitev in odgovornost. 1 5 3,71 1,22 
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OPP je potrebno v čim večji možni meri vključiti v 

program osnovne šole. 

2 5 3,47 0,93 

Vključenost OPP pozitivno vpliva na pouk in ostale 

učence. 

2 5 3,44 0,99 

Izdelava IP je v največji meri odgovornost učitelja. 1 5 3,32 1,09 

Za razvoj in uspeh učencev so najbolj odgovorni 

strokovnjaki, ki delajo s temi učenci. 

1 5 3,29 1,19 

Tabela 19: Stališča učiteljev do IP 

 

Učitelji so največje strinjanje pokazali pri trditvi »Pri izdelavi IP je pomembno timsko delo.« 

Povprečna vrednost je bila 4,91, kar predstavlja kar 98 %. Če so v pripravo IP vključeni 

različni strokovnjaki in je njihovo sodelovanje enakovredno, vsak s svojim znanjem doprinese 

k boljšemu in uspešnejšemu izobraževanju OPP. Zaradi tega se učitelji v veliki meri strinjajo 

s trditvijo, da so pri pripravi IP pripravljeni aktivno sodelovati (96 %) ter da jim dobro 

načrtovan IP pomaga pri izboljšanju načrtovanja dela z OPP (94 %). Prav tako se učitelji pri 

pripravi IP zavedajo pomembnosti sodelovanja s starši (91 %). 

 

Učitelji so največ nestrinjanja pokazali pri trditvah »Za razvoj in uspeh učencev so najbolj 

odgovorni strokovnjaki, ki delajo s temi učenci.« in »Izdelava IP je v največji meri 

odgovornost učitelja.« Povprečna vrednost prve je znašala 3,29, druge pa 3,32. Najbolj 

razpršeni odgovori učiteljev so bili pri trditvah »IP mi predstavlja dodatno obremenitev in 

odgovornost.« in »Za razvoj in uspeh učencev so najbolj odgovorni strokovnjaki, ki delajo s 

temi učenci.« Standardni odklon prve je bil 1,22, druge pa 1,19. Učitelji so se večinoma vsi 

strinjali, da je pri izdelavi IP pomembno timsko delo, medtem ko se je pokazalo, da so bili 

odgovori pri trditvi, da so za razvoj in uspeh učencev najbolj odgovorni strokovnjaki, ki 

delajo s temi učenci, najbolj razpršeni. Tukaj se pokaže neskladnost med odgovori.  

 

Statistično pomembne razlike so se pokazale le pri 2. primerjavi in odgovoru »Izdelava IP je v 

največji meri odgovornost učitelja.« To pomeni, da učitelji, ki imajo več izkušenj z OPP, 

čutijo večjo odgovornost pri izdelavi IP.   
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 F Sig. T Df Sig.  

Izdelava IP je v največji meri 

odgovornost učitelja 

enaka varianca 1,818 0,187 -2,111 32 0,043 

 

neenaka varianca 

  -2,425 31,451 0,021 

Tabela 20: Preizkušanje pomembnosti razlik med učitelji 2. primerjave in stališčem učiteljev do IP 

 

Glede na odgovore učiteljev lahko sklepamo, da je njihov odnos do dela z OPP in do IP v 

večini pozitiven. Razlog vidim v tem, da se učitelji v zadnjih letih počutijo bolj usposobljene 

za delo z OPP in to posledično vpliva na njihov odnos, hkrati pa pri sodelovanju z različnimi 

strokovnjaki dobijo dodatno podporo, pomoč in nasvete, ki jim pomagajo pri delu z OPP ter 

jih vsaj malo razbremenijo. Menim, da na odnos učiteljev vpliva tudi uspeh in napredovanje 

učencev.  

