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POVZETEK

Doktorska disertacija proučuje vlogo učitelja v postopku usmerjanja otrok s posebnimi potre-

bami. Osrednja tema moje raziskave se nanaša na mnenje učiteljev glede obstoječega načina 

obravnave otrok v postopku usmerjanja s poudarkom na sodelovanju in vlogi učitelja in staršev. 

V teoretičnem delu opišem nekatere teorije postmodernizma kot izhodišča za koncept inkluzije. 

Predstavim ključne dejavnike v konceptu vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, 

opišem različne diskurze in opredelim pomen prehoda iz medicinskega v pedagoški diskurz 

usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. V nadaljevanju se osredotočim na pomen učiteljevih 

kompetenc za delo z učenci s posebnimi potrebami in opredelim učiteljeva stališča pri vklju-

čevanju otrok s posebnimi potrebami v večinsko šolo. Predstavim tudi vlogo staršev v procesu 

vključevanja otrok s posebnimi potrebami skozi različne modele sodelovanja, zakonodajo in v 

povezavi s sodelovanjem učitelja in staršev v procesu vzgoje in izobraževanja. 

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami je zakonsko opredeljeno, zato predstavim temeljne 

mednarodne dokumente in zakonodajo s področja usmerjanja, pravic in enakih možnosti.  

V nadaljevanju opišem sisteme usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v nekaterih izbranih 

državah in prakso nekaterih držav Evropske Unije na področju usmerjanja. Vključevanje otrok 

s posebnimi potrebami v programe vzgoje in izobraževanja je odvisno od njihovih vzgojno-

izobraževalnih potreb, zato opišem in opredelim populacijo otrok s posebnimi potrebami in 

njihove temeljne vzgojno-izobraževalne potrebe. V zaključku teoretičnega dela se osredotočim 

na opis postopka usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji, s poudarkom na vlogi in 

udeleženosti učitelja in vlogi staršev v njem. 

Osnovni cilj doktorske disertacije je bil raziskati in analizirati učiteljevo vlogo v postopku 

usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Zanimalo me je, kako učitelj pred usmeritvijo pre-

poznava otrokove posebne potrebe in kako po usmeritvi prenaša ugotovitve v vsakodnevno 

poučevalno prakso. Ker je sodelovanje učitelja in staršev otrok v vzgoji in izobraževanju ključ-

no in opredeljeno tudi v ciljih in načelih vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, 

me je zanimalo tudi mnenje staršev o postopku usmerjanja in to, kako ocenjujejo učiteljevo 

sodelovanje v procesu usmerjanja.



Empirični del raziskave temelji na kvalitativnem metodološkem pristopu. Podatke sem prido-

bila s pomočjo analize dokumentacije in polstrukturiranih intervjujev s 37 učitelji in 29 starši 

otrok s posebnimi potrebami, skupaj torej z 66 osebami. Analiza dokumentacije in kvalitativna 

analiza pogovorov z učitelji in starši sta pojasnili pomen učiteljeve vloge, njegovih kompetenc 

in aktivnega sodelovanja v postopku usmeritve otroka. 

Učitelji in starši otrok s posebnimi potrebami so poudarili pomen aktivne vloge učitelja v proce-

su usmerjanja predvsem zaradi učiteljevega poznavanja otroka v vsakodnevnih učnih situacijah. 

Ker pa je pomembno takojšnje odkrivanje in odziv na otrokove vzgojno-izobraževalne potre-

be, je bilo poudarjeno tudi zgodnje prepoznavanje otrokovih vzgojno-izobraževalnih potreb.  

Raziskava je pokazala, da je udejanjanje učiteljeve vloge v procesu usmerjanja še vedno norma-

tivno neustrezno urejeno, saj ta proces ne spodbuja pedagoškega diskurza, temveč ohranja me-

dicinski model in profesionalizem, vsaj v smislu obvezne sestave komisije, v kateri ne sodeluje 

učitelj, od njega se pridobi zgolj pisno ali ustno mnenje. Ugotovljeno je bilo, da obstoječa praksa 

usmerjanja ne spodbuja implementacije inkluzivne prakse v vsakodnevni šolski prostor, saj ne-

aktivna in obrobna vloga učiteljev lahko vodi v premislek o njihovi nekompetentnosti pri delu z 

učenci s posebnimi potrebami. Starši otrok s posebnimi potrebami so povedali, da bi bila ob ak-

tivnem sodelovanju učitelja, ki dobro pozna učni program in cilje, vsebina strokovnega mnenja 

bolj usmerjena v način dela z otrokom. Ob tem velja pripomniti, da bi učitelj v primeru aktivne 

vloge v komisiji pridobljena spoznanja kasneje prenesel tudi v neposredno pedagoško prakso. 

Ugotovitve raziskave so bile iztočnica za nadaljnje razmišljanje in oblikovanje nekaterih predlo-

gov za načrtovanje sistemskih rešitev glede polnega vključevanja učiteljev v delovanje komisije, 

razumevanja njegove odgovorne vloge, zaradi česar bi prišlo do dviga kakovosti usmerjanja in 

uresničevanja inkluzivnega izobraževanja.

Ključne besede: usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, komisije za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami, vloga učitelja, vloga staršev, kompetence, interdisciplinarni model.



SUMMARY

This doctoral dissertation studies the role of a teacher in the placement process of children with 

special needs. The central theme of my research deals with the opinion of teachers in regard to 

already existing treatments of children in the process of placement with the focus on coopera-

tion and the role of a teacher and child’s parents. 

In the theoretical part I present some theories of postmodernism as the starting points of in-

clusion. I present the key factors in the concept of education of children with special needs,  

I describe various discourses and define the importance of the transition from medical to peda-

gogical discourse in the placement process of children with special needs. Furthermore, I focus 

on the importance of the teacher’s viewpoints, his role and competences in integrating students 

with special needs in mainstream schools. I also present the role of parents in including their 

children in the educational process and their cooperation in the placement process.

Guidance of children with special needs is lawfully regulated; therefore I also focus on the core 

international documents and laws regarding the process of placement, children’s rights and 

equal possibilities. I describe the systems of the placement process of children with special needs 

in some countries in the world and the practice of some in the European Union. Inclusion of 

children with special needs depends on their educational needs, therefore I describe and define 

the population of children with special educational needs and their basic educational needs.  

At the end of the theoretical part I focus on the description of the placement process in Slovenia, 

with the emphasis on the role and involvement of the teacher and the parents’ role in it. 

The principal purpose of this dissertation was to research and analyse already existing ways 

of placement of children with special needs and the teacher’s role in that process, to recog-

nise and analyse the teacher’s competences and knowledge about the child with special needs 

and if their active cooperation in the process influences the quality of the placement process. 

Because cooperation of the teacher and the parents in the child’s educational process is a key 

factor, which is also detailed in the goals and principles of education of children with special 

needs, I also wanted to know the parents’ opinions about the placement process and about the 

teachers’ and their own role in it. 



The empirical part of my research is based on a qualitative methodological approach. I gath-

ered the data by analysing documentation and half-structured interviews with 37 teachers and 

29 parents of the children with special needs, all together there were 66 persons. The analysis 

of the documentation and the qualitative analysis of the discussions with teachers and parents 

explained the importance of the teacher’s role in the placement process, in regard to his compe-

tences and active approach. 

The teachers and parents of the children with special needs emphasised the importance of a 

teacher’s active approach in the placement process, especially because of their knowledge about 

the child in everyday learning situations. Since early recognition and proper response to a child’s 

educational needs are crucial, that was also highlighted in the responses. My research showed 

that the realisation of a teacher’s role in the placement process is still normatively inadequately 

regulated, since it does not encourage pedagogical discourse, but rather maintains the medical 

model and professionalism, at least in the sense of the mandatory structure of Commission, in 

which the teacher does not participate and only provides a written or oral opinion. The research 

also found that the already existing ways of placement do not encourage implementation of in-

clusive practice in an everyday school environment, since an inactive and marginal role of the 

teachers can lead to a reflection about their incompetence in working with children with special 

needs. Parents of the children with special needs expressed that with a more active approach 

from the teacher, who is well acquainted with the learning curriculum and goals, the contents 

of the professional opinion could be better targeted towards ways of working with the child.  

The teacher could, in a case of having an active role in Commission, transfer the knowledge and 

findings to an everyday class situation. 

Findings of this research promote further reflection and shaping of new suggestions for creat-

ing systemic solutions concerning a complete inclusion of teachers in the work of Commission, 

understanding the responsibility of their role and with that indirectly increasing the quality of 

the placement process and achieving inclusive education. 

Key words: placement of children with special needs, commission for the placement of children 

with special needs, role of teachers, role of parents, competences, interdisciplinary model.
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 1 UVOD

Inkluzivna vzgoja in izobraževanje in s tem povezana prizadevanja za vključevanje otrok s po-

sebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v »večinske šole« so že dalj časa prisotna v širšem 

evropskem in slovenskem prostoru. Postmodernistična filozofija podpira raznolikost in uteme-

ljuje pluralizem, priznava individualne razlike med posamezniki in ohranja njihovo identiteto. 

Omogoča inkluzivno kulturo, ki pomeni življenje posameznikov drugega z drugim (Resman, 

2003), in se usmerja v pedagoški diskurz, ki podpira ideje inkluzije. Za to je pomembna spre-

memba paradigme, ki se vse bolj premika iz medicinskega v pedagoški model obravnave otrok 

s posebnimi potrebami, ki je osnova inkluzivnega izobraževanja. Vprašanje doseganja čim večje 

stopnje pravičnosti v šolskem sistemu upošteva različne politične in etične teorije, kot so pra-

vičnost, načelo koristnosti, skupnost, pripoznanje in etika skrbi (Rawls, 1999; Gilligan, 2001). 

Koncept pripoznanja in koncept soustvarjanja, ki se v zadnjem času vse bolj uveljavljata v šol-

skem prostoru, omogočata oblikovanje identitete posameznika znotraj šolskega prostora in uve-

ljavljanje različnosti skupin in poudarjata pomen delovnega odnosa med učencem in učiteljem 

in učenjem kot pogovor. To nakazuje novo kulturo sodelovanja v šolskem prostoru in skupne 

napore vseh učiteljev in drugih strokovnih delavcev, da bi spremenili tradicionalni način vzgoje 

in izobraževanja, ki daje prednost posamezniku, učitelj pa ima ustvarjalno in avtonomno vlogo. 

Nekateri avtorji menijo, da je na področju usmerjanja še vedno prevladujoč medicinski model 

in profesionalni diskurz (Peček in Lesar, 2006; Kroflič, 2003; Lesar, 2009; Rovšek, 2013). Zato 

me je v raziskovalnem delu naloge zanimalo, če lahko te trditve potrdim. Zanimalo me je tudi, 

kakšna je praksa obravnave otrok v postopku usmerjanja in kako pri tem sodeluje otrokov učitelj.

Statistični podatki po svetu in pri nas kažejo na vse bolj raznoliko populacijo učencev, zato 

učitelji potrebujejo za učinkovito poučevanje številne kompetence. Poleg strokovnega znanja je 

pomembno še psihološko znanje, kompetence za vodenje in podporo učencev, upoštevanje nji-

hovih individualnih razlik in ustrezen odnos do učencev. Pri tem so pomembna učiteljeva sta-

lišča, prepričanje in kompetence. Pomembno je, da učitelj razume otrokove pravice in politiko 

dostopa do izobraževanja, da ima ustrezne veščine za učinkovito vodenje razreda in ocenjevanje 

(Peklaj, Kalin, Pečjak, Puklek Levpušček, Valenčič Zuljan in Košir, 2008). Iskala sem odgovore 

na raziskovalna vprašanja o tem, katere pomembne informacije lahko prispeva učitelj v postop-

ku usmerjanja, da bi s tem pripomogel h kvalitetnejši usmeritvi otroka, in katere so pomembne 

kompetence in védenje učitelja o učencu s posebnimi potrebami.
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Pri vključevanju OPP v šolo se je pokazalo pomembno medsebojno sodelovanje učiteljev in 

staršev. Dejavno vključevanje slednjih pomembno vpliva na učno uspešnost otrok in njihov 

čustveni in socialni razvoj (Pomerantz, Moorman in Litwack, 2007; Kalin, Resman, Šteh, Mrvar, 

Govekar-Okoliš in Mažgon, 2009). Izsledki raziskave o izobraževalnih potekih v Evropi so 

pokazali, da je vpletenost staršev v šolsko delo in izobraževalne poteke lahko celo tako velika, 

da je to nov dejavnik socialne diferenciacije otrok (Ule, 2015). Ker je pomemben del inkluzivne 

prakse tudi sodelovanje strokovnjakov in učiteljev s starši, me je zanimalo mnenje staršev otrok 

s posebnimi potrebami o postopku usmerjanja, o učiteljevem odzivanju na otrokove posebne 

potrebe, o tem, kako ocenjujejo vlogo učitelja in lastno vlogo.

Čeprav so modeli prepoznavanja otrokovih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb odvisni od 

številnih dejavnikov in jih je težko primerjati med seboj, kažejo na splošno družbeno naravna-

nost in odnos politike in širše družbe do vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. 

Primerjave med različnimi državami kažejo na aktivnejšo vlogo učitelja v sistemu prepoznava-

nja otrokovih posebnih potreb tako v razredu kot tudi v sistemu ocenjevanja oz. usmerjanja.  

V raziskavi me je tako zanimalo, kakšna pričakovanja ima učitelj glede usmeritve učenca, kako 

spremeni način dela po usmeritvi in katere so ključne ugotovitve in spoznanja, ki mu najbolj 

koristijo pri vsakodnevni praksi v razredu.

Konceptualni okvir za tako imenovano »vključujočo šolo«, ki daje tudi osnovna vsebinska iz-

hodišča za učiteljevo delo z vsemi učenci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami, je 

Koncept dela: Učne težave v osnovni šoli (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bre-

gar Golobič, 2008). Osnova zanj je tristopenjski model odziv na obravnavo – RTI (Fuchs in 

Fuchs, 2006; Mellard, McKnight in Jordan, 2010). Zato sem raziskovalni del usmerila v prouče-

vanje učiteljeve vloge, ki se začne s prepoznavanjem otrokovih posebnih vzgojno-izobraževal-

nih potreb v razredu, nadaljuje z morebitnim sodelovanjem v postopku usmerjanja in delom z 

otrokom s posebnimi potrebami po zaključku usmerjanja. Iskala sem odgovore na raziskovalna 

vprašanja, kako se učitelj v razredu odziva na otrokove posebne potrebe in kako jih prepoznava. 

V disertaciji govorim o populaciji otrok s posebnimi potrebami, ki so opredeljeni v skladu z 

Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) in so vključeni v »večinske šole«, zato 

bom uporabila izraz otroci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Terminološko 

tako zadostim zakonski opredelitvi in se hkrati približam tudi inkluzivni paradigmi, ki se nanaša 

na vse učence, torej tudi na učence s posebnimi potrebami.
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Za poimenovanje vrste šole, ki skrbi za osnovno izobraževanje učencev, bom uporabila pojem 

»večinska šola«, za vzgojno-izobraževalne zavode za otroke s posebnimi potrebami pa bom 

uporabila izraz »specialne ustanove«. 

V besedilu bom uporabila besede iz tabele, ki jih bom navajala s kraticami.

KRATICA

DSP dodatna strokovna pomoč 

IDPP izvirni delovni projekt pomoči

IP individualizirani program

IPSIDSP izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo

KUOPP Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

NPZ nacionalno preverjanje znanja 

OPP otroci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami

PPPU primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

SRP specialni in rehabilitacijski pedagog 

VIO vzgojno-izobraževalno obdobje

ZRSŠ Zavod Republike Slovenije za šolstvo

ZUOPP Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
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 2 TEORETIČNA IZHODIŠČA

 2.1 IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE KONCEPTA INKLUZIJE 

Značilnosti inkluzije v najširšem smislu in s tem povezanega inkluzivnega izobraževanja izhajajo 

iz postmodernističnega koncepta, zato bom uvodoma opisala nekatere značilnosti teorij postmo-

dernizma. Te se zrcalijo tudi v konceptu soustvarjanja kot učinkovite podpore in pomoči učencem 

v šoli in v konceptu pripoznanja, ki dodaja ustrezno dopolnitev in podporo oblikovanju identitete 

znotraj šolskega prostora. Oboje je ključnega pomena za razvijanje inkluzivne prakse v šolah.

 2.1.1 Teorije in koncepti postmodernizma kot izhodišča za koncept inkluzije 

Temelj teorije postmodernizma (Siegel, 1995; Rawls, 1999, 2005; Šućur, 1997; Kroflič, 2002; 

Opara, 2003; Resman, 2003; Cerić, 2008) je prizadevanje za otrokove pravice in multikulturne 

ideje, priznavajo se individualne razlike med posamezniki, ki ohranjajo tudi njihovo identiteto 

(pripoznanje). Šućur (1997) je navedel, da je značilnost postmodernizma mrežasta struktura 

nasproti hierarhičnim strukturam odločanja, v kateri so vsi člani enakopravni in med seboj 

sodelujejo in izmenjujejo ideje. Univerzalizem in asimilacija, ki sta značilna za modernizem, s 

tem zamirata (Šućur, 1997), saj se vsaki oznaki in opisom postmodernisti izogibajo, ker so zanje 

»/…/ zavajajoče in totalitaristične /…/« (Opara, 2005, str. 8). To pomeni, da je v ospredju posa-

meznik, njegove potrebe in potenciali, opušča pa se usmerjenost v primanjkljaje. 

Haralambos in Holborn (1995) navajata več postmodernističnih teorij, ki se med seboj po-

membno razlikujejo. Sociološke teorije postmodernizma v sodobnih družbah so različno raz-

vite (od modernosti do postmodernosti, ki je logična posledica prve), pa vendar imajo skupne 

značilnosti. Po teoriji postmodernizma smo vstopili v dobo, ko je možno vse, vsi slogi in mode 

so dovoljeni, podpira se raznolikost. Po Lyotardu (2004, v Haralambos in Holborn, 1995) prihod 

postmodernizma spodkopava metazgodbe in eno samo resnico, kar pa ne pomeni, da nobena 

pripoved ni več verodostojna. Pod metapripovedjo ali veliko pripovedjo Lyotard (2004) razume 

naracije, ki imajo legitimno funkcijo, saj »/…/ zaton velikih pripovedi ne preprečuje, da milijarde 

majhnih in ne tako majhnih zgodb (histories) še naprej tkejo tkivo vsakdanjega življenja /…/« 

(prav tam, str. 31). To je ena izmed temeljnih idej postmodernizma – zanikanje ene same resni-

ce, in »metanarativnih« (velikih) zgodb (Lyotard, 1984, v Kroflič, 2002, str. 86).
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Postmoderna je prinesla izrazito izpostavljenost drugosti, prevpraševanje koncepta univerzal-

nosti (Šugman Bohinc, 2010, str. 54). Tako Anderson (1995, str. 10–11) navaja štiri temeljne di-

menzije postmodernega sveta, in sicer koncept sebe (self-concept, v odnosu do različnih kultur-

nih virov), moralni in etični diskurz (morala in etika ustvarjena v dialogu in z izbiro), umetnost 

in kulturo (noben stil ni dominanten) in globalizacijo (hitra izmenjava informacij in izjemna 

mobilnost). Po L. Šugman Bohinc Bohinc (2010) je postmoderna družba družba raznoliko-

sti, rasnih, verskih, spolnih, starostnih, ekonomskih itd. različnih pogledov na svet, na resnico 

(različnih epistemologij), njihovo sožitje postaja eno od ključnih vprašanj. Značilnosti post-

modernistične filozofije, ki podpirajo raznolikost in utemeljujejo pluralizem, omogočajo razvoj 

inkluzivne kulture ali, kot je zapisal Resman (2003), »/…/ to ne pomeni življenje posameznikov 

ali različnih skupin druge ob drugi, temveč druge z drugo /…/« (prav tam, str. 65). 

Ker se šolski sistemi v sodobnem času pogosto soočajo z vprašanjem, kako dosegati čim večjo 

stopnjo pravičnosti, in sicer z vidika zakonodaje in delovanja šolskega sistema kot tudi z vidika 

prakse (enake možnosti ne glede na socialni položaj, spol, raso, narodnost, veroizpoved in druge 

za šolanje pomembne razlike), je za oblikovanje pravičnih formalnih okvirjev delovanja šolskega 

sistema potrebno upoštevati različne politične in etične teorije in vrednote, ki jih te teorije izpo-

stavljajo (Lesar, 2009, str. 335). 

V tabeli št. 1 so izpostavljene nekatere teorije in iz njih izpeljane vrednote, ki so pomembne pri 

oblikovanju pravičnih formalnih okvirjev delovanja šolskega sistema in za razumevanje koncepta 

inkluzivne vzgoje in izobraževanja.

Tabela 1: Nekatere teorije in vrednote, ki jih izpostavljajo in so pomembne za oblikovanje pravičnih 
formalnih okvirjev delovanja šolskega sistema

Teorija Vrednote

teorija pravičnosti (Rawls, 1999) etika pravičnosti: pravičnost, svoboda, pogodbeno soglasje

utilitarizem načelo koristnosti: merilo človekovega delovanja sta korist in sreča

komunitarizem skupnost: skupno dobro

multikulturalizem kulturni pluralizem, identiteta, pripoznanje

feminizem (Gilligan, 2001) etika skrbi: solidarnost, androginost 
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Na področju vprašanja osnove postmoderne etike sta po Krofliču (2002, str. 88) v zadnjih dvaj-

setih letih največjo odmevnost v teoretskih krogih dosegli dve etični usmeritvi, in sicer etika 

pravičnosti (Rawls, 1999) in etika skrbi (Gilligan, 2001), ki med zagovorniki ene in druge od-

pirata nekatera vprašanja, ključna za koncept inkluzije.

Po mnenju Kymlicke (2005, str. 33) se je preporod politične filozofije začel z objavo dela Teorije 

pravičnosti (A Theory of Justice) Johna Rawlsa leta 1971, ki naj bi bila naravno izhodišče pregleda 

sodobnih teorij pravičnosti. Rawls se je po mnenju Kymlicke (2005) odzval na utilitarizem in 

ponudil sistematično alternativo, ki jo Rawls imenuje »intuicionizem« (etični nauk o neposre-

dnem, nagonskem spoznavanju nravnih načel in vrednot). To pomeni, da je razvijal sistematično 

politično teorijo, ki strukturira naše različne intuicije, pri tem pa njegova podmena ni, da takšna 

teorija že obstaja, temveč da jo je vredno poiskati. Pri tem Kymlicka poudari, da se je malokdo 

kasneje strinjal z njo v celoti, so pa kasnejši teoretiki svoja stališča oblikovali prav skozi naspro-

tovanja Rawlsovim (prav tam, str. 93).

 2.1.1.1 Načelo pravičnosti 

Osnovna misel Rawlsovega načela pravičnost je, da so »/…/ vse primarne družbene dobrine – 

svoboda in možnost, dohodki in bogastvo ter podlaga samospoštovanja – razdeljene enako, razen 

če neenaka razdelitev ene ali vseh teh dobrin ni v prid tistim v najneugodnejšem položaju /…/« 

(Rawls, 1999, str. 303). Kymlicka (2005, str. 94) meni, da Rawls idejo pravičnosti poveže z ena-

kim deležem družbenih dobrin, vendar doda še dodatno vrednost. Ljudi torej ne obravnavamo 

kot enake tako, da odstranimo vse neenakosti, temveč tako, da odstranimo le tiste neenakosti, 

ki nekoga postavljajo v slabši položaj. Četudi ne vemo, kakšen položaj bomo zasedli v družbi 

in kakšne cilje bomo imeli, smo zavezani nekemu idealu dobrega življenja, za to pa potrebu-

jemo »primarne dobrine«, ki jih Rawls razdeli na dve vrsti: družbene primarne dobrine (do-

brine, ki jih neposredno razdelijo družbene institucije, kot npr. dohodek in blaginja, možnosti 

in pooblastila, pravice in svoboščine) in naravne primarne dobrine (inteligenca, življenjski 

zagon, domišljija in naravni talenti, na katere družbene institucije vplivajo, vendar jih nepo-

sredno ne razdeljujejo) (Kymlicka, 2005, str. 106–107). Po mnenju avtorjev M. Peček, Čuk in I. 

Lesar (2006) Rawls eksplicitno ne izpostavlja vzgoje in izobraževanja kot primarne družbene 

dobrine. Njegovo pojmovanje pa je zanimivo pri razmišljanju o pravičnosti v šoli že zato, ker 

se je ukvarjal z njenim opredeljevanjem v družbenih institucijah, med katere pa sodi tudi šola 

(prav tam, str. 57). 
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Načelo pravičnosti je Rawls (1999) uredil po tako imenovanem »leksičnem« redu, kar pomeni, 

da ima vsako višje načelo prednost pred nižjim (Kymlicka, 2005, str. 94–95; Kodelja, 2006, str. 

60–61). To pomeni, da so nekatere družbene dobrine pomembnejše od drugih in jih ni mogoče 

žrtvovati v imenu večje pridobitve drugih dobrin. Pri tem pa znotraj vsake kategorije ostaja 

ideja, da je neenakost dopustna samo, če koristi tistim, ki so v najslabšem položaju (Kymlicka, 

2005, str. 95). M. Peček in I. Lesar (2006) navajata, da pri prenosu Kymlickove ocene na po-

dročje vzgoje in izobraževanja teorije pravičnosti niso povsem uporabne, saj predpostavljajo, 

da se pri odločanju za neko dejanje od posameznika pričakujejo visoka zmožnost abstraktnega 

mišljenja, moralno razsojanje kot tudi že oblikovani čut za pravičnost, česar pa ne moremo 

pričakovati od razvijajočega se otroka. Ključen pri tem je torej učitelj, ki po načelu diference 

sprejema odločitve pri vsakodnevnem delu z učenci (prav tam, str. 13–14).

Prav zato lahko teorijo pravičnosti dopolnimo z ugotovitvami, ki izhajajo iz feminističnega gi-

banja, ki poudarja drugačnost moralnega razmišljanja (Peček in Lesar, 2006, str. 14). Ena izmed 

temeljnih predpostavk etike skrbi je, da je »/…/ šola dolžna poskrbeti za skrbne učitelje, hkrati pa 

dati učencem možnost, da se izkustveno naučijo skrbeti za sočloveka, za ideje in stvari, ter razvija-

jo tisto najtemeljnjejšo obliko skrbi /.../« (Kroflič, 2002, str. 92), pri tem pa razvije druge pedago-

ške poudarke. Predvsem je poudarjena vloga zgleda, ki nagovarja učitelja, da usmeri pozornost 

v potrebe učenca in ga nagovori kot subjekt skrbi (prav tam, str. 93). 

