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Pojdite nekam, kjer domujejo drugačnosti v sožitju in razumevanju, 

ne samo ena ob drugi, ampak tudi druga z drugo skupaj. 

To ni samo paša za oči, 

to je nekaj, kar vam ob vsej barvitosti vrača tudi vero v človeštvo. 

(Kreft, 1999) 
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POVZETEK 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami doživljata v zadnjih desetletjih korenite 

spremembe. Mnogi otroci s posebnimi potrebami se vključujejo v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Najpomembnejšo vlogo pri šolanju 

otrok, tudi tistih s posebnimi potrebami, imajo učitelji, ki preživijo z njimi največ časa.  

Osrednji cilj diplomskega dela je bil raziskati stališča učiteljev do dodatne strokovne pomoči 

učencem s posebnimi potrebami in do inkluzivnega izobraževanja ter dobiti vpogled v 

njihovo oceno sodelovanja z različnimi izvajalci dodatne strokovne pomoči. 

Na podlagi teoretičnih izhodišč in postavljenih raziskovalnih vprašanj je bil v raziskavi 

uporabljen vprašalnik, ki vsebuje 14 vprašanj. V vzorec je bilo zajetih 82 učiteljev razredne in 

predmetne stopnje iz osnovnih šol v Mariboru in okolici.  

Učitelji dodatno strokovno pomoč ocenjujejo kot učinkovito in menijo, da otroci s posebnimi 

potrebami s pomočjo le-te dosegajo boljše rezultate. S sodelovanjem z izvajalci dodatne 

strokovne pomoči so učitelji večinoma zelo zadovoljni, največ pa jih v vlogi izvajalca dodatne 

strokovne pomoči prepoznava specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, za katerega 

menijo, da je za to tudi najbolj kompetenten. Vključevanju otrok s posebnimi potrebami v 

osnovno šolo so učitelji delno naklonjeni in obenem izražajo dvom v svojo usposobljenost za 

delo z njimi. Menijo, da so ostali učenci zapostavljeni zaradi vključenega učenca s posebnimi 

potrebami in jim predstavljajo dodatno obremenitev. Učitelji ocenjujejo, da je delo s tako 

heterogeno skupino oteženo in da bi bilo za nekatere učence bolj primerno šolanje v 

prilagojenih izobraževalnih programih. Znanje za delo z otroki s posebnimi potrebami učitelji 

največkrat pridobijo s sodelovanjem s strokovnimi delavci. 
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SUMMARY 

Education and schooling of children with special needs have been experiencing some radical 

changes in recent decades. As a result, many children with special needs have been included 

in the educational programme with adapted implementation and additional professional 

assistance. The most important role in the education of children, including those with special 

needs, is played by teachers who spend the most time with them.  

The main aim of the thesis was to explore the attitude of teachers to additional professional 

assistance for pupils with special needs and to inclusive education. Furthermore, another 

major objective of the thesis was also to gain insight into teachers’ assessment of 

cooperation with different providers of additional professional assistance. 

Based on theoretical starting points and research questions, a questionnaire containing 14 

questions was developed and used in a survey. The sample included 82 teachers of both 

lower and upper level of primary schools from Maribor and its vicinity.  

According to the survey, teachers assess additional professional assistance as effective, and 

they believe that children with special needs achieve better results by means of additional 

professional assistance. In addition, teachers mostly declare themselves very satisfied with 

cooperation with providers of additional professional assistance; moreover, most of them 

see the provider of additional professional assistance as a special educator, whom they 

consider as the most competent person for providing additional professional assistance. 

Further, results of the survey revealed that teachers are partially inclined to the inclusion of 

children with special needs in primary schools, but at the same time they express doubt as to 

their ability to work with them. Additionally, they believe that other pupils are neglected 

because of an included special needs pupil, and consequently perceive such a pupil as 

additional burden. Hence, teachers estimate that work with such a heterogeneous group is 

more difficult and that some special needs children would be better off if included in 

educational programmes adapted to their needs. Finally, the survey showed that teachers 

mostly gain knowledge for work with children with special needs by cooperating with 

experts. 
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UVOD 

Ljudje smo si med seboj različni. Razlikujemo se po telesnih lastnostih, osebnostnih 

značilnostih, potrebah, vedenju ... Vsak izmed nas je edinstven in neponovljiv. Lastnosti, po 

katerih se posameznik razlikuje od drugih ljudi, so jedro njegove enkratnosti (Bratož, 2004).  

Prav zaradi individualnosti, ki je značilna za vsakega izmed nas, pa se tudi poti, možnosti in 

metode vzgoje in izobraževanja razlikujejo in morajo raznolikost upoštevati. 

Skalar (1999) opredeljuje osebe s posebnimi potrebami kot osebe, ki imajo zaradi fizičnih, 

funkcionalnih in osebnostnih okvar ali primanjkljajev, zaradi razvojnih zaostankov ali 

neugodnih socialnih ali materialnih pogojev za nemoten psihofizični razvoj težave pri 

zaznavanju, razumevanju, odzivanju na dražljaje in gibanju, sproščanju in komuniciranju s 

socialnim okoljem.  

Vse več otrok s posebnimi potrebami se vključuje v izobraževalne programe s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo; od leta 2006 do leta 2010 je njihov delež narasel 

z 2,3 % na 5,0 % (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011). Osnove za 

inkluzijo kot proces vključevanja otrok s posebnimi potrebami, kjer šolsko okolje upošteva 

značilnosti, potrebe in lastnosti posameznika, so uzakonjene in šole so jo dolžne izvajati. 

Večjih delež otrok s posebnimi potrebami je danes vključen v izobraževalni program, v 

katerem so deležni dodatne strokovne pomoči. Dodatna strokovna pomoč otrokom pomaga 

pri premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter pri učenju, ali se izvaja kot 

svetovalna storitev. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami natančneje 

opredeljuje dodatno strokovno pomoč; komu je namenjena, kdo jo izvaja, kako se lahko 

izvaja, število ur idr.  

Najpomembnejši člen v samem procesu izvajanja vzgoje in izobraževanja, s tem pa tudi 

vključevanja, je učitelj. Učitelj je tisti, ki z otroki preživi največ časa in ki s svojim ravnanjem, 

vedenjem in odnosom vpliva na vse otroke. Prav zato je zelo pomembno, če ne celo nujno, 

da njihova stališča kažejo pozitivno naravnanost do vključevanja otrok s posebnimi 

potrebami in do dodatne strokovne pomoči. Stališča se odražajo v njegovih strokovnih 

odločitvah in ravnanjih ter posledično vplivajo na rezultate njegovega dela (Peček in Lesar, 

2006). 
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Učitelj za uspešno in učinkovito delo z otroki s posebnimi potrebami potrebuje pomoč in 

podporo v obliki šolskega tima (Kavkler, 2009, str. 6). Le s sodelovanjem s člani tima, še 

posebej s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom oziroma izvajalcem dodatne strokovne 

pomoči, lahko pričakujemo uspehe, medsebojno zaupanje, zadovoljstvo in ne nazadnje 

optimalen razvoj sposobnosti otroka s posebnimi potrebami. 
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TEORETIČNI DEL 

 

1 INKLUZIVNA VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 

»Različnost je naravna danost. 

Različni smo vsi ljudje in različnost je kakovost in ne pomanjkljivost.« 

 (Skalar, 2002, str. 27) 

 

Kadar je govora o inkluziji v vzgoji in izobraževanju kot teoretskem konceptu, le-to mnogi 

avtorji in strokovnjaki nekoliko različno opredeljujejo. Vendar pa iz teh opredelitev lahko 

razberemo, da inkluzijo povezujejo s težnjo po zagotavljanju enakih možnosti za vse otroke 

ter pravico do ustreznega izobraževanja. 

Opara (2007, str. 35) vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami deli na tri 

obdobja: 

1. zgodnje obdobje (18. in 19. stoletje), v katerem je prednjačilo prepričanje, da so prizadeti 

nesposobni za učenje, da so neučljivi; 

2. srednje obdobje (20. stoletje do pribl. 1970), ko se je izgrajeval namenski del šolstva, t. i. 

posebno šolstvo, kar pomeni za vsako vrsto motnje svoj tip šole, povsem ločen od 

regularnega šolskega sistema; 

3. novo obdobje (po letu 1970), ko na novih etičnih vrednotah in filozofskih osnovah nastaja 

nova paradigma, integrativna in inkluzivna vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi 

potrebami. 

Za novo usmerjevalno idejo za razvoj vzgoje in izobraževanja otrok v eni šoli za vse otroke 

(inclusive school or education for all) Galeša (1997) pravi, da se je razvila zaradi velikih 

potreb človeštva po ustreznejšem socio-emocionalnem razvoju. Idejo o skupni šoli za vse 

otroke je sprejelo 95 držav in 25 mednarodnih vzgojno-izobraževalnih organizacij na posvetu 

OZN o vzgoji in izobraževanju 1995 v Salamanci v Španiji. 
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Inkluzivna vzgoja in izobraževanje predstavljata neodtujljivo pravico otrok s posebnimi 

potrebami do ustreznega in učinkovitega izobraževanja v rednih vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah. Le za manjši del populacije otrok z izrazitimi posebnimi potrebami je primerno 

šolanje v specialnih ustanovah, ki pa tudi mora biti sestavni del kontinuuma vzgojno-

izobraževalnih možnosti (Kavkler, 2007, str. 77). 

 

1.1 INKLUZIJA 

Inkluzija je proces vključevanja, ki omogoča oblikovanje inkluzivne kulture, v kateri se 

podpirajo različne potrebe in sprejema drugačnost. Izpeljana je iz idej o multikulturnosti in 

interkulturnosti, tolerantnosti, strpnosti, sožitju, sobivanju ... Metafora za inkluzijo je: Vstopi, 

ker spoštujemo razlike in ker si lahko tak, kot si (Corbett, 1999, v Kavkler, 2008, str. 11). 

Opara (2003, str. 37) postavlja v ospredje človeka kot posameznika s svojimi pravicami, ki 

postaja univerzalna vrednota. Avtor trdi, da ima vsak pravico biti individuum, ne glede na 

svoje lastnosti, potenciale in druge značilnosti; nikakršna diskriminacija ni dovoljena.  

B. Marentič Požarnik (2003, str. 106) pojmuje inkluzijo (v skladu z opredelitvijo Trtnik Herlec 

2002, str. 14) kot vključevanje otrok v okolje, ki se je pripravljeno prilagoditi otrokovim 

posebnostim in ki ne pomeni le namestitve otroka s posebnimi potrebami v razred, ampak 

predstavlja tudi način, kako se spoprijeti z različnostjo. Uči nas sprejemati drugačne od nas 

ter da ne smemo izključevati ljudi, ki zaradi primanjkljajev, ovir ali motenj delujejo na 

drugačen način, kot delujemo sami. Inkluzija se spopada z drugačnostjo in neenakostjo, želi 

ustvariti boljši svet in enake pogoje in možnosti, tako za izobraževanje, kakor tudi za 

življenje, za vse ljudi. 

Šola mora vsakemu otroku s posebnimi potrebami omogočiti, da doseže in optimalno razvije 

svoje potenciale ter postane enakopraven član družbe, katere del je (Freire in Cesar, 2003, 

str. 351). 

Temeljna usmeritev EU na področju vzgoje in izobraževanja je, da vključevanje otrok s 

posebnimi potrebami ni le vključevanje otroka v določeno šolo, temveč proces, v katerem 

ima učenec možnosti za najugodnejši razvoj in napredek, katerega končni cilj je ekonomska 

in socialna neodvisnost posameznika (Kobal, 2009). 
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M. Peček in I. Lesar (2006) izpostavljata pogled na učence z vidika inkluzivnega 

izobraževanja, ki le-te opredeli kot učeče se posameznike z enakimi pravicami, vendar z 

različnimi potrebami.  

M. Vrhovski (2005) meni, da naj bi se v vzgojno-izobraževalnem sistemu z vključevanjem 

učencev z različnimi potrebami: 

- spremenili odnosi in pogledi na vse učence ter njihove sposobnosti; 

- preučili dejavniki in strategije poučevanja in učenja ter pristopi k poučevanju; 

- prilagodilo okolje (»rednega«) razreda in šole; 

- povečalo sodelovanje in timsko reševanje problemov skupaj s starši otrok; 

- bolj povezal sistem posebnega in »rednega« sistema izobraževanja; 

- povečala ponudba modelov izobraževanja in oblik pomoči ter olajšali prehodi med 

njimi ... 

Inkluzija mora biti eden od pristopov celotnega šolskega sistema, ki odpravlja izključevanje 

vseh otrok, še posebej otrok s posebnimi potrebami, zato predstavlja pomembno 

spremembo šolske politike in prakse in se ne sme razvijati izolirano (Kavkler, 2007, str. 77). 

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v osnovno šolo pomeni pozitiven družbeni korak v 

smeri sprejemanja različnosti. Vendar se ta uspeh, kot vključevanje imenuje Ebersold (2003, 

str. 90), ne sme skriti za dejstvom, da so prave spremembe potrebne predvsem v praksi, brez 

katerih je sam vstop v redne oblike šolanja za otroke s posebnimi potrebami lahko zelo 

tvegan. 

M. Lipec Stopar (2003, str. 19. po Booth, T. Ainscow, M., 2000) navaja nekatere osnovne 

značilnosti in predpostavke inkluzivne šole: 

- vsi učenci in učitelji so enakovredni;  

- povečevanje vključevanja (zmanjševanje izključevanja) otrok v kulturo, kurikulum in 

skupnost najbližje šole v okolišu bivanja otroka; 

- zagotavljanje takšne šolske kulture, politike in prakse, ki se odziva na raznolikost 

otrok v svojem okolišu; 

- odpravljanje ovir za učenje in sodelovanje vseh otrok s posebnimi potrebami; 

- upoštevanje pravice vseh otrok do šolanja v svojem okolišu bivanja. 
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Vislie (2003, str. 21) opozarja, da inkluzija ni osredotočanje na enega učenca ali manjšo 

skupino le-teh, za katere se prilagodi učni načrt in delo ali nudi podpora strokovnega delavca 

ter prilagajanje posameznika s posebnimi izobraževalnimi potrebami v obstoječe oblike 

šolanja, pač pa, da je inkluzija: 

- proces, s katerim se šola skuša prilagajati vsakemu učencu kot posamezniku; 

- povezava vključevanja in diferenciacije (izključevanja); šole z razvijajočo se inkluzivno 

prakso bi morda morale upoštevati oba koncepta; 

- poudarjanje prilagajanja učnega načrta vsakemu učencu kot posamezniku, 

- spodbujanje vsesplošne šolske učinkovitosti; izobraževalno in vzgojno; 

- pomembna za vse faze in tipe šol, saj se v vsaki šoli učitelji srečujejo z učenci z 

različnimi potrebami, na katere se morajo ustrezno odzvati (Vislie, 2003, str. 21). 

M. Kavkler (2009, str. 6) izpostavlja pomen poučevanja, učenja, dosežkov, stališč in koristi 

vseh učencev in vsakega posameznika v inkluzivni šoli. Meni, da se inkluzivna šola zavzema 

za učenca kot posameznika, upošteva njegove individualne potrebe, razvija z njim in 

njegovimi starši partnerski odnos ter posebno pozornost posveča aktivnemu vključevanju 

učiteljev v razvoj inkluzivnega izobraževanja (Kavkler, 2004, str. 7).  

Pridobitve inkluzivne vzgoje in izobraževanja, ki so pomembne za širšo družbo in podprte z 

raziskovalnimi rezultati, so: 

- dosežki otrok s posebnimi potrebami na področju izobraževanja in socialnega 

vključevanja; 

- višja pričakovanja učiteljev do otrok s posebnimi potrebami tako v rednih šolah kot v 

specialnih; 

- vsi otroci bolje razumejo različnost, spoznajo se s podobnostmi in z razlikami med 

ljudmi; 

- otroci razvijejo prijateljstva, več socialnih interakcij; 

- otroci se naučijo živeti skupaj, si pomagati, se učiti drug od drugega, ker se lahko 

učijo le v okolju, ki jih sprejema (Viola 2007, v Kavkler, 2007, str. 81). 
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Košir (2003, str. 140) zaključuje, da inkluzivna šola dokazuje principe »zdrave« pedagogike in 

da le-ta domneva, da so razlike med ljudmi normalne in da mora biti učenje prilagojeno 

otrokovim potrebam, ne otrok prilagojen tempu in naravi učnega procesa. 

Inkluzivna šola ustvarja učno klimo in kulturo, ki spodbuja širjenje komunikacije, sodelovanje, 

sodelovalno učenje, možnosti, da se učenci učijo drug od drugega, sproščeno komunikacijo, 

možnosti za izkazovanje močnih področij ter težnjo, da je vsak učenec na nekem področju 

uspešen (Medveš, 2002, v Kavkler, 2009, str. 367). 

V svetu so se med mnogimi strokovnjaki razvili različni pogledi na inkluzijo, obstajajo 

zagovorniki in nasprotniki le-te. Nekateri so nad njo navdušeni; na primer Skrtic in Sarason 

(Opara, 2007, str. 50), ki ugotavljata, da je inkluzija ena napomembnejših priložnosti v 

zadnjih 50 letih. Kauffman iz univerze Virginia (Opara, 2007, str. 56) je mnenja, da je poskus 

vključitve vseh učencev v model inkluzije diskriminacija in nasilno jemanje otrok iz 

namenskih oblik vzgoje in izobraževanja. Spet drugi so prepričani, da vsi učenci spadajo v 

redne razrede in da je dober učitelj tisti, ki zna zadovoljiti potrebe vseh učencev. Zato Opara 

(2007, str. 57) opozarja, da je treba na inkluzijo gledati kot na ponujeni koncept, ki pomaga 

priti do odgovora, kako zadovoljiti potrebe vseh učencev. Prav tako pa je potrebno 

neprestano preverjati in ocenjevati prakso ter rezultate. 

 

1.1.1 Vloga učitelja pri uresničevanju inkluzije 

Učitelj je ključna oseba v procesu vključevanja otrok s posebnimi potrebami. M. Kavkler 

(2009, str. 7) poudarja, da učiteljeva pripravljenost na uvajanje inkluzije v prakso ni odvisna 

le od znanja, pridobljenega iz knjig, temveč tudi od mnogih drugih dejavnikov. Med 

najpomembnejšimi med njimi so strategije dobre poučevalne prakse; sicer pomembne za vse 

učence, za napredek in občutek vključenosti otrok s posebnimi potrebami pa nujne. Dobra 

poučevalna praksa, kot jo vidi M. Kavkler (2009, str. 369), vključuje učinkovite strategije 

poučevanja učencev; individualizacija in diferenciacija, multisenzorno učenje, učenje 

kognitivnih in metakognitivnih strategij, preverjanje razumevanja navodil, povezava novih 

vsebin z učenčevim predznanjem itd.  
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»Učitelj, ki zna ustvariti vsem, še posebno pa otrokom s posebnimi potrebami primerno 

socialno in učno okolje, je osrednji člen uspešnosti vključevanja otrok s posebnimi 

potrebami« (Marentič Požarnik, 2003, str. 105). 

B. Marentič Požarnik (prav tam) navaja tudi nekaj primerov znanja, spretnosti ter stališč, ki 

naj bi jih pridobil oziroma razvil učitelj za uspešnejše delo z učenci s posebnimi potrebami, za 

sodelovanje z drugimi strokovnjaki, s starši itn. 

1.) Primeri potrebnega znanja (informiranosti) učiteljev: 

- pozna glavne vrste razvojnih motenj, razvojne značilnosti, znane vzroke;  

- pozna nekatere možne načine obravnave teh otrok, področje dela in usposobljenost 

različnih strokovnjakov, institucije, zakonodajo ... 