 

9.5.9. IP KOT POMOČ PRI DELU Z OPP 

 

Pri naslednjem vprašanju sem učitelje spraševala, ali jim je IP v pomoč pri delu z OPP. Eden 

izmed učiteljev ni napisal odgovora, medtem ko je večina učiteljev napisala, da jim je v 

pomoč. Zanimalo me je tudi, pri čem jim je IP v pomoč, zato so morali svoj odgovor še 

utemeljiti. Pri tem nisem dobila odgovora pri devetih učiteljih, kar znaša približno ¼ 

odgovorov vseh anketiranih učiteljev. 

 

Učitelji so v svojih odgovorih navajali, da jim je IP v pomoč pri: 

- prilagoditvah,  

- opisu otrokovih močnih in šibkih področij,  

- pripravi na pouk, 

- preverjanju in ocenjevanju ter 

- ciljih. 

Hkrati so izpostavili tudi sodelovanje s strokovnimi delavci, ki so jim s svojim znanjem v 

pomoč. Iz odgovorov učiteljev lahko razberemo, da je večini v pomoč in se nanj opirajo pri 

izobraževanju OPP ter ga uporabljajo pri svojem pedagoškem delu. Planinškova (2007) je 

ugotovila, da 52 % učiteljev pri svojem sprotnem pedagoškem delu velikokrat uporablja IP in 

le 7 % ga ne uporablja. Če bi naredili primerjavo glede na to, kako je bilo nekaj let nazaj in 

kako je danes, bi ugotovili, da se je delež učiteljev, ki uporabljajo IP pri svojem delu, povečal. 

Menim, da je razlog v tem, da so učitelji dosti bolj usposobljeni za delo z OPP, pri pripravi IP 
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je več sodelovanja med različnimi strokovnjaki ter na splošno imajo učitelji veliko več znanja 

na tem področju.   

 

9.5.10. PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI IP 

 

Pri zadnjem vprašanju me je zanimalo, kje učitelji vidijo prednosti in kje pomanjkljivosti pri 

IP. Morali so našteti vsaj dve prednosti in dve pomanjkljivosti. Pri tem dva učitelja (5,9 %) 

nista odgovorila na vprašanje, nekaj pa jih je napisalo samo po eno prednost ali 

pomanjkljivost. 

 

PREDNOSTI: 

Zaradi boljšega pregleda sem odgovore strnila v tri skupine: 

 Prednosti, povezane s poučevanjem: 

- postopno usvajanje ciljev ter natančno določeni cilji, 

- pomoč pri poučevanju in prilagoditvah, 

- pomoč pri ocenjevanju znanja, 

- sprotna, lažja evalvacija dosežkov in ciljev, 

- individualno obravnavane težave,  

- zakladnica idej, 

- na enem mestu zbrani podatki in načini pomoči otroku. 

 

 Prednosti, povezane z otrokom: 

- otroka boljše spoznam,  

- so veliko bolj zadovoljni, ker uspejo narediti več v šoli, 

- natančno opredeljene otrokove težave, prilagoditve, otrokova šibka in močna področja 

itd. 

- sprejemanje drugačnosti med učenci, 

- otrok dosega boljše rezultate ob upoštevanju prilagoditev, 

- spremlja se napredek učenca. 

 

 Prednosti, povezane s sodelovanjem s strokovnimi delavci in starši: 

- timsko delo, 
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- pomoč v smislu, da lahko določene ure oz. delo prepustim specialni pedagoginji, ki 

izvaja te ure izven razreda (opravi velik del dela, ki ga učitelji v polnih razredih ne 

zmoremo sami), 

- vsi učitelji, ki delajo z otrokom, imajo na enem mestu zbrane podatke o načinu dela z 

njim,  

- sestavljanje IP skupaj s starši in ne mimo njih, 

- sestavljanje in delo po IP skupaj z učencem. 

 

Eden izmed učiteljev je bil do IP ter poučevanja OPP zelo kritičen in je napisal: »Prednosti ni, 

učenci bi morali obiskovati šole s prilagojenim programom«. Kljub temu menim, da je tako 

mišljenje med učitelji zelo redko, saj lahko vidimo, da so našteli kar nekaj prednosti, ki jih 

vidijo pri IP. Podobne prednosti oziroma utemeljitve o tem, zakaj je IP pomemben, je 

ugotovila tudi Planinšek (2007) v svoji raziskavi. Prednosti, ki jih navajajo učitelji so 

pokazatelj, da jim je IP velikokrat v pomoč pri delu z OPP. 