Osnovni značilnosti etike skrbi sta izpostavljanje primarnosti odnosa in skrbi za sočloveka, 

odgovornost do sebe in drugih. Izhajajoč iz koncepta pravičnosti (Rawls, 1971), ki je namenjen 

odraslim in moralno odgovornim posameznikom, se od učitelja pričakuje, da bo skrbno vpeljal 

principe pravičnosti v šoli. Učitelj mora spodbujati učence pri oblikovanju moralnih, socialnih, 

čustvenih in kognitivnih vrlin, ki so ključne pri razvijanju odgovornih in delujočih posame-

znikov. Prav zaradi tega je potrebno vključiti v premislek še oba koncepta etike skrbi, in sicer 

»skrb za« in »skrb o«. Pri tem prvi temelji na realnih odnosih, slednjega pa lahko razumemo kot 

vrlino (Peček in Lesar, 2006, str. 15–16). 

 2.1.1.2 Načelo enakih možnosti in načelo diference

V Rawlsovi teoriji pravičnosti (1999, str. 53) lahko prepoznamo dve temeljni načeli:

1. Načelo enakih možnosti: vsaka oseba mora imeti enako pravico do najširšega skupnega 

sistema enakih temeljnih svoboščin, ki so združljive s podobnim sistemom svoboščin za vse. 
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2. Načelo diference: socialne in ekonomske neenakosti morajo biti urejene tako, da so naj-

bolj koristne za tiste, ki so v najslabšem položaju, in da so vezane na službe in družbene 

položaje, ki so dostopni vsem pod pogojem poštenih enakih možnosti (načelo poštenih 

enakih možnosti). Slednje pomeni, da ni dovolj, da so ti položaji dostopni vsem »/…/ v 

formalnem smislu, temveč da imajo vsi poštene možnosti, da jih dosežejo /…/« (Peček, Čuk 

in Lesar, 2006, str. 57).

Po Krofliču (2002) temeljna ideja Rawlsove etike pravičnosti izhaja iz predpostavke, da je mo-

goče pravično skupnost vzpostaviti na podlagi racionalno oblikovanih pravic, ki vzpostavljajo 

socialna razmerja med posamezniki po načelu enakosti. Egalitarizem, ki je družbeno škodljiv, 

pa se lahko presega z načelom diference ali razlike, ki deluje v korist vseh. 

Načelo diference pravi, da so dopustne samo tiste razlike, ki prinašajo korist ljudem, ki so v naj-

slabšem položaju v družbi (npr. ljudje iz nižjih socialnih slojev, manj nadarjeni, …), pri čemer 

ni pomemben njihov izhodiščni položaj (Rawls, 1999, str. 63; Kodelja, 2006, str. 69). Družbena 

lestvica moči položajev in institucij, ki je formalno vzpostavljena, pa mora biti dostopna vsem 

članom skupnosti (Kroflič, 2002). Pri tem Rawls tudi eksplicitno predvidi način, kako načelo 

diference ali razlike uveljaviti v vzgojno-izobraževalnem sistemu (prav tam, str. 89). Reguli-

ranje vzgoje in izobraževanja je Rawls (1999) usmeril na idejo dajanja prednosti manj zmožnim 

učencem. Pri tem se sredstva za vzgojo in izobraževanje razporedijo tako, da se s tem izboljša 

dolgoročna pričakovanja najmanj zmožnih, pri čemer pa je potrebno upoštevati tudi zmožnejše 

učence. Po njegovem mnenju se vrednost izobraževanja ne sme meriti le glede na ekonomske 

učinkovitosti in družbeno blaginjo. Učencu se mora omogočiti uživanje v kulturi njegove druž-

be in ga usposobiti za sodelovanje v družbenem dogovarjanju. Na tak način se posamezniku za-

gotavlja tudi varen občutek njegove lastne vrednosti (prav tam, str. 86–87). Po mnenju Kodelje 

(2006) torej za Rawlsa neenakosti v šoli niso nujno nepravične, če izhajamo iz predpostavke, 

da šola poskuša zagotoviti vsem enake možnosti izobraževanja, ne glede na socialni izvor, zato 

te neenakosti poskuša odpraviti (prav tam, str. 71).

I. Lesar (2013) je postavila vprašanje, ali smo za doseganje cilja, ki temelji na Rawlsovem pre-

pričanju, da v institucijah upoštevajo načela enakih možnosti, načelo poštenih enakih možnosti 

oz. načelo diference, res uspeli zagotoviti takšne pogoje, da bi vsem posameznikom omogočili 

dostop do ustrezne izobrazbe oz. kvalifikacij, pri čemer smo presegli vpliv arbitrarnih dejav-

nikov, kot so spol, rasa, veroizpoved, etična pripadnost, socialno-ekonomski status. Navaja, 
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da številni raziskovalni izsledki dokazujejo ravno nasprotno, da torej spol, etična pripadnost, 

hendikep in socialno-ekonomski status družine, iz katere prihajajo učenci, pomembno vplivajo 

na akademsko uspešnost posameznikov (prav tam, str. 91–92). Če se omejim le na OPP, podatki 

v letnih poročilih o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v zadnjih letih kažejo, da učenci s 

posebnim potrebami dosegajo manj kot njihovi sovrstniki (Opara et al., 2010; Slavec Gornik, 

2012), in sicer tako pri matematiki kot tudi pri slovenščini, pri čemer bistveno boljše rezultate 

dosegajo pri tretjih predmetih (Slavec Gornik, 2012, str. 129). Natančnejših analiz, ki bi pokaza-

le na vzroke za to, nisem zasledila. Opara et al. (2010) navajajo, da so to lahko različni prostorski 

pogoji v šoli, didaktični pripomočki in učila, kader, prilagoditve, klima v razredu, morda so OPP 

usmerjeni v prezahtevne programe ali so precenjene njihove sposobnosti (prav tam, str. 95–96).  

A. Slavec Gornik (2012) pa navaja nekatere razloge, ki so povezani predvsem z vprašanjem 

ustreznega ocenjevanja OPP, ki kaže na neskladje med ocenami in dejanskim znanjem (ocene 

OPP so pri posameznem predmetu v neskladju z rezultati na nacionalnem preverjanju znanja), 

kot enega izmed razlogov pa navaja tudi nepravilno usmerjanje v prezahtevne programe izo-

braževanja. I. Lesar (2013) ugotavlja, da bi bilo potrebno razmišljati o spremembah na sistem-

ski, institucionalni in medosebni ravni, da bi bili učni dosežki odvisni bolj od posameznikov, ne 

pa od arbitrarnih dejavnikov (prav tam, str. 92). 

Ob premisleku prenosa ideje na vprašanje zagotavljanja etike javne institucije, ki temelji na na-

čelih pravičnosti, Kroflič (2002) navaja dejstvo, da otroci vstopajo v sistem vzgoje in izobra-

ževanja z različnimi zmožnostmi, pri čemer je naloga šole, da jim zagotovi takšne pogoje, da 

bodo imeli vsi enake možnosti za optimalni razvoj. Po njegovem mnenju je pomemben cilj 

heterogene javne šole, da še posebej manj zmožnim učencem omogoči kakovostno življenje, jim 

krepi občutek lastne vrednosti in zagotavlja soudeležbo pri sprejemanju pomembnih družbenih 

odločitev (prav tam, str. 90). Tudi po mnenju avtorjev (Peček, Čuk in Lesar, 2006) lahko načelo 

diference prenesemo na šolski sistem, ki bi moral biti naravnan tako, da izravnava tiste izhodišč-

ne razlike (npr. s kompenzacijskimi programi), ki niso posledica posameznikove izbire, temveč 

so rezultat okoliščin, v katere je ta postavljen. 

To pomeni, da morajo biti v šolskem sistemu strokovni delavci občutljivi na neenakosti med 

učenci in jih tudi ustrezno prepoznati in obravnavati. Šolski sistem naj bi ustvaril tudi možnosti 

za omilitev izhodiščne neenakosti učencev in odpravo le-te. Za odpravo neenakosti pa se lahko 

poslužujejo tudi pozitivne diskriminacije, ki omogoča depriviligiranim učencem enake možno-

sti pri izobraževanju (Košak, 2010, str. 16). Učenci, ki so v najslabšem položaju, morajo zaradi 
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obstoja neenakosti v družbi dobiti (v vzgojnem in izobrazbenem smislu) več, kot bi dobili, če 

teh neenakosti ne bi bilo. Pri tem pa Kodelja (2006) navaja, da načelo razlike zahteva še več, saj 

bi morala neenakost, ki jo dopuščata pravičen izobraževalni sistem in šolska praksa, izboljšati 

položaj in življenjske možnosti učencev, ki so v najslabšem položaju, in sicer toliko, kolikor je 

realno mogoče, če teh neenakosti sploh ne bi bilo (prav tam, str. 71). 

I. Lesar (2013) je kot odgovor na distributivni koncept pravičnosti predstavila koncept treh R-

jev (angl. redistribution, recognition, representation), ki upošteva tudi koncept pripoznanja in za-

stopanosti in je po njenem mnenju dobro izhodišče za razmislek o vzpostavljanju pravičnejšega 

šolskega sistema pri nas, za katerega meni, da temelji na Rawlsovem konceptu socialne pravično-

sti in vprašanju pravične distribucije socialnih pravic. Danes pa pri vzpostavljanju pravičnejšega 

in učinkovitejšega šolskega sistema to ne zadostuje več. V prihodnosti bi morali več pozorno-

sti nameniti dosedanjim praksam razvrščanja učencev v različne skupine v okviru redistribucije 

(prerazdelitev), z vidika pripoznanja analizirati kurikule glede načina predstavitve pripadnikov 

različnih skupin in razmisliti glede sistemskih možnosti za vključevanje učencev in staršev (kot 

tudi lokalne skupnosti) v opredeljevanje življenja na šoli (soustvarjanje) (prav tam, str. 109).

 2.1.1.3 Koncept pripoznanja

Eden izmed konceptov, ki podpirajo pravično obravnavo marginaliziranih oseb in otrokovih 

pravic, je koncept pripoznanja. Kroflič (2010) meni, da »/…/ čeprav koncept pripoznanja izha-

ja iz Heglove Fenomenologije duha, se je kot produktivni dodatek sodobnim političnim, etičnim 

ter splošnim družboslovnim in pedagoškim konceptom uveljavil relativno pozno /.../« (prav tam, 

str. 7). V šolskem prostoru je po mnenju K. Jeznik (2015) ideja pripoznanja aktualna predvsem 

zadnja leta in dodaja ustrezno dopolnitev in podporo oblikovanju identitete znotraj šolskega 

prostora (prav tam, str. 53).

Kymlicka (2005) je navedel, da je osnovna ideja gibanja pripoznanja, ki ima v teoriji različne 

oznake, kot npr. »multikulturalizem«, »identitetna politika« itd., prežeta z različnostjo in kultur-

nim pluralizmom in z diferenciranimi pravicami za posamezne skupine. Te skupine zahtevajo 

inkluzivnejše razumevanje državljanstva, ki bo njihove identitete prepoznalo (ne pa stigma-

tiziralo) in bo njihovi različnosti prišlo naproti (ne pa je izključevalo) (prav tam, str. 457–458). 

Kymlicka (prav tam, str. 464) navaja tudi tako imenovano statusno hierarhijo, ki se je odra-

žala v zgodovini diskriminatornih zakonov v britanski družbi proti skupinam nižjega statusa. 
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Boji proti tem statusnim hierarhijam so porajali »politiko pripoznanja«, pri čemer je ena izmed 

politik pripoznanja (Fraser, 1997, v Kymlicka, 2005, str. 464) tudi prizadevanje za afirmacijo 

različnosti skupin. Nancy Fraser (2007, v Jeznik, 2015) izpostavlja posledice napačnega pripo-

znanja, ki vodijo v poškodbe lastne identitete, kar izhaja iz stigmatiziranega pogleda, ki kasneje 

vodi v izgradnjo negativne samopodobe in prepreči razvoj zdrave identitete (prav tam, str. 56). 

Kroflič (2010) navaja, da gre pri tem predvsem za diskurze, ki veljajo v družbenem prostoru in 

so odvisni od prevladujočega diskurza, ki pripoznanega vodi v nepravičen družbeni položaj. 

Najpomembnejši tezi politike pripoznanja v današnjem času sta po mnenju Krofliča (2010) dve: 

– s politiko pripoznanja se lahko dopolni Rawlsov koncept distributivne pravičnosti, ki ne 

izvira iz nepravične distribucije družbenih dobrin oz. svoboščin (Fraser, 1997, v Kroflič, 

2010, str. 7);

– vrednotenje koncepta tolerance se lahko smiselno uveljavi le kot zahteva po ustreznem 

pozitivnem pripoznanju identitete predstavnikov marginaliziranih skupin (Galeotti,  

2009, v Kroflič, 2010, str. 7).

Pripoznanje je (Kroflič, 2010; Rutar, 2012) več kot le »toleranca« in spoznanje drugega kot dru-

gačnega, pomeni ustvarjanje pozitivnega odnosa do drugačnosti in raznolikosti, saj s tem spre-

minjamo tudi sebe in svoj lastni odnos do drugačnosti. Rutar (2010) navaja, da so nekatere 

raziskave pokazale, da se z inkluzijo zmanjšuje strah pred drugačnostjo, saj s tem spreminjamo 

tudi lastno zavest o njej (inkluziji) in oblike vedenja, kar je zelo pomembno. To je poimenoval 

socialno in družbeno pripoznavanje, kar je za razvijanje identitete in občutka pripadnosti po 

njegovem mnenju zelo pomembno (prav tam, str. 27). 

 

Torej koncept pripoznanja, ki poudarja potrebo po sprejetju OPP v šolski sistem kot enakovre-

dnih subjektov tako v etičnem kot epistemološkem smislu (Kroflič, 2010), zavezuje strokovne 

delavce, da soočijo svoje subjektivne odzive z zavedanjem, da so pogosto normativne določ-

be tiste, ki potiskajo te osebe v položaj »nezmožnosti«, strokovne delavce pa v položaj najbolj  

»/…/ kompetentnih moralnih subjektov, ki se sončijo v drži dobrodelnosti in usmiljenja /…/« kot 

oblike pasivne empatije (prav tam, str. 11). 

Načela inkluzivnosti in vprašanje primernega odnosa do oseb s posebnimi potrebami smo po 

mnenju Krofliča (2010) v slovenskem prostoru do sedaj povezovali z različnimi diskurzi – di-

skurz nezmožnosti, medicinski diskurz, laični diskurz, diskurz usmiljenja in diskurz pravic 
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(Fulcher, 1989), o katerih bom več pisala v nadaljevanju. Pri tem avtor postavi hipotezo (prav 

tam, str. 10), da se izza teh diskurzivnih praks skriva določena politika pripoznanja. To je po-

vezal z obravnavo OPP v šolskem sistemu, ki prednostno izpostavlja učenčeve zmožnosti oz. 

potenciale, ne pa otroka samega. Pri tem medicinski diskurz izpostavlja pomen diagnoze in 

težav obravnavanega učenca, iz katerega izhajajo določene vrste oviranosti in posebne potrebe, 

za katere lahko dovolj strokovno poskrbijo samo specialisti (npr. specialni pedagogi), diskurz 

usmiljenja in laični diskurz pa izpostavljata tragično usodo učenca, pri čemer se v ljudeh vzbu-

di občutek usmiljenja in »potrebe« pomoči, učenec pa je v položaju odvisnosti od te pomoči.  

Od njega pa se pričakuje tudi hvaležnost za ponujeno pomoč. To potrjujejo tudi izsledki ne-

katerih tujih raziskav (Lynch in Lodge, 2002) in raziskav v slovenskem prostoru (Peček in Lesar, 

2006; Pravice oseb z intelektualnimi ovirami, 2005; Lesar). Te navajajo, da OPP, ki so vključeni 

v »večinske šole«, pogosto poročajo o usmiljenju in nizkih pričakovanjih učiteljev in pomanj-

kljivi institucionalni podpori in sredstvih. Tudi raziskava na Irskem (Lesar, 2013) je pokazala, da 

so učenci iz preučevanih dvanajstih šol izrazili bolj kot zavračanje in nevšečnost do OPP usmi-

ljenje – opredeljevali so jih bolj z vidika diskurza usmiljenja kot z vidika diskurza sovražnosti in 

strahu (Lynch in Lodge, 2002, str. 142). 

Pedagoška vrednost teorije pripoznanja (Jeznik, 2015) pa je oblikovanje posameznikove iden-

titete, kar je pomembno že od otrokovega ranega otroštva dalje. To pomeni, da moramo otro-

ku omogočiti možnosti in priložnosti za razvijanje lastne identitete znotraj šolskega prostora. 

Učenca moramo prepoznati najprej kot osebo, ki je zmožna učenja. Če prepoznamo ovire, ki jih 

zanj predstavlja pouk, ki je ukrojen po meri večinske populacije učencev (ali učencev z značil-

nim razvojem), lahko te ovire v skladu z načeli diference in pozitivne diskriminacije tudi odpra-

vljamo. To pomeni, da posameznemu OPP omogočimo okolje, v katerem bo lahko izrazil svojo 

različnost, individualnost in identiteto (prav tam, 2015, str. 58–59). Pri tem pa bodo tako učenci 

kot starši tudi aktivno sodelovali in soustvarjali (po načelu diference). 

Nekateri avtorji (Rovšek, 2013; Jeznik, 2015) izpostavljajo, da so v prepoznavanje otrokovih težav 

pri nas slabo vključeni tisti, ki otroka najbolj poznajo, to so učitelji in starši. O tem, kaj je dobro za 

otroka, odločajo tisti strokovnjaki, ki identitetnega položaja OPP ne poznajo. OPP se pri nas v po-

stopku usmerjanja prepozna kot otroka z določenim primanjkljajem, oviro oz. motnjo, na podlagi 

tega se določijo program in prilagoditve pri izvajanju tega programa. Pri tem, ko mu je določena 

pravica priznana, bi ga morali podpreti tako, da bi lahko izrazil tudi neposredno lastno mnenje 

o izvedbi te pravice, ne da bi s tem tvegal težave v konkretnem okolju, v katerega je vključen.  
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To pomeni, da bi moral imeti otrok sam kot tudi njegovi starši možnost, da soodločajo o izvedbi do-

ločene pravice, npr. do prilagoditve, o kateri je odločeno z odločbo o usmeritvi (Jeznik, 2015, str. 54). 

Zato bom v nadaljevanju izpostavila značilnosti koncepta soustvarjanja v šoli, ki je eden izmed 

pomembnih konceptov za učinkovito pomoč in podporo učencem v šoli in temelji na pomenu 

vključevanja otroka kot pomembnega deležnika v procesu identifikacije, učenja in pomoči, v 

tako imenovani »delovni odnos« in učenje kot pogovor. 

 2.1.1.4 Koncept soustvarjanja 

Po tem konceptu se sprašujemo »kako« in poudarjamo delovni odnos in učenje kot pogovor 

(Čačinovič Vogrinčič, 2008). Ta vključuje tako učence kot starše. Koncept je za potrebe social-

nega dela odkrila in preoblikovala iz postmodernih konceptov za definicijo pomoči in definicijo 

ravnanja G. Čačinovič Vogrinčič (2008, str. 11) in za to uporabila ključno besedo, ki po njenem 

mnenju opisuje bistvo pomoči – soustvarjanje. V procesu soustvarjanja pomoči so ključnega 

pomena pogovor, govor, jezik in odprt prostor. Ti elementi izhajajo iz postmodernističnih teorij, 

diskurza demokratizma in pedagoškega diskurza (Fulcher, 1989), ki se osredotoča na učenca 

in njegove zmožnosti za učenje. To pomeni spremembo paradigme, ki je usmerjena k virom 

in rešitvam, pri tem pa je pomembno raziskovanje in sodelovanje učenca. Učenje je neke vrste 

delovni odnos, v katerem sodelujeta oba, učenec kot ekspert iz izkušenj in učitelj kot spoštljiv in 

odgovoren zaveznik (Čačinovič Vogrinčič, 2008, str. 12). 

L. Šugman Bohinc (2013) opisuje pogled na zgodovino odnosov med odraslimi in otroki v za-

hodni kulturi, ki kaže na vrsto predsodkov do otrok, ki smo jih do današnjih dni po njenem 

mnenju v precejšnji meri odpravili, dodajamo pa nove. V »raziskavah o otrocih« so pogosto 

izvzeti otroci, saj o njih govorijo odrasli, ki konstituirajo pomene drugače kot otroci. Zato je po-

udarila delo Carol Gilligan, ki se je posvečala tudi proučevanju etike v skupnosti in medosebnih 

odnosih in je uvedla tako imenovano metaforo glasu, ki se je postopoma uveljavila kot prispo-

doba za prispevek otrok v procesu pomoči. To pomeni premik pri delu z otroki v kontekstu po-

moči; od pogovora o otrocih smo prešli k pogovoru z otroki. Metafora glasu omogoča, da je po-

zornost usmerjena na otrokovo individualnost in vire, kar so po mnenju avtorice sistematično 

zanemarjali pristopi pomoči, ki so izhajali iz medicinskega pogleda (prav tam, str. 65–67). Zato 

so pomembne paradigmatske spremembe in spremembe prevladujočih diskurzivnih praks, da 

bi lahko razvili učinkovit sistem pomoči učencem v šoli, o čemer bom pisala več v nadaljevanju. 
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 2.1.2 Ključne teorije in koncepti v vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi 

potrebami 

Različni koncepti vzgoje in izobraževanja so se razvili na podlagi različnega razumevanja in vre-

dnotenja ključnih dejavnikov: učitelja, učenca, programa in tehnologije s pripomočki (Galeša, 

1995). Različni avtorji jih različno poimenujejo in različno vrednotijo njihovo vlogo. 

Zaradi boljše preglednosti jih predstavljam v spodnji tabeli (tabela št. 2).

Tabela 2: Opis različnih konceptov vzgoje in izobraževanja, njihove bistvene značilnosti in vloga 
učitelja in učenca v njih

KONCEPCIJA BISTVENE ZNAČILNOSTI ZNAČILNOSTI PREDNOSTI UČITELJ OTROK-UČENEC

INSTRUMENTALNA Produktivnost, 
komercializem, elitizem, 
profesionalizem. 
Izobraževanje je 
instrument družbe 
oziroma vladajočih v 
družbi.

Šola z razredi, poučujejo 
se predmeti, ki so 
socialno sprejemljivi in 
komercialno uporabni. 

Program V odnosu 
do otroka je 
dominanten, 
glede na družbo 
in program 
pa pasiven in 
podrejen.

Pasivno bitje, 
otrok je objekt.

TRANSMISIJSKA Osnovne predpostavke 
podobne instrumentalni, 
večji poudarek transmisije 
in vrednostnega sistema 
– verovanje in druge 
ideološke komponente 
v totalitarni družbi, za 
ohranitev oblasti za vsako 
ceno in na vsak način.

Značilno za družbe, ki so 
pod vplivom ideologije in 
niso dovolj pluralistično 
usmerjene (npr. SZ v 
času Stalina ali Nemčija v 
času Hitlerja).Nacistična, 
fašistična, rasistična 
koncepcija vzgoje in 
izobraževanja

Program in 
vladajoča 
skupina

V odnosu 
do otroka je 
dominanten.

Pasivno bitje

INTRINSIČNA Prevrednotenje odnosa, 
negacija programa in 
organizacije

Pomembni so odnosi, 
počutja in ne toliko 
produktivnost in 
materialne dobrine.

Metoda in 
posameznik

Učitelj je 
spremljevalec, 
usmerjevalec 
in svetovalec – 
sledi otroku.

Visoka stopnja 
aktivnosti 
otroka, učitelj 
sledi otroku.

RAZVOJNO 
INDIVIDUALIZACIJSKA

Optimalni razvoj 
posameznikovih 
potencialov brez 
indoktrinacije

Otrok je aktiven, 
radoveden, ustvarjalen in 
sposoben odločanja.

Ustvarjanje 
ustreznih 
pogojev za 
razvojne 
potrebe otrok – 
program zajema 
tudi potrebe 
otrok.

Organizator, 
koordinator, 
komentator 
katalizator, 
terapevt; učitelj 
ima ustvarjalno 
in avtonomno 
vlogo pri svojem 
delu. 

Otrok je 
pomembnejši 
kot program. 

Iz tabele št. 2 je razvidno, da glede na vlogo učitelja in učenca v navedenih konceptih vzgoje in 

izobraževanja daje instrumentalni koncept prednost programu, učitelj je v odnosu do otroka 

dominanten, represiven, glede na družbo in program pa pasiven in podrejen (koncepcija šole z 

razredi). V transmisijski koncepciji se daje prednost programu in vladajoči skupini. Intrinsična 
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koncepcija sledi metodam in posamezniku, vloga učitelja je zmanjšana v spremljevalca, usmer-

jevalca in svetovalca. Razvojno individualizacijska koncepcija daje prednost razvojnim potrebam 

otroka, pri tem ima učitelj ustvarjalno in avtonomno vlogo pri svojem delu. Ta koncepcija daje 

prednost otroku pred programom. Pri tem je pomembno, da program zajema tudi potrebe otrok. 

Konec prejšnjega stoletja (Galeša, 1995) je bila z vidika učiteljeve vloge v izobraževanju še vedno 

prevladujoča instrumentalna (razredna) koncepcija, ki bi se morala spreminjati v smeri razvojno-

individualizacijske koncepcije vzgoje in izobraževanja oz. v smeri inkluzivne šole oz. šole za vse.  

Po mnenju Galeše (1995) daje razvojno-individualizacijska koncepcija prednost posamezniku z 

zrelativizirano vrednostjo programa in metod. Učitelj je organizator, koordinator, komentator, ka-

talizator in terapevt. Ima ustvarjalno in avtonomno vlogo pri svojem delu (Galeša, 1993, str. 20–21).  

V načrtovanju gre torej za premik od programa, ki zajema bolj družbene potrebe, na program, ki 

zajema tudi potrebe otrok. To pomeni, da je otrok po tem konceptu najpomembnejši. Za ta koncept 

je značilen interpersonalni model poučevanja in učenja, po katerem mora učitelj upoštevati inter 

in intra individualne razlike (razlike med učenci in v učencih). Otroci morajo imeti že v zgodnjem 

razvoju ustrezne vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki bodo pospeševale njihov optimalni razvoj.  