2.) Primeri spretnosti ali veščin, ki jih potrebuje učitelj za uspešnejše delo z učenci s 

posebnimi potrebami: 

- prepoznava nekatere vedenjske značilnosti, zmožnosti, učne posebnosti;  

- sodeluje pri sestavljanju načrta obravnave teh otrok;  

- zraven širokega repertoarja aktivnih učnih metod obvlada tudi čim več posebnih 

metod, tehnik obravnave teh učencev (tudi ob sodelovanju z drugimi strokovnjaki);  

- obvlada odnosno komunikacijo – v razredu vzpostavlja medosebne odnose zaupanja, 

varnosti, primerno klimo sprejemanja, medsebojnega razumevanja, pomoči, strpnega 

reševanja konfliktov;  

- produktivno sodeluje s starši, z drugimi učitelji, s šolskimi svetovalnimi delavci, s 

specializiranimi strokovnjaki in institucijami. 

3.) Primeri učiteljevih stališč in vrednost, povezanih z uspešno inkluzijo: 

- se zaveda lastnih stališč do »drugačnih« učencev;  

- se zaveda močnega vpliva lastnih pričakovanj na otroke in uravnava le-te;  

- se usmerja v pozitivno vrednotenje močnih področij vsakega otroka. 
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Učitelji, ki so torej najpomembnejši element šole, morajo, v kolikor želijo z učenci s 

posebnimi potrebami kvalitetno in uspešno delati, spremeniti oziroma prilagoditi svoj način 

dela (Paj, 2002, v Bratož, 2004, str. 42): 

- Celostno sprejeti drugačnega učenca na vrednostnem, razumskem in čustvenem 

nivoju.  

- Učitelj ni več edini, ki določa učno snov, za posamezne učence določa učno snov še 

specialni pedagog in včasih zunanji strokovnjaki. 

- Učitelji ne določajo več povsem samostojno, kdaj, kaj in kako bodo preverjali in 

ocenjevali znanje, temveč sodelujejo s svetovalno službo. 

- Učitelji v razredu niso več sami, pogosto je ob učitelju še specialni pedagog, ki 

pomaga »svojim varovancem«, pa tudi drugim učencem. 

- V okviru šole učitelj ni več v celoti odgovoren za učenčevo znanje in njegov napredek, 

saj je ta odgovornost porazdeljena med strokovnjake, ki skrbijo za učenčev napredek. 

- Učitelji več sodelujejo, uspeh dela z učenci s posebnimi potrebami je namreč odvisen 

tudi od sodelovanja z učitelji, specialnimi pedagogi, svetovalnimi delavci, strokovnjaki 

izven šole in tudi s starši. 

- Učitelji se vedno znova učijo specifičnih načinov ravnanja in poučevanja, ki se 

spreminjajo glede na posameznega učenca s posebnimi potrebami. 

- Učitelji učijo tudi starše, kako naj otroku pomagajo doma. 

- Učitelj postavlja individualne cilje za vsakega učenca s posebnimi potrebami posebej. 

Doslej je bil učitelj vajen postavljati skupinske vzgojno-izobraževalne cilje za vse 

učence enake starosti, pri učencu s posebnimi potrebami pa mora učitelj aktivno 

razmišljati o tem, kaj bi le-ta še zmogel in česa več ne ter si zanj zastaviti take cilje, ki 

mu bodo predstavljali izziv, obenem pa jih bo zmožen doseči. 

»Učitelj ni in ne more biti vseved, od katerega bi pričakovali, da lahko pozna specifike 

neštetih raznolikosti učencev, ki se lahko pojavijo v njegovem razredu. Pomembna je njegova 

pripravljenost sprejeti raznolikost kot izziv, ki bogati ne le učence, temveč tudi njega samega. 

Zato učiteljevega dela ni mogoče opravljati kot golo službeno obveznost, marveč gre za 

poklic, pri katerem se učitelji čutijo odgovorni tudi za učinke svojega dela. To lahko dosežejo 

le, če z učenci vzpostavijo oseben odnos, razred pa oblikujejo kot skupnost učencev, med 

katerimi obstaja občutek pripadnosti, solidarnosti in skrb za ostale. V takšnem razredu bo ne 
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le bolj vzpodbudna klima, temveč bo le-ta rezultirala tudi v boljšem učnem uspehu« (Peček 

in Lesar, 2006, str. 207). 

S. Pulec Lah (2008) poudarja, da individualizirani pristop k poučevanju zahteva od učitelja 

veliko fleksibilnosti pri poučevanju in učenju, prilagajanju kurikula, organizaciji okolja in 

procesa, predstavitvi informacij, konceptov, oblikovanju nalog idr. 

T. Vršnik Prše (2007, str. 63) opozarja, da je še zmeraj očitno pomanjkanje sistematične 

priprave pedagoških delavcev na vzgojno-izobraževalno delo z otroki s posebnimi potrebami, 

kljub času, ki je pretekel od uzakonitve inkluzije. Vsi otroci, predvsem pa otroci s posebnimi 

potrebami, potrebujejo veliko spodbud na vseh področjih človekovega razvoja ter za 

pridobivanje uspešnih strategij reševanja problemov na različnih področjih, le-te pa lahko 

učitelji z uporabo različnih metod in oblik dela nudijo skozi vsakodnevno poučevanje. 

Tudi Opara (2003, str. 47) je mnenja, da bo potrebno marsikaj narediti, da bodo učitelji 

strokovno usposobljeni za delo z osebami s posebnimi potrebami. M. Schmidt (2006, str. 

333) pa dodaja, da je treba prihodnjim učiteljem zagotoviti kakovostno in bolj sistematično 

izobraževanje in pripravo na poučevanje učencev s posebnimi potrebami. Zraven teoretičnih 

tem o inkluziji in značilnosti posameznih kategorij otrok je treba pozornost nameniti tudi 

praktičnim pristopom in učnim strategijam. Avtorica (prav tam) opozarja, da sta nujnost in 

dostopnost izobraževanja učiteljev poudarjeni v vseh študijah, ki se ukvarjajo z uspešnostjo 

inkluzivne vzgoje in izobraževanja.  

 

1.1.2 Sistemski pristop vključevanja otrok s posebnimi potrebami 

Uspešno uvajanje inkluzivnega izobraževanja otrok s posebnimi potrebami zahteva 

sistematičen pristop. Načrtovanje in izvajanje projekta inkluzivne šole je učinkovito, če ga 

izvajamo po štiristopenjskem sistemskem modelu razvoja inkluzivne šole (Ferguson, 

Kozlevski in Smith, 2001, v Kavkler, 2008). V sistem so vključeni štirje podsistemi, ki se med 

seboj prepletajo: otrok, razred, šola in širše okolje.  

Otrok s posebnimi potrebami: Do otrok s posebnimi potrebami je potrebno imeti visoka 

pričakovanja, vendar jim moramo v skladu z njihovimi sposobnostmi postavljati uresničljive 
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cilje. Pomembno je, da so cilji dela z otroki s posebnimi potrebami usklajeni z njihovimi 

potrebami, željami in osebnostnimi značilnostmi.  

Razred: Učitelj mora imeti pozitivna stališča do vključevanja otrok s posebnimi potrebami, se 

osebno zavzemati za njihov napredek, iskati učinkovite pristope pri svojem delu, upoštevati 

različnost otrok v razredu ... Pri vsem tem pa potrebuje ustrezno podporo in pomoč. 

Pomembno vlogo v razredu imajo tudi vrstniki, katerim je treba posredovati informacije o 

posebnih potrebah otroka, jim predstaviti pravice otroka do šolanja med vrstniki, različne 

možnosti podpore, sodelovanja, jim omogočiti trening potrebnih socialnih veščin itd.  

Šola: Šolsko okolje mora podpirati delo strokovnih delavcev v šoli, saj sama organizacija šole 

pomembno vpliva na učinkovitost dela ter zavzetost učiteljev in drugih strokovnih delavcev 

šole za vključevanje otrok s posebnimi potrebami. Na organizacijo šole vplivajo: vodstvo šole, 

nagnjenost k spremembam in izboljšanju učinkovitosti, prilagajanje okolja in opreme, 

strategije izrabe časa, razvoja virov (strokovnih in materialnih) ter povezave šole z okoljem. 

Pomembna je percepcija učiteljev in strokovnih delavcev o lastni učinkovitosti pri delu z 

otroki s posebnimi potrebami, le-ta pa se poveča, če imajo učitelji priložnost izmenjati ideje, 

probleme itd. s svojimi kolegi. Vsaka šola bi morala oblikovati svojo politiko dela z otroki s 

posebnimi potrebami in pri tem načrtovati tudi potrebne vire (izobraževanje učiteljev, 

dodatno strokovno pomoč, materialne vire itd.). 

Širše okolje: Zelo pomembna sta pomoč in sodelovanje staršev, ki pa morata biti pričakovana 

in organizirana v skladu z njihovimi zmožnostmi (npr. nadzor, motivacija, spremljanje, 

določena stopnja pomoči ...). Napredek in razvoj otroka s posebnimi potrebami je močno 

odvisen od partnerskega odnosa med starši in strokovnimi delavci, le-ta pa se razvije takrat, 

ko partnerji razvijejo naslednja načela:  

- starševske pravice in dolžnosti so zakonsko opredeljene (starši morajo skrbeti za 

optimalen razvoj svojega otroka), 

- partnerstvo med starši in strokovnjaki terja spoštovanje, komplementarna 

pričakovanja in pripravljenost učiti se drug od drugega, 

- nekatere starše je treba spodbujati k sodelovanju s strokovnjaki, 

- pomembno je dejavno sodelovanje v komunikaciji strokovnjakov in staršev, 

- starši potrebujejo čustveno in moralno podporo ter pomoč, 
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- v stiku s starši je potrebno upoštevati različnost (potreb) le-teh. 

Prav tako je pomembno sodelovanje z zunanjimi ustanovami in organizacijami, eden izmed 

pomembnih virov pomoči so tudi prostovoljci, veliko lahko pripomorejo različne nevladne 

organizacije ... Predvsem pa je pomembno in potrebno, da vlada oziroma državni organi 

razvijajo inkluzivno politiko s podporo inkluzivnemu izobraževanju otrok s posebnimi 

potrebami (Kavkler, 2008). 

M. Kavkler (2009, str. 366, po Hattie, 2003) kot zanimivost navaja oceno, ki govori o deležih 

vpliva podsistemov na vzgojno-izobraževalno uspešnost učenca. Delež učenca naj bi bil 50 %, 

učenca s posebnimi potrebami pa še večji. Delež učitelja, kateri uporablja strategije dobre 

prakse v procesu poučevanja, naj bi bil 30 %; 5−10 % delež naj bi obsegal vpliv vrstnikov, 

prav tako 5−10 % delež šole in vpliv doma, ki se kaže predvsem v spodbudah in pričakovanjih 

staršev, tudi 5−10 %. 

 

1.1.3 Petstopenjski model učne pomoči 

Petstopenjski model učne pomoči je kontinuum pomoči učencem, ki se razprostira od manj 

do bolj intenzivnih oblik pomoči. Osnova petstopenjskemu modelu, za katerega smo se 

odločili v Sloveniji in ki je prilagojen slovenski šolski praksi ter aktualnim strokovnim in 

materialnim virom, je v svetu prevladujoč tristopenjski model podpore in pomoči (Magajna, 

Kavkler in Košir, 2011, str. 15). M. Lipec Stopar omenja tudi štiristopenjski model pomoči, pri 

katerem prve tri stopnje potekajo znotraj šole, četrta stopnja pomoči pa predvideva tudi 

zunanje usmerjanje otroka s posebnimi potrebami v ustrezen program in v ustrezno 

institucijo (Lipec Stopar, 1999). 

Razen otrokom z izrazitimi vidnimi primanjkljaji (slepota, gluhota, močna gibalna oviranost, 

hude kronične bolezni, težke motnje v duševnem razvoju itd.), ki so odkrite že ob rojstvu in 

kateri so takoj upravičeni do pete stopnje, usmerjanja v ustrezen program in intenzivne 

zgodnje obravnave, je petstopenjski model (Magajna in sodelavke 2008, Kavkler 2008) 

namenjen vsem otrokom s posebnimi potrebami. 

Učna pomoč in podpora, ki je predvidena s petstopenjskim modelom, se razprostira od manj 

do bolj intenzivnih oblik pomoči in podpore, saj so tudi učne težave, tako splošne kot 
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specifične, različno intenzivne. Največ učencev z učnimi težavami tako potrebuje le pomoč 

učitelja v obliki individualizacije in diferenciacije, medtem ko manjši delež učencev z učnimi 

težavami potrebuje intenzivnejše oblike učne pomoči in več prilagoditev (Kavkler, 2008). 

Učitelj je prvi, ki navadno odkrije učenca z učnimi težavami in prvi, ki mu pomaga, in sicer z 

dobro poučevalno prakso. Sodeluje s starši in z drugimi strokovnimi delavci na šoli. Pri 

poučevanju, dopolnilnem pouku, v podaljšanem bivanju in pri nivojskem pouku učitelj 

individualizira in diferencira učne zahteve, naloge, načine pridobivanja, utrjevanja in 

preverjanja znanja, učne pripomočke idr. Pri tem je pomembno, da učitelj dokumentira in 

evalvira delo z učencem. 

Kadar učencu z učnimi težavami pomoč učitelja ne zadošča, se vključi šolska svetovalna 

služba. Svetovalni delavec poglobi in dopolni oceno učenčevih močnih področij in 

primanjkljajev ter nudi specialne oblike pomoči. Svetuje staršem in učitelju ter spodbuja 

otroka. Na tej stopnji začne svetovalni delavec voditi individualni projekt pomoči, učenčevo 

osebno mapo, ki vključuje: sklepno evalvacijsko oceno 1. stopnje, diagnostične ugotovitve, 

pisno soglasje staršev zaradi učenčevih osebnih podatkov, ki jih vključuje osebna mapa, 

oceno učinkovitosti pomoči svetovalnega delavca, evalvacijo napredka in predloge za 

obravnavo učenca z učnimi težavami. 

Če se učne težave kljub pomoči učitelja ter občasni pomoči šolskega svetovalnega delavca 

nadaljujejo, svetovalni delavec pripravi pisno utemeljeno potrebo po dodatni individualni in 

skupinski pomoči. Individualno in/ali skupinsko pomoč (praviloma eno uro na teden) lahko 

izvaja učitelj, specialni pedagog, pedagog, svetovalni delavec ... Strokovni delavci poglobijo 

diagnostično oceno; začne se izvajati bolj specialna oblika pomoči. Uporabljajo se zmerne 

prilagoditve, kot so: prilagoditev oblike gradiva (povzetek razlag, povečan tisk, dodatne 

slikovne podkrepitve ...), prilagoditev vsebine (enostavnejše, življenjske vsebine ...), dodatna 

razlaga, časovne prilagoditve, fotokopije daljših pisnih gradiv, več ustnega preverjanja 

znanja, več tehničnih pripomočkov itd. Izvajalec individualne in skupinske pomoči delo z 

učencem ustrezno načrtuje, dokumentira in evalvira ter nudi pomoč učitelju. 

Kadar učenec kljub vsem prilagoditvam na prvih treh stopnjah ne napreduje, se vključi 

zunanja strokovna ustanova (npr. svetovalni center), ki ima v timu več strokovnih delavcev 

in lahko naredi celovitejšo diagnostično oceno močnih področij in primanjkljajev učenca. 
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Šolski tim z dovoljenjem staršev zaprosi zunanjo ustanovo za strokovno mnenje in priporočila 

za delo z učencem, pri tem pa dokumentira in evalvira skupno sodelovanje. Za otroke, ki 

imajo zmerne učne težave, je podpora, ki so jo prejeli do vključno s četrto stopnjo, praviloma 

zadostna, da lahko ob tej pomoči nadomestijo primanjkljaje in uspešno nadaljujejo šolanje. 

V kolikor učenčeve težave ostajajo izrazite kljub ustrezno izvedenim oblikam pomoči na prvih 

štirih stopnjah modela, se staršem predlaga postopek usmerjanja. Učenci, ki so usmerjeni v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, imajo 

pravico do prilagoditev organizacije, načina preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanja 

in časovne razporeditve pouka ter dodatne strokovne pomoči (2. odstavek 7. člena Zakona o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 2000, v Kavkler, 2008). »Dodatno strokovno pomoč 

izvaja specialni pedagog ali učitelj na svojem predmetnem področju in z dodanim 

izpopolnjevanjem za delo z učenci s posebnimi potrebami« (Magajna in sodelavke, str. 39, 

2008). 

Za petstopenjski model učne pomoči je pomembno, da se na vsaki stopnji opravi evalvacija 

učenčevega napredka in učinkovitosti učne pomoči strokovnega delavca. 

 

1.2 TIMSKO DELO 

»Tim je skupina ljudi, ki opravlja skupno delo, delovna skupina« (Slovar slovenskega 

knjižnega jezika, 1994).  

A. Polak (2009) navaja, da je timsko delo v vzgoji in izobraževanju dogajanje, ko se dva 

pedagoška delavca ali več z vzgojno-izobraževalnimi nameni (cilji) hkrati usmerjata na iste 

učence v okviru posamezne pedagoške dejavnosti, učnega predmeta ali kombinacije 

predmetov, znotraj ali zunaj učilnice. Avtorica poudarja, da se tim sestavi z namenom 

oblikovanja in doseganja skupnih ciljev, ki jih vsak posameznik zase ne bi mogel doseči, 

temeljiti pa mora na pozitivni soodvisnosti. Skupni cilji pri timskem delu v šoli so vzgojno-

izobraževalni ter prispevajo h kakovostnejšem poučevanju in učenju. 

Spreminjanje in delovanje šole v smislu večje inkluzivnosti je dolgotrajen proces, ki zahteva 

timsko delo. Inkluzivno šolanje je odgovornost vseh na šoli in v skupnosti, kajti cilji 
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inkluzivnega šolanja ter prilagajanje šolskega in drugega okolja posebnim potrebam otrok se 

lahko uresničijo, ko vsi na šoli in v skupnosti koordinirano delujejo (Tancig, 2005, str. 48). 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 58/2011) v 4. členu navaja, da 

vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temelji na naslednjih ciljih in načelih: 

- zagotavljanje največje koristi otroka, 

- celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja, 

- enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok, 

- vključevanja staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov v postopek usmerjanja in 

oblike pomoči, 

- individualiziranega pristopa, 

- interdisciplinarnosti, 

- ohranjanja ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega 

razvoja, 

- čim prejšnje usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja, 

- takojšnje in kontinuirane podpore in strokovne pomoči v programih vzgoje in 

izobraževanja, 

- vertikalne prehodnosti in povezanosti programov, 

- organizacije vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja, 

- zagotavljanja ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka. 

Individualiziran pristop je torej zakonski imperativ in ne le strokovna zaveza, ki zahteva 

dobro timsko delo, kar pa predstavlja vsakemu udeležencu velik izziv. Timsko delo zahteva 

veliko časa za usklajevanje in dogovarjanje (Zanjkovič, 2005, str. 99). 