 

POMANJKLJIVOSTI: 

Tudi pomanjkljivosti sem zaradi boljšega pregleda razdelila v tri skupine: 

 Pomanjkljivosti, povezane s pripravo in načrtovanjem IP-ja: 

- dodatno delo, ki vzame veliko časa za pisanje, 

- preveč dokumentacije za učitelja, 

- preobsežni, 

- včasih IP omejuje in je težko upoštevati dogovorjeno, 

- vsi učitelji se ne držijo dosledno IP-ja. 

 

 Pomanjkljivosti, povezane z otrokom: 

- jemanje učencev pri urah, kjer se obravnava nova snov, ne sliši učiteljeve razlage 

snovi, 

- učitelj posveča veliko časa učencem s PP in zato manj ostalim učencem, 

- veliko otrok z IP v razredu. 

 

 Pomanjkljivosti, povezane s sodelovanjem s strokovnimi delavci in starši: 

- ni pravih strokovnjakov na šoli, 

- usklajevanja s timom, 

- nepripravljenost sodelovanja ali upoštevanja IP drugih učiteljev, 
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- največkrat ga moram pripraviti sama oz. je pomoč psihologinje in ostalih svetovalnih 

delavcev zaradi preobremenjenosti neznatna, 

- nesodelovanje staršev, 

- podpiranje lenobe in nesposobnosti staršev, 

- preveč otrok  že ima odobrene prilagoditve; marsikje so le-te samo potuha na željo 

staršev. 

 

Pri naštevanju pomanjkljivosti je kar nekaj učiteljev odgovorilo, da pomanjkljivosti ni 

oziroma jih ne vidijo. Iz tega lahko sklepamo, da so učitelji zadovoljni z IP in, kot sem že 

velikokrat omenila, da jim je v pomoč. Zaradi tega je že na začetku, ko se pripravlja IP, 

pomembno medsebojno sodelovanje različnih strokovnjakov oziroma timsko delo. Tako se 

delo porazdeli in tudi priprava vzame manj časa, saj vsak strokovnjak prispeva svoje ideje in 

znanje. Je pa to hkrati tudi dodatno delo in dodatna obremenitev za učitelja, kar so v svojih 

odgovorih o pomanjkljivostih navajali tudi učitelji.  

 

Če povzamem odgovore učiteljev, lahko ugotovimo, da učitelji v IP vidijo več prednosti kot 

pomanjkljivosti in to lahko vzamemo kot dober znak, da se boljše poznavanje IP in dobro 

sodelovanje med različnimi strokovnjaki obrestuje. Glede na pomanjkljivosti pa bi bilo 

potrebno ukrepati tako, da se jih poskuša v čim večji meri odpraviti.     

 

Če se na koncu ozrem na celotno raziskavo, lahko rečem, da sem večinoma pričakovala 

takšne odgovore učiteljev, zato se sprašujem, ali so njihovi odgovori resnični ali pa so 

odgovarjali v skladu s pričakovanji. Velikokrat se namreč zgodi (še posebno pri ocenjevalnih 

lestvicah), da anketiranci odgovarjajo na podlagi zaželenih odgovorov. Podatki, ki sem jih 

namreč dobila z anketo, so bili pridobljeni posredno. Vendar pa kljub vsemu lahko rečemo 

(na podlagi primerjave z drugimi raziskavami), da se kažejo določeni premiki na področju 

vzgoje in izobraževanja OPP ter njihovi integraciji v osnovnošolski program. Kako pa je z 

OPP ob koncu osnovne šole? Ali lahko na zunanjih preverjanjih znanja dosegajo rezultate, 

primerljive z ostalimi učenci? Podatki državnega izpitnega centra (Letno poročilo o izvedbi 