Za tak razvoj otroka pa je pomemben tudi socio-emocionalni razvoj. Zato je pomembna spremem-

ba pojmovanja deficita, ki ga moramo opustiti, saj je usmerjen le v primanjkljaje in nezmožnosti 

otrok. Galeša (1995) ga poimenuje socialno-pedagoški model, ki bo omogočal razvoj šole za vse 

otroke (prav tam, str. 31). Tako meni tudi B. Caf (2015, str. 23), ko zapiše, da če bodo še naprej 

usmerjeni koncepti le v primanjkljaje in nezmožnosti otrok, od otroka ne moremo pričakovati kaj 

več, saj učitelj s tem znižuje pričakovanja in mu tudi omejuje zmožnosti za njegov nadaljnji razvoj.

 2.1.2.1 Teorije z vidika pojmovanja primanjkljaja, ovire oz. motnje

Z vidika pojmovanja primanjkljaja, ovire oz. motnje so v vzgoji in izobraževanju prav tako obstajale 

različne teorije. Po mnenju Galeše (1993) je bila interakcijska teorija sprejeta kot najbolj verjetna 

teorija. Po njej različni strokovnjaki zelo različno razlagajo primanjkljaj, šibkost, motenost in po-

sledice motenj, kot glavni vzrok za neuspeh otrok je po njihovem mnenju motnja oziroma otrok, ki 

ima motnjo. To pojmovanje prepoznamo tudi v tako imenovanem patognomoničnem (simptomat-

skem) prepričanju, ki temelji na predpostavki, da je rezultat izobraževanja raziskovanje »patologije« 

posameznika (Sarason in Doris, 1979; Stanovich in Jordan; 1998). Značilnost tovrstnega prepričanja 

temelji na nerazlikovanju med primanjkljajem, ki nastane v interakciji med otrokom in neustreznim 

delovanjem otrokovega okolja. Ne upošteva, da je učenje socialni pojav in da je otrokovo vedenje 

(torej tudi motnja) produkt interakcije med otrokovim organizmom in okoljem, v katerem biva.
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Z vidika opredeljevanja primanjkljaja, ovire oz. motnje A. Mikuš Kos (2015, str. 57) navaja, da 

je diagnoza socialno konstruirana oznaka ali klasifikacija tistega vedenja, ki ne ustreza social-

nim normam, pričakovanjem in zahtevam do posameznika. Navaja primer, da se po tej teoriji 

mnogi ne strinjajo, da so npr. težave na področju pozornosti in koncentracije, specifične učne 

težave in Aspergerjev sindrom s klasifikacijo opredeljena stanja, bolezni ali motnje. Po njiho-

vem mnenju namreč ovirajo posameznika in so s tem moteče za okolje v interakciji z druž-

benim ali institucionalnim okoljem. To pomeni, da v določeni družbi, v kateri veljajo norme 

glede urejenosti, samokontrole in predvidljivosti, otroci z nezanesljivim intelektualnim delo-

vanjem odstopajo v negativnem smislu. V nadaljevanju je avtorica navedla, da se bodo zaradi 

spreminjajočih zahtev šole pojavljale nove »patologije«, ki bodo z uvrstitvijo v sistem bolezni 

omogočile otroku pravico do pomoči in olajšave. Zato meni, da je vse odvisno od družbenega 

in kulturnega konteksta oz. socialnega dogovora, kje bo meja med individualno različico in 

boleznijo (prav tam, str. 57–58). 

Primeri v raziskovalni študiji (Jordan-Wilson in Silverman, 1991, v Jordan, Kircaali-Iftar in 

Diamond, 1993) so pokazali nekatere značilnosti učiteljeve obravnave otrok v okviru pouka. 

Pri učiteljih s simptomatskim prepričanjem je bilo malo interakcije med njim in otrokom, pri-

sotno je bilo pomanjkanje povezave med ocenjevanjem in kurikulom. Učitelji so imeli malo 

stikov s starši. Med učitelji, ki imajo patognomonično (simptomatsko) prepričanje, obstaja 

mišljenje, da je raznolikost v razredu dejstvo, ki ga morajo s svojim delovanjem le še zmanjša-

ti. To pomeni popolno izključevanje okolja, v katerem otrok prebiva in deluje. Na drugi strani 

pa je skupina učiteljev s tako imenovanimi interventionističnimi prepričanji. Ti učitelji izha-

jajo iz predpostavke, da so učenčeve učne težave rezultat interakcije med učencem in okoljem. 

Učitelji poskušajo predhodno delovati v smislu timskega sodelovanja, povezujejo ocenjevanje 

s kurikulom in metodami poučevanja in pogosto komunicirajo s starši (prav tam, 1993, str. 

201). Torej učitelji z interventionističnimi prepričanji upoštevajo otrokovo socialno okolje in 

verjamejo, da je učenje tudi socialni pojav. To prepričanje učiteljev lahko povežem z razvojno-

individualizacijskim konceptom, ki daje prednost učencu, pri čemer ima učitelj avtonomno 

vlogo pri svojem delu. 

Medicinski model, ki temelji na poudarjanju posameznikovih težav, motenj, okvare itn., je za-

menjal socialni model diagnosticiranja in vključevanja (Smythe, 2004, v Magajna, 2011b). L. Ma-

gajna, M. Kavkler in J. Košir (2011) menijo, da je to proces, ki se spreminja v okviru širših para-

digmatskih sprememb. Model prepoznavanja in obravnave OPP je narekoval tudi spremembo 
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modela njihovega vključevanja in obravnave. Tako ni v ospredju več »prizadetost, defekt, mo-

tnja, okvara«, temveč je v večini držav Evropske unije od leta 1991 sprejet socialnointegrati-

ven model vključevanja (Kavkler, 2011). Meijer, Soriano in Watkins (2003) ga pojmujejo kot 

enega izmed najpomembnejših modelov, ki vpliva na razvoj inkluzivne prakse. Tudi M. Kav-

kler (2011) izpostavlja, da ta model vpliva na mednarodne in nacionalne dejavnike oblikovanja 

inkluzije, vplival pa je tudi na večjo pozornost politike v Evropski uniji in drugod po svetu 

do oseb s posebnimi potrebami (prav tam, str. 13). Na pomembnost socialnega konteksta, v 

katerem nastanejo motnja, okvara, nezmožnost, se namreč pogosto pozablja. Odgovornost za 

neuspeh se prenaša na posameznika, pripisuje se njegovim motnjam in primanjkljaju, ne pa šoli. 

To pomeni, da se mora spremeniti učenec, če želimo, da bo uspešen, in ne šola (Peček, 2011).  

Za uspešnost vključevanja OPP so pomembni socialni kontekst, njegovo celostno funkcionira-

nje in ustrezno okolje in pomoč, ki je zanj organizirana (prav tam, str. 362). 

 2.1.3 Ključni dejavniki v konceptu vzgoje in izobraževanja OPP 

V konceptu vzgoje in izobraževanja OPP se prepletajo in so v medsebojni odvisnosti ključni na-

slednji dejavniki: otrok (s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami), učitelj ali specialni 

pedagog, program in pripomočki s tehnologijo (Galeša, 1993). 

Kot sem že opisala, je iz koncepcij razvidno, da imajo učitelj, otrok in program v različnih kon-

cepcijah različne pomene in vlogo, v različnih razvojnih obdobjih in družbenih ureditvah so bili 

različno pojmovani, vrednoteni, pripisovala se jim je tudi dokaj različna vloga. Vzgojno-izobraže-

valni proces v šoli pa je odvisen od tega, kakšno vlogo dajemo navedenim dejavnikom – otroku, 

učitelju, programu in tehnologiji s pripomočki, pri tem pa je pomembna uravnotežena interakcija 

med njimi (prav tam, str. 16). 

Najpomembnejši dejavnik je otrok, ki v največji meri tudi določa vzgojno-izobraževalni rezul-

tat. V nasprotju z instrumentalno koncepcijo, po kateri je otrok pasivno bitje in morajo namesto 

njega odločati učitelji, starši in šola, je v intrinsični in razvojno-individualizacijski poudarjena 

visoka stopnja aktivnosti otroka, ki se s starostjo in razvojem otroka spreminja. Mlajši ko je uče-

nec, nižja je vrednost njegove aktivne vloge, pri čemer je, ne glede na starost, v njegovem razvoju 

aktivna vloga vedno najpomembnejša. V sodobni šoli se vse bolj poudarja otrokova aktivna 

vloga, še posebej z vidika soodločanja v konceptu soustvarjanja pomoči.
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Galeša (1993) izpostavi učitelja kot drugi najpomembnejši dejavnik, ki je ključen v koncep-

tu vzgoje in izobraževanja OPP. Zanj so pomembne njegove osebnostne lastnosti (spoznavne, 

emocionalne, socialne in motivacijske), strokovna usposobljenost, življenjska usmerjenost, od-

nos do sebe in otrok, avtonomnost in ustvarjalnost. V instrumentalni koncepciji je učitelj v 

odnosu do otroka dominanten, represiven, glede na družbo in program pa pasiven in podrejen 

(koncepcija šole z razredi). V intrinsični koncepciji pa se sledi metodam in posamezniku, vloga 

učitelja je zmanjšana v spremljevalca, usmerjevalca in svetovalca. 

Da je učitelj lahko aktivni ustvarjalec inkluzivne prakse, mora imeti za uspešno pedagoško 

delo v razredu različno znanje, spretnosti in tehnike. Biti mora čim bolj didaktično usposo-

bljen, hkrati pa mora biti usposobljen tudi za poučevanje socialnih veščin in samozaupanja v 

razredu (Peček, 1999, str. 366). Zato mora imeti učitelj profesionalno vlogo, ki ga postavlja v 

središče učnega procesa. To pomeni, da mora imeti učitelj poleg ustrezne ravni ozko strokov-

nega znanja tudi dovolj znanja za spoznavanje učencev, njihovih posebnosti in identifikacijo 

njihovih potreb. 

M. Novak (2005) meni, da mora imeti učitelj dovolj znanja za ustrezno prilagajanje učenčevim 

potrebam in posebnostim, za načrtovanje učnega procesa in odločanje za metode dela v skladu 

s cilji, potrebami in posebnostmi učencev. Učitelj se tako pojavlja v dveh vlogah, in sicer kot 

učitelj tehnik, ki čim bolj učinkovito dosega od zunaj zastavljene cilje, in reflektivni učitelj, ki 

je razmišljujoč praktik, raziskovalec in razvijalec lastne prakse (Anderson, 1995; Novak, 2005). 

Učinkovito poučevanje (Fischer, 2006) pa ni odvisno le od osebnostnih lastnosti učitelja, mar-

več tudi od njegove usposobljenosti za diferencirano in individualno vzpodbujajoče vodenje in 

oblikovanje učnega okolja. Pedagoškega delovanja, ki je kakovostno, ciljno usmerjeno in učen-

cem naklonjeno, se je mogoče tudi naučiti (Weinert in Helmke, 1996, v Fischer, 2006, str. 37), 

in sicer v kakovostnem modelu izobraževanja učiteljev, ki naj bi zagotovil ustrezne standarde 

in kompetence. O pomenu izobraževanja učiteljev in pridobivanja kompetenc bom podrobneje 

pisala v naslednjih poglavjih.

 2.1.3.1 Vloga programa oz. kurikularnega okvirja pri oblikovanju inkluzivne koncepcije 

vzgoje in izobraževanja

V razvojno individualizacijski koncepciji (Galeša, 1993) program ni fiksiran, ima relativno vre-

dnost, učitelj ga lahko spreminja glede na otrokove potrebe oziroma glede na posameznega 
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otroka. V novih konceptih vzgoje in izobraževanja je vrednost programa po mnenju Galeše bolj 

odvisna od vloge učenca in učitelja kot obratno: »/…/ Kvaliteten učitelj lahko ima dober pouk 

tudi ob slabem programu in obratno, slab učitelj ima lahko slab pouk ob dobrem programu /…/« 

Nadalje meni, da bi moral biti program sestavljen iz različnih področij, načinov dela in takšnih 

aktivnosti, ki bi razvijale tako strokovne kot človeške kompetence za opravljanje dela (prav tam, 

str. 50). To pomeni, da bi pri posamezniku razvijali tako emocionalni kot tudi socialni razvoj, 

hkrati pa je to osnova za novo inkluzivno koncepcijo vzgoje in izobraževanja. 

V odnosu med izobraževanjem v specialnih ustanovah in vključevanjem otrok v učna okolja Ka-

ufmanov model (Galeša, 1993, str. 45) loči tri tipe učnih okolij, in sicer redni razred, v katerem 

se učenec šola, redni razred z občasnim vključevanjem v specialni razred z individualiziranim 

poukom, ki omogoča več prilagoditev za učence z izrazitejšimi učnimi težavami, in specialni 

razred. Podoben model organizacije s poudarkom na načelu najmanj restriktivnega okolja je 

kaskadni model avtorice E. Deno (1970). Model vključuje sedem stopenj, pri čemer je na prvi 

stopnji učenec vključen v redni razred z dodatno strokovno pomočjo ali brez nje, na peti stopnji 

pa učenec obiskuje pouk v specialni ustanovi. Šesta in sedma stopnja pomoči sta namenjeni 

tistim otrokom, ki potrebujejo medicinsko oskrbo in pomoč (Deno, 1970). Ker želimo preseči 

paradigmo motenosti in jo zamenjati s paradigmo vključevanja v program, je pomembna tudi 

možnost prehodnosti med programi navzgor (Galeša, 1993, str. 45), hkrati pa tudi strokovni 

premislek na oblikovanje ustreznega modela kurikula za vse učence. 

Tudi Mitchell (2015) meni, da lahko najdemo odgovor na vprašanje, kako učiti učence v inklu-

zivnih pogojih načrtovanja in poučevanja v ustreznem modelu kurikula z različnimi možnost-

mi prilagoditev in modifikacij. Nekateri raziskovalci zagovarjajo uporabo univerzalnega načrta 

poučevanja (angl. Universal Design for Learning – UDL), vendar le kot učiteljevo osnovo za na-

črtovanje fleksibilnega kurikuluma in poučevanja (Brownell, Smith, Crockett in Griffin, 2012, v 

Mitchell, 2015). Kurikulum mora biti dostopen vsem učencem, torej tudi učencem s posebnimi 

potrebami. V inkluzivnih razredih so učenci namreč na različnih razvojnih stopnjah, kar pome-

ni, da potrebujejo različne stopnje poučevanja in/ali prilagoditev. 

Na Škotskem in v Ameriki si prizadevajo za možnosti sodelovanja vseh učencev v skupnem kuri-

kularnem okvirju, ki bo zagotovil primerno pomoč (Riddel, Tisdall, Kane in Muldering, 2006, v 

Mitchell, 2015). To pomeni, da bi morali učitelji načrtovati za učenca primeren program, tako da 

lahko sledi njegov tempo učenja enotnemu nacionalnemu okviru programa (prav tam, str. 15). 
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Pri tem je pomembna tudi povezava individualiziranega programa (IP) z osnovnim kurikulu-

mom, kar je predmet raziskovanja različnih raziskovalcev. 

Fisher in Frey (2001, v Mitchell, 2015) sta opisala študijo primerov vključevanja OPP, ki so imeli 

posebne vzgojno-izobraževalne potrebe, v osnovni kurikulum v različnih razredih. Ugotovila 

sta, da so ti učenci dosegli osnove programa s primernimi prilagoditvami in modifikacijami 

(vsebina je spremenjena tako, da so standardi znanja prilagojeni glede na pričakovanja, kaj se 

mora učenec naučiti ali prikazati, predmet pa ostaja enak) kljub nepovezanosti individualizira-

nega programa in kurikula. Merilo je torej standardni kurikulum, ki je prilagojen in spremenjen 

glede na sposobnosti in potrebe vseh učencev. To v primeru OPP pomeni, da je primerno dife-

renciran glede na potrebe in zmožnosti posameznega učenca (prav tam, str. 17). 

Skupni kurikularni okvir za vse učence je opredeljeval v sklopu diskurza inkluzije tudi Skid-

more (2002). Na podlagi študij primerov dveh angleških sekundarnih šol je prepoznal dve obliki 

nasprotujočega si pedagoškega diskurza, ki ju je opredelil kot diskurz odklona (deviance) in 

diskurz inkluzije (Skidmore, 2004, str. 113; Lesar, 2009, str. 119). V iskanju razlik med obema je 

ugotovil, da diskurz odklona pripisuje težave pri učenju individualni patologiji posameznika, 

pogled na učenca skozi pedagoški diskurz (izobraževanje z neznanim koncem) daje poudarek 

kvaliteti odnosa med učiteljem (tutorjem1) in učencem. Učenčev (ne)uspeh in (ne)zadovoljstvo 

se zrcalita skozi šolsko organizacijo pouka, kurikulum in pedagogiko. 

Bela knjiga (Košir, Bužan, Hafnar et al., 2011, str. 296) prav tako navaja različne sisteme vzgoje in 

izobraževanja, ki imajo določene nacionalne kurikularne okvirje. Na Finskem imajo nacionalni 

kurikularni okvir, v Avstriji nacionalni učni program, na Švedskem in Norveškem pa enotni 

nacionalni program; te nato prilagodijo glede na posebnosti šole, okolja in učenca (opredelijo 

cilje glede na potrebe in zmožnosti učenca) (prav tam, str. 296–297).

 

Ugotovim lahko, da se tudi skozi sistem vzgoje in izobraževanja posamezne države in opredeljen 

kurikularni okvir lahko prepozna, ali država sledi inkluzivni paradigmi in pedagoškemu dis-

kurzu. Pomembno je, da se pri načrtovanju programa sledi otrokovim vzgojno-izobraževalnim 

potrebam, sposobnostim in zmožnostim, in ne primanjkljaju, oviri oz. motnji, ki bi narekovala 

usmeritev v program. 

1 Avtor izraz tutor uporablja glede na splošno uporabljen termin v britanski literaturi, tutor kot sinonim za učitelja 
oz. mentorja.
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Različne teorije so vplivale na koncept vzgoje in izobraževanja OPP in posledično oblikovale 

tudi različne pristope pri poučevanju. Kognitivni konstruktivisti so odigrali pomembno vlogo 

pri izobraževanju OPP, še posebej pri otrocih, ki so imeli primanjkljaje na področju senzorike in 

gibanja (Fraiberg, 1977, v Igrić, 2015; Gallagher, 2004, v Igrić, 2015, str. 45). Programi zgodnje 

obravnave so pokazali pomembnost perceptivno-motorične stimulacije, ki je pomembna za ko-

gnitivni razvoj in razvoj jezika in govora. To je omogočilo boljše razumevanje in spoštovanje ra-

zvojnih razlik kot tudi spoznanja o pomembnosti aktivnega sodelovanja učenca v okolju (Igrić, 

2015). Med kognitivno konstruktivnistične teorije sodi tudi razvojna teorija, katere utemeljitelj 

je Jean Piaget. Njegova teorija temelji na posameznih fazah kognitivnega razvoja, in sicer so to 

senzomotorna faza, predoperativna faza, faza konkretnih operacij in faza formalnih operacij, 

in je imela pomemben vpliv na izobraževanje. Poudarja usmerjenost izobraževanja k otroku in 

učenju z različnimi materiali in zanimivimi raziskovalnimi problemi. Pri tem morajo biti me-

tode poučevanja in materiali primerni otrokovi razvojni dobi. Kurikulum mora slediti otro-

kovim razvojnim fazam. To pomeni, da je v ospredju odločitev o najustreznejšem programu, ki 

temelji na otrokovih sposobnostih, in ne na značilnostih skupine, ki ji otrok pripada, kar je po 

mnenju avtorice v nasprotju s kategorizacijo otrok (Igrić, 2015, str. 39).

Drugi pristop k poučevanju pa temelji na socialnem konstruktivizmu, ki ima osnove v sociokul-

turni teoriji Vygotskega (1968). Vygotsky je menil, da je pri otrocih s kognitivnimi in jezikov-

nimi primanjkljaji, vključenih v specialne ustanove, osredotočenost na specialno izobraževanje 

in primanjkljaj in socialno izključevanje otrok, namesto na njihove zmožnosti. Zagovarjal je 

individualizirani izobraževali pristop in uporabo sistema znakov pri poučevanju vsebin, ki se 

jih učijo vsi učenci. V 21. stoletju je prišlo v svetu do širokega razmaha uporabe tega pristopa 

tako v izobraževanju kot rehabilitaciji OPP. Uporaba konstruktivistične teorije v inkluzivnem 

izobraževanju (Kugelmass, 2007) se manifestira v adekvatni podpori, adaptaciji, modifikaciji in 

diferenciaciji splošnega kurikula v običajnih pogojih »večinske šole«.

Tudi M. Schmidt in B. Čagran (2006) sta navedli, da je najboljši način podpore pri učenju v 

inkluzivnih razredih pri vključevanju gluhih in naglušnih učencev socialno konstruktivistični 

model učenja in poučevanja, ki spodbuja interakcijo med učenci in učitelji. To pomeni razvijanje 

nove kulture sodelovanja v šolskem okolju in skupne napore vseh učiteljev in drugih strokovnih 

delavcev, ki lahko edino na tak način spreminjajo tradicionalne načine vzgojno-izobraževalnega 

dela in zakoreninjene navade in stališča. 
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A. Mikuš Kos (2015) meni, da je s teorijo socialnega konstruktivizma tesno povezan tudi koncept 

nevro-različnosti, kar je povezano s spreminjajočimi zahtevami šole in pojavom novih »patolo-

gij«. Meni, da mnogi pojavi, ki se jim v družbenem kontekstu pripisuje značaj motnje ali bolezni, 

predstavljajo zgolj različice v možganskem delovanju ali strukturi, zaradi česar je naše mišljenje, 

vedenje in odzivanje specifično. Zato bi morale stroke o tem več razmišljati in bolj pozorno po-

stavljati »diagnoze« tistim otrokom, ki ne delujejo zadovoljivo v šolskem prostoru. Diagnoza je 

po njenem mnenju pogosto postala stanje, ki omogoča otroku pravico do olajšav, pomoči, korek-

cije in zdravljenja. Sistem (npr. učitelj v šoli) se zaradi tega otroku prilagaja, je strpnejši, otroku je 

v šoli lažje, ker bo učitelj neko njegovo lastnost (npr. počasnost) pripisoval motnji. Zato meni, da 

je pomemben družbeni in kulturalni kontekst in socialni dogovor pri razločevanju med individu-

alno posebnostjo posameznika in opredeljevanjem motnje (prav tam, str. 58–59).

 2.1.4 Od medicinskega k pedagoškemu diskurzu usmerjanja otrok s 

posebnimi potrebami 

Kroflič (2003, str. 27) diskurz2 opredeljuje kot interpretacijo določenega pojava oz. projekta 

(npr. vključevanje otrok s posebnimi potrebami v »večinsko šolo«). Fulcher (1989) je v zvezi 

z obravnavo posebnih potreb identificirala štiri diskurze politike ukvarjanja z marginalizira-

nimi skupinami oseb s posebnimi potrebami: medicinski diskurz, diskurz usmiljenja, diskurz 

dopustnosti in diskurz pravic (Peček, 1999, str. 360; Kroflič, 2003, str. 86). Poleg teh M. Peček 

(1999, str. 360) navaja še pedagoški diskurz, ki se uporablja predvsem v zvezi z izobraževanjem 

učencev s posebnimi potrebami. Izza diskurzivnih praks se po mnenju Krofliča (2010) vedno 

skriva določena politika pripoznanja; tako na primer medicinski diskurz izpostavlja pomen di-

agnoze poškodbe in s tem posebne potrebe posameznika, za katere lahko ustrezno poskrbijo le 

specialisti (prav tam, str. 10). 

I. Lesar (2007, str. 94) je s shematičnim prikazom pojasnila, kako se nezmožnost, ki je značil-

na za medicinski diskurz (Fulcher, 1989, Peček, 1999), pogosto kombinira tako, da konstituira 

zakonodajne odločitve, poročila, izobraževalne in druge prakse. Iz diskurza integracije izhajata 

profesionalizem (stroka – medicina, psihologija, specialna pedagogika, sociologija ...) in demo-

kratizem, za katerega je značilen pedagoški diskurz. Slednji je ključen za inkluzijo.

2 Diskurz: lat. discursus, razgovor, razpravljanje, govor, predavanje, v fil. sklepanje, razčlenjevanje (F. Verbinc: Slovar 
tujk, 1989, str. 152).
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G. Fulcher (1989, str. 50–51) opredeljuje dva ključna diskurza, ki sta značilna za integra-

cijsko politiko, in sicer sta to profesionalizem in demokratizem. Za profesionalni diskurz 

je značilen govor o obsežnejšem strokovnem znanju profesionalcev, ki naj bi se znali čim 

bolj primerno odzivati na učenca z določenimi primanjkljaji, ne vključuje pa premisleka 

glede spreminjanja rednih praks poučevanja. Praksa profesionalnega diskurza vključuje tudi 

natančno oceno posameznikovih nezmožnosti, ločen kurikulum, ločeno izobraževanje za 

učitelje in ločene administrativne strukture znotraj izobraževalnih aparatov, ki urejajo to 

področje (Lesar, 2007, str. 94). 

Kroflič (2010) meni, da se tudi za najnaprednejšega med diskurzi nezmožnosti, to je diskurz 

pravic, lahko vprašamo, ali je ta diskurz najučinkovitejša strategija v modernih socialnih državah 

za doseganje polnopravnega državljanstva tistih, ki so trenutno izključeni iz položaja subjektov 

lastnih pravic (Fulcher, 1989; Lesar, 2008). Diskurz pravic postavlja bolj kot potrebe v ospredje 

DISKURZ NEZMOŽNOSTI

USMILJENJAMEDICINSKI PRAVIC

poškodba, nezmožnost, 
individualna značilnost, 

profesionalni pristop

sočutje, skrb za odvisne totalne 
institucije, profesionalni pristop 

pravice, želje porabnika,  
družbena strukturiranost,  

gibanje za neodvisno življenje

LAIČEN

strah, predsodki, pomilovanje, 
ločeni zavodi kot dobronamerni, 

zanikanje polne avtonomije

DISKURZ INTEGRACIJE

PROFESIONALIZEM DEMOKRATIZEM

Katera stroka je odločilna? 
(medicina, psihologija, specialna 

pedagogika, sociologija)

Pedagoški diskurz

Slika 1: Osnovne značilnosti in razmerja med različnimi diskurzi na področju posebnega izobraže-
vanja (Lesar, 2007, str. 94.)
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želje porabnika. Ključni koncepti, iz katerih izhaja, so diskriminacija, izključevanje in (v Ame-

riki in Britaniji) zatiranje. V deželah, kjer ni ustavnih in zakonodajnih pogojev za te pravice in 

kjer so druge institucionalne osnove za realizacijo pravic minimalne, kot so na splošni ravni v 

Angliji in Avstraliji, takšen diskurz predstavlja bolj moralno kot politično držo, kar ugotavlja I. 