J. Grah (2010) poudarja, da postaja timsko delo ter sodelovanje med učitelji, starši in učenci 

najuspešnejši način nudenja pomoči ter možnost za razvoj kakovostnih programov za učence 

s posebnimi potrebami v pogojih inkluzije. Pomembno je tudi sodelovanje s socialnim 

okoljem. Avtorica (prav tam) izpostavlja pomen inkluzivne šole kot vzpostavljanje nove učne 

klime in kulture, prav tako pa širjenje komunikacije, sodelovanje, podpiranje in iskanje 

možnosti, razvoj močnih področij, odgovorno sodelovanje ter povezanost med učenci, 

učitelji in starši. Učitelje naj bi filozofija in praksa inkluzivne šole spodbujala k uvajanju 

inovacij, učenju, medsebojnemu sodelovanju ter izmenjavi učinkovitih strategij poučevanja 
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in učenja, k zaupanju v učenca in njegove zmožnosti ter učni napredek in ne nazadnje k 

oblikovanju sodelovalne kulture. 

Tudi E. Novljan (2005, str. 61) trdi, da je uspešno premagovanje težav pri učencih s 

posebnimi potrebami v šoli možno le z interdisciplinarnim pristopom različnih strokovnjakov 

in s sodelovanjem s starši, torej samo s timskim delom. Tim strokovnjakov in njihov 

interdisciplinaren pristop pri obravnavi otrok s posebnimi potrebami na osnovni šoli naj bi po 

njenem mnenju postal obvezen del vzgojno-izobraževalnega procesa, saj bodo le v tem 

primeru omenjenim otrokom zagotovljene učinkovite možnosti za učenje in njihov 

vsestranski razvoj.  

M. Schmidt (1999, str. 134) poudarja, da morajo biti vloge strokovnjakov v inkluziji dobro 

definirane, saj lahko le v tem primeru pomoč in svetovanje učencem s posebnimi potrebami 

potekata brez težav.  

 

1.2.1 Člani tima 

Za izvajanje dobre poučevalne prakse, ki sodi med najpomembnejše dejavnike za napredek 

in občutek vključenosti otroka s posebnimi potrebami, potrebuje učitelj podporo šolskega 

tima (učiteljev, specialnih pedagogov, svetovalnih delavcev, vodstva šole). Učitelj mora čutiti, 

da je član tima in da so vsi skupaj odgovorni za vključevanje otroka s posebnimi potrebami v 

razred. Za učitelja je sodelovanje s šolskim timom zelo pomembno, saj je na ta način vzgoja 

in izobraževanje otroka s posebnimi potrebami skupna odgovornost in učitelj se zaveda, da 

mu tim nudi podporo, pomoč, informacije; da ima pravico do manjšega razreda, dodatnih 

učnih in tehničnih pripomočkov itd. (Kavkler, 2009, str. 7). 

M. Kavkler (2008) poudarja, da so člani tima, ki sodelujejo pri vključevanju otroka s 

posebnimi potrebami, lahko stalni ali pa se vključujejo le pri reševanju posebnih težav. Člani 

tima morajo biti tudi otroci s posebnimi potrebami in njihovi starši. 

Ravnatelj 

E. Novljan (2005, str. 63) poudarja, da ima pomembno vlogo vodja šole, ki naj bi »omogočil 

sodelovanje in sobivanje različnih učencev, imel vizijo in ustrezne predloge ter taktične 

rešitve za sam proces inkluzije, pomagal in podpiral učitelje pri njihovem delu, prisluhnil 
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njihovim problemom in skupaj z njimi iskal rešitve. Bil naj bi koordinator razvoja šole, znal naj 

bi načrtovati delo in ga korektno porazdeliti med sodelavce, sodeloval naj bi s starši, timom 

in širšim okoljem, stalno spremljal in spodbujal izpeljavo programov, poskrbel, da proces 

razvijanja kakovostne inkluzivne šole poteka v okviru zakonskih možnosti in z rezultati dela 

korektno seznanjal tudi vse odgovorne za šolstvo. Zelo pomembno je, da zna učiteljem 

utemeljiti pomen kakovostne inkluzivne šole, jih zna za tako delo motivirati, ima pozitivna 

pričakovanja in jim zaupa, poskrbi, da med sodelavci poteka kulturna komunikacija, stalen 

pretok informacij in dobro vzdušje v kolektivu.« 

Starši  

Starši sodelujejo pri načrtovanju, odločanju in reševanju težav, povezanih z otrokom. Od njih 

pridobimo informacije o vrednotah in prioritetah, ki vladajo v njihovi družini, informacije o 

otroku, o njegovih močnih področjih in primanjkljajih, o otrokovem delovanju zunaj šole ... 

Učitelj 

Učitelj sprejme otroka s posebnimi potrebami kot člana razredne skupnosti, v razredu 

oblikuje pozitivno klimo sprejemanja in enakosti vseh, sodeluje pri pripravi 

individualiziranega programa, nosi odgovornost za prilagajanje programa, prilagaja 

dejavnosti v razredu učenčevim potrebam, sprejema nove ideje in spremembe, predstavlja 

vzor učencem in drugemu šolskemu osebju, podpira in spodbuja vrstniške interakcije, vodi 

pomočnike pri delu v razredu itd. 

Specialni in rehabilitacijski pedagog 

Specialni in rehabilitacijski pedagog učitelju posreduje potrebne informacije o otroku s 

posebnimi potrebami, usklajuje dejavnosti, povezane z otrokom s posebnimi potrebami, 

sodeluje pri pripravi individualiziranega programa in pri prilagajanju kurikula, materialov, 

opreme, pomaga pri posredovanju informacij vrstnikom in sodeluje pri pripravi programa 

podpore, ki jo izvajajo vrstniki, uči druge strokovne delavce prilagajanja kurikula, učnih 

gradiv, pripomočkov, podpira učitelja in mu pomaga ter je vzor inkluzivnega ravnanja učitelju 

in drugim strokovnim delavcem. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                                   Peran Anuška; diplomsko delo 
 

29 
 

Učiteljev pomočnik (vzgojitelj, drugi učitelj) 

Učiteljev pomočnik pomaga učitelju in ga podpira pri uresničevanju programa, omogoča in 

organizira možnosti za sodelovanje otroka s posebnimi potrebami z vrstniki, pomaga otroku 

pri učenju, pripravi in rabi pripomočkov, prilagaja okolje, v timu pomaga pri načrtovanju in 

reševanju težav ter je s svojim odnosom in ravnanjem vzor vrstnikom in strokovnim 

delavcem. 

Vrstniki 

Vrstniki so lahko zgled drugim učencem na šoli, člani tima za načrtovanje dejavnosti učencev, 

člani tima za reševanje težav in pomočniki pri izvajanju programa v smislu vrstniške pomoči, 

priprave gradiv itd. (Kavkler, 2008). 

Učitelj, ki poučuje v inkluzivni šoli, naj bi se zavedal, da so se vsi otroci sposobni učiti in da jih 

je on sposoben poučevati. Vendar je tako stališče potrebno šele razviti, nanj pa pomembno 

vpliva dobro organiziran program izpopolnjevanja učiteljev, ki zahteva: 

- dolgotrajnejši trening z upoštevanjem vseh vrst posebnih potreb otrok ter različnih 

modelov obravnave; 

- skupno izobraževanje učiteljev, svetovalnih delavcev, specialnih pedagogov in ostalih, 

z namenom, da vsi skupaj spoznavajo iste pristope, se učijo partnerskega 

sodelovanja, razvijajo spretnosti komunikacije ... 

- povezovanje teorije in prakse ter omogočanje dovolj časa za trening veščin; 

- upoštevanje potreb, ki jih ima učitelj pri razvoju inkluzivne prakse;  

- organizacijo treninga na šoli, da so lahko prisotni vsi strokovni delavci; 

- spodbujanje samoizobraževanja s priložnostmi za sodelovanje med učitelji, šolami in 

širšim okoljem doma in v tujini; 

- spodbujanje učiteljev, da sami prilagajajo in oblikujejo učne pripomočke in gradiva, 

delijo svoje izkušnje, izmenjujejo gradiva itd. (Unesco, 2001, v Kavkler, 2007, str. 91). 

 

»Uspešna inkluzija je izvedljiva, kadar vsi udeleženci (učitelji in drugi strokovni delavci) 

sodelujejo s svojimi mnenji, pobudami in rešitvami, kadar so sposobni delati timsko in 

povezano in kadar so deležni strokovne podpore pri svojem delu« (Schmidt, 1999, str. 136). 
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Če želimo kar se da pomagati otroku s posebnimi potrebami pri njegovem optimalnem 

razvoju in vključenosti v delo v razredu, moramo sodelovati z drugimi. Za uspešno 

vključevanje otroka s posebnimi potrebami v razred je sodelovanje med učiteljem in 

specialnim in rehabilitacijskim pedagogom ključnega pomena (Lipec Stopar, 1999). 

Opara (1996, str. 72) dodaja, da tudi izkušnje kažejo, kako pomembno je tesno sodelovanje 

osnovnošolskega učitelja in specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, saj v skupni skrbi za 

določenega otroka s posebnimi potrebami potrebujeta drug drugega. 

Specialni in rehabilitacijski pedagog mora pri delu z otrokom s posebnimi potrebami skupaj z 

učiteljem iskati možne rešitve in strategije. Pri tem se morata pri oblikovanju njunega odnosa 

prilagajati oba (Lipec Stopar, 1999). 

M. Lipec Stopar (1999) navaja nekaj vedenj in ravnanj specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga, ki vzpodbujajo pozitivne interakcije z učiteljem: 

- Biti mora dober poslušalec, resnično zainteresiran za tisto, kar mu učitelj sporoča. 

- Iskati mora informacije, ki dodatno razjasnjujejo problem. 

- Poudarjati mora pomembnost svojega sodelovanja z učiteljem. 

- Pogovor mora usmerjati k dosegljivim, kratkoročnim ciljem, ki jih oba – specialni in 

rehabilitacijski pedagog in učitelj, lahko v kratkem času realizirata. 

- Otroka naj opazuje v različnih situacijah in naj nekaj časa dela z njim; če je možno, 

tudi ob prvem srečanju. 

- Učitelju naj omogoči vpogled v svoje delo z otrokom, kadar z njim dela individualno. 

- Učitelju naj predstavi in ponudi v uporabo primerne učne pripomočke. 

- Tesno naj sodeluje z ostalimi strokovnjaki (z logopedom, s socialnim delavcem ...). 

- Če meni, da otrok ne napreduje kljub pomoči, naj predlaga ponovno vrednotenje 

njegovih dosežkov. 

Sodelovanje med vsemi, ki delajo z otrokom s posebnimi potrebami, posebej med učitelji in 

specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, je torej zelo pomemben dejavnik uspešnega 

vključevanja otrok s posebnimi potrebami. Različne oblike in stopnje pomoči pa lahko učitelj 

in specialni in rehabilitacijski pedagog zagotovita le s sodelovanjem na vseh stopnjah − od 
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načrtovanja ustreznih oblik in programov pomoči do vrednotenja njihove ustreznosti in 

otrokovega napredka (Lipec Stopar, 1999). 
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2 SLOVENSKA ZAKONODAJA IN DODATNA STROKOVNA POMOČ 

»Z novo šolsko zakonodajo in podzakonskimi akti  

smo otrokom in mladostnikom s posebnimi  

vzgojno-izobraževalnimi potrebami omogočili  

skupno šolanje z drugimi otroki in mladostniki.«  

(Novljan, 2005, str. 58) 

»Na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami so v zadnjih dveh desetletjih 

potekale pomembne zakonodajne, kurikularne, organizacijske, vsebinske in didaktične 

spremembe« (Sardoč, str. 15). 

V Sloveniji segajo začetki kategorizacije otrok s posebnimi potrebami v leto 1958, ko je bil 

sprejet Splošni zakon o šolstvu, z njim pa je bilo določeno, da imajo vsi državljani enake 

pravice do šolanja in vzgoje. Leta 1960 je bil sprejet Zakon o posebnem šolstvu in leta 1968 

Zakon o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki 

je podal osnovo sodobni specialni pedagogiki in rehabilitaciji v Sloveniji. Večje spremembe v 

zadnjih dveh desetletjih pa je prinesla Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki 

Sloveniji (1995), ki je podala osnove Zakonu o osnovni šoli, Zakonu o organizaciji in 

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

potrebami leta 2000 (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011).  

Osnovni namen nove zakonodaje je bil zmanjšanje ločenih oblik šolanja in vpeljava 

inkluzivnih ter prožnejših oblik šolanja otrok s posebnimi potrebami (Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011). 

Populacija otrok s posebnimi potrebami vključuje vse otroke, ki bodo potrebovali določene 

prilagoditve in pomoč pri vzgoji in izobraževanju. Usmerjal pa se bo le najzahtevnejši del 

populacije otrok s posebnimi potrebami, kar pomeni, da bo po določilih Zakona o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami in drugih podzakonskih aktov dobil status otroka s posebnimi 

potrebami ter pravice, ki mu na podlagi statusa pripadajo (Opara, 2005). Zakon o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) je torej namenjen tistim otrokom, ki potrebujejo več 

prilagoditev in pomoči, kot jim jih lahko nudijo vrtci in šole. Zakon predpisuje postopke 
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ugotavljanja vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj in določa, kateri otroci se 

usmerjajo.  

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v osnovni šoli se izvaja v skladu z 

Zakonom za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, 2013) in predpisi, ki urejajo 

področje osnovnošolskega izobraževanja. 

ZUOPP opredeljuje vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami za 

celotno vertikalo, od vrtcev, osnovnega in splošnega srednjega izobraževanja, do poklicnega 

in strokovnega izobraževanja (Praznik, 2012). 

Otroci s posebnimi potrebami po ZUOPP so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in 

slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z 

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

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

čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje 

in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in 

izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja (Zakon o usmerjanju otrok 

s posebnimi potrebami, 2013, str. 2, 2. člen). 

V odločbi o usmeritvi so otroci, ki imajo hkrati več primanjkljajev, ovir oziroma motenj, 

opredeljeni kot »otroci z več motnjami«.  

Programi vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami 

Po 5. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in po 4. členu Pravilnika o 

organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami se otroci s 

posebnimi potrebami lahko vključujejo v naslednje izobraževalne programe: 

- program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo (vanj se praviloma usmerijo otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, slepi 

in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, 

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

otroci in otroci z avtističnimi motnjami);  

- prilagojeni program za predšolske otroke (vanj se praviloma usmerijo otroci z 

zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma 
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otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi 

motnjami, gibalno ovirani otroci in otroci z avtističnimi motnjami); 

- vzgojno-izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo (vanj se praviloma usmerijo slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z 

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

gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci z avtističnimi motnjami, otroci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in otroci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami); 

- prilagojeni programi vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 

standardom (vanj se praviloma usmerijo slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z 

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

gibalno ovirani otroci in otroci z avtističnimi motnjami); 

- prilagojeni programi vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (vanj 

se praviloma usmerijo otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju in otroci z 

avtističnimi motnjami); 

- posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v 

duševnem razvoju in drugi posebni programi (vanj se praviloma usmerijo otroci z 

zmerno, s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter otroci z avtističnimi 

motnjami, v druge posebne programe se praviloma usmerijo otroci, pri katerih se v 

času šolanja pojavi potreba po vključitvi v rehabilitacijske in druge posebne 

programe); 

- vzgojni programi. 

Bistvene značilnosti otrok s posebnimi potrebami so, da potrebujejo prilagoditve in dodatno 

strokovno pomoč (Opara, 2005). Uvedba programa s prilagojenim izvajanjem in z dodatno 

strokovno pomočjo spada med pomembnejše spremembe v vzgoji in izobraževanju otrok s 

posebnimi potrebami.  

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v 7. členu določa, da se otrokom s 

posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in 

z dodatno strokovno pomočjo, glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje 

lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna 

razporeditev pouka ter zagotovi tudi dodatna strokovna pomoč. 
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2.1 DODATNA STROKOVNA POMOČ 

Otroci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, morajo biti deležni ustreznih oblik strokovnega 

dela. Opara (2005) poudarja, da je dodatna strokovna pomoč nujen sestavni del omenjenega 

vzgojno-izobraževalnega programa.  

Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi 

potrebami (2013) določa obseg, način in pogoje za izvajanje dodatne strokovne pomoči ter 

kriterij za dodelitev fizične pomoči otrokom s posebnimi potrebami. 

Dodatna strokovna pomoč se v skladu z 2. členom Pravilnika o dodatni strokovni in fizični 

pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (2013) lahko izvaja kot pomoč za 

premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, kot učna pomoč ali kot svetovalna 

storitev.  

Dodatna strokovna pomoč kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 

ter kot učna pomoč ima dve funkciji; pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj ima rehabilitacijsko funkcijo, učna pomoč pa didaktično funkcijo oziroma funkcijo 

pomoči pri učenju (Opara, 2005). 

Rehabilitacijska funkcija zajema: reedukacijo, kompenzacijo in rehabilitacijo. 

Pri reedukaciji gre za vzpodbujanje ter razvijanje procesov in funkcij, kar pomeni, da je 

potrebno vse otroke s posebnimi potrebami, kolikor se da, usposobiti za uporabo specifičnih 

pripomočkov, sredstev ter prilagojenih metod in tehnik učenja in funkcioniranja v socialnem 

okolju. Otroku, ki slabo govori, je potrebno govor razviti. Pomembno je zgodnje odkrivanje 

učencev s posebnimi potrebami, da se lahko začnejo naloge reedukacije čim hitreje izvajati 

(Opara, 2005). 

Kompenzacija pomeni, da otroka, ki zaradi primanjkljajev, ovir ali motenj ne more opravljati 

določenih funkcij, procesov in nalog ali pa jih ne opravi v celoti, naučimo le-te nadomeščati z 

delovanjem drugih organov ali z rabo specializiranih pripomočkov, tehnik in metod. Na 

primer senzorno ovirani na ta način odlično izpopolnijo druga čutila (Opara, 2005). 
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Rehabilitacija pomeni naučiti otroka s posebnimi potrebami, kako živeti s svojimi omejitvami 

in ovirami ter organizirati svoje življenje skladno s svojimi zmožnostmi. Pomembno je 

pripraviti otroka, da bo sprejel sebe takšnega, kot je (Opara, 2005). 

Didaktična funkcija dodatne strokovne pomoči pomeni zagotoviti otroku s posebnimi 

potrebami ustrezno pomoč pri učenju. Pri tem je potrebno spoznati, na kak način, s kakšnimi 

prilagoditvami in pripomočki se posameznik najbolje uči. Pri urah učne pomoči je 

posamezniku potrebno prilagoditi metode dela in dopolnjevati, kar v rednem procesu učenja 

ni zmogel.  

1. odstavek 6. člena Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike 

s posebnimi potrebami (2013) opredeljuje svetovalno storitev kot dodatno strokovno 

pomoč, ki zagotavlja podporno okolje, katerega namen je čim uspešnejše vključevanje 

otroka s posebnimi potrebami. Le-ta je namenjena družinam otroka s posebnimi potrebami, 

strokovnim delavcem, ki vzgajajo in poučujejo otroka s posebnimi potrebami in drugim 

otrokom oziroma učencem iz oddelka, v katerega je vključen otrok s posebnimi potrebami. 

V skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih 

strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (2013) je določeno, kdo je 

lahko izvajalec dodatne strokovne pomoči, vsakemu konkretnemu primeru pa je izvajalec 

določen z odločbo o usmeritvi. 

Pomembno je, da dodatna strokovna pomoč poteka usklajeno in da ves čas sodelujejo vsi, ki 

otroka obravnavajo. Izmenjevati si morajo pomembne informacije in ugotovitve o 

funkcioniranju otroka, pri čemer je zelo pomembno timsko delo (Opara, 2005). 