NPZ v šolskem letu 2014/15) kažejo, da učenci, ki se šolajo v osnovnih šolah z enakovrednim 

izobrazbenim standardom in imajo pri NPZ-ju številne prilagoditve, ne dosegajo enake učne 

uspešnosti kot njihovi vrstniki. Torej, kljub vsem prilagoditvam, ki jih imajo OPP tekom 

celotnega šolanja, še vedno ne zmorejo biti tako učno uspešni kot njihovi vrstniki.  
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10. ZAKLJUČEK 

 

Populacija otrok, ki obiskujejo osnovno šolo, je zelo raznolika in vsak učenec je individuum 

zase. Vsak otrok v šolo vstopi z različnim predznanjem in se od ostalih razlikuje po 

spretnostih, sposobnostih, izkušnjah itd. Učitelji so tako postavljeni pred velik izziv. 

Oblikovati morajo takšno učno okolje in učni proces, ki bo primeren za vse otroke, vendar se 

skoraj v vsakem razredu najde kakšen učenec, ki kljub ustreznemu učnemu okolju in učnemu 

procesu ne zmore doseči zastavljenih ciljev. To so otroci s posebnimi potrebami, ki za 

uspešno doseganje ciljev potrebujejo dodatno pomoč in prilagoditve. Pri tem je potrebno za 

vsakega OPP izdelati IP, v katerem so opredeljene posebnosti v vzgojno-izobraževalnem 

procesu ter oblike pomoči. Učiteljeva vloga je pri tem zelo pomembna, kajti učitelj je tisti, ki 

otroka vsak dan opazuje in spoznava ter s tem prepoznava njegove značilnosti in tudi 

posebnosti. Ampak ali se učitelji čutijo dovolj usposobljene za delo z OPP? Pri izdelavi 

diplomskega dela sem ugotovila, da se je odstotek učiteljev, ki menijo, da so dobro 

usposobljeni za delo z OPP, v zadnjih nekaj letih povečal. Učitelji se namreč zavedajo, da 

samo formalno izobraževanje ni dovolj in da je zelo pomembna njihova samoiniciativnost ter 

pripravljenost za sodelovanje z različnimi strokovnimi delavci, ki imajo več potrebnega 

znanja in kompetenc za delo z OPP. Timsko delo je zato ključnega pomena v vseh štirih fazah 

oblikovanja IP, od spoznavanja otroka in njegovega okolja do evalvacije. 

 

Pri izdelavi diplomske naloge sem med drugim želela izvedeti, kakšen je vpliv učiteljevih 

izkušenj na njihovo znanje oziroma vedenje o IP. Učiteljevo poznavanje ključnih dejstev o IP 

lahko, če izhajamo iz njihovih odgovorov, ocenimo kot dobro. V veliki večini namreč vedo, 

kaj je IP, komu je namenjen in kdo praviloma sodeluje pri njegovi pripravi, a gre v tem 

primeru le za raven poznavanja. Ugotavljamo, da izkušnje z OPP ne vplivajo na odgovore 

učiteljev. Imajo pa izkušnje zagotovo vpliv na učiteljevo delo z OPP in na njihovo 

poučevanje. Pri vseh učiteljih je pomembno, da so pripravljeni na sodelovanje z različnimi 

strokovnjaki, so iniciativni ter se dodatno izobražujejo. 

 

Glede na to, da je IP zakonsko določen dokument za vse OPP, ki imajo odločbo o usmeritvi v 

program s prilagojenim izvajanjem in DSP, je pomembno, da se učitelji zavedajo tega in ga 

upoštevajo. Pri raziskavi me je zanimalo, v kolikšni meri učitelji dejansko uporabljajo IP pri 

svojem delu. Glede na njihove odgovore lahko rečemo, da pri pripravi IP v veliki meri 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                 Bevc Mihela; diplomsko delo 

 

- 69 - 

 

upoštevajo vse štiri faze procesa oblikovanja IP. Te faze so: spoznavanje otroka in njegovega 

okolja, načrtovanje IP, izvajanje IP ter vrednotenje in ocenjevanje otrokovega napredka 

(Galeša, 1995). Vse štiri faze so enako pomembne in se med seboj dopolnjujejo, zato je 

pomembno, da smo pri vsaki izmed faz čim bolj natančni in da v primeru, ko pride do 

sprememb ene faze, spremenimo tudi ostale. Da bi dobili boljši pregled nad dejanskim 

upoštevanjem faz IP, bi morali narediti analizo nekaj IP.  