Lesar (2007, str. 91).

Prevladujoči diskurz v Sloveniji je po mnenju M. Peček (1999, 2001) medicinski diskurz. Zanj 

so značilni po G. Fulcher (1989) naslednji pojmi: zdravstvene poškodbe (impairment), funk-

cionalna nesposobnost/nezmožnost (disability) in socialna oviranost (handicap) (prav tam, 

str. 22). Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v »večinsko šolo« je sicer možno tudi na 

podlagi medicinskega diskurza, pri čemer v tem primeru govorimo, da je integracija le novo 

ime za posebno izobraževanje (Fulcher, 1989, str. 55–56), saj je poudarek še vedno na special-

nih profilih, ki znajo edini strokovno delati s to populacijo otrok. M. Peček (1999) poudarja, 

da je potrebno vse navedene pojme postaviti v ustrezen socialni kontekst, v katerem nek pri-

manjkljaj, ovira oz. motnja nastane, kar pa je problem medicinskega diskurza, ki na to pogo-

sto pozablja. Pri tem izpostavi razumevanje integracije, ki izhaja iz medicinskega diskurza in 

ločuje učence na tiste, ki imajo motnje, in na tiste, ki jih nimajo, v primerjavi z integracijo, ki 

izhaja iz pedagoškega diskurza in postavlja v ospredje učenca, ki si prizadeva doseči znanje. 

Pri tem je torej merilo učni program.

Ključni pojmi, ki so značilni za medicinski diskurz in jih lahko povežem s področjem usmerjanja 

otrok s posebnimi potrebami (Galeša, 1995), so: otrok s težavo ali motnjo, poškodbe vida, po-

škodbe sluha, duševna prizadetost, cerebralna paraliza, zdravnik kot najvišja avtoriteta, terapija, 

zdravilo … (prav tam, str. 30). Otrok je po tem modelu obravnavan kot problem, poudarjena je 

njegova odvisnost, ki je podprta s stereotipi prizadetosti, ki izziva usmiljenje, strah in pokrovitelj-

ski odnos. To je povezano z diskurzom usmiljenja, ki izpostavi »tragično usodo« posameznika in 

s tem izzove usmiljenje in »potrebo po pomoči«, pri čemer obravnavano osebo potiska v položaj 

odvisnosti in od nje terja hvaležnost za ponujeno pomoč (Kroflič, 2010, str. 10). Medicinski dis-

kurz povezuje poškodbo in nezmožnost, pri tem pa so posameznikove bolezni, težave oz. nespo-

sobnosti njihove lastnosti.

Osnova za inkluzivno izobraževanje pa je pedagoški diskurz, ki ga je kot najbolj konstruktivne-

ga na področju posebnega šolanja prva razvila G. Fulcher (1989). Temelji na učljivosti učenca, 

pojasnjevanju učenčevih vzgojno-izobraževalnih primanjkljajev, odgovornosti šol, teoriji učnih 



Natalija Vovk Ornik   VLOGA UČITELJA V PROCESU USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

25

veščin in modelu kurikuluma. Učljivost učenca v pedagoškem diskurzu avtorica razume kot od-

prte možnosti vsakega učenca za učenje, vzrok učenčevih vzgojno-izobraževalnih primanjklja-

jev se ne pripisuje učencu, temveč programu, odgovornost šol temelji na razvijanju učinkovite 

poučevalne prakse, kurikulum pa mora biti dostopen za vse učence (Skidmore, 2002). 

Pedagoški diskurz ne temelji na določanju motnje, temveč na tem, kako učiti učenca, ki ima 

težave z učenjem. Temeljno izhodišče je torej, kako se učenec razvija, uči, česa se je sposoben 

naučiti, katera znanja so zanj bistvenega pomena. Šele iz tega se potem izhaja, kje ima otrok 

največ možnosti, da postavljene cilje doseže, in kakšno pomoč pri tem potrebuje, da bo svoj 

primanjkljaj lahko kompenziral in premagal motenost, ki izhaja iz primanjkljaja. Učitelj se pri 

tem osredotoča na vprašanja (Biklen, 1985, v Fulcher, 1989, str. 56): kaj lahko učenec naredi; na 

kakšen način se uči, kaj potrebuje za učenje, da bo kolikor mogoče polno soudeležen član obi-

čajne družbe. Temeljni poudarek je na vseh otrocih in mladostnikih, ki so najprej učenci (Peček, 

1999, str. 367; Lesar, 2007, str. 95). 

To pa zahteva drugačno usposobljenost učiteljev, tako rednih kot tudi specialnih, kar pa ne 

pomeni, da se morajo učitelji čimbolj didaktično-metodično usposobiti za tehnično raznolike 

prilagoditve poučevanja (Fulcher, 1989, str. 277; Peček, 1999, str. 366). Pomembno je, da ni pou-

darek le na poznavanju posameznih tipov motenosti, temveč na tem, kako učiti učence, ki imajo 

težave z učenjem, v nasprotju s profesionalnim diskurzom, ki izhaja iz osredotočenosti na ne-

zmožnost in vodi do vprašanja, kot npr. ali lahko poučujem otroka s to vrsto nezmožnosti, če pa 

nisem usposobljen za tako delo? Pri tem pa je bistvena osredotočenost na pedagoške probleme 

in prijeme (Peček in Lesar, 2006, str. 100). Tudi Opara (2005) navaja, da bistveno spremenjena 

podlaga za prepoznavanje otrok s posebnimi potrebami vse bolj poudarja pomen vzgojiteljev in 

učiteljev pri ocenjevanju in opisovanju otrokovega razvoja. V pedagoškem diskurzu se spremi-

nja merilo: merilo ni motnja, temveč program.

Značilnosti profesionalnega diskurza se kažejo tudi na ravni ločenega usposabljanja učiteljev 

rednih in specialnih institucij (Lesar, 2007, str. 95). Na specializacijo študijskih programov pri 

nas, ki pri izobraževanju učiteljev ne podpira inkluzivne prakse, so opozorili Medveš (2003),  

M. Peček in I. Lesar (2006). 
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Tabela 3: Razlike med diskurzom odklona in diskurzom inkluzije (Povzeto po Skidmore, 2002)

Dimenzija Diskurz odklona Diskurz inkluzije

Učljivost učenca Mesto posameznika temelji na hierarhiji 
kognitivnih sposobnosti. 

Vsak učenec ima odprte možnosti za 
učenje.

Pojasnitev neuspeha  
pri šolanju

Viri težav pri učenju so v pomanjkljivih 
sposobnostih in jih pripisujemo učencu.

Vzrok težav pri učenju je v 
pomanjkljivem dostopu do kurikuluma.

Odziv šole Pomoč pri učenju mora zdraviti šibkosti 
posameznega učenca.

Pomoč pri učenju poskuša reformirati 
šolski kurikulum in razviti šolsko 
pedagoško prakso.

Teorije profesionalnega 
poučevanja 

Strokovno znanje v poučevanju je  
v posesti specialističnih predmetnih 
znanj.

Strokovno znanje v poučevanju vzbudi 
aktivno sodelovanje vseh učencev v 
učnem postopku.

Kurikularni model Alternativni kurikulum mora biti 
zagotovljen manj zmožnim.

Skupni kurikulum mora biti določen za 
vse učence.

Po tako imenovanem diskurzu inkluzije ima torej vsak učenec možnost, da razvija svoje poten-

ciale za učenje. Pri tem se vir težav za učenje ne išče v učenčevih pomanjkljivih sposobnostih, 

temveč njegovem odzivu na kurikulum. Šola je odgovorna, da razvija učinkovito pedagoško 

prakso, kar pomeni, da spodbuja aktivno sodelovanje vseh učencev pri poučevanju in učenju. 

Učinkovito pedagoško prakso pa razvija učitelj pri neposrednem delu v razredu. Kurikulum 

mora biti določen za vse učence, pri čemer se ne izvzame učencev s posebnimi potrebami;  

le tako je inkluzija uspešnejša, saj je poudarjen učni program, in ne učenčeva motnja (Peček, 

1999, str. 367). Pri tem I. Lesar (2009, str. 119) opozarja, da v svoji analizi Skidmore ne izhaja iz 

teorije diskurzov. 

V praksi usmerjanja pa je učiteljeva vloga še vedno na obrobju, kar se kaže na ravni zako-

nodaje in prakse vključevanja učiteljev v postopek usmerjanja. To navajata tudi M. Peček in 

I. Lesar (2006). Avtorici ocenjujeta, da se tudi v zakonodaji kaže vrsta pomanjkljivosti: starši 

nimajo možnosti soodločanja v postopku usmerjanja, komisije za usmerjanje so sestavljene iz 

članov, ki večinoma izhajajo iz zdravstvene stroke, učiteljevo sodelovanje ni aktivno, opazno je 

pomanjkanje enotnih standardov in meril za diagnosticiranje. Cilj usmerjanja naj bi bil določiti 

otrokove zmožnosti, in ne njegove primanjkljaje, vendar menita, da temu ni tako, saj se KUOPP 

po njunem mnenju premalo osredotočajo na to, kakšno pomoč bi otrok potreboval v šoli, da bi 

lahko bil uspešen, preveč pa na to, česa ne zmore (prav tam, str. 97–98). Opis potrebne otrokove 

pomoči v šolski situaciji pa bi lahko določil otrokov učitelj, ki pozna program, otrokova močna 

in šibka področja in razredno okolje, v katerega se otrok vsakodnevno vključuje.
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Otrok naj bi se, če je le mogoče in če njegove zmožnosti to omogočajo (Javornik, 2003), šolal 

v rednem šolskem sistemu. Možnost, da se otrok šola v »večinski šoli«, je torej odvisna od sto-

pnje otrokovega primanjkljaja, ovire oz. motnje, od zagotavljanja ustreznih pogojev in doseganja 

minimalnih standardov v rednih šolskih programih. Tudi normativno je nedvoumno natančno 

določeno usmerjanje in vključevanje v program glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oz. 

motnje, kar lahko prepoznamo kot integracijo, ki izhaja iz medicinskega diskurza. To izključuje 

tudi enega izmed ključnih kazalnikov inkluzije, to je možnost za izobraževanje otrok s posebnimi 

potrebami v »večinskih šolah« ne glede na njihov primanjkljaj, oviro oz. motnjo. Novo poimeno-

vanje teženj po vključevanju učencev v »večinske šole« še samo po sebi ne pomeni spreminjanja 

obstoječe prakse (Lesar, 2007, str. 193). Navaja pojav tako imenovanega management diskurza, ki 

razume inkluzivnost omejeno le na tehnični vidik in izpostavlja predvsem problem porazdelitve 

sredstev, upravljanja, socialnega razvrščanja in oblikovanja primernega poučevanja. 

Tudi Kroflič (2003) meni, da v procesu spreminjanja prevladujočih diskurzov v odnosu do dru-

gačnih razen na načelni ravni v slovenskem šolstvu nismo prišli prav daleč, saj o tem pričajo ne-

katere sistemske rešitve in stališča učiteljev v obdobju po demokratičnih spremembah šolskega 

sistema. Med neustreznimi rešitvami navaja tudi problem usmerjanja otrok s posebnimi potre-

bami. Po obstoječi zakonodaji je namreč heterogena javna šola v Sloveniji namenjena izključno 

tistim otrokom oz. mladostnikom, ki so sposobni ob strokovni pomoči dosegati minimalne 

standarde znanja, hkrati pa »večinske javne šole« ne morejo ponuditi oddelkov s prilagojenim 

programom (Novak, 2004; Kroflič, 2003, str. 32–33). To sicer še ne bi bila inkluzivna rešitev, bil 

pa bi premik iz segregiranega šolanja v integracijo. OPP bi iz specialnih ustanov, kjer obiskujejo 

prilagojeni program, vključevali v »večinske šole«, v posebne razrede, kjer bi izvajali navedeni 

program. Inkluzivna rešitev bi bila odprti kurikulum, ki bi bil dostopen za vse učence. 

Teoretični koncepti, ki sem jih izpostavila v teoretičnem izhodišču, se nanašajo na celotno po-

pulacijo šolajočih učencev, pri tem pa se upoštevajo različnosti med njimi. Vse to pa preči ideja 

inkluzije, ki priznava individualne razlike med posamezniki, pri tem pa je pomembno, da se 

ohranja identiteta posameznika.
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 2.1.5 Integracija in inkluzija

Z vključevanjem OPP v šolski prostor se predvsem v svetu in pri nas pogosto uporabljata besedi 

integracija in inkluzija, med njima pa obstajajo razlike, saj izhajata iz različnih konceptov in poj-

movanj, četudi sta se oba termina pogosto uporabljala kot sinonima (Kavkler, 2009; Globačnik, 

2012; Igrić, 2015). Med njima so pomembne razlike tako v pomenu, v kakovosti dela in praktič-

nem vključevanju otrok v vzgojno-izobraževalne programe (Kavkler, 2009, str. 11).

 2.1.5.1 Razlika med pojmom integracija in inkluzija 

Pojem integracija se je uveljavil v anglosaksonskem govornem območju (Lesar, 2009, str. 23) in 

je bil povezan z vključevanjem OPP v večinske oblike šolanja; najpogosteje se je pojmovalo, da 

gre za premestitev učenca iz enega prostora v drugega (Phtiaka, 2001), kar pomeni, da je bil v 

središču pojmovanja prostor, v katerem se je šolal otrok. Integracija po mnenju Phtiake izhaja 

iz medicinskega diskurza, saj se je zaradi nezadostne finančne podpore osredotočala le na teh-

nikalije (prav tam, str. 4, 9). I. Lesar (2007, str. 139) meni, da je vprašanje fizične namestitve v 

inkluzivnem izobraževanju nepomembno, saj je preozko zastavljeno in ne zajame bistva, to je 

zmanjševanje ovir pri učenju in participaciji na minimum (Lesar, 2007, str. 139). 

Hrvaški sociolog Šućur (1997) opisuje, da integracija konceptualno gledano izhaja iz mo-

dernističnega koncepta, ki temelji na hierarhični strukturi, ki omejuje osebne interakcije 

in odstopanje od povprečja. »/…/ Monolitnost je specifikum modernističnega integracijskega 

programa, ki počiva na državni odgovornosti in državnih institucijah /…/« (prav tam, str. 10). 

Zanjo je značilen univerzalizem (urejena celota) in prizadevanje za asimilacijo in, kot navaja 

I. Lesar (2009), temelji na predpostavki, da je mogoče otroke z rehabilitacijo ali terapijo spre-

meniti in jih pripraviti do tega, da se vključijo v večinsko obliko šolanja (prav tam, str. 109).  

Metaforo za integracijo je slikovito opisala J. Corbett (1999): »Vstopi, toda samo če si se pri-

pravljen spremeniti.« 

Integracija je torej enosmerno prilagajanje manjšine večini, vključevanje pa je dvosmerna pri-

lagoditev, ko se manjšina prilagaja večini in obratno. Najpomembnejše razlike med konceptom 

integracije in vključevanja so (Šućur, 1997) predstavljene v Tabeli 4. 
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Tabela 4: Temeljni elementi razlikovanja med konceptom integracija in vključevanja (Šućur, 1997, str. 16)

INTEGRACIJA VKLJUČEVANJE

modernistični koncept postmodernistični koncept

hierarhična struktura mrežna struktura 

univerzalizem individualnost

prizadevanje za asimilacijo ohranjanje identitete posameznika 

S konceptualnega vidika Resman (2003) meni, da je integracija bolj organizacijski ukrep, med-

tem ko je inkluzija pedagoški, socialni in psihološki proces vključevanja kakorkoli izključenih 

otrok in OPP v običajne razmere vzgojno-izobraževalnega dela. Gre torej za prizadevanje, da se 

vsakemu učencu zagotovi izobraževanje, skladno z njegovimi potrebami, sposobnostmi, zna-

čilnostmi, ambicijami, posebnostmi. To pomeni razumevanje za spoštovanje, upoštevanje in 

priznavanje individualnosti vsakega učenca v šoli in v skupnosti (prav tam, str. 67). 

Obstaja več različnih definicij in konceptualnih modelov inkluzije, ki so se skozi leta spreminjali 

in dograjevali (Lesar, 2007). Norwich (2004, str.110) predlaga štiri temeljne konceptualne mo-

dele inkluzije za povečanje vključenosti otrok z različnimi težavami v »večinske šole«, in sicer: 

– popolna neseparatistična inkluzija, katere koncept temelji na prilagoditvi celotne razno-

likosti potreb otrok v običajnih okoljih brez kakršnekoli dodatne ali različne zakonodaje, 

kurikula, podpornega sistema, ločevanja razredov ali šol;

– participacija na istem mestu, koncept, pri katerem gre za sprejemanje dodatnih ali povsem 

drugačnih sistemov, če ti podpirajo participacijo v redne oblike šolanja; 

– osredotočenost na individualne potrebe, koncept, v katerem je temeljno vprašanje, kako 

zadovoljiti individualne potrebe, ne pa kje naj poteka šolanje z namenom zadovoljevanja 

individualnih potreb; 

– izbirna inkluzija, katere prednost je, da starši in otrok odločajo, kje se bo slednji šolal. 

V Veliki Britaniji so sprejeli definicijo inkluzije Bootha in Ainscowa (2002), ki sta opredelila 

inkluzijo kot proces identifikacije in zmanjševanja ovir pri učenju in participaciji. Pri tem je 

pomembna maksimalna pomoč in podpora.

I. Lesar (2007) navaja, da sta se pri opredeljevanju inkluzije pojavila dva izraza, ki ju uporablja 

OFSTED (Office for Standard in Education), in sicer izobraževalna inkluzija, ki se ukvarja z ena-

kostjo izobraževalnih zmožnosti vseh učencev ne glede na njihovo starost, spol, etničnost, versko 
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pripadnost, in socialna inkluzija, ki opredeljuje težave marginalizirane populacije, ki se počuti, 

kot da so ji odvzete državljanske pravice (prav tam, str. 139). M. Košak Babuder (2012) govori o 

socialni inkluziji kot o širšem konceptu, ki je bil podlaga za inkluzivno izobraževanje in se nanaša 

na vse ljudi, ki so bili kakorkoli izključeni iz družbe (prav tam, str. 7). Podobno navaja tudi H. 

Cerić (2008), ki pojem inkluzije razume v širšem in ožjem smislu, odnose na relaciji posameznik 

– družba. Širše pojmovanje inkluzije (v nasprotju z razumevanjem OFSTED-a) je označila kot 

socialno inkluzijo, ki jo v ožjem smislu predstavlja izobraževalna inkluzija (prav tam, str. 50).

C. Forlin (2007) navaja, da inkluzija v izobraževalnem kontekstu pomeni, da je vsak otrok po-

memben član šolske skupnosti, v kateri nihče ne sme biti marginaliziran, odtujen, ponižan, 

zavrnjen ali izključen.

Watkins (2007) širše pojmovanje inkluzije razume kot vključevanje v izobraževalni sistem za 

vse, kar pomeni dostop do učnega kurikula, ki upošteva v največji meri otrokove potrebe, in 

sicer ne glede na to, kje se izobražuje otrok: v specializirani ustanovi ali v »večinski šoli« (Glo-

bačnik, 2012, str. 73).

Šućur (1997) pojem inkluzije uporablja kot sinonim za vključevanje, za katerega meni, da izha-

ja iz postmodernističnega koncepta, ki si prizadeva za otrokove pravice in multikulturne ideje. 

»/…/ Postmoderna družba je v nasprotju z modernističnim konceptom polikulturna heterogena 

družba, v kateri lahko obstaja nekaj normativno vrednostnih osi in nekaj koncepcij »normal-

nosti« /…/« (prav tam, str. 10). V nasprotju z integracijo meni, da je zanjo značilna mrežna 

struktura, v kateri so vsi člani enakopravni, si med seboj izmenjujejo ideje in sodelujejo. Temelj 

inkluzije (Šućur, 1999; Kroflič, 2003) je priznavanje individualnih razlik med posamezniki, kar 

pomeni, da ni temelj povprečnost, temveč individualne razlike. Pomembno je, da se pri tem 

ohranja identiteta posameznika.

I. Lesar (2009) meni, da lahko družba s spreminjanjem obstoječih in ustaljenih načinov delova-

nja omogoči večjo vključenost in participacijo doslej izključenih manjšinskih skupin oziroma 

tistih, ki so potisnjeni na rob družbenega dogajanja, pri čemer ideja inkluzivnega šolanja pred-

postavlja prilagodljivost sistema večinskega šolanja, otroci so raznoliki, vsi se lahko učijo, med 

seboj se razlikujejo po zmožnostih, etničnosti, velikosti, starosti, spolu in kulturnem ozadju. 

Potrebno je torej spremeniti sistem, da se prilagodi otroku (prav tam, str. 3).
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Z vidika vzgojno-izobraževalnega sistema je Porter (1995, v Kobal Grum in Kobal, 2009, str. 37) 

razlikoval tri različne sisteme: segregacijskega, integracijskega in inkluzivnega, pri čemer se 

segregacijo razume kot preživeto, zato se z njo ni ukvarjal. Poudaril je, da integracija nakazuje 

bolj tradicionalne usmeritve v šolstvu, medtem ko je inkluzija sodobna in je povezana z demo-

kratičnimi vzgojno-izobraževalnimi sistemi. Tako je opisal značilnosti vzgojno-izobraževalne-

ga sistema, ki temelji na integraciji in inkluziji; te so predstavljene v tabeli.

Tabela 5: Značilnosti integracijskega in inkluzivnega izobraževalnega sistema (Povzeto po Porter, 
1995, v Kobal Grum in Kobal, 2009, str. 37–38.)

INTEGRACIJSKI IZOBRAŽEVALNI SISTEM INKLUZIVNI IZOBRAŽEVALNI SISTEM

usmerjenost na učenca usmerjenost na razred

učenca ocenjujejo specialisti preverjanje metod poučevanja in učenja

poudarek na diagnosticiranju težav in  
napovedovanju uspešnosti oz. neuspešnosti

sodelovanje pri reševanju problemov

individualiziran načrt za učenca strategije za učitelja, da bo bolj kompetenten za 
delo z OPP v razredu

umestitev učenca v določen program in izvajanje načrta prilagodljivo in podporno razredno okolje

Integracijski vzgojno-izobraževalni sistem je usmerjen na učenca, ocenjujejo ga specialisti (zla-

sti specialni pedagogi), poudarek je na diagnosticiranju težav in napovedovanju uspešnosti oz. 

neuspešnosti, individualiziranemu načrtu za učenca in njegovi umestitvi v določen program 

in izvajanje načrta. Značilnosti inkluzivnega modela pa so usmerjenost na razred, preverjanje 

metod poučevanja in učenja, sodelovanje pri reševanju problemov, strategije za učitelje in prila-

godljivo in podporno učno okolje. 

Iz primerjave med značilnostmi obeh lahko ugotovim, da je prvi podvržen medicinskemu dis-

kurzu in profesionalizmu, saj socialni odnosi med udeleženci v integracijskem modelu niso za-

jeti, učenca ocenjujejo predvsem specialisti, učenci in učitelji so potisnjeni v ozadje. Ena izmed 

značilnosti je tudi umestitev učenca v določen program in priprava individualiziranega načrta, 

ki se nanaša le na učenca, ne pa na njegove vrstnike in razredno okolje. 

Prav L. Florian (2008) je šla še korak dlje pri pojmovanju razlik med integracijo in inkluzijo in 

je, izhajajoč iz integracije, poudarila v inkluzivnem modelu koristi za vse učence, za vse učitelje 

in za ves šolski sistem. 
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Nekateri avtorji (Thomas, Walker, Webb, 1998, 2005, v Kobal Grum in Kobal, 2009; Topping in 

Malloney, 2005) menijo, da socialno vključevanje ali tako imenovana socialna integracija, ki se 

nanaša na konativne vidike vključevanja (samodejavnost posameznega otroka in njegova vpetost 

v socialne odnose), predstavlja predstopnjo inkluzije. To pomeni, da je pogoj za inkluzijo socialna 

integracija, ki kot ključni dejavnik omogoča optimalno vključenost otrok s posebnimi potrebami 

v socialno okolje. Na podlagi koncepcij razlikovanja med integracijo in inkluzijo Porterja (1995) 

in L. Florian (2008) sta D. Kobal  sta D. Kobal Grum in B. Kobal (2009) postavili tezo, da je soci-

alna integracija most med integracijo in inkluzijo (prav tam, str. 37). Z vpeljavo »socialnega od-

nosa med udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa« pa se prevrednotijo vloge, in sicer so vsi 

soudeleženi v tem procesu ne le opazovalci, temveč soustvarjalci, specialisti pa niso le »poklicani« 

za »posedovanje specialnega znanja«, temveč delijo svoje znanje v različnih oblikah sodelovanja 

z učitelji in tako skupaj z njimi (so)ustvarjajo spodbudno učno okolje. Tako je med integracijo še 

polje socialne integracije, ki je neke vrste most do inkluzije (Kobal Grum in Kobal, 2009, str. 38). 

 2.1.5.2 Opredeljevanje inkluzije na diskurzivni ravni

Ključna načela za razumevanje in spodbujanje inkluzivnega izobraževanja je oblikovala Evrop-

ska agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb (Donnelly, 2011, str. 13) in 

so povezana z razumevanjem inkluzije, ki jo pojmujejo kot kakovostno izobraževanje za vse 

učence, ranljive za izključevanje, in ne le zgolj za tiste, za katere so bile ugotovljene posebne 

izobraževalne potrebe. Pa vendar se v poročilih različnih držav in novejši literaturi pojavljajo 

problemi terminologije. Ainscow, Booth in Dyson (2006, str. 15) navajajo, da je tema zelo kom-

pleksna, zato so oblikovali tipologijo šestih načinov razumevanja inkluzije, ki jih bolj ali manj 

lahko zasledimo v poročilih posameznih držav, in sicer:

– inkluzija kot delo z učenci s posebnimi potrebami in drugimi, ki so kategorizirani, da imajo 

»posebne potrebe«,

– inkluzija kot odgovor na disciplinsko izključitev,

Slika 2: Odnosi med integracijo, socialno integracijo in inkluzijo (Povzeto po Kobal Grum in Kobal, 
2009, str. 38.)