V izobraževalnem programu osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno 

pomočjo se lahko tedensko določijo največ štiri ure dodatne strokovne pomoči za 

premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, razen za otroke s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja, pri katerih se lahko določita največ dve uri dodatne strokovne 

pomoči na teden. Ta oblika dodatne strokovne pomoči se praviloma izvaja tedensko, lahko 

pa tudi v strnjeni obliki, kadar je tako strokovno utemeljeno. 
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V zakonu je opredeljeno, da se dodatna strokovna pomoč za učence praviloma izvaja v času 

vzgojno-izobraževalnega dela v šoli (Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za učence 

s posebnimi potrebami, 2013). 

Dodatna strokovna pomoč kot učna pomoč se v izobraževalnih programih s prilagojenim 

izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo lahko določi največ dve uri tedensko (Pravilnik o 

dodatni strokovni in fizični pomoči za učence s posebnimi potrebami, 2013). 

Dodatna strokovna pomoč kot svetovalna storitev se lahko določi največ ena ura tedensko v 

izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Pravilnik 

o dodatni strokovni in fizični pomoči za učence s posebnimi potrebami, 2013). 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami določa, da se dodatna strokovna pomoč 

izvaja individualno ali skupinsko v oddelku ali izven oddelka v vzgojno-izobraževalnem 

zavodu. Če dodatne strokovne pomoči ni mogoče zagotoviti na ta način, se lahko le-ta nudi 

tudi na domu. Praviloma se dodatna strokovna pomoč izvaja tedensko, lahko pa se izvaja 

tudi občasno in v strnjeni obliki, pod pogoji, ki jih določi minister, pristojen za šolstvo. 

Dodatna strokovna pomoč kot svetovalna storitev se izvaja v okviru celostne obravnave 

otroka, ki je opredeljena v individualiziranem programu. Skupno število ur dodatne 

strokovne pomoči ne sme presegati pet ur tedensko, od tega pa mora biti vsaj ena ura 

svetovalnih storitev. Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči je določen z 

odločbo o usmeritvi, ki mora biti v skladu s pravilnikom. Podrobneje se način izvajanja le-te 

opredeli z individualiziranim programom vzgoje in izobraževanja (Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami, 2013, Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in 

mladostnike s posebnimi potrebami, 2013). 

Inkluzivna šolska zakonodaja in programska zasnova, ki sta bili sprejeti v Sloveniji, sta sicer 

dober temelj za inkluzivno izobraževanje, sami po sebi pa še ne zagotavljata njegovega 

uspešnega uresničevanja v praksi. Na to odločilno vplivajo ljudje (otroci, starši, učitelji, 

strokovnjaki ...) in njihovo znanje, spretnosti, izkušnje, osebne značilnosti, vrednote, 

prepričanja, stališča ... (Končar in Pretnar, 2005, str. 33). 
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3 STALIŠČA 

»Zakaj je pomembno misliti kritično? ... Da 

 bi se zaščitili pred prevzemanjem stališč,  

v katera nas želijo prepričati drugi, preden 

imamo možnost, da jih raziščemo sami.« 

(Mathew Lipman, v Kompare et al., 2011) 

 

Ljudje v svojem življenju oblikujemo veliko stališč, saj že od rojstva dalje sprejemamo mnenja 

in stališča ljudi, ki so nam blizu, na podlagi le-teh pa si sčasoma sami oblikujemo svoja lastna 

bolj ali manj trdna stališča. 

Vsakodnevno se srečujemo z ljudmi, njihove besede in dejanja pa neprestano vrednotimo in 

primerjamo s svojimi. Stališča so celote prepričanj, čustev in vrednostnih ocen v odnosu do 

različnih socialnih situacij in objektov, ki delujejo kot trajna pripravljenost za določen način 

vedenja (Kompare et al., 2011).  

Stališča so zelo kompleksen pojem. McGuire (1985, v Ule, 2009) je našel preko 500 različnih 

definicij pojma stališče. Vsem opredelitvam pa so skupne ocene, da: 

- stališč ne moremo neposredno opazovati, saj so duševne stvarnosti, o katerih lahko 

sklepamo le posredno, na podlagi zunanjega delovanja ljudi, 

- imamo stališča za vzročne dejavnike vedenja in delovanja, 

- se stališča ne ukinejo s tem, ko se manifestirajo v določeni obliki vedenja, kar pomeni, 

da si jih zamišljamo kot nekakšne latentne zmožnosti ali trajne duševne dispozicije za 

določeno vedenje ljudi (Ule, 2009). 

M. Ule (2009) pojasnjuje, da so prav človekova stališča tista osebnostna lastnost, ki je najbolj 

pod vplivom socialnih dejavnikov in najmočneje vpliva na dogajanje med ljudmi. Zajemajo in 

prikazujejo kompleksno soodvisnost človekove duševnosti in njegovega socialnega 

obnašanja. 
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Značilnosti stališč 

Definicij o stališčih je veliko, vse pa poudarjajo naslednje značilnosti pojma stališče (Ule, 

2009): 

- Dispozicijski karakter stališč: stališča so trajna duševna pripravljenost za določen 

način reagiranja. 

- Pridobljenost stališč: stališča pridobivamo v teku življenja, v procesih socializacije. 

- Delovanje na obnašanje: stališča imajo direktivni in dinamični vpliv na obnašanje in 

vplivajo na doslednost oziroma konsistentnost človekovega obnašanja. 

- Sestavljenost oziroma kompleksnost stališča: stališča so integracija treh osnovnih 

duševnih funkcij:  

• kognitivne, 

• čustvene, 

• motivacijske. 

Vse tri komponente so med seboj tesno povezane. 

a) Kognitivna (spoznavna) komponenta obsega vednost, znanje, izkušnje, informacije, 

vrednostne sodbe, argumente o objektu stališča, o določeni socialni situaciji, osebi, 

dogodku, skupini, dejavnosti ali ideji. 

b) Čustvena komponenta so pozitivna ali negativna občutja in ocenjevanje objektov 

stališč. Naklonjenost, privlačnost, simpatija, jeza, zaničevanje so čustva, ki jih lahko 

vzbujajo določene osebe, socialne situacije ... Kognitivna in čustvena komponenta sta 

navadno med seboj usklajeni, v kolikor pride do razlik, pa to skoraj zagotovo pomeni 

spremembo stališča. 

c) Motivacijska komponenta je pripravljenost oz. težnja posameznika, da deluje v 

skladu s svojimi stališči, ko podpre ali prepreči objekte, pojave, situacije, do katerih 

ima pozitivna oziroma negativna stališča (Ule, 2009). 

 

3.1 FUNKCIJA STALIŠČ 

Stališča so pomemben del osebnosti in vplivajo na različne duševne procese (pomnjenje, 

pozornost, zaznavanje, odločanje, presojanje, učenje). Stališča usmerjajo pozornost, saj smo 
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bolj pozorni na tisto, kar se sklada z našimi stališči. Tudi naučimo in zapomnimo si lažje tisto, 

kar naša stališča potrjuje, kar pa se navezuje na to, da stališča vplivajo na naše mišljenje, 

presoje in ocene (Kompare et al., 2011). 

Psiholog Daniel Katz (1967, v Ule, 2009) govori o štirih funkcijah stališč: 

a) Obrambna funkcija stališč: Stališča delujejo kot obrambni mehanizmi, nas branijo 

pred negativnimi spoznanji o nas samih in služijo za to, da ohranjamo stabilno 

samopodobo. 

b) Vrednotno-ekspresivna funkcija: Ljudje imajo potrebo po izražanju stališč, katera jim 

omogočajo posredovanje centralnih vrednotnih predstav ali pomembnih komponent 

njihovih predstav o sebi in takšna stališča krepijo občutek samorealizacije in 

samoizražanja. 

c) Instrumentalna oziroma prilagoditvena funkcija: Stališča nam pomagajo, da se 

prilagodimo določenim življenjskim situacijam in zahtevam, da razvijemo in 

uveljavljamo svoj življenjski slog, da dosežemo želene cilje ali se izognemo 

nezaželenim dogodkom.  

d) Kognitivna funkcija: Stališča nam pomagajo pri razumevanju sveta, tako da nam 

pomagajo klasificirati nove informacije in izkušnje. 

 

V vsakdanji rabi pojem stališče pogosto zamenjujemo z nekaterimi drugimi, sorodnimi pojmi. 

Stališče pogosto zamenjujemo s prepričanjem. Kadar govorimo o prepričanju, se sklicujemo 

predvsem na dejstva in argumente, s prepričljivimi protiargumenti prepričanja spremenimo, 

stališča pa ne. Prepričanje je zasnovano samo na intelektualni komponenti, stališče pa na 

intelektualni, čustveni in motivacijski komponenti, kar je bistvena razlika med stališčem in 

prepričanjem.  

Pojmu stališče je soroden tudi pojem mnenje. Mnenja so bolj nestabilna in lažje spremenljiva 

in predstavljajo konkretizacijo stališč. Več mnenj o nekem objektu ali situaciji naj bi privedlo 

do formiranja stališča o tem objektu ali situaciji. 
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S pojmom stališče pogosto zamenjujemo tudi pojem vrednote. Vrednote so bolj splošne od 

stališč in so lahko izvor mnogih stališč. Običajno so pozitivne, stališča pa so lahko pozitivna ali 

negativna. Z vrednotami predvsem označujemo ideje ali situacije, ki predstavljajo nekaj 

pozitivnega, zaželenega (svoboda, demokracija ...) (Ule, 2009). 

 

3.2 OBLIKOVANJE IN SPREMINJANJE STALIŠČ 

Določena stališča se začnejo oblikovati že v zgodnjem otroštvu v procesu socializacije, 

predvsem se to dogaja znotraj družine z različnimi vrstami učenja. Pri oblikovanju drugih 

stališč pa so pomembnejše osebne izkušnje, znanje ali informacije. Za oblikovanje stališč v 

adolescenci so pomembne prijateljske skupine (Kompare et al., 2011). 

Ker so stališča relativno stabilni kompleksi kognitivnih, emotivnih, motivacijskih in vedenjskih 

dispozicij, je oblikovanje in spreminjanje le-teh povezano s spremembo v dejanskem 

obnašanju človeka ali s spremenjenimi pričakovanji o njegovem obnašanju (Ule, 2009). 

Spreminjanje stališč je odvisno od karakteristik samih stališč, predvsem od ekstremnosti 

stališč, kompleksnosti stališč in usklajenosti stališč. Lahko se spreminjajo v intenziteti (od bolj 

k manj ekstremnim ali obratno) in v smeri (od pozitivnih v negativna ali obratno) (Ule, 2009). 

Po raziskavah sodeč, se bolj ekstremna stališča težje spreminjajo kot manj ekstremna. Bolj 

kompleksno stališče, ki je pri posamezniku povezano z večjim številom drugih stališč in 

usklajeno z njimi, je tudi bolj odporno na spremembe. Poskus spremembe takega stališča 

lahko privede do obratnega učinka, torej do okrepitve stališča namesto do spremembe (Ule, 

2009). 

 

3.3 STALIŠČA IN INKLUZIJA 

»V inkluzivni šoli ima vsakdo priložnost, da je prisoten v razredu, skupaj z vrstniki, da po 

svojih močeh prispeva k boljšim dosežkom skupine in da je uspešen. Potrebna pa je 

sprememba stališč, saj moramo iskati možnosti, ki bodo posamezniku omogočali uspešno 
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vključevanje namesto poudarjanja primanjkljajev, ki mu onemogočajo vključevanje v šolo« 

(Kavkler, 2008, str. 13). 

M. Schmidt (2006, str. 322) navaja, da so pri vzpostavljanju uspešne inkluzivne prakse zelo 

pomembna stališča učiteljev, katera lahko spodbujajo ali ovirajo proces inkluzivnega 

izobraževanja. Avtorica (prav tam) navaja rezultate nekaterih raziskav, ki so pokazale, da se 

pri učiteljih pogosto pojavi sprejemanje obveznosti in zaupanje v inkluzijo otrok s posebnimi 

potrebami, ko si pridobijo spretnosti in strokovno znanje. Številne izkušnje pri delu z otroki s 

posebnimi potrebami so tiste, ki povečujejo zaupanje v poučevanje teh otrok. 

M. Schmidt (1997, str. 19) poudarja, da moramo spremeniti stališča vseh udeležencev, če 

želimo otrokom s posebnimi potrebami omogočiti šolanje v osnovni šoli, kar pa je zelo težka 

naloga. Na oblikovanje stališč imajo namreč največji vpliv prav življenjske izkušnje ali 

osebnostne lastnosti ter socialne norme. V praksi je opaziti, da se po raziskovanju stališča 

tudi menjajo, a da bi prišlo do resničnih sprememb, je treba izbrati pravi način in čas 

delovanja. »Vse komponente stališč se ne menjajo enako. Največ sprememb se nanaša na 

kognitivno komponento stališč (komponento vedenja), medtem ko emocionalna 

komponenta ostaja največkrat nedostopna našemu delovanju« (Schmidt, 1997, str. 19). 

»Psihosocialni položaj oseb s posebnimi potrebami je v veliki meri determiniran s stališči 

okolja, v katerem živijo, zato je razumljivo, da se na področju defektologije intenzivno 

raziskujejo stališča do njih.« 

Rezultati raziskave o stališčih učiteljev ter specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v zvezi z 

vključevanjem otrok v redno osnovno šolo, ki jo omenja M. Schmidt (1997, str. 24), izražajo 

do neke mere dvom v uspešnost vključevanja. Kot razloge za to avtorica navaja nezadostno 

definiranost pogojev, v katerih bi moralo vključevanje potekati, ter nepoznavanje 

defektološke stroke na eni strani, specialnih didaktik in metodik za delo v redni osnovni šoli 

na drugi strani; pomanjkanje ustreznih individualnih, razvojnih programov za učence, 

neustrezna stališča vrstnikov in neposrednega okolja do drugačnih učencev, neustrezna 

kadrovska zasedba v osnovni šoli ter številni drugi dejavniki so odraz stališč učiteljev in 

defektologov v omenjeni raziskavi. Avtorica (prav tam) povzema, da bo potrebno stališča do 

vključevanja tudi v prihodnje preučevati. 
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M. Schmidt (1999, str. 132) navaja nekatere starejše tuje raziskave (Naor, Milgran, 1980), ki 

poudarjajo, da se stališča učiteljev spreminjajo, če njihovo izobraževanje poteka po 

praktičnih oblikah usposabljanja, diskusij in neposrednega dela z učenci.  

Rezultati raziskave o stališčih učiteljev do učencev s posebnimi potrebami in njihovem 

vključevanju v redne šole, ki jih v svojem delu omenjata M. Peček in I. Lesar (2006), pa kažejo 

na to, da je večina učiteljev načelno sicer naklonjena vključevanju, vendar jih večina podpira 

integracijo, pri kateri je učenec čim bolj pogosto izven razreda in pri kateri odgovornost zanj 

sprejme specialni pedagog oz. učenec sam in njegovi starši. Precejšnji del učiteljev se tudi ne 

čuti sposobne poučevati učence s posebnimi potrebami. Avtorici opozarjata, da zakon sam 

po sebi ne more realizirati zahteve, da je treba učencem s posebnimi potrebami zagotoviti 

izobraževanje v skladu z njihovimi potrebami, saj je to stvar šole in učiteljev. Mnenja 

učiteljev o vključevanju otrok s posebnimi potrebami pa so tako zelo pomembna zato, ker je 

prav razred prostor, kjer učitelji izvajajo prakso in sprejemajo pomembne odločitve (Peček in 

Lesar, 2006). 

M. Schmidt in B. Čagran (2011, str. 56) ravno tako navajata, da številni raziskovalci 

poudarjajo prav stališča učiteljev kot odločilno komponento pri zagotavljanju uspešne 

inkluzije učencev s posebnimi potrebami, kajti učiteljeva stališča lahko spodbujajo ali ovirajo 

implementacijo inkluzije. M. Schmidt in B. Čagran (prav tam) navajata rezultate številnih 

raziskav, ki so se ukvarjale s preučevanjem stališč učiteljev, ki kažejo, da so učitelji razvili tako 

negativne občutke do inkluzije kot tudi pozitivne. Avtorici znova potrjujeta odkritja 

raziskovalcev, da se pri učiteljih pogosto pojavi zaupanje v inkluzijo otrok s posebnimi 

potrebami in sprejemanje obveznosti, ko si pridobijo spretnosti in veščine ter strokovno 

znanje. Študije (Avramidis in Kalyva, 2007; Avramidis in Norwich, 2002; Leyser et al., 1994, 

Zambelli in Bonni, 2004, v Schmidt in Čagran, 2011) potrjujejo pomen izkušenj in socialnih 

stikov z otroki s posebnimi potrebami na razvijanje pozitivnih stališč do inkluzije, zraven tega 

pa opozarjajo še na nujnost usposabljanja učiteljev. Avtorici izpostavljata še avstralsko 

študijo (Campbell et al., 2003), ki poudarja, da so se po praktičnih vajah s poudarkom na 

poznavanju individualnih razlik in inkluzivnega izobraževanja ter pridobljenem znanju o 

motnjah učencev pri učiteljih pojavila inkluziji naklonjena stališča ter sploh boljše 

sprejemanje motenj.  
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Nekatere študije potrjujejo, da aktivne oblike izobraževanja za inkluzijo, kot so vključevanje 

učiteljev v delavnice, prakticiranje novih metod in tehnik dela ter uporaba dalj časa trajajočih 

pristopov pri delu z otroci s posebnimi potrebami v razredu, spodbujajo oblikovanje 

pozitivnih stališč v primerjavi z učitelji, ki v aktivne oblike usposabljanja niso bili vključeni 

(Schmidt in Čagran, 2011, str. 67). Avtorici (prav tam) opozarjata, da bi bilo potrebno v 

izobraževanju učiteljev za inkluzijo ponuditi tudi več priložnosti za odpravljanje neustreznih 

osebnih prepričanj o motnji in posebnih potrebah ter možnosti za spopadanje z le-temi, kajti 

oboje lahko sicer predstavlja ovire pri uspešnem vključevanju (Woolfston in Bradey, 2009, v 

Schmidt in Čagran, 2011, str. 67).  

Najprej mora imeti pozitivno stališče do otrok s posebnimi potrebami ravnatelj. Njegova 

stališča so dolgoročno zelo pomembna, saj neposredno vpliva na delovne okoliščine 

učiteljev, na medsebojne odnose in na njihovo doživljanje odgovornosti, uspešnosti in 

zadovoljstva pri delu (Bratož, 2004).  

Tudi M. Schmidt in B. Čagran (2011, str. 67, po Cook et al., 1999) poudarjata vlogo učiteljev 

in ravnateljev, ki lahko sami poskrbijo za ustrezne oblike podpore in virov v razrednem 

oziroma šolskem okolju ter promovirajo in spodbujajo uspešno inkluzijo. 

M. Schmidt in B. Čagran (2011, str. 68) navajata nekatere oblike pomoči, ki bi jih bilo 

potrebno spodbujati v naših šolah: stalno povezovanje strokovnih delavcev šole s 

strokovnjaki v zunanjih institucijah, ki lahko nudijo pomoč in svetovanje, razvoj kvalitetnega 

timskega dela, sodelovanja in povezovanja med učitelji, specialnimi pedagogi in drugimi 

strokovnjaki, večje vključevanje staršev otrok s posebnimi potrebami ter sistematično 

razvijanje kulture sodelovanja, spoštovanja in komunikacije med učenci v razredih in šoli kot 

celoti. 
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EMPIRIČNI DEL 

4 PROBLEM IN CILJI 

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne izobraževalne programe se v našem 

šolskem prostoru intenzivno odvija. Z Zakonom za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

so ti otroci dobili določene pravice, ki so posledica sodobnih vrednot in prepričanj. Otroci, ki 

so usmerjeni v vzgojno izobraževani program s prilagojenim izvajanjem, so upravičeni do 

dodatne strokovne pomoči.  