 

Zadnji izmed ciljev, ki sem si jih zadala pri svojem raziskovanju, je bil ugotoviti, kako učitelji 

ocenjujejo vrednost IP. Pri tem me je zanimalo, kakšen je njihov odnos do dela z OPP in 

odnos do IP, pri čem jim je IP v pomoč ter kje vidijo njegove prednosti in kje pomanjkljivosti. 

Učiteljev odnos do dela z OPP in IP se je pokazal v pozitivni smeri. Vpliv na to ima boljše 

poznavanje problematike OPP in posledično manjši strah učiteljev pred neznanim, hkrati pa 

se učitelji v zadnjih letih počutijo dosti bolj usposobljene za delo z OPP. Večji pomen dajejo 

tudi sodelovanju z različnimi strokovnjaki in s starši. Večinoma je IP vsem učiteljem pri delu 

z OPP v pomoč, in sicer pri prilagoditvah, opisu otrokovih močnih in šibkih področij, pripravi 

na pouk, preverjanju in ocenjevanju ter ciljih. Podobne lastnosti so navajali tudi pri naštevanju 

prednosti IP. Kar nekaj učiteljev je takih, ki pri IP ne vidi pomanjkljivosti. To lahko vzamemo 

kot dober znak, da ima vključevanje OPP v osnovne šole pozitivne učinke.  

 

V zadnjih nekaj letih se je na področju vzgoje in izobraževanja OPP in tudi ostalih učencev 

marsikaj spremenilo. Spremenili so se učni načrti, prišlo je do novih metod in strategij dela, 

spremenili so se didaktični pripomočki, prilagoditve, učitelji imajo vedno več znanja na 

področju dela z OPP ipd., zato je pomembno, da so učitelji seznanjeni z novostmi, se dodatno 

izobražujejo in sodelujejo z različnimi strokovnjaki. 

 

Raziskava je zajemala le učitelje razrednega pouka, vendar mislim, da bi bilo smiselno 

narediti raziskavo tudi pri učiteljih predmetne stopnje, saj tam enega otroka poučuje več 

učiteljev in bi bilo smiselno videti, kakšno je njihovo medsebojno sodelovanje in ali se držijo 

prilagoditev, zapisanih v IP. Hkrati bi morda lahko našli razloge za slabo učno uspešnost OPP 

na NPZ, kajti podatki v Letnem poročilu o izvedbi NPZ v šolskem letu 2014/15 kažejo, da 

kljub številnim prilagoditvam pri NPZ OPP ne dosegajo enake učne uspešnosti kot njihovi 

vrstniki.  
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12. PRILOGE 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

VLOGA IN NALOGE UČITELJA PRI INDIVIDUALIZIRANEM PROGRAMU 

 

Sem Mihela Bevc, študentka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pod 

mentorstvom dr. Mojce Lipec Stopar pišem diplomsko nalogo z naslovom Vloga in naloga 

učitelja pri individualiziranem programu. 

 

V osnovnih šolah je kar nekaj otrok s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi in 

za katere je potrebno, po tej odločbi pripraviti individualiziran program (v nadaljevanju IP).  

Učitelji so tako postavljeni pred izziv, kako pripraviti in oblikovati takšen IP, da jim bo v 

pomoč in ne v breme pri poučevanju otrok s posebnimi potrebami.  

 

Pred vami je anketni vprašalnik, v katerem želim izvedeti, kakšen je pogled učiteljev in 

učiteljic razrednega pouka na IP.  

 

Prosim, da si vzamete nekaj minut, odgovorite na priložena vprašanja in mi pomagate pri 

diplomski nalogi. 