INTEGRACIJA SOCIALNA INTEGRACIJA INKLUZIJA 
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– inkluzija v odnosu do vseh ranljivih skupin, ki so podvržene izključevanju, 

– inkluzija, ki se bo razvila kot »šola za vse«,

– inkluzija kot »izobraževanje za vse«,

– inkluzija kot načelni pristop k izobraževanju in družbi.

Avtorji navajajo (Ainscow et al., 2006) pomemben vpliv diskurza in stališč na razumevanja in-

kluzije tako v politiki, lokalni skupnosti in med učitelji v šolah. Na diskurzivni ravni je mogoče 

torej inkluzijo opredeliti kot širši pojem od integracije. 

Širše pojmovanje inkluzije navajata I. Lesar (2009) in Rutar (2012), saj prva meni, da je inkluzija 

civilizacijska norma (prav tam, str. 6), ki ne zajema le ljudi, temveč tudi okolje (prav tam, str. 26), 

mlade ljudi v vseh starostnih obdobjih, ki si želijo inkluzije v vseh okoljih, ne le v šolah. Inkluzija 

ne more biti le administrativni proces, ki je povezan z vključevanjem na podlagi odločbe, tem-

več se mora zgoditi veliko prej, torej ko so otroci še v vrtcih in šolah. Pomen vključevanja otrok 

s posebnimi potrebami v »večinske šole« temelji na enakopravnosti in potrebi po emancipaciji 

vseh ljudi. To velja tako za otroke s posebnimi potrebami kot za njihove vrstnike. Rezultati ne-

katerih raziskav so pokazali, da se z inkluzijo zmanjšuje strah pred drugačnostjo, hkrati pa se 

povečuje zavest o njej. S tem se spreminjajo tudi oblike vedenja, kar Rutar imenuje socialno in 

družbeno pripoznavanje, ki so za razvijanje identitete in občutka pripadnosti zelo pomembne 

(Rutar, 2012, str. 27). Podobno je navajal ob koncu prejšnjega stoletja tudi Galeša (1995), da 

vključenost ali inkluzija zmanjšuje strah in razvija prijateljstvo, spoštovanje in razumevanje.  

Za takšno vrsto izobraževanja morajo biti po njegovem mnenju izpolnjeni nekateri osnovni 

pogoji, med katerimi navaja predvsem ustrezen odnos in stališča vseh delavcev šole do otrok s 

posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami, usposobljenost učiteljev (delavcev šole) za tako 

delo in večje sodelovanje staršev in drugih članov skupnosti (prav tam, str. 33).

Izhajajoč iz temeljnih značilnosti inkluzije, je Mitchell (2015) opisal model inkluzivnega iz-

obraževanja, ki poleg vključitve obsega tudi vizijo, kurikulum, ocenjevanje, poučevanje, spreje-

tje, dostop, podporo, vire in vodenje. Vsak od navedenih vidikov inkluzije ima definirana tudi 

merila in kazalnike. Osnovna filozofija inkluzije se mora zrcaliti v zakonodaji in predpisih na 

vseh stopnjah vzgojno-izobraževalnega sistema. To pomeni med drugim tudi priložnost za vse 

učence s posebnimi potrebami, da se izobražujejo v starostno ustreznih razredih in v doma-

čem okolju ne glede na svoje zmožnosti. Zato mora biti kurikulum prilagojen tako, da najbolj 

ustreza zmožnostim in interesom vseh učencev. Pri vključevanju učencev v »večinsko šolo« je 
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pomembna ustrezna podpora ne le učencev, temveč tudi svetovanje in usmeritve učitelju. Pod-

pora mora biti zanj organizirana kot timsko sodelovanje, ki vključuje različne strokovnjake (psi-

hologe, specialne pedagoge, surdopedagoge, socialne delavce, fizoterapevte, logopede, socialne 

pedagoge …) na ravni mobilne službe ali kot pomoč v razredu. Vsak član tima pri tem prevzame 

odgovornost za svoje strokovno področje (Mitchell, 2015, str. 11).

Na ravni uvajanja in uresničevanja inkluzije v praksi pa se pogosto zapleta. Razumevanje kom-

pleksnosti problemov v zvezi z uvajanjem in uresničevanjem inkluzije v praksi omogoča Ballov 

model (Tikondwe Kamchedzera, 2010; Kavkler, 2011). Model pokaže neusklajenost med namero 

in politiko in realnostjo v praksi. Omogoča učinkovito odkrivanje virov in ovir za uresničeva-

nje inkluzivne politike v praksi. Opredeljuje pomembne dejavnike, ki vplivajo na razvoj inkluzije.  

To so: definicija inkluzije, definicija motenj, primanjkljajev, ovir, definicija posebnih potreb, izbira 

medicinskega ali socialnega modela, interakcija med dejavniki okolja in biološkimi značilnostmi 

učenca. Tako ima npr. pomemben vpliv že odločitev politike za medicinski model invalidnosti 

ali socialni model. Pri tem je področje inkluzije podvrženo aktivni udeležbi predstavnikov vla-

de, ministrstva za šolstvo in drugih služb in predstavnikov pomembnih strokovnih združenj, ki 

oblikujejo zakonodajo in vplivajo na definicijo inkluzije in namen in cilje izobraževanja učencev 

s posebnimi potrebami (Kavkler, 2011, str. 12). Avtorica ugotavlja, da so učitelji običajno izvzeti s 

tega področja, čeprav je njihova vloga ključna pri udejanjanju inkluzije v šolski praksi.

M. Kavkler (2008a, str. 33) navaja ključne dejavnike, ki vplivajo na razvoj inkluzije v posamezni 

državi, in sicer:

– premik od medicinske k socialno interaktivni usmeritvi,

– sprememba zakonodaje in financiranja šol,

– razvoj kontinuuma oblik izobraževanja in pomoči,

– preoblikovanje specialnih šol v centre virov inkluzivnega izobraževanja,

– pravica staršev do izbire šole.

Idejo o inkluzivnem izobraževanju so postavili v ospredje številni mednarodni dokumenti (Kon-

vencija o otrokovih pravicah, 1989, Salamanška izjava, 1994, Lizbonska deklaracija, 2007), ki jih 

bom podrobneje opisala in analizirala v naslednjem poglavju. Ideja sega na celotno področje vseh 

skupin učencev, ki so kakorkoli marginalizirane, izključene, in ne zajema le OPP. Podrobneje 

bom opredelila tiste značilnosti, ki so bistvenega pomena za razumevanje procesa usmerjanja in 

so povezane tudi z vlogo vzgoje in izobraževanja. Še posebej bom osredotočena na pravice OPP.
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 2.2 MEDNARODNI DOKUMENTI IN ZAKONODAJA S PODROČJA 
PRAVIC IN ENAKIH MOŽNOSTI

»Imeti pravico pomeni, da moraš imeti možnost narediti, uresničiti in doživeti to, o čemer govori pra-

vica. Vse pravice so med seboj povezane in enako pomembne« (Vojnovič, Otavnik in Pleško, 2009).

Inkluzivna vzgoja in izobraževanje sta opredeljena v pomembnih mednarodnih dokumentih, 

kot sta Konvencija o otrokovih pravicah (1989, v nadaljevanju KOP) in Konvencija o pravicah 

invalidov (2008, v nadaljevanju KPI). Obe konvenciji je ratificirala tudi Slovenija. Eden izmed 

temeljev inkluzivne (vključevalne) usmeritve so nedvomno človekove pravice, med katere sodi-

jo tudi pravice OPP (Šelih, 2013, str. 1–2). Kljub temu da je pomembnost izobraževanja temeljna 

pravica, ki je mednarodno priznana v obeh navedenih dokumentih, dostopnost ni enakomerno 

omogočena vsem otrokom po svetu. Ocenjujejo, da je v svetu 113 milijonov otrok, ki nimajo 

dostopa do osnovnega izobraževanja, pri čemer 880 milijonov odraslih ostaja nepismenih 

(UNESCO, 2000, v Peppler  Barry, 2000, v Rioux, 2015). Poročilo mednarodnega inštituta za 

inkluzijo CIDA Canada (Rioux, 2015) navaja, da je od 75 milijonov osnovnošolskih otrok, ki ne 

obiskujejo šole, tretjina invalidnih otrok »/…/ več kot 90 % invalidnih otrok v državah v razvoju 

ne obiskuje šole /…/« (prav tam, str. 56).

Številni avtorji (Javornik, 2003; Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006; Tabaj, 2010; Petelin, 2011; 

Grah, 2013; Kavkler, 2015) navajajo ključne mednarodne dokumente, ki predstavljajo osnovne 

ideje o vključevanju OPP v »večinske šole« in pomembno vplivajo na razvoj inkluzivnega izo-

braževanja. To so poleg KOP in KPI še:

– Deklaracija o človekovih pravicah (1948)

– Konvencija proti diskriminaciji v izobraževanju (1960)

– Sundbergova deklaracija (UNESCO, 1981)

– Deklaracija izobraževanje za vse (1990)

– Standardna pravila OZN o izenačevanju možnosti oseb s posebnimi potrebami (1993)

– Salamanška izjava (1994)

– Kopenhagenska deklaracija (1995)

– Svetovna deklaracija o izobraževanju za vse (UNESCO, 1990)

– Resolucija Sveta Evrope in ministrov za šolstvo o vključevanju otrok in mladostnikov s 

posebnimi potrebami v splošne vzgojno-izobraževalne sisteme (1987, 1990)



Natalija Vovk Ornik   VLOGA UČITELJA V PROCESU USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

36

KPI izobraževanje obravnava v posebnem členu, pri čemer invalidu priznava pravico do izobra-

ževanja v vključujočem izobraževalnem sistemu. Nadalje določa, da morajo države upoštevati 

varovanje in spodbujanje človekovih pravic invalidov v vseh usmeritvah in programih. Pri vseh 

dejavnostih v zvezi z invalidnimi3 otroki mora biti poglavitna skrb otrokova korist. Države podpi-

snice KOP in KPI torej zagotavljajo, da OPP zaradi primanjkljajev, ovir oz. motenj niso izključeni 

iz splošnega izobraževalnega sistema in da niso izključeni iz brezplačnega in obveznega osnovno-

šolskega in srednješolskega izobraževanja. To velja za vse OPP, edina omejitev, ki se postavlja, je 

otrokova največja korist (Šelih, 2013, str. 6). To je hkrati tudi vodilo za ravnanje vseh institucij in 

organov (državne ali zasebne ustanove, ustanove za socialno varstvo, sodišča, upravni organi ali 

zakonodajna telesa) ob sprejemanju uradne odločitve, povezane z otroki (Javornik, 2003, str. 130).

V nadaljevanju povzemam le nekatere ključne smernice, ki so pomembne za razvoj inkluzije in 

jih najdemo v Salamanški izjavi (1994) in KOP (1989).

Salamanška izjava (1994) uvodoma poudarja: 

– Vsak otrok ima temeljno pravico do šolanja, dobiti mora možnost, da dosega in ohranja 

zadovoljivo raven znanja. 

– Vsak otrok ima edinstvene značilnosti, zanimanje, zmožnosti in učne potrebe. 

– Šolski sistemi in vzgojno-izobraževalni programi bi morali biti oblikovani in izpopolnjeni 

tako, da bi upoštevali raznolikosti značilnosti in potreb otrok. 

– OPP morajo imeti dostop do »večinskih šol«. Te šole morajo delovati v okviru koncepta »k 

otroku usmerjene pedagogike« z namenom zadovoljevanja otrokovih potreb (prav tam, 

str. 7–8).

Salamanška izjava določa, da morajo šole sprejeti vse učence ne glede na njihove telesne, in-

telektualne, socialne, govorno-jezikovne ali druge sposobnosti oziroma okoliščine, izpostavlja 

organizacijo različnih oblik pomoči in služb, ki bi bile primerne kontinuumu vzgojno-izobra-

ževalnih potreb, s katerimi se srečujejo v posameznih šolah. Pri tem naj bi bila uvrstitev učenca 

v posebno šolo (v posebni razred ali oddelek znotraj šole na permanentni osnovi) izjema, ki je 

priporočljiva samo v tistih ne prav pogostih primerih, kjer je povsem jasno, da šolanje v rednih 

razredih ne more zadovoljiti učnih ali socialnih potreb učenca in drugih (Lesar, 2009, str. 95). 

3 Termin invalidni otrok uporablja navedeni dokument. V slovenski terminologiji pa gre za otroke in mladostnike s 
posebnimi potrebami.
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Konvencija o otrokovih pravicah (KOP, 1989) pa določa:

– Priznanje pravic za vse otroke brez kakršnegakoli razlikovanja. 

– Otroku mora biti omogočena pravica do izražanja lastnega mnenja, o tehtnosti le-tega pa 

se presoja v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo.

– Pravico do izobraževanja na podlagi enakih možnosti za vse.

– Izobraževanje mora biti usmerjeno v razvoj otrokove osebnosti, nadarjenosti in njegovih 

umskih in telesnih sposobnosti. Pripraviti mora otroka za odgovorno življenje v odrasli 

dobi, da bo spoštoval temeljne človekove pravice (prav tam, str. 6–27).

A. Šelih (2013) navaja, da so vsi navedeni dokumenti sicer neobvezne pravne norme (resolucije, 

deklaracije, izjave, priporočila), ki pa zavezujejo z močjo svojih argumentov in pomenijo med-

narodni pravni standard, h kateremu teži pravni red posamezne članice. Še posebej Resolucija 

Sveta Evrope in ministrov za šolstvo o vključevanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 

v splošne vzgojno-izobraževalne sisteme (1990) je usmerjena v čim boljšo inkluzivno vzgojo in 

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, pri čemer predvideva posebne ukrepe pri spod-

bujanju usposabljanja učiteljev, sodelovanja družin, razvoja primernih programov, izboljšave 

učnega programa itd. (Šelih, 2013, str. 5). Avtorica navaja pristop Nemčije, ki se je sistematično 

lotila uresničevanja navedenih obveznosti. Sprejela je akcijski načrt za dobo 10 let s ciljem, da sta 

»v življenju uveljavljena inkluzija in sodelovanje invalidnih ljudi«, kar pomeni, da bodo celoten 

sistem specialnega šolstva postopno spremenili tako, da bo večina otrok, ki se sedaj v njem šola, 

vključena v »večinsko šolo«. Pri tem izpostavlja tudi ustrezno znanje učiteljev (Schulte, 2011, 

v Šelih, 2013, str. 6).

V praksi se pogosto postavlja vprašanje uresničevanja temeljnih pravic, ki so opredeljene v med-

narodnih in nacionalnih dokumentih. To je ena izmed ključnih ovir za uresničevanje inkluziv-

ne vzgoje in izobraževanja tudi v slovenski praksi. M. Kavkler (2015) pravi, da so pogosto vse 

pravice OPP zapisane le na papirju in »inkluzivna zakonodaja« še ni dovolj za uresničevanje 

inkluzije v praksi. Navaja raznolike ovire: nejasno opredeljeno inkluzivno politiko, veliko šol 

ni naklonjenih uvajanju sprememb, ni dobrih strokovnih razlag, potrebnih za uvajanje novo-

sti, in časovno ustreznega načrtovanega izvajanja novosti, ni strokovno odgovornih KUOPP, ni 

zadostne količine in ekonomične izrabe materialnih virov, partnerski odnosi med starši in stro-

kovnimi delavci so pomanjkljivi, ni kurikularnih sprememb, ni zadosti strokovnih delavcev s 

pozitivnimi stališči do OPP in z znanjem in strategijami za delo z njimi, ni ustrezno uresničenih 

preventivnih oblik pomoči po Konceptu dela: učne težave v osnovni šoli.



Natalija Vovk Ornik   VLOGA UČITELJA V PROCESU USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

38

 2.3 VLOGA UČITELJEV PRI VKLJUČEVANJU OTROK S POSEBNIMI 
POTREBAMI V »VEČINSKO ŠOLO«

V povezavi z vlogo učiteljev in staršev pri vključevanju OPP v »večinsko šolo« bom uvodoma 

izpostavila nekatere najpomembnejše dejavnike za uresničevanje inkluzije v šoli, in sicer učite-

ljeve kompetence, ki so pomembne za neposredno pedagoško delo v razredu, njegova stališča 

do vključevanja OPP v »večinsko šolo« in njegove kompetence na področju sodelovanja s starši. 

Slednje so povezane tudi z začetnim izobraževanjem učiteljev in pridobivanjem ključnih kom-

petenc za kasnejše delo.

Izobraževanje učiteljev in kompetence

Potreba po usposabljanju učiteljev za bolj kompetentno poučevanje raznolike populacije učencev 

je tudi eden od pomembnih elementov Konvencije o pravicah invalidov (2008), saj so se države 

pogodbenice zavezale, da bodo sprejele ukrepe za usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih de-

lavcev na vseh ravneh izobraževanja, da bodo lahko v praksi uresničevali pravice oseb s posebni-

mi potrebami (Kavkler, 2010, str. 122). Ker je pridobivanje kompetenc povezano tudi z začetnim 

izobraževanjem učiteljev, sem v nadaljevanju pregledala nekatere raziskave in poročila, iz katerih 

izhajajo ključne ugotovitve.

V zaključnem poročilu Izobraževanje učiteljev za nove kompetence za družbo znanja ter vloga teh 

kompetenc pri uresničevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev v šoli (Peklaj et al., 2008) so oprede-

ljena štiri osnovna načela, po katerih naj bi države oblikovale svoje nacionalne strategije za izo-

braževanje učiteljev, ki temeljijo na skupnih evropskih načelih (Common European Principles for 

Teacher Competences and Qualifications, Evropska komisija, 2004). Države naj bi upoštevale, da:

– učiteljski poklic zahteva visoko usposobljenost,

– je to poklic, ki zahteva vseživljenjsko izobraževanje, 

– je mobilen poklic in 

– je poklic, ki temelji na partnerstvu. 

Poklic učitelja je kompleksen, zato potrebuje za svoje delo številne kompetence. Poleg strokovnega 

znanja rabi še ustrezno pedagoško psihološko znanje, kompetence za vodenje in podporo učencem, 

upoštevanje njihovih individualnih razlik in ustrezen odnos do učencev. Zato učitelj potrebuje zlasti 

znanje, ki mu omogoča (Komisija evropske skupnosti, 2007, str. 12, v Peklaj et al., 2008), da: 
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– zna opredeliti potrebe vsakega učenca in se nanje odzvati z uporabo široke palete strategij 

poučevanja;

– podpre razvoj mladih v samostojne učence za vse življenje;

– mladim pomaga pridobivati kompetence, ki so navedene v Evropskem referenčnem okvirju 

ključnih kompetenc (Reccomendation of the European Parlament and of the Council, 2006);

– zna delati v večkulturnih okoljih ob razumevanju vrednosti različnosti in spoštovanju teh razlik;

– tesno sodeluje s kolegi, starši in širšo skupnostjo. 

Učitelj mora delovati na visoki profesionalni ravni in uporabljati svoje pedagoško znanje na 

ustrezen način. To pomeni, da mora biti ves čas v procesu spreminjanja lastne poučevalne pra-

kse, osmišljati mora svoje pojmovanje in spreminjati prakso. To pa vključuje učiteljevo osebno-

stno, poklicno in socialno dimenzijo, za kar se mora učitelj nenehno izobraževati.

V okviru projekta Partnerstvo fakultet in šol v dialogu z vsemi partnerji v izobraževanju (Peklaj et 

al., 2008) so pripravili seznam 39 kompetenc, ki se nanašajo na pet področij učiteljskih kompe-

tenc (nabor so kasneje kot pripomoček uporabili tudi v raziskavi): 

– učinkovito poučevanje (npr. učitelj izkazuje ustrezno znanje in razumevanje predmetov, 

ki jih poučuje, pozna razvoj učencev, zakonitosti učenja in individualne razlike pri učencih 

in dejavnike, ki spodbujajo učenje, pozna pedagoško teorijo in didaktične zakonitosti, …);

– vseživljenjsko učenje (npr. učitelj uporablja različne metode za spodbujanje motivacije na 

različnih področjih učenja, pri delu uporablja IKT in pri učencih razvija informacijsko pi-

smenost, …);

– vodenje in komunikacija (npr. učitelj učinkovito komunicira z učenci in razvija pozitiven odnos 

z njimi, oblikuje spodbudno učno okolje, jasna pravila za vedenje in disciplino v razredu, …);

– preverjanje in ocenjevanje znanja in spremljanje napredka učencev (učitelj oblikuje in 

uporablja ustrezne kriterije ocenjevanja, spremlja in vrednoti napredek učencev na podro-

čju usvajanja strategij učenja, učenja socialnih veščin, bralne in informacijske pismenosti); 

– širše profesionalne kompetence (npr. učitelj razvija pozitiven odnos do učencev, verjame 

v njihove sposobnosti in jih spodbuja, načrtuje, spremlja, vrednoti in uravnava lasten po-

klicni razvoj (Peklaj et al., 2008, str. 6–7).

Iz raziskave (Peklaj in Puklek Levpušček, 2006) izhajajo ugotovitve, da obstajajo pomembne raz-

like med kompetencami, ki jih pridobi učitelj v času študija, in kompetencami, ki naj bi jih imel. 

Med vsemi kompetencami učitelji in študenti najbolj potrebujejo dodatno znanje na področju 
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soočanja in ravnanja z agresivnimi in neustreznim vedenjem v razredu, prepoznavanja in rav-

nanja z OPP in na področju učnih strategij. Učitelji so tudi poudarili primanjkljaj na podro-

čju uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in pri spodbujanju računalniške 

pismenosti, študenti pa primanjkljaj veščin na področju sodelovanja in komunikacije s starši. 

Zanimivo je, da so udeleženci daleč najbolje ocenili pridobljeno znanje stroke na svojih podro-

čjih. Podobne rezultate so dobili tudi v mednarodni študiji Teachers Matter (OECD, 2005), ki je 

pokazala, da so učitelji premalo usposobljeni predvsem za individualizirano učenje, za pripravo 

učencev za samostojno učenje, za delo s heterogenimi oddelki in za usposabljanje učencev za 

učinkovito uporabo IKT (Peklaj et al., 2008). 

Učitelji torej menijo, da potrebujejo znanja in veščine za prepoznavanje in ravnanje z OPP. 

Tudi Resman (2003) pravi, da ni uspešne inkluzije brez usposobljenega, motiviranega in sti-

muliranega učitelja, ki je po mnenju B. Marentič Požarnik (2003) osrednji člen pri ustvarjanju 

primernega (inkluzivnega) socialnega in učnega okolja za vse učence. Oba avtorja navajata, 

da so za to pomembni usposabljanje učiteljev in njihove kompetence, kar pa ni mogoče doseči 

s pomočjo t. i. izoliranih posegov (dodajanje novih vsebin ali predmetov v programe izobra-

ževanja, razpis seminarjev in modulov), temveč to terja temeljitejše spremembe v zasnovi iz-

obraževanja in usposabljanja učiteljev, ki mora biti usmerjeno v potrebe učencev, v spodbujanje 

učenja in večsmerno kakovostno komunikacijo in socialne odnose med učencem in učiteljem. 

O novih vlogah današnjega učitelja in razlogih za spremembe njegovega izobraževanja so pisali 

različni avtorji. Nekateri vidijo razloge v spremembah v družbi, ki vplivajo tudi na šolski sistem, 

drugi poudarjajo, da je učitelj izgubil tradicionalno vlogo »posredovalca znanja« in se mora 

prilagajati novim okoliščinam in se preusmerjati v »svetovalca za učenje« (Day, 1999, v Razde-

všek Pučko in Rugelj, 2006). Preusmeriti se mora od poučevanja k učenju, smiselno uporabljati 

sodobno informacijsko tehnologijo, usposobiti se mora za delo z različnimi učenci (učenci z 

različnimi sposobnostmi, s posebnimi potrebami, upoštevati multikulturne razlike v razredu), 

sodelovati mora z drugimi učitelji, drugimi strokovnimi delavci in starši. Usposobljen mora biti 

za refleksijo in evalvacijo lastnega dela. 

Tudi analiza službe Eurydice (2002) je ugotovila, da se ne razmišlja več o klasičnih kompetencah 

učitelja, ki so povezane le z delom z učenci, učenjem in poučevanjem, temveč so identificirali pet 

področij, ki jih ocenjujejo kot nova: 

– poučevanje z uporabo sodobne izobraževalne tehnologije, 
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– integracija otrok s posebnimi potrebami, 

– delo s skupinami različnih otrok, tudi multikulturno mešanih skupin, 

– menedžment šole in različna administrativna opravila, 

– konfliktni menedžment.

Tako opredeljene kompetence po mnenju C. Razdevšek Pučko in Rugelj (2006) zahtevajo tudi 

spremembe v metodah poučevanja, ki naj bodo usmerjene na učenca, kar je tudi eden izmed 

ciljev bolonjskega procesa.

V nadaljevanju zato navajam raziskave, ki so se nanašale na vlogo in kompetence diplomantov 

in učiteljev za delo z OPP skozi proces osnovnega in nadaljevalnega izobraževanja. Pregledala 

sem domačo študijo (Razdevšek Pučko in Rugelj, 2006) in nekatere tuje (Hausstatter in Takala, 

2008; Causton-Theoharis, Theoharis in Trezek, 2008; Angelides, 2008; Lambe in Bones, 2008). 

Zaključki raziskav poudarjajo pomen izobraževanja učiteljev za »bodoče« delo z OPP. Iz tega iz-

haja pomen razvijanja in spodbujanja učiteljevega profesionalnega razvoja v šolah, saj bodo uči-

telji tako bolj samozavestni pri implementaciji inkluzivne prakse (Avramidis in Norwich, 2002). 

V že prej omenjeni slovenski raziskavi sta C. Razdevšek Pučko in Rugelj (2006) ugotovila, da je 

v oceni med doseženimi in želenimi kompetencami diplomatov Pedagoške fakultete v Ljubljani 

največji razkorak pri kompetenci uporabe specialno pedagoških znanj za delo z otroki s poseb-

nimi potrebami, hkrati pa se kaže potreba po tovrstnem znanju, saj je vse več otrok vključenih v 

»večinske šole«. Zato tudi Haug (2003, v Angelides, 2008, str. 327) navaja pomen izobraževanja 

študentov za inkluzivno prakso že med študijem, saj bodo ta spoznanja kasneje prenesli v svojo 

vsakodnevno poučevalno prakso. 