Uspešno vključevanje otrok s posebnimi potrebami pa ni odvisno le od primerne zakonodaje. 

T. Žerdin (2002, str. 7) trdi, da šola raste in pade z učiteljem. Učitelj je tisti, ki združuje 

različne otroke in skrbi za to, da imajo vsi možnost, da svoje telesne, duševne in duhovne 

zmogljivosti uspešno razvijajo. In prav zaradi tega je izrednega pomena, da učitelj verjame v 

inkluzijo, sprejema učence s posebnimi potrebami in zaupa strokovnim delavcem. 

Problem raziskave je bil ugotoviti, kako učitelji ocenjujejo učinkovitost dodatne strokovne 

pomoči učencem s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo v skupnem šolskem prostoru, 

kakšna so trenutna stališča učiteljev do inkluzivnega izobraževanja učencev s posebnimi 

potrebami ter kako ocenjujejo sodelovanje z različnimi izvajalci dodatne strokovne pomoči. 

Ker dodatna strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami predstavlja pomembno 

podporo in ker je inkluzija proces, ki se neprestano razvija, je pomembno in potrebno, da se 

tudi nenehno preverja stališča učiteljev, na podlagi katerih lahko načrtujemo različne 

izboljšave, dopolnitve, prilagoditve ...  

Z rezultati raziskave smo želeli dobiti vpogled, kakšno je dejansko stanje v praksi, kakšne so 

potrebe po dodatnih izobraževanjih in izpopolnjevanjih učiteljev, ali je potrebno vključiti več 

vsebin specialne pedagogike v izobraževalne programe za učitelje ter poskusili podati 

smernice in predloge za izboljšave na raziskanem področju. 

Osrednji cilj diplomskega dela je bil raziskati in analizirati, kako je po petnajstih letih od 

sprejetja Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v očeh učiteljev zaživela 

dodatna strokovna pomoč učencem s posebnimi potrebami, njihova stališča do inkluzivnega 

izobraževanja ter oceno sodelovanja z različnimi izvajalci dodatne strokovne pomoči. 
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Zanimale so nas razlike v odgovorih med učitelji s krajšo in učitelji z daljšo delovno dobo ter 

med razrednimi in predmetnimi učitelji.  

 

4.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V okviru diplomskega dela so nas zanimali odgovori na naslednja raziskovalna vprašanja: 

� Ali so stališča učiteljev do inkluzivnega izobraževanja otrok s posebnimi potrebami 

pozitivno naravnana? 

� Ali so učitelji z delovno dobo 15 let in manj pridobili več znanja s področja specialne 

pedagogike kot učitelji z daljšim delovnim stažem? 

� Ali je prepoznavnost vloge specialnega in rehabilitacijskega pedagoga večja pri 

učiteljih z delovno dobo 15 let in manj kot pri učiteljih z daljšim delovnim stažem? 

� Ali učitelji dodatno strokovno pomoč ocenjujejo kot učinkovito? 

� Ali med razrednimi in predmetnimi učitelji obstajajo statistično pomembne razlike v 

oceni učinkovitosti dodatne strokovne pomoči? 

� S katerimi izvajalci dodatne strokovne pomoči se učitelji srečujejo? 

� Kako učitelji ocenjujejo sodelovanje z različnimi izvajalci dodatne strokovne pomoči? 
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4.2 RAZISKOVALNA METODA 

 

VRSTA RAZISKAVE 

Raziskava bo zasnovana na osnovi opisne (deskriptivne) metode; podatke bomo zbirali s 

spraševanjem s pomočjo anketnega vprašalnika. Raziskava spada med kvantitativne metode. 

 

OPIS VZORCA 

V raziskovalni vzorec so bili vključeni učitelji, ki delujejo na šestih osnovnih šolah iz Maribora 

in okolice.  

 

Slika 1: Struktura učiteljev glede na stopnjo, na kateri poučujejo 

 

Celotni vzorec obsega 82 učiteljev, od tega 46 % ali 38 učiteljev razrednega pouka ter 54 % 

ali 44 učiteljev predmetnega pouka.  

  

Razredni 
pouk
46%

Predmetni 
pouk
54%
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Tabela 1: Struktura učiteljev glede na število let delovne dobe 

Odgovori Število (f) Odstotek (%) 

0−5 let 14 17,1 

6−10 let 16 19,5 

11−15 let 19 23,2 

16−20 let 10 12,2 

21−25 let 9 11 

Več kot 25 let 14 17,1 

Skupaj 82 100 

Največ učiteljev, ki so bili vključeni v raziskavo, 23,2 % ali 19 učiteljev, poučuje od 11 do 15 

let, najmanj anketiranih učiteljev, 9 učiteljev ali 11 %, pa poučuje od 21 do 25 let.  

 

OPIS MERSKEGA INSTRUMENTA 

V raziskavi smo uporabili anketni vprašalnik, ki smo ga v ta namen izdelali na podlagi 

teoretičnih izhodišč ter postavljenih raziskovalnih vprašanj. Vprašalnik je sestavljen iz 14-ih 

vprašanj, ki se nanašajo predvsem na stališča učiteljev do vključevanja otrok s posebnimi 

potrebami v program redne osnovne šole, na njihovo oceno učinkovitosti dodatne strokovne 

pomoči in sodelovanja z različnimi izvajalci dodatne strokovne pomoči. Vprašanja so 

zaprtega tipa, pri katerih so učitelji izbirali med ponujenimi odgovori, pri dveh pa so 

anketiranci svoj odgovor še utemeljili. 

 

OPIS ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Anketne vprašalnike smo predali svetovalnim delavcem na osnovnih šolah v Mariboru in 

okolici, ki so jih razdelili učiteljem. Oddanih je bilo 120 anketnih vprašalnikov in vrnjenih 82. 

Izpolnjevanje vprašalnika je potekalo anonimno.  
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Dobljene podatke iz vprašalnikov smo vnesli v bazo (Excel) in jih obdelali s pomočjo 

statističnega programa SPSS.  

Odgovore na anketna vprašanja smo prikazali s frekvenčnimi in kontingenčnimi tabelami. Pri 

ordinalnih spremenljivkah smo izračunali aritmetično sredino in standardni odklon. S t-

testom za neodvisne vzorce smo ugotavljali, ali je povprečna ocena učiteljev o inkluzivnem 

izobraževanju otrok s posebnimi potrebami odvisna od stopnje, na kateri učitelji poučujejo. Z 

Welchovim testom (t-testom) pa smo ugotavljali, ali je povprečna ocena učiteljev o 

inkluzivnem izobraževanju otrok s posebnimi potrebami odvisna od njihove delovne dobe. Za 

ugotavljanje, ali delovna doba vpliva na strinjanje s trditvijo o usposobljenosti za delo z 

učenci s posebnimi potrebami, je bil narejen Pearsonov χ²-test. S t-testom za neodvisne 

vzorce smo ugotavljali še, ali delovna doba in stopnja, na kateri učitelji poučujejo, vplivata na 

oceno učinkovitosti dodatne strokovne pomoči. Med vsemi pari ordinalnih spremenljivk, ki 

so se nanašale na posledice dodatne strokovne pomoči, je bil izračunan Spearmanov 

koeficient korelacije in pripadajoči test, ki nam pove, ali sta spremenljivki monotono 

povezani; če naraščajo vrednosti pri eni spremenljivki, statistično značilno naraščajo tudi pri 

drugi. 
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

5.1 STALIŠČA UČITELJEV DO INKLUZIVNEGA IZOBRAŽEVANJA 

V okviru raziskave nas je zanimalo, kako učitelji ocenjujejo inkluzivno izobraževanje otrok s 

posebnimi potrebami v osnovni šoli. 

Tabela 2: Frekvenčna porazdelitev ocen učiteljev o inkluzivnem izobraževanju otrok s 

posebnimi potrebami 

Odgovori Število (f) Odstotek (%) 

1 – popolnoma neuspešno 0 0 

2 – neuspešno 2 2,4 

3 – delno uspešno 45 54,9 

4 – uspešno 34 41,5 

5 – popolnoma uspešno 1 1,2 

Skupaj 82 100 

 

Iz tabele 2 lahko razberemo, da je večina učiteljev, 54,9 %, inkluzivno izobraževanje otrok s 

posebnimi potrebami ocenila kot delno uspešno. Povprečna ocena vseh anketiranih učiteljev 

je 3,4, iz česar lahko sklepamo, da je dobra polovica anketiranih mnenja, da so na 

omenjenem področju še možne in potrebne izboljšave in da je v primeru dodatnega 

izpopolnjevanja učiteljev na področju otrok s posebnimi potrebami in inkluzivne vzgoje in 

izobraževanja še prostor za napredek.  

Oceno, ki so jo podali v zvezi z inkluzivnim izobraževanjem, so učitelji morali na kratko 

pojasniti, kar je storilo 42 učiteljev ali 51,2 %. Odgovore anketirancev smo združili v tri 

kategorije, pri vsaki navajamo odgovore, ki zajemajo vsebino vseh prejetih odgovorov. 

Učitelji, ki so inkluzivno izobraževanje ocenili kot uspešno, navajajo, da je vključevanje otrok 

s posebnimi potrebami uspešno, saj so ti otroci na ta način bolj motivirani in zato uspešnejši, 

dobro sprejeti med vrstniki, utrdijo minimalne učne cilje, s pomočjo strokovnih delavcev in 
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prilagoditev dosegajo dobre učne rezultate, lažje razumejo in usvajajo znanja ter hitreje 

napredujejo. 

Učitelji, ki so inkluzivno izobraževanje ocenili kot delno uspešno, navajajo, da je uspešnost 

le-tega odvisna od vsakega posameznika s posebnimi potrebami, da bi bilo za določene 

učence bolje, če bi bili vključeni v osnovno šolo s prilagojenim programom, kjer so bolj 

usposobljeni strokovnjaki in je na razpolago več pripomočkov; da nekateri učenci kljub 

pomoči ne dosegajo minimalnih standardov znanja, nekateri učenci prehitro dobijo status 

učenca s posebnimi potrebami, s čimer se le »podpira njihova lenoba«,  nekateri »izkoriščajo 

svoj status« in sami za napredek ne vlagajo dovolj truda, da je učencev s posebnimi 

potrebami preveč, saj bi nekateri zmogli že z izboljšanjem delovnih in učnih navad, da imajo 

učitelji premalo znanja za izvajanje inkluzivnega izobraževanja; da je pouk za učence s 

posebnimi potrebami še zmeraj premalo prilagojen, snov se pogosto prehitro obravnava in 

premalo utrjuje, da je uspešnost inkluzije odvisna od učenca samega in od relacij 

učitelj−učenec−starši, saj je potrebna dobra komunikacija, kar je že za tako obremenjenega 

učitelja lahko velika obremenitev; za učence s posebnimi potrebami je namreč potrebno 

imeti veliko potrpljenja, posluha, razumevanja, vzpodbud, pozitivnega odnosa. 

Od dveh učiteljev, ki sta inkluzivno izobraževanje ocenila kot neuspešno, je odgovor pojasnil 

le eden. Meni, da »... se vse zastavljene stvari v zvezi z vključevanjem v resnici ne obnesejo 

tako kot v teoriji (kljub prilagoditvam)«. 

Iz prejetih odgovorov lahko razberemo, da učitelji zaznavajo problematiko na številnih 

področjih, ki so vezana na vključevanje otrok s posebnimi potrebami v osnovno šolo. Razlogi, 

ki jih navajajo, večinoma izhajajo iz učenca samega. M. Kavkler (2008) poudarja, da se 

vključevanje otrok s posebnimi potrebami začne uresničevati takrat, kadar je otrok s 

posebnimi potrebami resnično sprejet s strani učiteljev in strokovnih delavcev. Učitelji in 

drugi strokovni delavci, ki imajo do vključevanja otrok s posebnimi potrebami pozitivna 

stališča, iščejo in najdejo vire, znanja in strategije, da v danih razmerah omogočijo optimalno 

vključevanje otroka. 
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S t-testom za neodvisne vzorce smo ugotavljali, ali se povprečna ocena med učitelji 

razrednega in predmetnega pouka statistično razlikuje.  

Tabela 3: Povprečna ocena inkluzivnega izobraževanja  

Učitelji Število odgovorov (f) Povprečna ocena (M) 

Razredni učitelji 38 3,45 

Predmetni učitelji 44 3,39 

 

Analiza je pokazala, da razlike niso statistično značilne (sig = 0,629). Povprečna ocena je na 

vzorčnih podatkih za učitelje razrednega pouka znašala 3,45 in za učitelje predmetnega 

pouka 3,39. 

Z Welchovim testom za neodvisne vzorce (alternativa analizi variance, kadar predpostavka o 

homogenosti varianc ni izpolnjena) smo ugotavljali, ali delovna doba učiteljev vpliva na 

njihovo oceno inkluzivnega izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Pri tem se je 

izkazalo, da so razlike statistično značilne (sig = 0,018). Rezultati so natančneje prikazani v 

tabeli 4. 

Tabela 4: Vpliv delovne dobe na oceno inkluzivnega izobraževanja 

Odgovori Povprečje Standardni odklon 
Test mnogoterih 

primerjav 

0−5 let 3,71 0,47 A 

6−10 let 3,63 0,62 AB 

11−15 let 3,26 0,45 AB 

16−20 let 3,00 0,47 B 

21−25 let 3,44 0,53 AB 

Več kot 25 let 3,36 0,63 AB 

*Med odgovori, označenimi z isto črko, ni statistično značilnih razlik (Temphone, α = 0,05). 
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Iz rezultatov je razvidno, da je povprečna ocena inkluzivnega izobraževanja otrok s 

posebnimi potrebami najvišja pri učiteljih, ki imajo 10 in manj let delovne dobe. 

Statistično pomembne razlike se kažejo med učitelji z delovno dobo 5 let in manj, katerih 

povprečna ocena je 3,71, ter med učitelji z delovno dobo od 16−20 let, ki so inkluzivno 

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ocenili s povprečno oceno 3,00. Sklepamo lahko, 

da se najvišja ocena pri učiteljih z najkrajšo delovno dobo pojavi predvsem zato, ker so ti v 

času svojega lastnega izobraževanja obravnavali vsebine s področja inkluzivne vzgoje in 

izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ter vsebine za delo z otroci s posebnimi 

potrebami, so na začetku svoje poklicne poti in temu primerno energetsko in idejno 

opremljeni. Vzrok za nižjo oceno pri učiteljih z daljšo delovno dobo pa gre iskati v tem, da v 

času njihovega izobraževanja v program še niso bile vključene vsebine za delo z otroki s 

posebnimi potrebami ter vsebine inkluzije, da se težje prilagajajo spremembam in imajo 

morda manj volje za prilagajanje metod in oblik dela ter poučevanja ... Kljub temu je pri 

učiteljih z najdaljšim delovnim stažem povprečna ocena inkluzivnega izobraževanja višja kot 

pri učiteljih z delovno dobo med 11 in 20 let. Predvidevamo, da je temu tako, ker imajo 

starejši učitelji vseeno več izkušenj pri svojem delu, zaradi česar hitreje najdejo načine, s 

katerimi lažje vključijo učence s posebnimi potrebami v proces vzgoje in izobraževanja. 

Zanimalo nas je, ali obstajajo statistično pomembne razlike v oceni inkluzivnega 

izobraževanja otrok s posebnimi potrebami med učitelji, ki poučujejo 15 let in manj ter 

učitelji, ki imajo 15 let in več delovne dobe. Mejnik 15 let smo izbrali, ker v letošnjem 

koledarskem letu mineva 15 let od sprejetja Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, ki je na področje izobraževanja otrok s posebnimi potrebami vnesel najbolj 

korenite spremembe. 
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Tabela 5: Vpliv delovne dobe na oceno inkluzivnega izobraževanja, ločene na 0−−−−15 let ter 15 

let in več  

Delovna doba Število odgovorov (f) Povprečna ocena (M) 

0−15 let 49 3,51 

15 let in več 33 3,27 

 

Ugotovimo, da so razlike mejno statistično značilne (sig = 0,062). Lahko trdimo, da obstajajo 

razlike v oceni inkluzivnega izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v programu redne 

osnovne šole med učitelji z delovno dobo 15 let in manj ter tistimi, ki poučujejo več kot 15 

let. Rezultati potrjujejo, da leta poučevanja vplivajo na oceno inkluzivnega izobraževanja.  

V anketnem vprašalniku nas je zanimalo, v kolikšni meri se učitelji strinjajo z naslednjimi 

trditvami, ki se nanašajo na inkluzivno izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.  

Podane trditve so bile: 

a − Vsi otroci morajo imeti možnost izobraževanja v rednih vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah. 

b − Ostali učenci v razredu so zapostavljeni zaradi vključenega učenca s posebnimi 

potrebami.   

c − Učenec s posebnimi potrebami mi predstavlja dodatno obremenitev. 

d − Delo s tako heterogeno skupino učencev je oteženo. 

e − Za nekatere učence, ki so vključeni v program redne osnovne šole, bi bilo bolj primerno 

šolanje v prilagojenem izobraževalnem programu, kjer imajo na razpolago več strokovnjakov, 

pripomočkov, prilagoditev ... 

f − Za delo z učenci s posebnimi potrebami se čutim dovolj usposobljen/a. 

g − Učiteljev način poučevanja je pomemben dejavnik, ki vpliva na učno uspešnost učencev s 

posebnimi potrebami. 
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Frekvence odgovorov in pripadajoči odstotki so prikazani v spodnji tabeli.  

Tabela 6: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje »Prosim, označite, do kakšne 

mere se strinjate s spodnjimi trditvami (1 −−−− se ne strinjam, 2 −−−− se delno strinjam, 3 −−−− se 

strinjam, 4 −−−− se popolnoma strinjam, 5 −−−− se ne morem opredeliti)« 

 
 

Oznake 
trditev 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Skupaj 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
a 

 
12 

 
14,6 

 
35 

 
42,7 

 
21 

 
25,6 

 
10 

 
12,2 

 
4 

 
4,9 

 
82 

 
100 

 
b 

 
21 

 
25,6 

 
32 

 
39 

 
19 

 
23,2 

 
5 

 
6,1 

 
5 

 
6,1 

 
82 

 
100 

 
c 

 
14 

 
17,1 

 
31 

 
37,8 

 
29 

 
35,4 

 
7 

 
8,5 

 
1 

 
1,2 

 
82 

 
100 

 
d 

 
6 

 
7,3 

 
22 

 
26,8 

 
39 

 
47,6 

 
12 

 
14,6 

 
3 

 
3,7 

 
82 

 
100 

 
e 

 
5 

 
6,1 

 
13 

 
15,9 

 
26 

 
31,7 

 
33 

 
40,2 

 
5 

 
6,1 

 
82 

 
100 

 
f 

 
13 

 
15,9 

 
43 

 
52,4 

 
17 

 
20,7 

 
5 

 
6,1 

 
4 

 
4,9 

 
82 

 
100 

 
g 

 
1 

 
1,2 

 
16 

 
19,8 

 
39 

 
48,1 

 
19 

 
23,5 

 
6 

 
7,4 

 
81 

 
100 

Opomba: Številka 1 pomeni − se ne strinjam, 2 − se delno strinjam, 3 − se strinjam, 4 − se 

popolnoma strinjam in 5 − se ne morem opredeliti.  