 

Anketa je namenjena učiteljem in učiteljicam razrednega pouka, ki imajo ali so imeli/e v 

razredu otroke s posebnimi potrebami. 

 

Spol 

a) ženski 

b) moški 

 

Starost: _____ 

 

1) Koliko časa že poučujete v razredu? 

a) 0–10 let 

b) 11–20 let 
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c) 21–30 let 

d) več kot 30 let 

2) Koliko otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP) ste poučevali v zadnjih treh 

letih? 

a) manj kot 5 

b) 5–8  

c) 9 in več 

 

3) Koliko od teh OPP je bilo usmerjenih v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo? 

a) manj kot 3 

b) 4–6  

c) več kot 7 

 

4) Kako ocenjujete vašo usposobljenost  za OPP pridobljeno s formalnim in neformalnim 

izobraževanjem?  

a) zelo dobro 

b) dobro 

c) zadostno 

d) nezadostno 

 

5) Utemeljite svoj odgovor. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6) Komu je po vašem mnenju namenjen individualiziran program (v nadaljevanju IP)? 

a) otrokom s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami 

b) otrokom s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi OPP 

c) vsem otrokom s posebnimi potrebami 

 

7) Kdo praviloma sodeluje pri pripravi IP? (več možnih odgovorov) 

a) učitelj 
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b) starši 

c) specialni in rehabilitacijski pedagog 

d) logoped 

e) ravnatelj  

f) drugi učitelj/i 

g) psiholog 

h) socilani delavec 

i) spremljevalec 

j) drugo: _______________________________________________________________ 

 

8) Podane so tri trditve o pomenu IP. Razvrstite jih po števikah od 1 do 3. S številko 1 

označite tisto, katera vam najbolje opredeljuje IP, s številko 2 tisto, katera vam malo 

manj opredeljuje IP in s številko 3 tisto, katera vam najmanj opredeljuje IP.  

______          IP je sredstvo za uresničevanje didaktičnega načela individualizacije in 

diferenciacije 

______          IP je zakonsko določen dokument za OPP, ki so ali bodo usmerjeni v 

različne programe vzgoje in izobraževanja 

______          IP je dokument, ki nam je v pomoč pri vzgoji in izobraževanju OPP 

 

9) V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami. Ocenite jih s številkami od 1 (se ne 

strinjam) do 4 ( zelo se strinjam). 

 1 2 3 4 

IP je namenjen vsem OPP.     

Učitelj je odgovoren za pripravo IP.     

Pri oblikovanju IP morajo sodelovati 

vsi strokovni delavci. 

    

IP lahko prilagajamo ali spreminjamo, 

če je potrebno. 

    

IP je napisan za obdobje enega 

šolskega leta. 

    

IP je v pomoč učitelju pri dnevni 

pripravi. 

    

V IP so določeni cilji in oblike dela na     
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posameznih vzgojno-izobraževalnih 

področjih. 

V IP se določijo prilagoditve na 

področju organizacije, načinu 

preverjanja in ocejevanja znanja ter pri 

časovni razporeditvi. 

    

Starši so vključeni v pripravo IP.     

V IP je potrebno upoštevati razmere v 

družini in šoli. 

    

Evalvacija IP mora biti v vsakem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

    

 

10) Koliko otrok je v vašem razredu, ki bi potrebovali postopek usmerjanja, vendar do tega še 

ni prišlo? 

a) nobeden 

b) 1 ali 2 

c) 3 ali 4 

d) 5 ali več 

 

11) Koliko OPP, ki so usmerjeni ali so v postopku usmerjanja, imate letos v razredu? 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) več kot 3 

 

12) V katero skupino OPP sodijo ti otroci? Za vsakega otroka označite v katero skupino sodi. 