V raziskavi Učiteljeva pripravljenost na inkluzijo (Štemberger, 2013) so učitelji povedali, da so 

v času izobraževanja za učiteljski poklic pridobili le malo znanja o delu z učenci s posebnimi 

potrebami. Učitelji so se potem na lastno pobudo tako formalno kot neformalno izobraževali 

na tem področju, tako da so svojo usposobljenost za delo z otroki s posebnimi potrebami 

ocenjevali nekoliko višje v primerjavi z znanjem, ki so ga dobili na fakulteti (prav tam, str. 12). 

Raziskava je potrdila razmišljanje tudi nekaterih drugih avtorjev, ki so že pred leti opozarjali, da 

je za uresničevanje inkluzije bistvena učiteljeva pripravljenost in usposobljenost za delo z otroki 

s posebnimi potrebami (Opara, 2003; Marentič Požarnik, 2003; Resman, 2003).



Natalija Vovk Ornik   VLOGA UČITELJA V PROCESU USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

42

Tudi raziskava M. Schmidt in B. Čagran (2006) je pokazala, da so za uspešno vključevanje učen-

cev z motnjo sluha pomembni nekateri pogoji, med katerimi sta izpostavili tudi kompetentnost 

učitelja pri poučevanju (prav tam, str. 13). 

Kliewer (2005), profesor na univerzi v Severni Iowi, je poudaril, da »/…/ šolo kot skupnost, kjer 

se lahko učijo vsi učenci, oblikuje dober odnos med obema – učiteljem in učencem – pri čemer ni 

nobenega recepta, kako postati inkluzivni učitelj ali inkluzivna šola /…/«. To pomeni, da še tako 

dobro metodično znanje učitelja ne jamči uspešnega vključevanja OPP v t. i. inkluzivno šolo, če 

med učiteljem in učencem ni vzpostavljen dober odnos in učitelj ni pripravljen za poučevanje 

raznolike populacije učencev. V povezavi s tem lahko pritrdim navedbam (Peček, Čuk in Lesar, 

2006), da različnost učencev zahteva od sodobne šole visoko stopnjo fleksibilnosti, hkrati pa 

je to tudi zaveza do učitelja, da zna prepoznati različnost in nanjo tudi konstruktivno reagira-

ti. Učitelje je potrebno ustrezno senzibilizirati za problematiko OPP, jim zagotoviti pridobitev 

potrebnega znanja, kako diferencirati in individualizirati pouk, hkrati pa jih ozavestiti, da so 

odgovorni ne le za učni uspeh učencev, temveč tudi za počutje in sprejetost v razredu.

V ZDA so spremembe v izobraževanju učiteljev prinesle sistemske zakonske spremembe. Hard-

mann in Mc Donnel (2008) navajata, da sta bili zgodovinsko gledano v izobraževanju učiteljev 

v ZDA dve paradigmi: osnovna, ki je temeljila na izobraževanju učiteljev za delo z učenci na 

področju veščin branja, pisanja in matematike, in paradigma, ki je bila povezana s predmetnimi 

področji, torej osredotočena bolj na poučevanje posameznih predmetov, kot npr. zgodovine. 

Malo pozornosti pa je bilo namenjene individualnim posebnostim pri učenju, tako na primarni 

kot na sekundarni ravni. 

Pomen strokovnega znanja učitelja s področja prepoznavanja in ocenjevanja otrokovih posebnih 

potreb in uvajanje inkluzivnega procesa v šolsko prakso navajajo nekatere tuje kvantitativne in 

kvalitativne raziskave (Stanovich in Jordan, 1998; Mitchell, 1999; Angelides, 2008; Lloyd, 2008). 

Shevlin, Kenny in Loxley (2008) so opravili raziskovalno študijo na področju posebnih potreb 

na Irskem. Temeljila je na raziskovanju odzivov na povečano raznolikost, ki jo prinaša inkluzija 

v šolski prostor. Ena izmed ugotovitev se je nanašala tudi na učiteljevo pomanjkanje potrebnega 

znanja in sposobnosti za identifikacijo in proces ocenjevanja otroka s posebnimi potrebami. 

Sami učitelji so poročali, da imajo ob vstopu otroka s posebnimi potrebami v razred premalo 

informacij in védenja o otroku, da bi lahko profesionalno pristopili »naproti« otrokovim po-
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trebam. Informacije učitelji pridobivajo od staršev, drugih učiteljev in preko svetovnega spleta. 

Učitelji »večinskih šol« so navajali, da bi potrebovali znanje o OPP, še posebej s posameznih 

področij kurikula za posamezno vrsto otrokovega primanjkljaja, ovire oz. motnje. Podobno na-

vajajo tudi v raziskavi s področja dela z učenci z učnimi težavami v osnovni šoli (Magajna, 

Pečjak et al., 2008), ki je bila izvedena v slovenskem šolskem prostoru. Učitelji v času pouka v 

učilnici potrebujejo dodatno strokovno podporo, saj se srečujejo z organizacijskimi težavami in 

s težavami z motiviranjem učencev. Ker je torej uresničevanje inkluzije odvisno od sprememb v 

družbi, v ljudeh, njihovem mišljenju, stališčih in ravnanju, pri čemer ima pri vključevanju OPP 

v »večinsko šolo« vendarle ključno vlogo prav učitelj, bom v nadaljevanju opisala pomen učite-

ljevih kompetenc pri vključevanju OPP v »večinsko šolo«. 

Kompetence učitelja pri vključevanju učencev s posebnimi potrebami v »večinsko šolo«

Obstaja vrsta interpretacij in opredelitev kompetenc. Najprej so se začele opredelitve kompetenc 

uporabljati na področju ekonomije in poklicnega izobraževanja, šele nato so se razširile na po-

dročja drugih strok (sociologija, psihologija, filozofija, antropologija, andragogika) in izobraže-

vanja (Kalin el al., 2009, str. 84). 

Muršak (2001, str. 72–73) navaja štiri modele kompetenc, in sicer model, ki temelji na oseb-

nostnih lastnostih posameznika, drugi model, ki temelji na delovnih nalogah (usposabljanje 

in razvoj spretnosti za neko delo), tretji model temelji na predvidenem rezultatu ali produkciji 

(kompetence so zmožnost za doseganje cilja) in četrti model, ki temelji na upravljanju dela oz. 

njegovih rezultatih (zmožnost za doseganje kakovostne prakse, kot jo zahteva širše socialno oko-

lje). Avtor meni, da vsi opisani modeli ne odgovarjajo na vprašanje, kateri model je najprimernejši 

in najboljši, prav zaradi tega težko opredelimo kompetence enoznačno (prav tam, str. 73). 

Tudi nadaljnji pregled opredeljevanja kompetenc učitelja je potrdil, da jih avtorji različno opre-

deljujejo; nekateri jih opredeljujejo glede na vloge (Sharpley, 1997, v Kalin, et al., 2009), dru-

gi kot globalni cilj izobraževanja (Medveš, 2003), večina avtorjev pa kompetence označuje kot 

neko znanje, sposobnost in zmožnost uspešno opravljati neko delo in zato lažje živeti v sodobni 

družbi, kar velja tudi za področje dela učitelja in njegovih kompetenc za kvalitetno vzgojno-izo-

braževalno delo. J. Kalin in sodelavci (2009) so mnenja, da ko govorimo o kompetencah učitelja, 

mislimo na lastnosti uspešnega učitelja, na profesionalnega učitelja in tudi na kompetence uči-

telja začetnika in kompetence tistih učiteljev, ki izobražujejo odrasle.
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Kaj mora učitelj vedeti o poučevanju OPP in kaj mora pri tem upoštevati? 

Učiteljeve kompetence so najpomembnejši dejavnik, ki pri učencih vpliva na njihovo učenje. 

To je povezano z metodami poučevanja, komunikacijo in z vodenjem oddelka, s katerim lahko 

učitelj oblikuje spodbudno učno okolje. 

Raziskovalci (Banks, Cochran-Smith, Moll et al., 2005) so ugotovili, da je prva in najpomembnejša 

učiteljeva pripravljenost za poučevanje učencev s posebnimi potrebami. Učitelji, ki so bolj vešči 

poučevanja vseh učencev, bi morali razumeti naravo težav, ki se razprostirajo na kontinu umu, 

če bi želeli učinkovito poučevati učence s posebnimi potrebami. Pri splošnih učnih težavah je 

pomembno, da učitelj upošteva prilagoditve in pomaga učencu z različnim didaktičnim materia-

lom in pristopi, da se uči na primeren način. Učitelj mora razumeti celoten proces poučevanja in 

učenja, pri tem pa sodelovati z ostalimi strokovnjaki in starši. Raziskovalci so poudarili, da učitelj 

ni specialist za različne tipe težav; pomembno je, da zna poiskati dodatne informacije, s katerimi 

se bo lahko ustrezno pripravil na sodelovanje s starši in ostalimi strokovnjaki. Učitelj mora poznati 

tudi učinkovite strategije za implementacijo individualiziranega programa v razred, da bo učencu 

omogočil dostop do najboljših izobraževalnih možnosti. Poleg didaktičnega in metodičnega zna-

nja je pomembno, da učitelj pozna in razume otrokove pravice, zakonodajo in politiko dostopa 

do izobraževanja. Pomembno je, da učitelj pozna značilnosti otrokovega razvoja, ki vključuje tudi 

razvoj jezika in govora in različne načine učenja. Učitelj mora imeti veščine za učinkovito vodenje 

razreda in ocenjevanja, kajti le na tak način bo lahko vzpostavil učinkovito in spodbudno razredno 

in učno okolje. Za prepoznavanje učenčevega stila učenja je pomembno, da učitelj pozna način 

učenja otroka in okolje, v katerem se uči, pri tem pa mora prepoznati tudi njegova močna področja.

Pri tem prepoznam značilnosti pedagoškega diskurza, ki poudarja pomen funkcionalnega opisa 

otrokovih potreb, kjer je potrebno razumeti tudi socialno okolje, v katerem se otrok razvija in v 

katerem živi. V njem je potrebno poiskati podporne elemente v posameznikovi socialni mreži 

in na teh dejavnikih načrtovati model pomoči. Zato je pomembno, da učitelj prepozna močne 

točke tako v učencu kot tudi v njegovem okolju (Kobolt, 1998). 

Kot naslednja pomembna kompetenca so učiteljeve izkušnje pri delu s heterogeno skupino učen-

cev. Učitelj mora biti pri tem opazovalec, nadzornik, ocenjevalec in raziskovalec, da bo lahko 

učencem dal povratno informacijo o njihovem učenju in napredku. Pomembno je, da strategije, 

ki jih učitelj uporablja pri delu z OPP, uporablja pri vseh učencih. V večinskem sistemu vzgoje 
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in izobraževanja se daje namreč vse večji pomen kakovosti izobraževanja rednega sistema kot 

celote za vse učence, in ne le za učence s posebnimi potrebami (Peček, 1999; Kavkler, 2008b).  

Že omenjena raziskava C. Peklaj in M. Puklek Levpušček (2006) je pokazala, da so učitelji pre-

malo usposobljeni za delo s heterogenimi oddelki, kar se sklada tudi z rezultati mednarodne 

študije Teachers Matter (OECD, 2005). 

Evropska agencija za razvoj izobraževanja otrok s posebnimi potrebami (2011) navaja temeljne 

vrednote in kompetence, ki določajo tako imenovani profil inkluzivnih učiteljev. Te so: 

– Spoštovanje raznolikosti učencev, kar pomeni, da učitelj razume razlike kot vir in sredstvo 

za izobraževanje.

– Pomoč vsem učencem. Učitelj mora imeti visoka pričakovanja glede uspeha pri vseh učen-

cih, pri čemer naj spodbuja različne oblike učenja in izvaja učinkovite učne pristope v hete-

rogenih razredih.

– Delo z drugimi udeleženimi v izobraževanju je ključen pristop učitelja. To pomeni učite-

ljevo sodelovanje s starši, družinami in drugimi strokovnjaki s področja izobraževanja. 

– Osebni strokovni razvoj učitelja. Poučevanje je učna dejavnost, pri kateri so učitelji odgo-

vorni za svoje vseživljenjsko učenje (učitelj kot razmišljujoči praktik).

Na drugi strani pa Rutar (2012, str. 28) opozarja, da inkluzija otrok s posebnimi potrebami ne 

sme biti le breme in dolžnost učiteljev, ki so sicer odgovorni za delo v razredu. To še ne pomeni, 

da je učitelj odgovoren za učenčev uspeh, zadovoljstvo v življenju in doseganje ciljev. Po njego-

vem mnenju sama izobrazba še ne zagotavlja kakovostnega življenja. Inkluzija ne more biti le 

odgovornost učiteljev, spremljevalcev otrok, dolžnost staršev ali državnih uradnikov. Zato na-

vaja vprašanja, na katera bi si morali odgovoriti učitelji pri pripravi modela vključevanja otrok s 

posebnimi potrebami v »večinsko šolo«:

– Ali učitelji dovolj dobro poznajo posebnosti in značilnosti posebni potreb otrok?

– Ali imajo učitelji dovolj znanja o vzgojno-izobraževalnih potrebah učencev s posebnimi 

potrebami?

– Ali učitelji vedo, kakšni so materialni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za delo z učenci s 

posebnimi potrebami?

– Ali učitelji razumejo, kako mora biti urejeno fizično okolje in kako mora biti pripravljeno so-

cialno oz. družbeno okolje, da bodo ljudje zmožni sprejemati učence s posebnimi potrebami?

– Ali se učitelji čutijo sposobne in kompetentne za ustrezno izvajanje inkluzije, ali razumejo 

vse njene razsežnosti?



Natalija Vovk Ornik   VLOGA UČITELJA V PROCESU USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

46

Kljub inkluzivni naravnanosti Rutar (2012) uporablja izraz diagnoza, ko navaja, da bi učitelji 

morali imeti znanje o diagnozah, razvojnih značilnostih, posebnostih in zmožnostih otrok za 

vključevanje OPP v »večinsko šolo«. V skladu s pedagoškim diskurzom M. Peček (1998) meni, 

da učiteljeva znanja ne bi smela biti osredotočena na medicinske in klinične vidike poučevanja 

OPP, na akademsko in teoretično znanje in se strinja s Pottsom (1995, v Peček, 1998), ki pravi, 

da bi morali pri izobraževanju učiteljev bolj poudariti razvoj kurikuluma in oblikovanje siste-

ma fleksibilne učne pomoči, saj vključevanje OPP pospešuje prav kurikulum, ki je enak za vse 

učence (prav tam, str. 124). Če želimo preseči medicinski diskurz in profesionalizem, moramo 

poudarjati pedagoška vprašanja, vprašanja, ki se nanašajo na integracijo pouka, učne metode in 

tehnike, in ne vprašanja o diagnozah in umestitvah OPP v skupine. 

S. Pulec Lah in M. Kavkler (2011) navajata, da je sistem podpore učiteljem v slovenskem šol-

skem prostoru povsem primerljiv ali celo v prednosti pred sistemom podpore učitelju v nekaterih 

evropskih državah. Učitelji imajo torej dovolj možnosti za podporo in dodatno usposabljanje, 

pa kljub temu izražajo dvom o lastni usposobljenosti za delo z učenci s posebnimi potrebami.  

M. Peček in I. Lesar (2006) navajata, da bi lahko odgovor na njihove dvome iskali tudi v kon-

tekstu izobraževanja učiteljev, ki je na dodiplomski ravni ločeno za populacijo OPP in ostale 

otroke. Avtorici še menita, da nas lahko takšno ločevanje nagovarja k stališču, da učitelji nimajo 

zadosti znanja za poučevanje učencev s posebnimi potrebami, saj se z običajnimi učenci dela na 

nek »rutinizirani način«, medtem ko je z učenci s posebnimi potrebami potrebno delati drugače 

(prav tam, str. 202). Iz tega lahko izpeljem diskurz profesionalizma, ki govori, da so edino stro-

kovnjaki dovolj kompetentni za delo z OPP. V ta kontekst sodi tudi ugotovitev raziskave (Peček in 

Lesar, 2006), da več kot polovica učiteljev meni, da specialni in rehabilitacijski pedagog najbolj ve, 

kaj potrebuje učenec s posebnimi potrebami, ki je vključen v »večinsko šolo«. Raziskava Ornelles, 

Cook in Jenkins (2007, v Kavkler, 2010) navaja mnenje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, 

ki menijo, da so mnogo bolj usposobljeni za delo z učenci v inkluzivnih šolah kot učitelji. 

Pri tem vprašanju sta se avtorici M. Peček in I. Lesar (2006) vprašali, ali je potemtakem res 

odgovornost za napredek učenca s posebnimi potrebami v »večinski šoli« učiteljeva in ali uči-

telji res čutijo učence s posebnim potrebami kot svoje učence. Glede na težave s preseganjem 

medicinskega modela se zdi mnenje o najboljši usposobljenosti specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov za inkluzijo razumljivo. M. Peček (1998) je navedla, da so bili specialni pedagogi do-

slej v »večinskih šolah« zaposleni predvsem kot svetovalni delavci, sedaj pa lahko v razredu po-

magajo učitelju pri poučevanju učencev s posebnimi potrebami. Pri tem se postavlja vprašanje, 
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kakšna je njihova vloga – ali v smislu dodatnega učitelja, ki bi pomagal pri poučevanju učencev 

s posebnimi potrebami, ali gre za sodelovanje z učiteljem pri poučevanju vseh učencev v tistih 

razredih, kjer so vključeni učenci s posebnimi potrebami. Avtorici se je pri tem postavilo vpra-

šanje ustreznega znanja v začetnem izobraževanju specialnih pedagogov (prav tam, str. 125) za 

neposredno pedagoško prakso vseh učencev v »večinskih šolah«. 

Tretja zanimiva informacija v raziskavi M. Peček in I. Lesar (2006) se je nanašala na vprašanje, 

katere informacije o učencih bi bile za učitelja najbolj potrebne. Razredni učitelji so povedali, 

da si želijo več vedeti o značilnostih učenčeve motnje, več predmetnih učiteljev pa o tem, kako 

se je učenec sposoben učiti. V raziskavi so namreč predpostavljali, da so v ospredju vprašanja, 

ki si jih učitelj zastavlja v zvezi z učencem s posebnimi potrebami, pedagoška vprašanja (kako 

učenca vključiti v razred med ostale učence, kako bo učitelj organiziral pouk, o učnih metodah 

in tehnikah poučevanja učencev z različnimi sposobnostmi), ne pa toliko vprašanja o njihovih 

primanjkljajih in prepoznavanju le-teh. Presenetljivo v raziskavi je bilo to, da je bil to odgovor 

pri razrednih, in ne pri predmetnih učiteljih, kar povezujeta avtorici tudi s predmetnikom na 

področju dodiplomskega izobraževanja učiteljev in njegovimi vsebinami. Avtorici sta sklenili, 

da očitno znanje in izkušnje učiteljev razredne stopnje, ki jih imajo z učenci s posebnimi po-

trebami, usmerja le-te k stališču, da bi lahko bolje poučevali učence s posebnimi potrebami, 

če bi več vedeli o njihovih motnjah, pri čemer za učitelje predmetne stopnje znanje in izkušnje 

z učenci s posebnimi potrebami vodi v stališče, da bi morali več vedeti o tem, kako poučevati 

(prav tam, str. 111). Ali iz tega lahko sklepam, da so stališča predmetnih učiteljev bolj povezana 

s pedagoškim diskurzom, medtem ko so stališča razrednih učiteljev povezana z medicinskim?

Ugotovim lahko, da sta učiteljeva pripravljenost in usposobljenost za izobraževanje vseh 

učencev ključnega pomena za razvoj inkluzivne prakse. To izhaja tudi iz poročila Evropske 

agencije za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb (2011, str. 58). Da bi to lahko 

dosegli, je pomembnih več dejavnikov. Ključna pri tem je preusmeritev iz modela oznak, na 

podlagi katerih se učenci usmerjajo, k premagovanju individualnih ovir do učenja. Iskati je 

treba torej tiste ustrezne načine in modele poučevanja, ki bodo lahko zadostili potrebam vseh 

učencev v razredu, saj je uspeh inkluzivnega izobraževanja najbolj odvisen od vsakodnevnega 

dogajanja v razredu. To pomeni preusmeritev v t. i. k učencu usmerjeni model poučevanja, ki 

naj bi ga sprejemali tudi učitelji v »večinskih šolah« (Lesar, 2009, str. 128).
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Učiteljeva stališča do vključevanja otrok s posebnimi potrebami

Eden izmed pomembnih dejavnikov za uresničevanje inkluzije v šoli je poleg sprejemanja ustre-

zne zakonodaje in drugih spremljajočih predpisov praksa v razredu oz. to, kako interpretirajo 

zakone učitelji v razredu (Peček, 2001). Populacija v »večinskih šolah« je vse bolj raznolika, 

statistični podatki kažejo, da je število vključenih OPP v šolah večje, kot je bilo pred desetletjem. 

Zato zbujajo pozornost raziskave, ki so osredotočene na dejavnike, ki spodbujajo ali zavirajo 

vključevanje OPP (Schmidt in Čagran, 2011). Prav stališča pedagoških delavcev, ravnateljev in 

učencev »večinske šole« do OPP so poleg konceptualnih, programskih, kadrovskih, finančnih in 

drugih pogojev najpomembnejši indikator, kako uspešno se bodo razvijale oblike in programi 

za OPP v »večinski šoli« (Galeša, 1995; Lesar, 2009; Mitchell, 2015). Ker je predmet moje raz-

iskave učiteljeva vloga v procesu usmerjanja, se bom v nadaljevanju osredotočila na učiteljeva 

stališča do vključevanja otrok s posebnimi potrebami. 

M. Schmidt in B. Čagran (2011) sta v empirični raziskavi pregledali študije, ki kažejo, da so sta-

lišča učiteljev odločilni dejavnik pri zagotavljanju uspešne integracije/inkluzije OPP (prav tam, 

str. 56), pri čemer lahko spodbujajo ali pa ovirajo implementacijo integracije/inkluzije. Rezultati 

raziskav o učiteljevih stališčih niso enoznačni, saj nekatere študije izpostavljajo izključno pozi-

tivna stališča učiteljev do inkluzivnega izobraževanja (Avramidis, Bayliss in Burden, 2000; Avra-

midis in Norwich, 2002), druge študije pa kažejo, da so učiteljeva stališča odvisna od časa poteka 

procesa inkluzije, ko učitelj pridobi že določene veščine in izkušnje (Avramidis in Norwich, 

2002; Subban in Sharma, 2005; Schmid in Čagran, 2011) pri delu z OPP. 

Avramidis in Norwich (2002) sta pregledala več raziskav v obdobju zadnjih dvajsetih let (ob-

dobje 80. let prejšnjega stoletja). Proučila sta številne raziskovalne članke in poročila, ki so se 

nanašala na stališča učiteljev do integracije/inkluzije. Pregled raziskav je pokazal na dejavnike, 

ki lahko vplivajo na učiteljeva stališča. Ti so povezani z vrsto otrokovega primanjkljaja, ovire 

oz. motnje, sledijo dejavniki, ki so povezani z učiteljem (npr. spol učitelja, leta delovnih izku-

šenj, stopnja izobrazbe, stik z OPP), usposobljenost učiteljev, njegov socialno-politični pogled 

in okoljski faktorji. Avtorja sta zaključila, da raziskave o stališčih učiteljev kažejo na sicer pozi-

tivna stališča do inkluzije, vendar ne do t. i. popolne inkluzije (angl. zero reject). Učitelji so manj 

naklonjeni vključevanju OPP s težjimi motnjami v nasprotju z vključevanjem otrok z lažjimi 

motnjami. Pri tem učitelji zlasti odklanjajo inkluzijo učencev z motnjami v duševnem razvoju, z 

vedenjskimi in čustvenimi motnjami, sledijo učenci z učnimi težavami. Naslednji so slepi in sla-
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bovidni in gibalno ovirani učenci, sledijo jim gluhi in naglušni učenci (Clough in Lindsay, 1991, 

v Avramidis in Norwich, 2002). Podobno navajata tudi Evans in Lunt (2002, v NESSE, 2013), ki 

sta na osnovi raziskovalnega vprašalnika ugotovila, da so učitelji v Angliji najmanj naklonjeni 

vključevanju otrok z vedenjskimi in čustvenimi motnjami, s težjimi in kompleksnejšimi motnja-

mi, otrok z avtizmom in otrok s težjimi učnimi težavami (prav tam, str. 41). 

Enako so pokazale tudi raziskave v slovenskem prostoru (Schmid in Čagran, 2011; Vrhovnik, 

2013; Peček in Lesar, 2006). Vse tri raziskave navajajo, da na negativna stališča do inkluzije 

vplivata vrsta otrokovih posebnih potreb in pomanjkljivo strokovno znanje za delo z OPP. Če bi 

imel učitelj možnost izbire, bi bila njegova pripravljenost vključiti v razred učenca s posebnimi 

potrebami odvisna od otrokove motnje. Največ učiteljev v razred ne bi sprejelo otrok s čustve-

nimi in vedenjskim motnjami (Clough in Lindsay, 1991, v Avramidis in Norwich, 2002; Schmid 

in Čagran, 2011; Peček in Lesar, 2006; Evans in Lunt, 2002, v NESSE, 2013). Naslednja skupina z 

najnižjo stopnjo zaželenosti pri učiteljih so učenci s težjimi učnimi težavami, slepi in slabovidni 

otroci, sledijo gluhi in naglušni otroci in dolgotrajno bolni otroci.