Pri trditvi a, »vsi otroci morajo imeti možnost izobraževanja v rednih vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah«, se je največ anketiranih učiteljev odločilo za oceno 2, kar pomeni, da se z izjavo 

delno strinjajo, in sicer 42,7 % ali 35 učiteljev. Pri tem se poraja vprašanja, kako so si učitelji, 

ki so izpolnjevali vprašalnik, trditev razlagali. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami v 4. členu med drugim navaja načelo »enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem 

razlik učencev« in v Beli knjigi (2011, str. 13) je zapisano, da je temeljno načelo vzgoje in 

izobraževanja zagotavljanje enakih možnosti za vse. Enake možnosti za vse ne pomeni 

izobraževanja vseh učencev s posebnimi potrebami v rednih osnovnih šolah, pač pa da jim je 

treba dati priložnost. M. Kavkler (2008, po Watkins, 2007, str. 15−17) opozarja, da imajo 

otroci s posebnimi potrebami pravico do kurikula, ki je usklajen z njihovimi posebnimi 

potrebami, da torej ne sme biti fiksen, ampak se mora prilagajati in razvijati za vse otroke. 
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S trditvijo b, »ostali učenci v razredu so zapostavljeni zaradi vključenega učenca s posebnimi 

potrebami«, se ne strinja le dobra četrtina (25,6 %) učiteljev. Sklepamo lahko, da ti učitelji 

poznajo in upoštevajo učne razlike med učenci, kar je ena od najpomembnejših kompetenc 

današnjega učitelja (Kavkler, 2009, str. 11). Na drugi strani je kar 56 učiteljev ali 68,3 % tistih, 

ki se s trditvijo vsaj delno strinja ali v celoti strinja. Dobljeni rezultati opozarjajo na dejstvo, 

da imajo učitelji še zmeraj premalo znanja ali pomanjkljive strategije za delo z otroci s 

posebnimi potrebami. M. Kavkler (2009, str. 7) izpostavlja enega od najpomembnejših 

dejavnikov za uresničevanje inkluzije, to je izobraževanje učiteljev za delo z raznoliko 

populacijo učencev.  

S trditvijo c, »učenec s posebnimi potrebami mi predstavlja dodatno obremenitev«, se vsaj 

delno ali v celoti strinja kar 67 učiteljev ali 81,7 % anketiranih. T. Zanjkovič (2005, str. 101) 

opozarja, da delo v razredu z vključenim učencem s posebnimi potrebami resnično zahteva 

velike napore ter veliko časa, vendar s pomočjo sodelovanja in povezovanja vseh − učencev, 

učiteljev, staršev, specialnega pedagoga in drugih pedagoških delavcev, lahko dosežemo 

uspeh in optimalen napredek učencev s posebnimi potrebami. 

S trditvijo d, »delo s tako heterogeno skupino učencev je oteženo«, se kar 73 učiteljev ali 89 

% anketiranih vsaj delno ali v celoti strinja. M. Schmidt in B. Čagran (2005, str. 26) navajata 

ugotovitve, do katerih sta prišla Trump in Hange (2006). Poročala sta o pozitivnih učinkih 

heterogene skupine učencev na učitelje, ki postajajo bolj tolerantni in uporabljajo različne 

stile poučevanja, zaradi česar so uspešnejši vsi učenci.  

S trditvijo e, »za nekatere učence, ki so vključeni v program redne osnovne šole, bi bilo bolj 

primerno šolanje v prilagojenem izobraževalnem programu, kjer imajo na razpolago več 

strokovnjakov, pripomočkov, prilagoditev ...«, se vsaj delno ali v celoti strinja 87,8 % 

anketiranih. Lahko sklepamo, da ali učitelji ne zaupajo strokovni komisiji, ki s strokovnim 

mnenjem usmeri učence s posebnimi potrebami v ustrezni izobraževalni program, ali se sami 

čutijo premalo usposobljeni za poučevanje otrok s posebnimi potrebami, kar smo delno že 

predpostavili, bolj konkretno pa ugotavljali z naslednjim vprašanjem. 

S trditvijo f, »za delo z učenci s posebnimi potrebami se čutim dovolj usposobljen/a«, se 

delno strinja 52,4 % učiteljev, le 22 učiteljev ali 26,8 % pa je takih, ki so odgovorili, da se 

čutijo dovolj usposobljene za delo z učenci s posebnimi potrebami. Iz dobljenih rezultatov 
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lahko sklepamo, da so še zmeraj prisotne potrebe po dodatnem izobraževanju in strokovnem 

izpopolnjevanju učiteljev ter po večji podpori, pomoči in sodelovanju šolskega tima. 

S trditvijo g, »učiteljev način poučevanja je pomemben dejavnik, ki vpliva na učno uspešnost 

učencev s posebnimi potrebami«, se strinja 71,6 % anketiranih učiteljev. Učitelj mora s 

pomočjo šolskega tima vnašati v sam učni proces ustrezne strategije dela, ki omogočajo 

optimalno učno uspešnost vseh učencev (Kavkler, 2009, str. 7), kar pomeni, da je prav, da se 

učitelj čuti soodgovornega tudi za učno uspešnost učencev s posebnimi potrebami. 

Zanimala nas je primerjava med učitelji z delovno dobo 15 let in manj ter učitelji, ki imajo 

delovni staž daljši od 15 let, glede občutka usposobljenosti za delo z učenci s posebnimi 

potrebami. 

Tabela 7: Frekvence odgovorov trditvi za delo z učenci s posebnimi potrebami se čutim dovolj 

usposobljen/a glede na delovno dobo  

Delovna doba 1 2 3 4 5 Skupaj 

0−15 let 7 24 12 4 2 49 

15 let in več 6 19 5 1 2 33 

Skupaj  13 43 17 5 4 82 

Opomba: Številka 1 pomeni − se ne strinjam, 2 − se delno strinjam, 3 − se strinjam, 4 − se 

popolnoma strinjam in 5 − se ne morem opredeliti. 

χ²-test (sig = 0,68) je pokazal, da delovna doba ne vpliva na to, koliko se učitelji čutijo 

usposobljene za delo z učenci s posebnimi potrebami. 

M. Schmidt (1997, str. 24) navaja rezultate raziskave, ki jih omenjemo že v teoretičnem delu 

in ki kažejo na to, da učitelji izražajo do neke mere dvom v uspešnost vključevanja. Tudi A. 

Počkar (2009) v svojem diplomskem delu ugotavlja, da učitelji sicer podpirajo vključevanje 

otrok s posebnimi potrebami v redno osnovno šolo, po drugi strani pa jih zaznavajo kot 

motnjo v razredu. S. Žavbi (2006) v svojem diplomskem delu navaja, da so učitelji sicer 

naklonjeni učencem s posebnimi potrebami v smislu tolerantnosti in solidarnosti, ki se zaradi 

njih razvija v razredu, vendar po drugi strani zelo neodločni ter brez odgovorov, ali pa so le-ti 

delni, na ključna vprašanja, ki se tičejo inkluzivnih stališč. 
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Rezultati naše raziskave v zvezi z inkluzivnimi stališči učiteljev potrjujejo zgornje navedbe. 

Kljub temu da zgolj dva učitelja inkluzivno izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 

ocenjujeta kot neuspešno, vsi ostali pa vsaj delno uspešno, so bolj zgovorni odgovori oziroma 

odzivi na posamezne trditve. Iz njih lahko razberemo, da učitelji po večini še zmeraj niso 

zavzeli pozitivnih stališč v zvezi z vključevanjem otrok s posebnimi potrebami v osnovno šolo; 

menijo, da so ostali učenci zapostavljeni zaradi vključenega učenca s posebnimi potrebami, 

učenci s posebnimi potrebami jim predstavljajo dodatno obremenitev, smatrajo, da je delo s 

tako heterogeno skupino oteženo ter da bi bilo za nekatere učence, ki so vključeni v osnovno 

šolo, bolj primerno šolanje v prilagojenem izobraževalnem programu. 

Kljub izkušnjam s poučevanjem otrok s posebnimi potrebami, ki so jih pridobili in katere naj 

bi pripomogle k razvijanju zaupanja v inkluzijo, rezultati naše raziskave niso spodbudni. Zato 

v nadaljevanju preverjamo, od kod so učitelji črpali teoretično znanje za delo z otroci s 

posebnimi potrebami. 
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5.2 PRIDOBIVANJE ZNANJA S PODROČJA SPECIALNE PEDAGOGIKE 

Tabela 8: Prikaz odgovorov na vprašanje: »Ali ste v času študija obravnavali vsebine s 

področja specialne pedagogike?« 

Odgovori Število odgovorov (f) Odstotek (%) 

Da 26 31,7 

Ne 56 68,3 

Skupaj 82 100 

 

Iz tabele lahko razberemo, da je 26 učiteljev (31,7 %) v času študija obravnavalo vsebine s 

področja specialne pedagogike, 56 učiteljev (68,8 %) pa ne. 

Zanimalo nas je, ali so učitelji z delovno dobo 15 let in manj pridobili več znanja s področja 

specialne pedagogike kot učitelji z daljšim delovnim stažem. Rezultati so prikazani v spodnji 

tabeli. 

Tabela 9: Prikaz odgovorov na vprašanje »Ali ste v času študija obravnavali vsebine s 

področja specialne pedagogike?« ločenih na delovno dobo 0−−−−15 let ter 15 let in več 

Delovna doba 
Da Ne 

f % f % 

0−15 let 22 44, 9 27 55,1 

15 let in več 4 12,1 29 87,9 

 

Iz tabele 9 razberemo, da je 44,9 % vseh učiteljev z delovno dobo 15 let in manj v času 

študija obravnavalo vsebine s področja specialne pedagogike, medtem ko je med učitelji z 

delovno dobo 15 let in več le-teh zgolj 12,1 %. Rezultati presenečajo predvsem pri učiteljih z 

delovno dobo do 15 let, saj smo pričakovali, da bo več tistih, ki so vsebine iz omenjenega 

področja obravnavali. 
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Naredili smo analizo med učitelji z delovno dobo 15 let in manj ter ugotovili, da se z nižanjem 

delovne dobe viša odstotek učiteljev, ki so obravnavali vsebine s področja specialne 

pedagogike, kar je prikazano v spodnji tabeli. 

Tabela 10: Prikaz odgovorov na vprašanje »Ali ste v času študija obravnavali vsebine s 

področja specialne pedagogike?« glede na delovno dobo 15 let in manj 

 
Delovna doba 

Da Ne 

f % f % 

0−5 let 10 71,4 4 28,6 

6−10 let 8 50 8 50 

11−15 let 4 21,1 15 78,9 

 

Zanimalo nas je, od kod učitelji črpajo znanja, ki so potrebna za delo z otroki s posebnimi 

potrebami. 

Tabela 11: Prikaz odgovorov na vprašanje: »Na kakšen način ste pridobili znanja, ki so 

potrebna za delo z otroki s posebnimi potrebami (možnih je več odgovorov)?«. 

 
Odgovori 

 
Število odgovorov (f) 

 
Odstotek (%) 

a) s študijem na fakulteti  
19 

 
23,2 

b) na strokovnih seminarjih  
49 

 
59,8 

c) z udeležbo na dodatnih seminarjih iz 
Kataloga 18 22 

d) z branjem strokovne literature 
67 81,7 

e) s sodelovanjem s strokovnimi delavci 
81 98,8 

f) z obiskom zunanjih institucij in razgovori 
s strokovnjaki 17 20,7 

Najpogostejši način pridobivanja znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami, katerega so 

označili učitelji, je »sodelovanje s strokovnimi delavci«. Zanj se je odločilo kar 81 učiteljev 

(98,8 %), kar je spodbudno, saj iz odgovora lahko sklepamo, da skoraj vsi učitelji sodelujejo s 

strokovnimi (so)delavci in iščejo pomoč na pravem mestu.  
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Več kot polovica anketiranih je znanje za delo z otroki s posebnimi potrebami pridobila z 

branjem strokovne literature in z udeležbo na strokovnih seminarjih.  

Le 19 učiteljev je pri tem vprašanju označilo, da so s študijem na fakulteti pridobili znanja za 

delo z otroki s posebnimi potrebami, medtem ko je pri predhodnem vprašanju, ali so v času 

študija obravnavali vsebine s področja specialne pedagogike, na vprašanje pritrdilno 

odgovorilo 26 učiteljev. Znova se poraja vprašanje, kako so si učitelji vprašanji razlagali. 

Učitelji z delovno dobo 15 let in manj so v času študija pridobili več znanja s področja 

specialne pedagogike kot učitelji z delovno dobo 15 let in več. 

T. Vršnik Prše (2007, str. 73) navaja rezultate raziskave, ki so pokazali, da največji delež 

pedagoških delavcev po lastni oceni potrebuje pomoč pri poučevanju otrok s posebnimi 

potrebami, saj so na tem področju izpostavili precejšnje težave in pa tudi pomanjkljivo lastno 

znanje s področja dela z otroki s posebnimi potrebami. 

Potrebe po dodatnih izobraževanjih in nenehnih izpopolnjevanjih so še zmeraj aktualne. 

Težnje po spremembah bi morale spodbujati k iskanju rešitev in prizadevanju za izboljšanje 

stanja na področju dela učiteljev z učenci s posebnimi potrebami. 
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5.3 PREPOZNAVNOST VLOGE SPECIALNEGA IN REHABILITACIJSKEGA PEDAGOGA 

Specialni in rehabilitacijski pedagog (defektolog, specialni pedagog) je strokovni delavec, ki je 

usposobljen za delo z otroki s posebnimi potrebami, zraven njega pa dodatno strokovno 

pomoč izvajajo še pedagog, socialni pedagog, psiholog itd. 

V okviru raziskave nas je zanimalo, v kolikšni meri učitelji prepoznavajo vlogo oziroma 

pristojnosti specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. 

Tabela 12: Prikaz odgovorov na vprašanje: »Kdo bi bil po vaši oceni najbolj pristojen za 

izvajalca dodatne strokovne pomoči pri spodaj navedenih težavah učencev (s križcem 

označite pod kratico ustreznega strokovnega delavca, pri čemer le-te pomenijo: p −−−− pedagog, 

srp −−−− specialni in rehabilitacijski pedagog, sop −−−− socialni pedagog, psi −−−− psiholog, log −−−− 

logoped, u −−−− učitelj?« 

 
p srp sop psi log u 

a) Učenec ima težave pri hitrem 

poimenovanju. 19 41 0 0 13 6 

b) Učenec ima težave z organiziranjem 

nalog in aktivnosti. 28 27 6 4 0 14 

c) Učenec ima neustrezen prijem pisala. 
11 49 2 0 0 17 

d) Učenec pri branju obrača števila; 

zamenja mesto desetic in enic. 4 60 0 1 6 8 

e) Učenec ima težave s slušnim 

razločevanjem določenih glasov. 2 15 0 0 61 1 

f) Učenec ima težave pri vključevanju v 

skupino vrstnikov. 4 4 52 12 0 7 

g) Učenec ne zmore priklicati in 

preoblikovati glasu v črko. 3 21 0 1 52 2 

h) Učenec ne izlušči bistva iz množice 

danih podatkov. 19 34 2 0 1 23 

i) Učenec se pogosto znajde v konfliktnih 

situacijah. 13 0 45 15 0 6 

j) Učenčev govor ni pravilno artikuliran. 
0 11 0 0 66 2 
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Na vprašanje je odgovorilo 79 učiteljev, rezultati pa kažejo, da večina učiteljev prepoznava 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga kot najustreznejšega izvajalca dodatne strokovne 

pomoči pri štirih od desetih postavk, pri štirih (bolj sprecifičnih) pa je na drugem mestu. Le 

pri dveh težavah (učenec ima težave pri vključevanju v skupino vrstnikov in učenec se pogosto 

znajde v konfliktnih situacijah) je specialni in rehabilitacijski pedagog pri repu 

najprimernejših izvajalcev dodatne strokovne pomoči oziroma ni prepoznan. 

Zanimale so nas razlike med učitelji z delovno dobo 0−15 let in učitelji z delovno dobo 15 let 

in več v oceni najbolj pristojnega izvajalca dodatne strokovne pomoči pri navedenih težavah 

učencev. 

Tabela 13: Primerjava med učitelji z delovno dobo 0−15 let ter 15 let in več glede določitve 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga kot najustreznejšega izvajalca dodatne strokovne 

pomoči pri posameznih težavah 

 

 

Učitelji z delovno dobo  

0 – 15 let 

Učitelji z delovno dobo  

15 let in več 

f % f % 

a) Učenec ima težave pri hitrem 

poimenovanju. 25 51 16 48,5 

b) Učenec ima težave z 

organiziranjem nalog in aktivnosti. 18 36,7 9 27,3 

c) Učenec ima neustrezen prijem 

pisala. 33 67,3 16 48,5 

d) Učenec pri branju obrača števila; 

zamenja mesto desetic in enic. 36 73,5 24 72,7 

e) Učenec ima težave s slušnim 

razločevanjem določenih glasov. 11 22,4 4 12,1 

f) Učenec ima težave pri vključevanju 

v skupino vrstnikov. 0 0 4 12,1 

g) Učenec ne zmore priklicati in 

preoblikovati glasu v črko. 12 24,5 9 27,3 

h) Učenec ne izlušči bistva iz množice 

danih podatkov. 20 40,8 14 42,4 

i) Učenec se pogosto znajde v 

konfliktnih situacijah. 0 0 0 0 

j) Učenčev govor ni pravilno 

artikuliran. 7 14,3 4 12,1 
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Iz tabele lahko razberemo, da učitelji z delovno dobo 0−15 let in učitelji z delovno dobo 15 

let in več specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v šestih od desetih navedenih težav v 

približno enaki meri prepoznavajo kot najprimernejšega izvajalca dodatne strokovne pomoči 

(absolutna razlika odstotkov je manjša kot 3). V primerih b (učenec ima težave z 

organiziranjem nalog in aktivnosti), c (učenec ima neustrezen prijem pisala) in e (učenec ima 

težave s slušnim razločevanjem določenih glasov) je specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga za najprimernejšega izvajalca dodatne strokovne pomoči izbralo več učiteljev z 

delovno dobo 0−15 let. V primeru f (učenec ima težave pri vključevanju v skupino vrstnikov) 

pa je 12,1 % učiteljev z delovno dobo 15 let in več izbralo specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga za najprimernejšega izvajalca dodatne strokovne pomoči, medtem ko se med 

učitelji z delovno dobo 0−15 let zanj nihče ni odločil. 

Na podlagi rezultatov lahko ugotovimo, da prepoznavnost vloge specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga ni odvisna od delovne dobe učiteljev. 
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5.4 OCENA UČINKOVITOSTI DODATNE STROKOVNE POMOČI 

Dodatna strokovna pomoč je oblika strokovne podpore otrokom s posebnimi potrebami, ki 

je nujen in sestavni del vključevanja le-teh v vzgojno-izobraževalne programe s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Opara, 2005).  

Zanimalo nas je, ali učitelji menijo, da dodatna strokovna pomoč prispeva k boljšim 

dosežkom učencev s posebnimi potrebami.  

Tabela 14: Prikaz odgovorov na vprašanje: »Ali menite, da bi učenci, ki imajo zakonsko 

odobreno dodatno strokovno pomoč, brez le-te dosegali enake rezultate?« 

 
Odgovori 

 
Število odgovorov (f) 

 
Odstotek (%) 

 
Brez DSP enaki rezultati 

 
0 

 
0 

 
Z DSP boljši rezultati 

 
82 

 
100 

 

Vsi anketirani so odgovarjali enotno, in sicer, da dosegajo učenci s posebnimi potrebami, 

kateri so upravičeni do dodatne strokovne pomoči, s pomočjo le-te boljše rezultate kot bi jih 

sicer. Iz pričujočih rezultatov gre sklepati, da po mnenju učiteljev dodatna strokovna pomoč 

prispeva k napredovanju in uspehu otrok s posebnimi potrebami. 