Če ima otrok več motenj označite vse.  

a) Otroci z motnjami v duševnem razvoju ___ 

b) Slepi in slabovidni oziroma otroci z okvaro vidne funkcije ___ 

c) Gluhi in naglušni ___ 

d) Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami ___ 

e) Gibalno ovirani ___ 

f) Dolgotrajno bolni ___ 
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g) Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ___ 

h) Otroci z avtističnimi motnjami ___ 

i) Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ___ 

 

13) V kolikšni meri pri pripravi IP sodelujete z naslednjimi osebami?  

 vedno pogosto redko nikoli 

s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom     

z ravnateljem      

z drugim učiteljem     

s socialnim delavcem     

z logopedom     

s starši     

s spremljevalcem     

s psihologom     

 

14) Katere dejavnike otrokovega funkcioniranja upoštevate pri pripravi IP?  

 vedno pogosto redko nikoli 

Motorika     

Stanje čutil – vid, sluh     

Zaznavanje     

Senzorična integracija     

Orientacija v prostoru     

Časovna orientacija     

Stranskost – prednostna roka, oko, noga     

Govor in jezik     

Šolska znanja in spretnosti     

Usmerjenost procesov     

Vedenjske in odzivne značilnosti     

Socialno polje     

Močna področja     

Družinski pogoji     
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15) Katera področja prilagoditev upoštevate pri načrtovanju IP? 

 vedno pogosto redko nikoli 

Organizacija prostora     

Didaktični pripomočki in oprema     

Organizacija časa     

Splošna metodično-didaktična načela 

poučevanja (načela »dobre poučevalne prakse«) 

    

Učinkovite strategije poučevanja     

Prilagoditve domačih nalog     

Prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju     

 

16) Navedite tri konkretne primere prilagoditev, ki jih uporabljate. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

17) V kolikšni meri naslednje trditve veljajo za vaša ravnanja v zvezi z IP?  

 vedno pogosto redko nikoli 

IP med letom spreminjamo.     

Evalvacija je sestavni element IP.     

Evalvacijo naredimo enkrat letno, na 

koncu leta. 

    

Pri evalvaciji preverimo, katere cilje 

smo dosegli in katerih ne.  

    

Evalvacija nam je v pomoč pri 

pripravi programa za naslednje leto. 

    

Pri evalvaciji IP kot prilogo 

uporabljam minimalne standarde 

znanja predmetov. 

    

 

18) V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami.  

1 – popolnoma se strinjam              2 – v glavnem se strinjam          3 – delno se strinjam                 

4 – v glavnem se ne strinjam          5 – nikakor se ne strinjam 
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a) OPP je potrebno v čim večji možni meri vključiti v redne osnovne šole.       

1     2     3     4     5 

b) Učitelj ima pri vključevanju OPP v redno osnovno šolo najpomembnejšo nalogo.         

1     2     3     4     5 

c) Vključenost OPP večinoma pozitivno vpliva na pouk in ostale učence.        

1     2     3     4     5 

d) Za razvoj in uspeh učencev, so v največji meri odgovorni strokovnjaki, ki delajo s temi 

učenci.       1     2     3     4     5 

e) Izdelava IP je v največji meri odgovornost učitelja.       1     2     3     4     5 

f) Pri izdelavi IP je pomembno timsko delo.       1     2     3     4     5 

g) Pri izdelavi IP je pomembno, da sodelujejo tudi starši otroka.       1     2     3     4     5 

h) IP mi predstavlja dodatno obremenitev in odgovornost.       1     2     3     4     5 

i) Dobro načrtovan IP pomaga pri izboljšanju načrtovanja dela z OPP.        

1     2     3     4     5 

j) Pri pripravi IP se pripravljen/a aktivno sodelovati.       1     2     3     4     5 

k) Delo z OPP mi je v izziv.       1     2     3     4     5 

 

19) Ali vam je IP v pomoč pri delu z OPP? Svoj odgovor utemeljite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

20) Kje vidite prednosti in kje pomanjkljivosti pri IP? Naštejte vsaj dve prednosti ter vsaj dve 

pomanjkljivosti. 

a) Prednosti:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b) Pomanjkljivosti:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Hvala za sodelovanje v anketi. 