Raziskava M. Peček in I. Lesar (2006) je pokazala še, da razlike med učitelji razredne in pred-

metne stopnje niso bile statistično pomembne. Zanimiva je bila tudi ugotovitev (Peček in Lesar, 

2006), da se večina učiteljev načelno strinja z vključevanjem otrok s posebnimi potrebami v »ve-

činske šole«, pri čemer pa je več kot polovica učiteljev menila, da vključeni učenci s posebnimi 

potrebami v »večinski šoli« nato potrebujejo čim več individualnega poučevanja izven matič-

nega razreda. Učitelji so torej bolj naklonjeni inkluziji otrok s posebnimi potrebami, kadar so ti 

otroci vključeni v posebni program zunaj razreda (Coates, 1989; Semmel, Abernathy, Butera in 

Lesar, 1991). Ob tej ugotovitvi se lahko upravičeno vprašam, ali smo dejansko pripravljeni na 

inkluzijo. Tudi avtorici sta sklenili, da je to bolj v prid segregaciji učencev s posebnimi potreba-

mi, in ne integraciji (Peček in Lesar, 2006, str. 108). Menita še, da so stališča učiteljev do skupine 

otrok s posebnimi potrebami povezana tudi z načinom izobraževanja pri nas, ki vzdržuje t. i. 

dualni sistem izobraževanja. Pomoč specialnega pedagoga v razredu in način izobraževanja je 

učitelju sporočilo, da je za poučevanje učencev s posebnimi potrebami potrebnega veliko speci-

alnega znanja, ki pa ga učitelji ne premorejo. To, da je za učence s posebnimi potrebami odgo-

voren nekdo drug, in ne učitelj, pa se opira bolj na medicinski, in ne pedagoški diskurz. Glede 

na izražena stališča razrednih učiteljev zaključujeta, da je odgovornost za vključevanje močno 

pogojena z načelnim odnosom učiteljev do vključevanja učencev s posebnimi potrebami v »ve-

činsko šolo«. Ta pa je bolj kot ne negativen (Peček in Lesar, 2006, str. 114). Kroflič (2010) si je ob 
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koncu razprave o konceptu pripoznanja drugega kot drugačnega postavil eno izmed vprašanj: 

»Kako lahko razumemo dejstvo, da se učitelji ne čutijo odgovorne za vzgojo otrok s posebnimi 

potrebami ter ustvarjanje inkluzivnega okolja, čeprav se načelno strinjajo z upravičenostjo oseb s 

posebnimi potrebami do prilagoditev in posebne pedagoške pomoči?« (prav tam, str. 11). Stališča 

učiteljev so pogosto še vedno oddaljena od temeljne ideje inkluzivnega izobraževanja, to je spo-

štovanje različnosti in pozitivna stališča vseh delavcev šole do vseh otrok s posebnimi vzgojnimi 

in izobraževalnimi potrebami (Vrhovnik, 2013). Iz navedenih ugotovitev je namreč razvidno, 

da se nekateri učitelji strinjajo z vključevanjem le tiste skupine učencev, ki od učitelja ne zahteva 

večjih prilagoditev in posebnih učnih strategij. 

Ker je pomemben dejavnik, ki vpliva na negativna stališča učitelja do inkluzije, pomanjkanje stro-

kovnega znanja učitelja za delo z učenci s posebnimi potrebami, vidi B. Marentič Požarnik (2003) 

priložnost za izmenjavo znanja in izkušenj na nivoju šole med učitelji samimi, torej za »v šolo 

usmerjeno izpopolnjevanje«. To pomeni, da učitelji ob podpori zunanjih strokovnjakov na šoli z 

delavnicami izmenjujejo izkušnje med seboj. Ena izmed oblik takšnega izobraževanja so lahko tudi 

kolegialne hospitacije in razne oblike supervizije. Avtorica poudari pomen učiteljevega zavedanja 

lastnih stališč do »drugačnih« učencev, kar pomeni, da morajo učitelji pri sebi razčistiti o morebitnih 

predsodkih ali stereotipih. Učitelj se mora zavedati močnega vpliva lastnih pričakovanj do otrok in 

sposobnosti uravnavanja le-teh (pomembna so visoka pričakovanja do vseh učencev v razredu) in 

usmeriti pozitivno vrednotenje »močnih« točk v vsakega otroka, in to na različnih področjih. 

Križnar (2008) je v raziskovanju stališč in vloge učiteljev pri uresničevanju inkluzije otrok s po-

sebnimi potrebami ugotovil, da je pomembno, da učitelj inkluzijo pojmuje kot del svojega dela, 

in ne le kot težavo in dodaten napor (prav tam, str. 103). Učitelj kot nosilec sprememb na podro-

čju vzgoje in izobraževanja potrebuje za uspešno poučevanje vseh učencev kakovostno znanje 

in veščine, podporo in pomoč sodelavcev in širšega družbenega okolja (Kavkler, 2010, str. 123), 

pri čemer za učinkovito poučevanje ni dovolj, da ima učitelj le znanje in veščine (Rouse, 2008, 

v Kavkler, 2010), ampak je pomembno tudi, da učitelj drugače dela, ima pozitivna stališča in 

prepričanje o razlikah med učenci. 

Številne študije opisujejo učiteljeva stališča do inkluzije tudi v učiteljevem sodelovanju pri od-

krivanju otrokovih težav (Stanovich in Jordan, 1998; Avramidis in Norwich, 2002; Jelas, 2000; 

Flem, Moen in Gudmundsdottir, 2000; Scruggs in Mastropieri, 2007). V vseh je poudarjena 

sodelovalna vloga učitelja, staršev in drugih strokovnih delavcev. To kot temeljno načelo po-
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moči učencem z učnimi težavami izpostavlja tudi L. Magajna, S. Pečjak in sodelavke (2008), 

ki poudarja pomen interdisciplinarnosti in strokovne izmenjave znanja in izkušenj z učitelji in 

drugimi strokovnimi delavci. 

Nekatere raziskave in sodobni pristopi raziskovanja učnega procesa poudarjajo tudi povezavo uči-

teljevih stališč s socialnih učnim okoljem (Allodi, 2008; Fraser, 1997; Magajna, Pečjak et al., 2008; 

Grah, 2013). 

J. Grah (2013) pravi, da so učiteljeva stališča povezana tudi s socialnim učnim okoljem na ravni 

razreda in celotne šole, saj koncept inkluzivne šole od učitelja zahteva oblikovanje pozitivnih 

pričakovanj in pozitivne klime, v kateri je sprejeta in upoštevana različnost. Vse to pa oblikuje 

pozitivno klimo in s tem v socialnem učnem okolju pripomore k dobremu počutju OPP (prav 

tam, str. 82). Ugodna šolska klima je še posebej pomembna na področju specialnega izobraže-

vanja, inkluzije in preventivnih programov. Učinkovito učno okolje je lahko varovalni dejavnik 

za učence z učnimi težavami, učitelj pa je ključna oseba, ki s svojim delovanjem in stališči vpliva 

na učenca (Magajna, Pečjak et al., 2008). C. Peklaj (2015) pravi, da prav učitelj s svojimi meto-

dami poučevanja, komunikacijo, z vodenjem oddelka oblikuje takšno učno okolje, ki bo bodisi 

zaviralo bodisi spodbujalo učenje. Pri tem pa so pomembne učiteljeve kompetence, ki vplivajo 

na dosežke učencev preko spodbujanja spoznavnih, čustvenih in socialnih procesov (prav tam, 

str. 184). 
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 2.4 VLOGA STARŠEV PRI VKLJUČEVANJU OTROK V PROCES VZGOJE 
IN IZOBRAŽEVANJA IN NJIHOVO SODELOVANJE Z UČITELJI

V nadaljevanju opisujem vlogo staršev v procesu vključevanja OPP skozi različne modele sode-

lovanja, zakonodajo in v povezavi s sodelovanjem z učiteljem v procesu vzgoje in izobraževanja. 

Poleg učiteljev so starši eni izmed najpomembnejših dejavnikov pri udejanjanju inkluzivne 

prakse. Resman (2003) pravi, da oblikovanje šolskih pogojev za vključevanje otrok s poseb-

nimi potrebami ni odvisno le od staršev otrok s posebnimi potrebami, temveč od vseh peda-

goških delavcev in vseh ostalih staršev otrok, s katerimi se družijo, delajo in sodelujejo (prav 

tam, str. 81). Pri tem je ključno sodelovanje učitelja in staršev otrok, kar je opredeljeno tudi 

v ciljih in načelih vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. To pomeni polno 

vključevanje staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov (v nadaljevanju staršev) v postopek 

usmerjanja in oblike pomoči, stalno sodelovanje s starši otrok s posebnimi potrebami in za-

gotavljanje stalne strokovne in osebne podpore celotni družini. Starši morajo biti pravočasno 

obveščeni o zaznanem sumu o posebnih potrebah, ki so povezane z motnjami, ovirami in 

primanjkljaji pri otroku. Strokovni delavci jim morajo ponuditi takojšnjo ustrezno svetovanje 

o možnostih različnih oblik pomoči. Pomembno je, da jim omogočijo stvarne informacije o 

posebnih potrebah in dosežkih otroka in možnosti načrtovanja nadaljnjega izobraževanja, ki 

bo otroku kasneje omogočilo čim bolj samostojno življenje in čim manjšo odvisnost od po-

moči (Košir et al., 2011). 

Starši so zastopniki svojega otroka skozi celoten izobraževalni proces – od predšolskega do 

srednješolskega obdobja vzgoje in izobraževanja. Njihova vloga je izrednega pomena, saj so 

edini odrasli, ki stalno spremljajo vzgojo in izobraževanje svojih otrok, od rojstva do polnole-

tnosti. Vloga staršev se dandanes v izobraževanju otrok zelo spreminja. V nekaterih državah 

so starši vedno bolj vključeni v sprejemanje politike in zakonodaje na nacionalni ravni kakor 

tudi na ravni šole, kjer so del sveta šole. V preteklosti so starši prejeli le obvestilo o tem, ka-

kšne vrste izobraževanja bo deležen njihov otrok in kje bo potekalo. A. Clement Morrison 

(2008b) ocenjuje, da danes postajajo starši tudi vedno bolj dejavno vključeni v proces odloča-

nja o vrsti in kraju izobraževanja svojega otroka (prav tam, str. 198).
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 2.4.1 Modeli sodelovanja staršev in učiteljev

V literaturi najdemo nekaj modelov, ki opisujejo sodelovanje s starši OPP (Novljan, 2004) in pri-

stope vzpostavljanja odnosov med učitelji in starši (Hornby, 2000). Pomerantz in sodelavci (2007) 

navaja dve vrsti vključevanja staršev v izobraževanje otroka, in sicer vključevanje doma (angl. ho-

me-based) in vključevanje v šoli (angl. school-based), obe pa sta medsebojno povezani in se preple-

tata. Načine sodelovanja in vključevanja staršev opisujejo različni modeli, ki jih lahko razdelimo 

na tiste, ki zmanjšujejo vključevanje in aktivno vlogo staršev, in na tiste, ki to spodbujajo.

Temeljni modeli sodelovanja staršev OPP z učitelji in strokovnimi delavci, kot jih navaja E. No-

vljan (2004), so: laični model, model staršev kot »šolarjev in pacientov«, model staršev kot sope-

dagogov in t. i. partnerski model.

V laičnem modelu (Novljan, 2004) so starši v odvisnem odnosu do strokovnjakov, iz tega zor-

nega kota so »nestrokovnjaki«, ki poslušajo in upoštevajo nasvete strokovnjakov. V tem modelu 

prepoznamo diskurz profesionalizma, saj sta učitelj in svetovalni delavec prepričana, da zna 

najbolje delati z otrokom le strokovnjak, starši pa so odvisni od njegovih napotkov.

Hornby (2000) navaja zaščitniški model, ki popolnoma ločuje funkcijo poučevanja in staršev-

stva. Naloga staršev po tem modelu je, da otroci redno prihajajo v šolo z vsemi učnimi potreb-

ščinami. Pri tem Swap (1993, v Hornby, 2000) meni, da je to najobičajnejši model odnosa med 

učitelji in starši.

Model staršev kot »šolarjev in pacientov« (Novljan, 2004) temelji na prepričanju strokovnih 

delavcev, da je družina OPP »prizadeta« družina, zato so prepričani, da potrebuje »posebno 

šolanje«. Tudi v tem modelu med učitelj in strokovni delavci v odnosu do staršev obstaja hierar-

hično razmerje. Starši morajo upoštevati navodila učitelja in strokovnih delavcev, kajti napačno 

ravnanje z otrokom lahko vodi v slabše dosežke otroka in s tem v sokrivdo staršev zaradi učen-

čevih težav. Starši so v tem modelu razvrednoteni, kar je slaba podlaga za skupno sodelovanje 

(strah staršev pred nezmožnostjo vodi v odvisnost od strokovnjakov). Hornby (2000) ta model 

poimenuje ekspertni model, po katerem učitelji vidijo sebe kot edine ekspert v vseh vidikih ra-

zvoja in izobraževanja otrok. Vloga staršev je v tem modelu popolnoma podrejena in odvisna.  

V njem lahko prepoznamo diskurz profesionalizma in medicinski diskurz, saj izpostavlja otro-

kove težave in s tem povezane rešitve, ki jih predlagajo strokovnjaki, starši pa so po tem modelu 
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le izvrševalci njihovih navodil. Učitelji zato ne pridejo do pomembnih informacij, prav tako 

nimajo nobenega vpogleda v družinsko življenje otroka. 

V tretjem modelu so starši vključeni v obravnavo otroka in se jih razume kot sopedagoge.  

Po mnenju E. Novljan se v tem modelu starše sicer vključuje v sodelovanje, pri tem pa dobivajo 

nasvete od strokovnjakov, ki jih lahko upoštevajo pri delu z otrokom. Učitelj jim prenaša nasvete 

kot »inštrukcije« za delo z otrokom, pri čemer prenaša na starše tudi pričakovanja, da bodo dose-

gli določene cilje in napredek pri delu z otrokom. E. Novljan zato navaja, da se mnogi starši uprejo 

takšnemu sodelovanju, saj sprejemajo dvojno vlogo – vlogo staršev in sopedagoško vlogo – ki pa 

sta v medsebojnem konfliktnem odnosu. Pri tem pa obstaja tudi nevarnost, da bi bila odgovor-

nost za neuspeh otroka prenešena le na starše (Novljan, 2004). Hornby (2000) poimenuje ta mo-

del vzpostavljanja odnosov med učitelji in starši kot transmisijski model in poudarja, da so lahko 

nekateri starši zaradi pričakovanja učiteljev, da bodo izpeljali določene ukrepe, preobremenjeni. 

Hornby (2000) navaja še potrošniški model, v katerem imajo starši nadzor nad odločanjem, kar 

lahko jemlje učiteljem profesionalno odgovornost, kar je prav tako problematično kot obratna 

situacija, ko so učitelji eksperti glede vseh vidikov otrokovega razvoja. 

E. Novljan (2004) je menila, da je trenutno prevladujoč partnerski model, po katerem se starši 

in strokovnjaki trudijo doseči optimalni šolski razvoj otroka skladno z njegovimi učnimi zmo-

žnostmi. Pomembno je, da pri tem prevzamejo tako starši kot strokovnjaki specifično odgo-

vornost (starši so dobri celostni poznavalci svojega otroka, učitelji pa pedagoški strokovnjaki). 

Pomen tega modela je partnersko sodelovanje, medsebojna odkrita komunikacija in spoštova-

nje. Partnersko sodelovanje med učitelji in starši torej pomeni skupno vzgojno-izobraževalno 

prizadevanje tako učenčevih staršev kot učenčevih učiteljev, ki so si enakovredni partnerji pri 

nudenju kar najbolj celostne podpore učencu (Jereb, 2011). 

Tudi Hornby (2000) meni, da je partnerski model najustreznejši model sodelovanja med učitelji 

in starši. Pri tem je pomembno, da so učitelji in starši partnerji v smislu medsebojnega načrtova-

nja in delitve odgovornosti pri izvajanju določenih aktivnosti. Učitelji po tem modelu razvijajo 

konstruktivno vključevanje staršev, upoštevajo njihove potrebe in se zavedajo, da lahko tudi 

starši na določene načine prispevajo k razvoju in izobraževanju svojih otrok (Kalin et al., 2009). 

Kakovost sodelovanja med učitelji in starši je odvisna tako od znanja in spretnosti učiteljev kot 

tudi od izkušenj, pričakovanj in stališč staršev. 
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Rezultati analize raziskave, opravljene na reprezentativnem vzorcu v slovenskem prostoru (Šteh, 

2008) o kakovosti sodelovanja med učitelji in starši, kažejo, da model partnerskega sodelovanja 

pri nas ne prevladuje, saj starši in učitelji ne vidijo drug drugega kot kompetentne osebe. Polo-

vica staršev v raziskavi je menila, da so učitelji strokovnjaki za izobraževanje, velika večina uči-

teljev pa se je le delno strinjala s trditvijo, »da starši danes znajo biti starši«. Avtorica zaključuje, 

da je glede na odgovore staršev po vsej verjetnosti pri nas še vedno zasidran ekspertni ali morda 

transmisijski model (Hornby, 2000) odnosov med učitelji in starši. To je še posebej značilno za 

starše otrok v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

Številne empirične raziskave o pomenu sodelovanja staršev in šole potrjujejo močno povezanost 

med vključenostjo staršev in vzgojno-izobraževalnimi rezultati učencev (Clement Morrison, 

2008a). Vključevanje staršev celovito spodbuja otrokov razvoj, njihovo sodelovanje pa pozitivno 

vpliva na učenje in učne dosežke učencev (Kalin in Peček, 2012; Intihar in Kepec, 2002; Magajna, 

Pečjak et al., 2008). Ugotovitve kažejo, da delovanje staršev in šole pomembno izboljša učni uspeh. 

Raziskava (Kalin, 2008) o sodelovanju učiteljev in staršev in o njihovem vključevanju v šolsko 

delo je odprla nova vprašanja o možnostih sodelovanja med učitelji in starši, kar naj prispeva 

k boljši učni uspešnosti otroka. Pri tem pa je zanimivo, da je v navedeni raziskavi med vsemi 

tremi najpomembnejšimi razlogi za sodelovanje staršev s šolo (otrokov učni uspeh, odnos med 

učiteljem in otrokom, otrokovo počutje v šoli) najmanj pomemben za učitelje in starše prav učni 

uspeh (prav tam, str. 26). Oblikovanje pozitivnega odnosa učitelja s starši in njihovo vključeva-

nje v izobraževanje je pomembno za starše in pripomore k boljšemu premagovanju njihovih te-

žav. Z vzpostavljanjem resničnega sodelovalnega odnosa s starši lahko učitelj poveča verjetnost 

napredka in dobrega izida za učenca (Peklaj, 2008, str. 74), zato bi se v slovenski šoli moralo 

okrepiti sodelovanje šole in staršev in z ustreznimi načini sodelovanja med starši in učiteljem 

zagotoviti takšno učno okolje, ki bo omogočalo optimalni razvoj vsakemu posamezniku in učno 

uspešnost v skladu z njegovimi zmožnostmi (Magajna, Pečjak et al., 2008; Kalin, 2008).

Tudi številne tuje raziskave (Henderson in Berla, 1994; Gonzales-DeHass, 2005, v Kalin et al., 

2009; Pomerantz et al., 2007) so pokazale, da dejavno vključevanje staršev pomembno vpliva 

na učno uspešnost učencev. Pomerantz in sodelavci (2007) so v obširni študiji, ki je preučevala 

različne raziskave o vključevanju staršev, ugotovili, da ustrezna vključenost staršev poleg boljših 

učnih dosežkov vpliva tudi na duševno zdravje otrok in pozitivno deluje na njihov čustveni in 

socialni razvoj. 
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Raziskava o kakovosti sodelovanja med učitelji in starši v slovenski osnovni šoli, ki je bila opra-

vljena v Sloveniji (Kalin et al., 2009), je pokazala na nekatere zanimive izsledke:

– Starši in učitelji se zavedajo pomembnosti medsebojnega sodelovanja, pri čemer se je po-

kazalo, da je zavedanje pomembnosti sodelovanja povezano s stopnjo izobrazbe staršev. 

– Med učitelji se je izkazala velika pripravljenost in volja za sodelovanje. 

– Starši so kot razlog sodelovanja z učiteljem najpogosteje izpostavili odnos med učiteljem in 

učencem, pri čemer so starši z nižjo stopnjo izobrazbe najpogosteje navedli kot najpomemb-

nejši razlog učni uspeh, starši z višjo stopnjo izobrazbe pa počutje otroka med sošolci. 

– Neformalne oblike sodelovanja staršev s šolo so relativno dobro razvite, četudi mnogi 

starši za to možnost sodelovanja sploh ne vedo.

– Usposobljenost učiteljev za kakovostno medsebojno sodelovanje je bila ocenjena kot dobra, 

pri čemer so v raziskavi ugotovili, da so starši veliko bolje ocenili usposobljenost učitelja, kot 

so se ocenili učitelji sami. 

Na podlagi raziskave je bila oblikovana tudi lista potrebnih kompetenc tako za učitelje kot za 

starše. Učitelj mora imeti dobro strokovno znanje, znanje s področja medsebojnega komuni-

ciranja in andragoških načel, oblik in metod dela z odraslimi. Pomembno je, da starši učitelja 

spoštujejo in mu zaupajo, da so v komunikaciji odprti in iskreni in si vzamejo čas za aktivno 

vključevanje v različne oblike sodelovanja (prav tam, str. 238). 

Zanimive so tudi ugotovitve raziskave, ki je bila opravljena v okviru projekta Upravljanje izobra-

ževalnih potekov v Evropi (angl. Governance of Educational Trajectories in Europe) (Ule, 2015) in 

je temeljila na empiričnih podatkih, ki so jih pridobili s kvantitativnimi in kvalitativnimi raziska-

vami s starši, otroki in učitelji. Pokazala je na dinamiko vpletenosti staršev v šolsko delo. Ugotovili 

so, da je vpetost staršev v šolsko delo in izobraževalni potek tako velika, da je to nov dejavnik so-

cialne diferenciacije otrok, saj prikrito sankcionira tiste starše, ki ne znajo in ne zmorejo ustvariti 

podporne družinske klime. Nadalje so ugotovili, da so starši v Sloveniji v primerjavi s tistimi iz 

ostalih evropskih držav, ki so sodelovali v raziskavi (Finska, Francija, Italija, Nemčija, Nizozem-

ska, Poljska in Velika Britanija), zelo vpleteni v izobraževalni potek in v šolsko delo otrok (Ule, 

2015, str. 30). Pri tem avtorica izpostavlja pojav t. i. zaščitenega otroštva, ki je posledica zahtev so-

dobnega sveta, predvsem po individualizaciji in samoaktualizaciji. Furedi (2008, v Ule, 2015) go-

vori o pojavu »paranoidnega starševstva«, s katerim označuje pomanjkanje zaupanja staršev med 

drugim tudi do učitelja. To poimenuje kot posebno kulturo starševanja v sodobni družbi, ki se 

kaže na eni strani kot preveč zaščitniško in na drugi kot negotovost in občutek krivde. To pomeni, 
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da tovrstna kultura nenehoma dvomi v starševske kompetence in vztraja, da ne morejo opravljati 

starševske vloge brez pomoči različnih ekspertov, vzgojnih svetovalcev, varuhov otrokovih pravic 

itd. (prav tam, str. 34). Opisano starševsko negotovost lahko povežem z ekspertnim modelom 

(Hornby, 2000), kjer učitelji sebe pojmujejo kot eksperte v vseh vidikih razvoja in izobraževanja 

otrok. Vloga staršev je le v tem, da sprejemajo informacije in napotke glede izobraževanja svojih 

otrok in so potisnjeni v popolnoma podrejeno in odvisno vlogo. 

 2.5 USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

Terminološka opredelitev 

V tuji literaturi uporabljajo za prepoznavanje in umeščanje OPP v skupine različne termine, pri 

nas pa od leta 2000 uporabljamo strokovni izraz usmerjanje. 

Tabela 6: Nekateri termini, ki se uporabljajo v kontekstu prepoznavanja posebnih potreb

Angleški termin Prevod Vir

classification, guidance klasifikacija, usmerjanje Pierangelo (2004)

identification of special 
educational needs

prepoznavanje posebnih 
izobraževalnih potreb 

Norwich (2010)

identification, assessment  
and statement

prepoznavanje, ocenjevanje in 
odločba o usmeritvi

Code of Practice (2009),  
Garner (2009)

placement umestitev v program Pierangelo (2004),  
Norwich (2010)

procedure of determining  
special educational needs

postopek določanja posebnih 
izobraževalnih potreb 

Evropska agencija za izobraževanje 
oseb s posebnimi potrebami in 
inkluzivno izobraževanje (pridobljeno 
s spletne strani 16. 1. 2016)

V tabeli št. 6 so predstavljeni nekateri termini, ki jih lahko zasledimo v tuji literaturi in se na-

našajo na opisovanje procesa prepoznavanja in določanja otrokovih posebnih potreb. Podobno 

kot velja za terminološko pestrost na področju poimenovanja populacije otrok s posebnimi po-

trebami, velja tudi za tovrstna poimenovanja. Poimenovanja so povezana s paradigmatskim pre-

mikom od opredeljevanja motnje (medicinski diskurz), ki uporablja pojem klasifikacije (angl. 

classification), do ugotavljanja otrokovih posebnih potreb in s tem odločanja (angl. statement 
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- izjava) o najustreznejših pogojih, v katerih bo otrok lahko uspešno napredoval in soustvarjal 

v skladu s svojimi zmožnostmi. Najbližji pedagoškemu diskurzu je termin identifikacija otro-

kovih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb in umestitev v program, s katerim se približamo 

usmerjenosti v načrtovanje različnih oblik pomoči, prilagoditev in intervencij. Tudi Evropska 

agencija za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje sam (2016) 

postopek poimenuje kot »postopek določanja posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb«, iz katere-

ga je razvidna intenca, to je določanje izobraževalnih potreb otroka, in ne določanje njegovega 

primanjkljaja, ovire oz. motnje.

Norwich (2010) v razpravi o prihodnosti sistema usmerjanja v Veliki Britaniji kot odgovor na 

poročilo M. Warnock ugotavlja, da je sistem deležen številnih kritik, opravljenih pa je bilo malo 

analiz, na podlagi katerih bi lahko temeljili morebitni predlogi za spremembe. Po njegovem mne-

nju so v procesu odločanja pomembni trije elementi, in sicer multidisciplinarno ocenjevanje, 

skrbna ocena individualnih potreb, razpoložljive možnosti oskrbe in pravna zagotovila in pro-

cesne pravice. V multidisciplinarnem timu je pomembno sodelovanje učitelja, strokovnjakov iz 

zdravstva, psihologov in staršev. Odločanje in izdaja odločb o usmeritvi je pomembna in odgo-

vorna naloga, pri čemer je v ospredju tudi strokovni del odločitve, ko se otrok ne usmeri. Nadalje 

ugotavlja, da je v procesu odločanja težava birokratizacija in implementacija določil v praksi. V 

razpravi je navedel možnosti, ki jih je predlagal ožji odbor za strategijo vladne politike po letu 

2004 v Veliki Britaniji in se nanašajo na premisleke glede prihodnosti področja usmerjanja: 

– Omejitve v obstoječem sistemu usmerjanja: omejitev procesa usmerjanja in izdajanja od-

ločb o usmeritvi. Do odločbe o usmeritvi bi bili upravičeni le OPP s težjimi, težkimi in 

kompleksnimi izobraževalnimi potrebami. Za vse ostale otroke bi moral biti v šoli organi-

ziran t. i. podporni sistem. Pri tem Pinney (2004, v Norwich, 2010) opozarja, da bi imeli v 

tako organiziranem sistemu manj možnosti otroci z zmernimi težavami, otroci s čustve-

nimi in socialnimi primanjkljaji in otroci z učnimi težavami. 