V okviru raziskave nas je zanimalo, kako učitelji ocenjujejo učinkovitost dodatne strokovne 

pomoči. 

Slika 2: Ocena učinkovitosti dodatne strokovne pomoči 
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Iz rezultatov lahko razberemo, da učitelji dodatno strokovno pomoč ocenjujejo vsaj kot 

delno učinkovito, kar 75 učiteljev ali 91,5 % pa le-to ocenjuje kot učinkovito, zelo učinkovito 

ali nepogrešljivo.  

Učitelji so oceno, ki so jo podali, morali na kratko pojasniti. To je storilo 45 učiteljev (54,8 %). 

Njihove odgovore smo zajeli v dve skupini, pri vsaki navajamo odgovore, ki najbolj zajemajo 

vse prejete pojasnitve. 

Odgovori učiteljev, ki so dodatno strokovno pomoč ocenili kot učinkovito, zelo učinkovito ali 

nepogrešljivo, menijo, da je temu tako, ker: »... učenci napredujejo in so njihovi rezultati 

vedno boljši; lahko nekatere vsebine obravnavajo individualno pa tudi večina preizkusov 

znanja se izvaja v času DSP-ja; lažje dojemajo učne snovi in dosegajo zadovoljive ocene ob 

dodatni strokovni pomoči; z njim strokovni delavec dela na njegovih močnih področjih in mu 

tako dviguje pozitivno samopodobo ter mu pomaga pri odpravljanju primanjkljajev na 

posameznih področjih; je več časa za močna in šibka področja; je čas tudi za naloge, ki 

razvijajo koncentracijo; učenci lažje dosegajo boljše učne rezultate; so učencem pedagogi, 

specialna pedagoginja in vsi ostali učitelji zmeraj na voljo in jim vedno pomagajo, svetujejo; 

se DSP na naši šoli izvaja kvalitetno, prav tako so programi kvalitetni in učitelji, ki nudijo DSP 

učenca tudi dobro spoznajo kot osebnost; brez te pomoči ne bi ali pa bi z malo možnosti 

dosegli minimalne standarde znanja; je strokovna usposobljenost na visokem nivoju, posluh 

za otroke, dobri timski sodelavci; smo dobro organizirani in si pomagamo; imamo na naši šoli 

več zaposlenih, ki se ukvarjajo samo s temi učenci; je otroku nudena strokovna pomoč, ki je 

učitelj tudi vedno ne obvlada, strokovni delavec pa se ves čas posveča le enemu učencu; 

otroci dodatno utrjujejo učno snov; učencem, ki imajo DSP, pomagamo pri dogovarjanju 

glede ocenjevanja in smo učitelji bolj pozorni na težave, ki jih ima posameznik.« 

Učitelji, ki so dodatno strokovno pomoč ocenili kot delno učinkovito, pojasnjujejo, da je 

temu tako, ker »... učenci praktično ne vlagajo v svoje delo nič truda, saj imajo občutek, da 

bodo že s tem, ko imajo DSP, dobili zadostno oceno; se ti učenci zavedajo svojih pravic in 

zato vlagajo premalo truda za doseganje ciljev; imajo nekateri izvajalci DSP premalo znanj za 

delo z OPP, delo in sprejemanje učencev s PP pa je odvisno tudi od osebne naravnanosti 

(sprejemanja drugačnosti) učiteljev; učenci sami vlagajo premalo truda v delo, samo čakajo, 

da jim učitelj oz. pedagog vse servira na pladnju; učenci preveč »čakajo« na te ure, pri 
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rednem pouku pa »spijo«; učenci s posebnimi potrebami lažje usvajajo standarde in cilje, 

vendar zgolj DSP ne more nadoknaditi primanjkljajev, ki nastajajo zaradi slabših prilagoditev 

pri obravnavi snovi in splošne nemotiviranosti učencev.« 

Zanimalo nas je, ali obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji razrednega in 

predmetnega pouka glede ocene učinkovitosti dodatne strokovne pomoči. 

Tabela 15: Ocena učinkovitosti dodatne strokovne pomoči −−−− učitelji razrednega pouka in 

učitelji predmetnega pouka 

Učitelji Število odgovorov (f) Povprečna ocena (M) 

Razredni učitelji 38 3,55 

Predmetni učitelji 44 3,43 

 

Iz tabele lahko razberemo, da sta povprečni oceni učinkovitosti dodatne strokovne pomoči 

učiteljev razrednega in predmetnega pouka 3,55 oziroma 3,43. Rezultate smo testirali s t-

testom, kateri je pokazal, da razlike med povprečnima ocenama niso statistično značilne (sig 

= 0,509). 

Zanimalo nas je, ali obstajajo statistično pomembne razlike v oceni učinkovitosti dodatne 

strokovne pomoči med učitelji, ki poučujejo 15 let in manj ter učitelji, ki imajo 15 in več let 

delovne dobe.  

Tabela 16: Vpliv delovne dobe na oceno učinkovitosti dodatne strokovne pomoči 

Delovna doba Število odgovorov (f) Povprečna ocena (M) 

0−15 let 49 3,59 

15 let in več 33 3,33 

 

Tudi tukaj se je izkazalo, da delovna doba na oceno učinkovitosti dodatne strokovne pomoči 

nima vpliva (sig = 0,163). 
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T. Vršnik Prše (2007, str. 74) navaja rezultate raziskave, ki kažejo, da se učitelji zaradi 

dodatne strokovne pomoči pogosto zanašajo na to, da otrok s posebnimi potrebami skozi 

izvajanje dodatne strokovne pomoči dobi, kar mu manjka pri pouku in so mnenja, da 

poučevanja ni treba dodatno prilagajati. Dodatna strokovna pomoč lahko nudi podporo, ne 

more pa nadomestiti poučevanja v razredu. Izvajanje dodatne strokovne pomoči je namreč 

strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami in njihovim učiteljem, katere uči 

spodbujati razvoj strategij, ki bodo do neke mere kompenzirale otrokove posebne potrebe 

ter omogočile posploševanje znanja tudi na druge nove situacije. Le dodatna razlaga 

posameznega problema, ki ga učenec pri pouku ni razumel, ne bo pomagala, da bi podoben 

problem v naslednji situaciji razumel in zmogel rešiti sam. 

Zanimalo nas je, kako učitelji ocenjujejo količino dodatne strokovne pomoči, ki po zakonu 

oziroma po odločbi pripada učencem s posebnimi potrebami. 

Tabela 17: Prikaz odgovorov na vprašanje: »Menite, da imajo učenci, ki jim pripada dodatna 

strokovna pomoč, le-te dovolj?« 

 
Odgovori 

 
Število odgovorov (f) 

 
Odstotek (%) 

 
DSP je dovolj. 

 
63 

 
76,8 

 
DSP je preveč. 

 
3 

 
3,7 

 
DSP je premalo. 

 
16 

 
19,5 

 
Skupaj 

 
82 

 
100 

 

Večina učiteljev (76,8 %) je mnenja, da je dodatne strokovne pomoči dovolj, torej se strinjajo 

z obstoječim številom dodeljenih ur dodatne strokovne pomoči.  

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                                   Peran Anuška; diplomsko delo 
 

69 
 

V nadaljevanju so bile v anketnem vprašalniku navedene posledice dodatne strokovne 

pomoči, učitelji pa so morali podati ustrezne ocene, kar se tiče uresničevanja le-teh v praksi. 

Trditve: 

a) UPP lažje sledijo pouku. 

b) UPP usvojijo učinkovite učne strategije. 

c) UPP razvijejo pozitivno samopodobo. 

d) UPP so bolj motivirani za učno delo. 

e) UPP imajo boljši učni uspeh. 

f) UPP vzpostavljajo boljše odnose s sošolci. 

Tabela 18: Prikaz odgovorov na vprašanje: »V kolikšni meri menite, da se spodaj navedene 

posledice dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi potrebami v praksi uresničujejo 

(na ocenjevalni lestvici obkrožite ustrezno oceno ob posamezni trditvi)?« 

 
 

Posledice 
DSP 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Skupaj 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
a 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3,7 

 
42 

 
51,2 

 
35 

 
42,7 

 
2 

 
2,4 

 
82 

 
100 

 
b 

 
0 

 
0 

 
8 

 
9,8 

 
41 

 
50,0 

 
31 

 
37,8 

 
2 

 
2,4 

 
82 

 
100 

 
c 

 
0 

 
0 

 
6 

 
7,3 

 
39 

 
47,6 

 
30 

 
36,6 

 
7 

 
8,5 

 
82 

 
100 

 
d 

 
0 

 
0 

 
16 

 
19,5 

 
43 

 
52,4 

 
20 

 
24,4 

 
3 

 
3,7 

 
82 

 
100 

 
e 

 
1 

 
1,2 

 
4 

 
4,9 

 
40 

 
48,8 

 
33 

 
40,2 

 
4 

 
4,9 

 
82 

 
100 

 
f 

 
0 

 
0 

 
12 

 
14,6 

 
44 

 
53,7 

 
25 

 
30,5 

 
1 

 
1,2 

 
82 

 
100 

Opomba: Številka 1 pomeni − se sploh ne uresničujejo, 2 − se ne uresničujejo, 3 − se delno 

uresničujejo, 4 − se uresničujejo in 5 − se popolnoma uresničujejo.  
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Pri vseh trditvah je večina učiteljev podala oceno 3, kar pomeni, da se po njihovem mnenju 

navedene posledice dodatne strokovne pomoči delno uresničujejo. Prav tako pri vseh 

trditvah sledi ocena 4. 

Tabela 19: Prikaz nekaterih mer opisne statistike za raziskovalno vprašanje »V kolikšni meri 

menite, da se spodaj navedene posledice dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi 

potrebami v praksi uresničujejo (na ocenjevalni lestvici obkrožite ustrezno oceno ob 

posamezni trditvi)?« 

 a b c d e f 

Aritmetična sredina 3,4 3,3 3,5 3,1 3,4 3,2 

Število 82 82 82 82 82 82 

Standardni odklon 0,61 0,69 0,76 0,76 0,72 0,69 

Minimum 2 2 2 2 1 2 

Maksimum 5 5 5 5 5 5 

 
Vse povprečne ocene se gibljejo med 3 in 4, kar pomeni, da so učitelji ocenili, da se 

navedene posledice dodatne strokovne pomoči delno uresničujejo in uresničujejo. Najboljša 

povprečna ocena je pri navedbi, da razvijejo boljšo samopodobo, 3,4; najslabša pa, da so bolj 

motivirani za učno delo, 3,1. 
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Tabela 20: Spearmanov koeficient korelacije rangov za raziskovalno vprašanje »V kolikšni 

meri menite, da se spodaj navedene posledice dodatne strokovne pomoči učencem s 

posebnimi potrebami v praksi uresničujejo (na ocenjevalni lestvici obkrožite ustrezno oceno 

ob posamezni trditvi)?« 

Korelacija med trditvami 

 a b c d e f 

a: UPP lažje sledijo pouku. 0,447** 0,472** 0,573** 0,373** 0,444** 

b: UPP usvojijo učinkovite učne strategije.   0,573** 0,573** 0,297** 0,445** 

c: UPP razvijejo pozitivno samopodobo.    0,598** 0,319** 0,560** 

d: UPP so bolj motivirani za učno delo.     0,390** 0,639** 

e: UPP imajo boljši učni uspeh.      0,362** 

f: UPP vzpostavljajo boljše odnose s sošolci.       

**Korelacija je statistično značilna pri stopnji tveganja 0,01 (dvostranski test). 

Iz tabele lahko razberemo, da je med vsemi pari spremenljivk statistično značilna monotona 

korelacija. Največja korelacija je med postavko d (učenci s posebnimi potrebami so bolj 

motivirani za učno delo) in f (učenci s posebnimi potrebami vzpostavljajo boljše odnose s 

sošolci). Kadar se torej učenci s posebnimi potrebami v razredu počutijo sprejete in imajo s 

sošolci dobre odnose, so tudi bolj motivirani za učno delo.  

Rezultati kažejo, da učitelji v veliki večini dodatno strokovno pomoč ocenjujejo kot 

učinkovito in da učenci s posebnimi potrebami s pomočjo dodatne strokovne pomoči 

dosegajo boljše rezultate, kot če le-te ne bi imeli. Med odgovori razrednih in predmetnih 

učiteljev ni statistično pomembnih razlik. Pri dejavnostih kot posledicah dodatne strokovne 

pomoči se povprečne ocene učiteljev gibljejo med 3 in 4, kar pomeni, da se po njihovem 

mnenju navedeni dosežki v povprečju vsaj delno uresničujejo. Morda bi bilo na tem mestu 

smiselno postaviti vprašanje odprtega tipa, kje se po njihovem mnenju učinkovitost dodatne 

strokovne pomoči najbolj kaže.  
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5.5 IZVAJALCI DODATNE STROKOVNE POMOČI 

Raziskovali smo, kdo vse izvaja dodatno strokovno pomoč na posamezni šoli in kako pogosto. 

Tabela 21: Pogostost izvajanja dodatne strokovne pomoči določenega profila na posamezni 

šoli 

 
 

Profil izvajalca 
DSP 

 
Pogosto 

 
Občasno 

 
Nikoli 

 
Skupaj 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
Pedagog 

 
57 

 
69,5 

 
19 

 
23,2 

 
6 

 
7,3 

 
82 

 
100 

 
Specialni pedagog 

 
75 

 
91,5 

 
5 

 
6,1 

 
2 

 
2,4 

 
82 

 
100 

 
Socialni pedagog 

 
20 

 
24,4 

 
20 

 
24,4 

 
42 

 
51,2 

 
82 

 
100 

 
Psiholog 

 
4 

 
4,9 

 
11 

 
13,4 

 
67 

 
81,7 

 
82 

 
100 

 
Logoped 

 
3 

 
3,7 

 
22 

 
26,8 

 
57 

 
69,5 

 
82 

 
100 

 
Učitelj 

 
65 

 
79,3 

 
16 

 
19,5 

 
1 

 
1,2 

 
82 

 
100 

 

Iz tabele 21 je razvidno, da kar 91 % ali 75 učiteljev pogosto prepoznava specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga v vlogi izvajalca dodatne strokovne pomoči. Pet jih je označilo, 

da je specialni in rehabilitacijski pedagog izvajalec dodatne strokovne pomoči občasno in 

dva, da nikoli. Slednje rezultate bi si lahko razlagali tako, da ali anketiranci še niso imeli 

osebne izkušnje z izvajalcem dodatne strokovne pomoči ali posameznih profilov ne ločijo 

(pedagog, specialni pedagog ...).  

Rezultati kažejo, da v vlogi izvajalca dodatne strokovne pomoči prednjači specialni in 

rehabilitacijski pedagog, sledi mu učitelj, nato pedagog, socialni pedagog, psiholog in 

logoped. 
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5.6 OCENA SODELOVANJA UČITELJEV Z IZVAJALCI DODATNE STROKOVNE 

POMOČI 

V raziskavi nas je zanimalo, kako učitelji sodelujejo z izvajalci dodatne strokovne pomoči. 

Tabela 22: Prikaz odgovorov na vprašanje: »Kako ste z različnimi strokovnimi delavci 

sodelovali pri naslednjih navedenih dejavnostih? Pod kratico ustreznega strokovnega 

delavca, pri čemer le-te pomenijo: p - pedagog, srp −−−− specialni in rehabilitacijski pedagog, sop 

−−−− socialni pedagog, psi −−−− psiholog, log −−−− logoped, u −−−− učitelj; podajte ustrezno oceno od 1 do 

3, pri čemer 1 pomeni slabo, 2 dobro in 3 odlično; v kolikor z navedenim strokovnim 

delavcem niste sodelovali, pustite okence prazno.« 

 p srp sop psi log u 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

a) odkrivanje 
močnih in šibkih 
področij pri UPP 

 
0 

 
11 

 
17 

 
0 

 
15 

 
38 

 
1 

 
1 

 
6 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
7 

b) oblikovanje 
individualiziranega 
programa 

 
0 

 
3 

 
23 

 
0 

 
8 

 
48 

 
0 

 
1 

 
4 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
4 

c) priprava 
ustreznih 
didaktičnih 
pripomočkov 

 
 

1 

 
 

5 

 
 

17 

 
 

2 

 
 

11 

 
 

38 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

5 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

2 

 
 

6 

d) načrtovanje 
učinkovitih oblik 
poučevanja 

 
0 

 
6 

 
16 

 
0 

 
14 

 
29 

 
0 

 
4 

 
5 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4 

 
10 

e) načrtovanje 
ustreznega 
preverjanja in 
ocenjevanja 
znanja 

 
 
 

0 

 
 
 

9 

 
 
 

15 

 
 
 

0 

 
 
 

17 

 
 
 

28 

 
 
 

1 

 
 
 

4 

 
 
 

3 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

11 

f) odkrivanje 
učencev s 
posebnimi 
potrebami 

 
 

0 

 
 

2 

 
 

22 

 
 

0 

 
 

2 

 
 

55 

 
 

0 

 
 

2 

 
 

8 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

5 

g) prilagajanje 
kurikula, 
materialov, 
opreme 

 
 

1 

 
 

6 

 
 

16 

 
 

1 

 
 

15 

 
 

33 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 
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Na vprašanje je ustrezno odgovorilo 61 učiteljev, 21 učiteljev je namesto ocene od 1−3 

označilo enega od ponujenih odgovorov. Predvidevamo lahko, da so na hitro prebrali 

vprašanje in neustrezno odgovorili, zato jih nismo vključili v analizo in interpretacijo. 

Iz tabele lahko razberemo, da je največ odličnih ocen za sodelovanje pri vseh dejavnostih 

prejel specialni in rehabilitacijski pedagog, sledi mu pedagog, učitelj, socialni pedagog in 

psiholog; sodelovanja z logopedom ni ocenil nihče. Pojavlja se tudi ocena 2, kar pomeni 

dobro. Predvidevamo lahko, da so v teh primerih učitelji s sodelovanjem sicer zadovoljni, 

vendar želijo in pričakujejo še več le-tega. 

 

Tabela 23: Prikaz odgovorov na vprašanje: »Kako ste zadovoljni s podporo oziroma s 

sodelovanjem s strokovnimi delavci?« 

 

 

Nisem 

zadovoljen/na, slabo 

sodelujemo. 

Sem delno 

zadovoljen/na, 

lahko bi sodelovali 

bolje. 

Sem zelo 

zadovoljen/na, zelo 

dobro sodelujemo. 

 
a) s pedagogom 

 
0 

 
15 

 
54 

 
b) s specialnim in 
rehabilitacijskim 
pedagogom 

 
 
 

1 

 
 
 

15 

 
 
 

64 

 
c) s socialnim 
pedagogom 

 
 

1 

 
 

11 

 
 

25 

 
d) s psihologom 

 
1 

 
6 

 
11 

 
e) z logopedom 

 
3 

 
5 

 
7 

 

Iz tabele lahko razberemo, da je 64 (80 %) učiteljev je zelo zadovoljnih s sodelovanjem s 

specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, sledi mu pedagog, s katerim je zelo zadovoljnih 

54 učiteljev (78,3 %), s sodelovanjem s socialnim pedagogom je zelo zadovoljnih 25 učiteljev 

(67,6 %), s psihologom 11 učiteljev (47,8 %) in sodelovanje z logopedom kot zelo dobro 

ocenjuje 7 učiteljev (46,7 %). 
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Rezultati kažejo, da imajo skoraj vsi anketirani učitelji izkušnje s specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom (97,6 %) in od tega jih je 80 % zelo zadovoljnih s medsebojnim 

sodelovanjem. Lahko rečemo, da je to dober rezultat, saj lahko prav s pomočjo učinkovitega 

sodelovanja pridemo do napredka. Opara (1996, str. 72) poudarja, da je tesno sodelovanje 

osnovnošolskega učitelja in specialnega pedagoga zelo pomembno, saj v skupni skrbi za 

določenega otroka s posebnimi potrebami potrebujeta drug drugega. 

Tudi s sodelovanjem z ostalimi izvajalci dodatne strokovne pomoči so učitelji večinoma zelo 

ali vsaj delno zadovoljni, kar je spodbudno, saj je naš skupen cilj pomagati otroku s 

posebnimi potrebami pri njegovem optimalnem razvoju, kar pa lahko dosežemo le s 

skupnimi močmi. 
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6 ZAKLJUČEK 

Raziskava, s katero smo želeli ugotoviti, kakšna so stališča učiteljev do vključevanja otrok s 

posebnimi potrebami v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, do dodatne strokovne pomoči ter kako ocenjujejo sodelovanje z 

različnimi izvajalci dodatne strokovne pomoči, je pokazala nekatere spodbudne in nekatere 

manj spodbudne rezultate. 

Večina učiteljev je vključevanje otrok s posebnimi potrebami v osnovno šolo ocenila kot 

delno uspešno in pri posameznih konkretnejših postavkah, ki se navezujejo na inkluzivno 

vzgojo in izobraževanje v praksi, še zmeraj kažejo določeno mero negotovosti in 

obremenjenosti. Dvomijo v svoje znanje za delo z njimi. Menijo, da so ostali učenci 

zapostavljeni zaradi vključenega učenca s posebnimi potrebami, učenci s posebnimi 

potrebami pa jim predstavljajo dodatno obremenitev. Menijo tudi, da je delo s tako 

heterogeno skupino oteženo ter da bi bilo za nekatere učence, ki so vključeni v osnovno šolo, 

bolj primerno šolanje v prilagojenem izobraževalnem programu. Poraja se vprašanje, ali so 

učitelji storili dovolj za pridobitev potrebnih in dodatnih znanj za delo z otroki s posebnimi 

potrebami, ali pa jih morda še zmeraj negotova stališča do inkluzije ovirajo pri potrebi po 

dodatnih izobraževanjih. Opara (2003) opozarja, da bomo največ dosegli takrat, ko se bo 

učiteljstvo zavedelo in sprijaznilo s tem, da so otroci s posebnimi potrebami tudi njihovi. 

Zanimala nas je razlika v stališčih do inkluzivnega izobraževanja glede na delovno dobo ter 

med razrednimi in predmetnimi učitelji. Rezultati so pokazali, da med učitelji razrednega in 

predmetnega pouka ni razlike, med učitelji glede na delovno dobo pa so se pokazale 

statistično pomembne razlike, kar pomeni, da delovna doba vpliva na stališča do inkluzije. 

Mlajši učitelji so bolj naklonjeni vključevanju otrok s posebnimi potrebami, kar je, 

predvidevamo, povezano z njihovim lastnim dodiplomskim izobraževanjem, kjer so 

domnevno obravnavali vsebine s področja inkluzije, ter z začetnim poklicnim entuziazmom. 

Pri pridobivanju znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami se učitelji najpogosteje 

obrnejo na strokovne (so)delavce, sledi branje strokovne literature in udeležba na 

seminarjih. Manj kot četrtina jih je znanje pridobila s študijem na fakulteti, z udeležbo na 

dodatnih seminarjih iz Kataloga ter z obiskom zunanjih institucij in razgovori s strokovnjaki. 
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Učitelji, ki poučujejo 15 let in manj, so v času študija pridobili več znanja s področja specialne 

pedagogike, kot učitelji, ki poučujejo več kot 15 let. 

Izobraževanje učiteljev za delo z raznoliko skupino učencev je eden najpomembnejših 

dejavnikov za uresničevanje inkluzije. Ker so tudi učitelji med seboj različni in imajo o inkluziji 

in za delo z učenci s posebnimi potrebami različna znanja, je treba pri organizaciji 

izobraževanj te razlike upoštevati. M. Kavkler (2009, str. 8, po Beninghof in Singer, 1998) 

svetuje, naj vodstva šol in svetovalni delavci pripravijo seznam potreb učiteljev in na podlagi 

le-teh oblikujejo načrt usposabljanja. Navaja tudi listo stopenj usposabljanja, ki vključuje 

kontinuum potreb učiteljev za usposabljanje: 

- 0. stopnja predstavlja seznanjenje posameznika s konceptom inkluzije, ki vključuje 

kratka informativna predavanja, ogled videoposnetkov, prebiranje strokovnih člankov 

... 

- 1. stopnja predstavlja informativni nivo, ki vključuje splošne informacije o inkluziji. 

Učitelju organiziramo celodnevne delavnice o inkluziji, predstavitve teme s pomočjo 

staršev, otrok s posebnimi potrebami in izkušenih praktikov. 

- 2. stopnja zajema bolj oseben stik z inkluzijo − za učitelja organiziramo skupinske 

diskusije o tematiki otrok s posebnimi potrebami, vprašanja in odgovore 

predavateljev in praktikov, udeležbo na konferencah, obisk inkluzivnega razreda itd. 

- 3. stopnja zajema izvajanje učinkovitih pristopov − učitelju omogočimo študij 

literature z nasveti za praktično delo z učencem s posebnimi potrebami, reševanje 

problemov s skupino ali konzulentom, ogled posnetkov praktičnega dela v razredu, 

obisk razreda z otrokom s posebnimi potrebami in pogovor z učiteljem. 

- 4. stopnja zajema upoštevanje posledic vključevanje otroka s posebnimi potrebami. 

Za učitelja organiziramo pogovor s kolegi, delavnice urjenja veščin, študijske skupine, 

posnetke lastnih ur. 

- 5. stopnja predstavlja sodelovanje s strokovnimi delavci z namenom vnašanja 

sprememb. Kolegi, ki imajo na področju inkluzije izkušnje, učitelju pomagajo, zato 

organiziramo srečanja s kolegi, redna srečanja s šolskim timom, inkluzivne time itd. 

- 6. stopnja predstavlja spodbujanje napredka na področju inkluzije. Interes učitelja se 

poveča, pokažeta se inovativnost in izboljšanje. Učitelj dosega uspeh na področju 

dela z otrokom s posebnimi potrebami, glede na pridobljene izkušnje izboljšuje 
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vključevanje otroka, v pomoč so mu: vrstniška pomoč, konference, predstavljanje 

lastnih izkušenj na konferencah, diskusije z zagovorniki inkluzije, neodvisen študijski 

program itd. 

Menimo, da so glede na rezultate raziskave potrebe po sistematičnem izpopolnjevanju 

znanja učiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami še zmeraj aktualne. Pri tem sta lahko 

v veliko pomoč ravnatelj ter specialni in rehabilitacijski pedagog, ki lahko tovrstna 

izobraževanja spodbujata in organizirata. Pozitiven odnos do otrok s posebnimi potrebami je 

osnova, na kateri lahko izpopolnjujemo lastna znanja in strategije. Dokler učitelji, v naši 

raziskavi kar 81,5 %, učenca s posebnimi potrebami delno ali v celoti zaznavajo kot dodatno 

obremenitev, nismo na pravi poti. 

Učitelji v vlogi izvajalca dodatne strokovne pomoči najpogosteje prepoznavajo specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga, kateremu pripisujejo tudi največ pristojnosti. Kot 

najprimernejšega izvajalca dodatne strokovne pomoči ga prepoznavajo pri naslednjih 

postavkah: učenec ima težave pri hitrem poimenovanju, učenec ima neustrezen prijem pisala, 

učenec pri branju obrača števila; zamenja mesto desetic in enic in učenec ne izlušči bistva iz 

množice danih podatkov. Med učitelji z delovno dobo 0−15 let ter 15 let se niso pokazale 

razlike v prepoznavnosti vloge specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. Po pogostosti 

izvajanja dodatne strokovne pomoči le-temu sledijo učitelj, pedagog, socialni pedagog, na 

repu sta psiholog in logoped. Učitelji z izvajalci dodatne strokovne pomoči večinoma zelo 

dobro sodelujejo, kar je odličen rezultat. M. Schmidt (1999, str. 136) poudarja, da je inkluzija 

izvedljiva, kadar vsi udeleženci (učitelji in drugi strokovni delavci) sodelujejo s svojimi mnenji, 

pobudami in z rešitvami, ko so sposobni delati timsko in povezano ter so deležni strokovne 

podpore pri svojem delu. 

Vsi anketirani učitelji so zavzeli enotno stališče, da učenci s posebnimi potrebami s pomočjo 

dodatne strokovne pomoči dosegajo boljše rezultate, kot bi jih brez le-te. Velika večina jih je 

mnenja, da je dodatne strokovne pomoči dovolj, slabih 20 % jih meni, da je je premalo in 

trije učitelji menijo, da je dodatne strokovne pomoči preveč. 

Kar 91,5 % učiteljev je dodatno strokovno pomoč ocenilo kot učinkovito, zelo učinkovito ali 

nepogrešljivo; preostalih 8,5 % pa kot delno učinkovito, kar je zelo spodbuden rezultat. 

Dodatna strokovna pomoč je namreč vir pomoči, ki je otrokom s posebnimi potrebami nujno 
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potreben. Zraven pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, učne 

pomoči in svetovalne storitve, kot dodatno strokovno pomoč opredeljuje Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2013), ima izvajalec dodatne strokovne pomoči z 

otrokom s posebnimi potrebami možnost graditi in vzpostaviti odnos zaupanja, ki pa je še 

kako pomemben. Kadar je pri otroku s posebnimi potrebami prisoten občutek sproščenosti, 

sprejetosti in zaupanja do strokovnega delavca, kateri mu nudi pomoč, se lahko pričakujejo 

uspehi.  

Navedene posledice dodatne strokovne pomoči so s strani učiteljev ocenjene s povprečnimi 

ocenami med 3 in 4, kar pomeni, da se posledice po njihovem mnenju vsaj delno 

uresničujejo. Na tem mestu bi bilo učiteljem nemara potrebno postaviti vprašanje, kje se po 

njihovem mnenju učinkovitost dodatne strokovne pomoči najbolj odraža. 

 

Dodatna strokovna pomoč je torej s strani učiteljev prepoznana kot učinkovita, medtem ko 

vključevanju otrok s posebnimi potrebami v osnovno šolo učitelji še niso docela naklonjeni.  

Znanje, strategije dela in dobre poučevalne prakse, različne pristope in timsko soustvarjanje 

je treba neprestano razvijati in dopolnjevati, če želimo teoretično zasnovane pozitivne 

spremembe na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami uresničevati 

tudi v praksi. Za spremembe smo tako strokovno kot tudi zakonsko odgovorni tisti, ki z otroki 

neposredno delamo. 

Zaključimo lahko, da inkluzija ni stanje, marveč proces, ki se neprestano razvija; to od vseh 

pedagoških delavcev terja kritičnost do lastnih dosežkov ter neprestano strokovno rast. 
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8 PRILOGA 

ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

Spoštovani! 
 
Moje ime je Anuška Peran in zaključujem študij specialne in rehabilitacijske pedagogike na 
Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Za potrebe diplomskega dela z naslovom Pogled učiteljev na 
dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami vključenim v program redne 
osnovne šole Vas prosim, da izpolnite anketni vprašalnik, ki je pred Vami.  
 
Vprašalnik je anonimen, zato Vas prosim, da nanj odgovarjate iskreno. Podatke bom 
uporabila izključno v raziskovalne namene pri diplomskem delu. 
 

1. Na osnovni šoli ste zaposleni kot: 
 

a) učitelj razrednega pouka 

b) učitelj predmetnega pouka  
 

2. Koliko (let) pedagoških izkušenj imate?  
 

a) 0 – 5 let 

b) 6 – 10 let    

c) 11 – 15 let    

d) 16 – 20 let    

e) 21 – 25 let     

f) več kot 25 let 

 

3. Kako ocenjujete inkluzivno izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v programu 
redne osnovne šole (na ocenjevalni lestvici obkrožite ustrezno oceno od 1 do 5, pri 
čemer 1 pomeni popolnoma neuspešno in 5 popolnoma uspešno)? 

popolnoma 

neuspešno 
neuspešno delno uspešno uspešno 

popolnoma 

uspešno 

1 2 3 4 5 

 
Odgovor na kratko pojasnite:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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4. Prosim, označite, do kakšne mere se strinjate s spodnjimi trditvami (1 – se ne 
strinjam, 2 – se delno strinjam, 3 – se strinjam, 4 – se popolnoma strinjam, 5 – se ne 
morem opredeliti): 
 

  1 2 3 4 5 

1 Vsi otroci morajo imeti možnost izobraževanja v rednih vzgojno-

izobraževalnih ustanovah. 

     

2 Ostali učenci v razredu so zapostavljeni zaradi vključenega 

učenca s posebnimi potrebami.   

     

3 Učenec s posebnimi potrebami mi predstavlja dodatno 

obremenitev. 

     

4 Delo s tako heterogeno skupino učencev je oteženo.      

5 Za nekatere učence, ki so vključeni v program redne osnovne 

šole, bi bilo bolj primerno šolanje v prilagojenem 

izobraževalnem programu, kjer imajo na razpolago več 

strokovnjakov, pripomočkov, prilagoditev ... 

     

6 Za delo z učenci s posebnimi potrebami se čutim dovolj 

usposobljen/a. 

     

7 Učiteljev način poučevanja je pomemben dejavnik, ki vpliva na 

učno uspešnost učencev s posebnimi potrebami.  

     

 

5. Kdo vse na Vaši šoli izvaja dodatno strokovno pomoč učencem s PP in kako pogosto 
(v tabeli s križcem označite pogostost nudenja dodatne strokovne pomoči učencem 
s PP)? 
 

 pogosto občasno nikoli 

a) pedagog    

b) specialni pedagog    

c) socialni pedagog    

d) psiholog    

e) logoped    

f) učitelj    

g) drugo:______________    
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6. Kako ocenjujete učinkovitost dodatne strokovne pomoči na Vaši šoli (na 
ocenjevalni lestvici obkrožite ustrezno oceno)? 

1 2 3 4 5 

neučinkovita delno učinkovita učinkovita zelo učinkovita nepogrešljiva 

 
  Odgovor na kratko pojasnite. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Ali menite, da bi učenci, ki imajo zakonsko odobreno dodatno strokovno pomoč, 

brez le-te dosegali enake rezultate? 

 
a) Učenci s PP bi brez DSP bi dosegali enake rezultate. 
b) Učenci s PP pomočjo DSP dosegajo boljše rezultate. 
c) Drugo:___________________________________________________________ 

 
 

8. V kolikšni meri menite, da se spodaj navedene posledice dodatne strokovne 
pomoči učencem s posebnimi potrebami v praksi uresničujejo (na ocenjevalni 
lestvici obkrožite ustrezno oceno ob posamezni trditvi)? 

 
se sploh ne 

uresničujejo 

se ne 

uresničujejo 

se delno 

uresničujejo 

se 

uresničujejo 

se popolnoma 

uresničujejo  

a) UPP lažje sledijo 
pouku. 

1 2 3 4 5 

b) UPP usvojijo 
učinkovite učne 
strategije. 

1 2 3 4 5 

c) UPP razvijejo 
pozitivno 
samopodobo. 

1 2 3 4 5 

d) UPP so bolj 
motivirani za učno 
delo. 

1 2 3 4 5 

e) UPP imajo boljši 
učni uspeh. 

1 2 3 4 5 

f) UPP 
vzpostavljajo 
boljše odnose s 
sošolci. 

1 2 3 4 5 
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9. Menite, da imajo učenci, ki jim pripada dodatna strokovna pomoč, le-te dovolj? 
 
a) Menim, da je dodatne strokovne pomoči UPP dovolj. 

b) Menim, da je dodatne strokovne pomoči UPP preveč. 

c) Menim, da je dodatne strokovne pomoči UPP premalo. 

 
10. Ali ste v času študija obravnavali vsebine s področja specialne pedagogike? 

 
a) da 

b) ne 

 
11. Na kakšen način ste pridobili znanja, ki so potrebna za delo z otroki s posebnimi 

potrebami (možnih je več odgovorov)? 
 
a) s študijem na fakulteti 

b) na strokovnih seminarjih 

c) z udeležbo na dodatnih izobraževanjih iz Kataloga 

d) z branjem strokovne literature 

e) s sodelovanjem s strokovnimi delavci 

f) z obiskom zunanjih institucij in razgovori s strokovnjaki 

g) drugo: ________________________________________________________ 

 

12. Kako ste zadovoljni s podporo oziroma s sodelovanjem s strokovnimi delavci? 

 
 Nisem zadovoljen/na, 

slabo sodelujemo. 

Sem delno 

zadovoljen/na, lahko bi 

sodelovali bolje. 

Sem zelo zadovoljen/na, 

zelo dobro sodelujemo. 

s pedagogom 
   

s specialnim 
pedagogom 

   

s socialnim 
pedagogom 

   

s psihologom 
   

z logopedom 
   

drugo: ____________ 
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13. Kdo bi bil po vaši oceni najbolj pristojen za izvajalca dodatne strokovne pomoči pri 
spodaj navedenih težavah učencev (s križcem označite pod kratico ustreznega 

strokovnega delavca, pri čemer le-te pomenijo: p − pedagog, spp − specialni 

pedagog, sop − socialni pedagog, psi − psiholog, log − logoped, u − učitelj)? 

 

p spp sop psi log u 

drugo

: 

_____ 

a) Učenec ima težave pri 
hitrem poimenovanju. 

       

b) Učenec ima težave z 
organiziranjem nalog in 
aktivnosti. 

       

c) Učenec ima neustrezen 
prijem pisala. 

       

d) Učenec pri branju obrača 
števila; zamenja mesto 
desetic in enic. 

       

e) Učenec ima težave s 
slušnim razločevanjem 
določenih glasov. 

       

f) Učenec ima težave pri 
vključevanju v skupino 
vrstnikov. 

       

g) Učenec ne zmore 
priklicati in preoblikovati 
glasu v črko. 

       

h) Učenec ne izlušči bistva iz 
množice danih podatkov. 

       

i) Učenec se pogosto znajde 
v konfliktnih situacijah. 

       

j) Učenčev govor ni pravilno 
artikuliran. 
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14. Kako ste z različnimi strokovnimi delavci sodelovali pri naslednjih navedenih 
dejavnostih (pod kratico ustreznega strokovnega delavca, pri čemer le-te pomenijo: 

p − pedagog, spp − specialni pedagog, sop − socialni pedagog, psi − psiholog, log − 

logoped, u − učitelj; podajte ustrezno oceno od 1 do 3, pri čemer 1 pomeni slabo, 2 
dobro in 3 odlično; v kolikor z navedenim strokovnim delavcem niste sodelovali, 
pustite okence prazno)? 

 

p spp sop psi log u 

drugo

: 

_____ 

a) odkrivanje močnih in 
šibkih področij pri učencu 
s posebnimi potrebami 

       

b) oblikovanje 
individualiziranega 
programa 

       

c) priprava ustreznih 
didaktičnih pripomočkov 

       

d) načrtovanje učinkovitih 
oblik poučevanja 

       

e) načrtovanje ustreznega 
preverjanja in ocenjevanja 
znanja 

       

f) odkrivanje učencev s 
posebnimi potrebami 

       

g) prilagajanje kurikula, 
materialov, opreme ... 

       

 
 
 

Hvala za sodelovanje! 
 

 