– Odločbe o usmeritvi le za tiste otroke, ki se bodo šolali v specialnih ustanovah (to je predla-

gala že M. Warnock, 2005). Avtor navaja, da bi to pomenilo zmanjšanje usmerjanja za dve 

tretjini otrok, hkrati pa povečanje vpisa v šole s prilagojenim programom. 

– Uvedba Škotskega modela (angl. Scottish model), ki temelji na pripravi podpornega načrta 

za tiste otroke (angl.coordinated support plan), ki nimajo dodatne podpore in pomoči v 

šoli, imajo pa dodatno oskrbo v zunanjih strokovnih ustanovah. To pomeni, da za tiste 

otroke, ki ne obiskujejo dodatnih obravnav v zunanjih ustanovah, v šoli ne bi pripravili 

podpornega načrta. 
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– Dvostopenjski sistem (angl. Two-tiered system) temelji na dveh stopnjah pomoči, pri čemer 

ima otrok na prvi stopnji dodatno pomoč in podporo v okviru šolskega sistema brez od-

ločbe o usmeritvi. V primeru, da otrokov napredek ni ustrezen oz. je otrok v sistemu ne-

uspešen, lahko starši in šola zaprosijo za dodatno strokovno oceno in pridobijo formalno 

odločbo o usmeritvi. Čeprav je ta možnost radikalnejša od prvih treh, še vedno ohranja 

zakonske možnosti usmerjanja, če je to potrebno. 

– Sistem, ki ne predvideva usmeritve niti kot druge možnosti: identifikacija in predlogi za 

usmeritev bi bili v celoti preneseni na šole in bi temeljili le na njihovi odgovornosti. Vsi 

otroci bi imeli individualni načrt in dodatno pomoč. Pri tej možnosti avtor predpostavlja, 

da bodo OPP v slabšem položaju, saj ni nikjer jasnega zakonodajnega določila in s tem 

pravnega varstva otrokovih pravic (prav tam, str. 97–100).

 

S katerim načinom prepoznavanja otrokovih vzgojno-izobraževalnih potreb se približamo pe-

dagoškemu diskurzu in hkrati ohranimo pravno varstvo in otrokove pravice? Ali je pri tem po-

membno sodelovanje učitelja? Zato sem, izhajajoč iz mednarodnih dokumentov, ki se nanašajo 

na vključevanje otrok s posebnimi potrebami v »večinsko šolo«, pregledala, kakšna je praksa 

nekaterih držav Evropske unije na področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in ali so-

deluje v postopku ugotavljanja otrokovih posebnih potreb učitelj.

 2.5.1 Pregled sistemov vzgoje in izobraževanja in usmerjanja v izbranih državah

Ker je sistem usmerjanja v Sloveniji proces, ki je ves čas deležen številnih kritik, ki se nanašajo 

predvsem na zapletenost postopka usmerjanja, na dolgo časovno obdobje od vloge do izdelane-

ga strokovnega mnenja in odločbe o usmeritvi, na kvaliteto strokovnih mnenj, (ne)vključevanje 

staršev in učiteljev v proces priprave strokovnega mnenja, me je zanimalo, kako imajo podobne 

sisteme urejene v drugih državah. 

Tako sem izbrala Novo Zelandijo, ki ima tako na področju zgodnje obravnave kot vzgoje in iz-

obraževanja otrok s posebnimi potrebami urejen sistem, ki so ga začeli posodobljenega izvajati 

v enakem obdobju kot Slovenija (leta 2000). Odločila sem se tudi za Finsko, državo, ki je v letu 

2000 »prestopila v novo šolsko realnost« in je postala model za učinkovito šolstvo, v katerega 

so bile uprte oči raziskovalcev šolstva vsega sveta (Gaber et al., 2006, str. 10), in je izstopala tudi 

pri dosežkih v okviru preverjanja znanja projekta PISA in TIMSS. Združeno kraljestvo ima 
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posebne vzgojno-izobraževalne sisteme za Anglijo in Wales, Severno Irsko in Škotsko. Podrob-

neje bom opisala le sistem v Angliji in Walesu. Prikazana bo tudi analiza sistema vzgoje in 

izobraževanja in s tem povezanega usmerjanja v Združenih državah Amerike glede na njihove 

dolgoletne izkušnje in dopuščene raznolike možnosti v izvedbi in spremembah v smeri pou-

darjene vloge učitelja. Zaradi raznolikih možnosti organizacije vzgoje in izobraževanja v ZDA 

obstajajo med šolami v različnih ekonomskih okoljih velikanske razlike. Mednarodna raziska-

va o nacionalnih vzgojno-izobraževalnih sistemih iz 80. let prejšnjega stoletja je pokazala, da 

so razlike med šolami v ZDA dvakrat večje kot v zahodnoevropskih državah (OECD, 1981, v 

Pijl, 1994, str. 57). 

 2.5.1.1 Nova Zelandija

Ključni zakon s področja izobraževanja je bil na Novi Zelandiji sprejet leta 1989. Zakonodajni in 

politični okvir bazira na dokumentu, imenovanem Posebno izobraževanje 2000 (SE2000) (Davi-

es in Prangnell, 1999), ki je bil sprejet 1998 in posodobljen leta 2006. Novozelandske smernice 

na področju posebnih potreb (orig. Special Education Policy Guidelines, 2000) omenjajo otroke 

s posebnimi potrebami, in sicer učence z učnimi težavami, vedenjskimi težavami in s težavami 

pri komunikaciji (Janželj, 2011, str. 43).

Leta 2006 je bil sprejet strateški okvir Boljši rezultati za vse otroke, katerega namen je bil udelež-

ba, prisotnost in učenje za vse učence s posebnimi potrebami. Tako je posamezni OPP pridobil 

dodatno pomoč v rednih oblikah šolanja. Nova Zelandija ima na področju otrok s posebnimi 

potrebami urejeno zgodnjo obravnavo, področje predšolske vzgoje in šolanje vse do zaključe-

nega 21. leta starosti. Smernice na področju posebnih potreb (orig. Special Educational Policy 

Guidelines, 2000) opredeljujejo cilje vladne politike. Med njimi je ključno izboljšanje možnosti 

izobraževanja za vse otroke s posebnimi potrebami. Dokument navaja sedem načel; eno izmed 

njih je, da imajo učenci s posebnimi potrebami enake pravice, svoboščine in odgovornosti kot 

posamezniki iste starosti, ki nimajo posebnih potreb (Janželj, 2011, str. 41). Novozelandsko mi-

nistrstvo za izobraževanje poudarja, da je vladna izobraževalna politika izboljšala izobraževanje 

za vse otroke s posebnimi potrebami v njihovih lokalnih šolah, centrih za zgodnjo obravnavo oz. 

kjerkoli se izobražujejo. Osnovni princip izobraževanja je, da imajo učenci s posebnimi potreba-

mi vse od leta 1989 pravico do vpisa in obiskovanja izobraževanja v državnih šolah.
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Usmerjanje v posebne šole je urejeno s posebnim postopkom na ravni države. Vse šole so od-

govorne ministrstvu, ki mu morajo tudi poročati. Osnova specialnega izobraževanja temelji na 

dejstvu, da morajo imeti vsi učenci, pri katerih so prepoznane posebne vzgojne in izobraževal-

ne potrebe, dostop do pravične delitve razpoložljivih virov pomoči. Sistem identifikacije OPP 

temelji na njihovi zgodnji obravnavi, v katero so vključeni otroci do 5. leta starosti. Otroci z 

zmernimi težavami so diagnosticirani s šestimi meseci, običajno preko zdravstva, ostali otroci s 

težavami pa okrog 18. meseca do drugega leta starosti. Še vedno pa imajo kar številno skupino 

otrok, ki pridejo v šolo, ne da bi bili prepoznani kot otroci s posebnimi potrebami.

Prehod iz vrtca v osnovno šolo poteka preko strokovnih srečanj med vzgojitelji in učitelji, ki so 

povabljeni v strokovno skupino pred vstopom v šolo za pripravo individualiziranega programa. 

Odgovornost za njegovo pripravo je v rokah učiteljev, ki delajo z otroki. Za šolsko populacijo 

otrok z zmerno do višjo stopnjo posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb (teh je na Novi Ze-

landiji v celotni populaciji šoloobveznih otrok od 4 do 6 %) so različne možnosti. Za učence s 

posebnimi potrebami, ki so vključeni v »večinske šole« (angl. regular schools), je po usmeritvi 

omogočen okrepljen program pomoči tako učiteljev za dodatno strokovno pomoč in specialnih 

učiteljev, ki so v pomoč učiteljem v programu (orig. Enhanced Programme Funds), ki ga finan-

cira država. Tako je odvisna vrsta dodatne podpore in pomoči za OPP od njegove specifične 

težave. OPP imajo lahko dodatno učno pomoč, zaradi težav lahko obiskujejo regionalne centre 

ali pa bivajo v posebnih šolah. Za učence z zelo visoko oz. najvišjo stopnjo potrebe po dodatni 

pomoči (teh je v šolski populaciji okrog 3 %) pa obstaja možnost individualne pomoči, ki je ve-

zana na posameznega otroka. Pri skupini otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo zmerno 

do visoko stopnjo pomoči, ta ni vezana na posameznega otroka, kar pomeni, da sistematično 

gradijo zmogljivosti posameznih šol. 

Pomoč za učence s posebnimi potrebami, kamor so uvrščeni tudi učenci z učnimi težavami, v 

novozelandskih Smernicah za pripravo individualiziranih učnih programov (orig. Individual 

Education Programme Guidelines, 2002), obsega pomoč pri prevozu, prilagoditvah učnega pro-

grama in okolja, vpeljavo specifičnih učnih strategij, prilagojenih učnih pripomočkov in opre-

me (Janželj, 2011). Na Novi Zelandiji gostijo posebne šole oz. oddelke (angl. special schools) v 

»večinskih šolah«, pri čemer zagotavljajo pomoč za učence z najvišjo stopnjo potrebne dodatne 

individualne pomoči. Kar nekaj je »večinskih šol«, ki imajo specialne kadre za učence s poseb-

nimi potrebami, ki prihajajo iz t. i. strokovnih centrov (angl. resource center). 
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Ministrstvo za izobraževanje na Novi Zelandiji je naročilo štiri študije, ki so bile narejene v 

obdobju dveh let in so se nanašale na diskurz inkluzije in osnovnega izobraževanja (2005, v 

O'Neill, Bourke, Kearney, 2009). Ugotovljeno je bilo, da je ena večjih težav na Novi Zelandiji t. i. 

ideologija specialnega izobraževanja, ki je še vedno zelo dominantna tako v politiki kot praksi. 

Ballard (1995) ugotavlja, da je specialno izobraževanje zgodovinsko gledano temeljilo na indi-

vidualni patologiji, razmejitvi med »normalnim in abnormalnim«, teorijah deficita in prepriča-

nju, da samo specialni učitelji vedo, kakšne so in kako se streže potrebam učencev s posebnimi 

vzgojno-izobraževalnimi potrebami (O'Neill, Bourke, Kearney, 2009).

Študija v Novi Zelandiji (Kearny, 2007, v O'Neill, Bourke, Kearney, 2009) je proučevala izkušnje 

otrok, ki so bili izključeni kot marginalna skupina v »večinski šoli«. Rezultati študije so pokazali, 

da se pri učiteljih kaže pomanjkanje odgovornosti do vključevanja učencev s posebnimi potre-

bami, kar se manifestira na različne načine: 

– prelaganje odgovornosti za OPP izključno na pomoč učitelja, 

– zavračanje OPP na šoli z izgovori, da ni dovolj virov pomoči, 

– pričakovanja, da imajo učitelji pravico odločiti, ali bo OPP v njihovem razredu ali ne, 

– učitelji ne zagotavljajo dovolj učnega materiala za učence s posebnimi potrebami in ne 

poročajo o napredku učencev s posebnimi potrebami enako kot pri ostalih učencih.

Avtorji študije so sklenili, da to kaže na odsotnost jasne zaveze do inkluzivnega izobraževanja. 

Tako je ministrstvo na podlagi teh raziskav namenilo posebno pozornost osnovnemu izobraže-

vanju učiteljev. V letu 2005 so sprejeli strateški dokument Strategija priprave začetnega izobraže-

vanja učiteljev za učinkovito poučevanje raznolikih učencev. Dokument je določil pet ključnih ci-

ljev s poudarkom na pridobivanju takšnih sposobnosti, znanja in pedagoških strategij, da bodo 

lahko učitelji zadostili vsem raznolikostim učencev (prav tam, str. 589). 

Sistem prepoznavanja in identificiranja otrokovih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb na 

Novi Zelandiji je usmerjen v iskanje potrebnih virov pomoči, in ne toliko v diagnosticiranje 

otrokovih primanjkljajev, ovir oz. motenj, kar je v skladu s socialnointegrativnim modelom. 

Ocenjevanje poteka v običajnem okolju, z opazovanjem in s standardiziranimi testi. Pridobljene 

informacije šola uporabi kot podlago za oblikovanje individualiziranega programa, ki ga obliku-

je tim, ki ga sestavljajo starši, otrokov učitelj, specialni pedagog in otrok (če želi) (Janželj, 2011, 

str. 44), kar se razlikuje od načina sodelovanja otroka v Sloveniji, ko strokovnjaki presojajo, ali 

je smiselno sodelovanje otroka v postopku usmerjanja ali ne. Poleg tega imajo ustrezno urejen 
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sistem zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami, ki v Sloveniji še nima normativne pod-

lage. Prvo prepoznavanje in klinična obravnave otrok poteka v okviru razvojnih ambulant in 

centrov za duševno zdravje.

 2.5.1.2 Finska 

Evropska agencija za razvoj posebnih potreb in inkluzivnega izobraževanja (2016) navaja, da je 

razvoj posebnega izobraževanja v finskih šolah mogoče razdeliti na štiri obdobja.

Prvo obdobje zajema ustanovitev posebnega izobraževanja od leta 1840 do 1921, ko je pričel 

veljati Zakon o obveznem izobraževanju. Sprva je bil sistem specialnih ustanov usmerjen le v 

izobraževanje za učence, ki so imeli težave na področju sluha, vida in gibanja. V letu 1866, ko 

je postalo izobraževanje obveznost lokalnih oblasti, je bilo veliko OPP izključenih iz šol. V tem 

času so izobraževanje za OPP prevzele različne človekoljubne in dobrodelne organizacije.

Drugo obdobje sega od leta 1921 dalje, ko je bil sprejet Zakon o obveznem izobraževanju, ki je ve-

ljal do konca druge svetovne vojne (1945). Ta zakon je iz izobraževanja izločil otroke z motnjami 

v duševnem razvoju, ki so bili po tem zakonu »opravičeni« obveznega izobraževanja. V tem času 

so se razmahnili tudi posebno izobraževanje in specialne ustanove, in sicer vse do leta 1960. 

Tretje obdobje se začne od konca druge svetovne vojne in traja do uvedbe t. i. celovitih šol v letu 

1972. Povojno obdobje je bilo obdobje skrbi za ljudi s posebnimi potrebami. Poleg zdravstvene 

oskrbe in rehabilitacije so razvili tudi področje poklicne rehabilitacije. Nove oblike izobraževa-

nja so določile t. i. prilagojeni pouk za učence z lažjimi učnimi ali prilagoditvenimi težavami. 

Vendar je še vedno prevladoval medicinski pristop, OPP so bili obravnavani z vidika fizične in 

funkcionalne »prizadetosti«. V načinu njihovega razmišljanja so učenci s posebnimi potreba-

mi tako odstopali od ostalih vrstnikov, da njihovega izobraževanja ni bilo možno organizirati 

skupaj z »večinskimi šolami«. Od leta 1970 je bilo v ospredju obdobje normalizacije in filozofije 

povezovanja, katerega cilj je bilo socialno vključevanje. To je pomenilo nekaj možnosti tudi za 

OPP, ki naj bi sodelovali pri pouku v »večinski šoli«. 

Leta 1983 je bila zakonodajna reforma, ki je omogočila boljše izhodišče za razvoj procesa in-

tegracije. Tudi OPP so se morali vključevati v obvezno šolanje. Drug pomemben dejavnik pa 

je bil celoviti šolski nacionalni jedrni kurikulum. To je sprožilo na Finskem številna vprašanja 



Natalija Vovk Ornik   VLOGA UČITELJA V PROCESU USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

64

glede diferenciacije in individualizacije izobraževanja. V smislu spodbujanja integracije je bilo 

pomembno, saj sta bila izobraževanje in učni načrt prilagojena posamezniku glede na njegove 

sposobnosti učenja in starost. Uveden je bil posebni izobraževalni načrt. Otroke z lažjimi mo-

tnjami v duševnem razvoju so vključevali v »večinske šole«, vendar v posebne oddelke. Leta 

1985 so vključevali tudi otroke z zmernimi in težjimi motnjami v duševnem razvoju v »večinske 

šole«, kasneje pa so prevzele poučevanje specialne ustanove, ki so bile ustanovljene kot del po-

sebne skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju. 

Četrto obdobje v posebnem izobraževanju se je začelo leta 1990. Celovita reforma šolske za-

konodaje je potekala na Finskem od leta 1998 z novim zakonom o osnovnem izobraževanju 

(Basic Education ACT-628/1998), ko je država ocenila stanje posebnega izobraževanja in spre-

jela nacionalne razvojne ukrepe s ciljem reformiranja in reorganiziranja dosedanjega načina 

izobraževanja. S tem zakonom je bila poudarjena enakost pri izobraževanju, ki narekuje orga-

niziranost pouka na način, skladen s starostjo in sposobnostmi učencev, da bi se tako izboljšal 

njihov razvoj. Na Finskem imajo učenci s specifičnimi učnimi težavami pravico do poučevanja, 

prilagojenega njihovim potrebam, ki poteka znotraj rednega pouka. Obstajajo različni načini 

organiziranja pouka za OPP: v okviru splošnega poučevanja, v majhnih skupinah ali individu-

alno (Legal System Finland, 2010, v Janželj, 2011, str. 41–45). To t. i. specialno podporo imajo 

OPP v okviru Nacionalnega jedrnega kurikula za osnovnošolsko izobraževanje (orig. National 

Core Curriculum for Basic Education, 2004), ki poudarja splošno in posebno podporo učencem 

v osnovni šoli, ki je doživel spremembe v letu 2010. Te spremembe so prinesle tudi nov siste-

matičen način pridobivanja pomoči za OPP (Thuneberg, Hautamaki, Ahtiainen et al., 2014).  

Avtorji Thuneberg, Hautamaki, Ahtiainen, Lintuvuori, Vainikainen in Hilasvuori (2013) so 

opisali kot glavni razlog za reformo porast števila napotitev OPP v posebne razrede ali specialne 

ustanove. Število OPP, napotenih v takšne oblike izobraževanja, se je namreč v letu 2006 poveča-

lo za 8 % (polovica je bila napotena v specialne razrede, polovica pa v specialne ustanove). Tudi 

F. Nolimal (2006) je ugotavljala, da so v osnovnih šolah na Finskem povprečno 20 % učencem 

namenili v delu pouka posebno obravnavo. Pri tem je avtorica navajala, da gre za kombinacijo 

individualizacije in delno za integracijo. Če so otroci potrebovali specializirano podporo za iz-

boljšanje učnih zmožnosti za premagovanje lažjih učnih ali prilagoditvenih težav, se je ta pomoč 

izvaja individualno ali v skupinah bodisi sočasno v razredu bodisi zunaj njega. Takšno obliko 

izobraževanja so organizirali tudi za učence, ki so bili vključeni ali napoteni v oddelke za izobra-

ževanje OPP (prav tam, str. 96–97).
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Zato so stari dvostopenjski sistem nadomestili s tristopenjskim modelom pomoči, ki je 

osnovan na modelu RTI – odziv na obravnavo (Fuchs in Fuchs, 2006; Jimerson et al., 2007; 

Grehsham, 2007, str. 39, v Thuneberg et al., 2014). Med osnovno pomočjo in specialno po-

močjo je sedaj uvedena še ena stopnja dodatne pomoči, ki je namenjena 20 % populacije 

učencev, ki to pomoč potrebujejo. Za tretjo stopnjo pomoči je potrebna »pedagoška izjava« 

na ravni ponudnika izobraževanja (angl. educational provider) (Thuneberg et al., 2014). 

Na Finskem ločijo osem skupin OPP (Organisation of the education system in Finland 2009/2010, 

str. 199, v Eurydice, 2010), in sicer skupino otrok z lažjo, z zmerno ali težjo motnjo v duševnem 

razvoju, skupino otrok s slušnimi motnjami, z motnjami vida, z gibalnimi motnjami, skupino 

otrok z avtizmom ali Aspergerjevim sindromom, skupino otrok z motnjami v jezikovnem ra-

zvoju (disleksija), s čustvenimi in socialnimi motnjami in skupino otrok z drugimi motnjami 

(kamor sodijo npr. otroci z motnjami hranjenja, s sladkorno boleznijo, z epilepsijo …). To so 

skupine OPP, ki potrebujejo specialno pomoč in podporo, ki je po tristopenjskem modelu po-

moči namenjena 5-odstotnemu deležu vseh otrok. Za to obliko pomoči je torej potrebna »peda-

goška izjava« in proces ugotavljanja otrokovih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb. 

Evropska agencija za posebne potrebe in inkluzivno izobraževanje (orig. European Agency for 

Special Needs and Inclusive Education, 2012) je opisala proces identifikacije otrokovih posebnih 

vzgojno-izobraževalnih potreb na Finskem in oblikovanje pedagoške ocene, ki se pripravi pred 

odločitvijo o posebni pomoči. Pedagoško oceno pripravi otrokov učitelj, po potrebi sodelujejo 

tudi drugi strokovnjaki (zdravnik, psiholog in socialni delavec). Pomembno pri tem je tudi so-

delovanje z otrokovimi starši ali skrbniki in otrokom samim, še posebej pri natančnem opisu 

otrokovih vzgojno-izobraževalnih potreb in pri načrtovanju pomoči za otroka. Pred odločitvijo 

svetovalec, ki vodi postopek usmerjanja, na podlagi pedagoške ocene pridobi še izjavo učitelja 

o napredku učenca pri učenju in izjavo o predlaganih podpornih ukrepih za izboljšanje stanja 

učenca. Na podlagi teh dveh dokumentov pripravi ponudnik izobraževanja (orig. educational 

provider) končno oceno, znano kot »pedagoška izjava«. Ta zajema status učenca, potrebno pod-

poro in oceno njenih učinkov, oceno učenčevih učnih sposobnosti in potreb v zvezi z učenjem 

in šolanjem, oceno potrebnega učnega okolja in morebitne posebne podpore in utemeljeno pre-

sojo, ali učenec potrebuje individualni učni načrt pri enem ali več predmetih. 
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Iz opisanega lahko ugotovimo, da je v postopku identifikacije otrokovih posebnih vzgojnih in 

izobraževalnih potreb na Finskem pomembna vloga učitelja. Tudi na izvedbeni ravni v razredu 

so učitelji dokaj samostojni in avtonomni. Učitelji v veliki meri sami oblikujejo učni material, 

kar predstavlja temelj za individualizacijo dela, saj učitelji najbolje poznajo svoje učence in jim 

tako lahko ustrezno prilagodijo zahtevnost in odmerijo količino učnega gradiva, izberejo pri-

merne didaktične poti in ritem dela (Nolimal, 2006, str. 95). 

V Sloveniji je tovrstna podpora natančno normirana v odločbah o usmeritvi. Zato se je avtorica-

ma D. Sedej Rozman in K. Švajger Savič (2009) postavilo vprašanje, ali je resnično potrebno vse 

podrobnosti zapisati v odločbi o usmeritvi. Z »dirigiranjem od zgoraj« lahko dosežemo pasivi-

zacijo in manjši strokovni angažma učiteljev, saj dobijo natančna navodila o pedagoškem ravna-

nju z otrokom, kar lahko zmanjša njihovo samostojno iskanje strokovnih rešitev (prav tam, str. 

81). Zdi se, kot bi določene rešitve zakonodajalec v novem zakonu iskal prav v finskem sistemu, 

saj je nekaj stičnih točk, ki jih lahko ugotovimo tudi v našem sistemu usmerjanja. To je učiteljeva 

izjava, sodelovanje OPP v procesu usmerjanja in pogovor z otrokom o postopku usmerjanja. O 

tem bom pisala več v poglavju, ko bom opisala sistem usmerjanja OPP v Sloveniji.

 2.5.1.3 Anglija in Wales

Združeno kraljestvo, ki je sestavljeno iz Velike Britanije (Anglija, Wales in Škotska) in Severne 

Irske, je leta 1999 Škotski, Walesu in Severni Irski dodelilo prenos pristojnosti za samostojno 

upravljanje notranjepolitičnih zadev. Tako je prenesena pristojnost zakonodajne oblasti v zvezi 

z vzgojo in izobraževanjem na posamezne dežele. Zato imajo posebne vzgojno-izobraževalne 

sisteme za Anglijo in Wales, Severno Irsko in Škotsko (Vršnik Perše, 2005; Lesar, 2009). Posebej 

bom opisala le vzgojno-izobraževalni sistem za Anglijo in Wales. Zakonodajo, ki ureja področje 

izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, sestavljajo Zakon o vzgoji in izobraževanju (orig. 

The Education Act, 1996) in Zakon o posebnih vzgojno-izobraževalnih potrebah (orig. Special 

Educational Needs and Disability Act, 2001) in Smernice za izvajanje prepoznavanja in ocenje-

vanja posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb (orig. Code of practice on the Identification and 

Assessment of Special Educational Needs, 2009, revidirane leta 2015). 

Podobno kot v ZDA je tudi v Angliji decentralizirana ureditev vzgojno-izobraževalnega sistema, 

kar pomeni, da so odgovornosti porazdeljene med centralno vlado, lokalnimi vodstvi, cerkvami 

in drugimi prostovoljnimi organizacijami. V Angliji in Walesu je organiziran Oddelek za izo-
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braževanje in znanost (orig. Department of Eduation and Sience – DES) in 104 šolski uradi (orig. 

Local Education Authorities (LEA's)) in njihove šole. Zgodovinsko gledano so bili šolski uradi 

relativno avtonomne organizacije, ki so bili odgovorne za implementacijo nacionalne politike 

(Fulcher, 1989, str. 158). 

Tudi v Angliji se je posebno šolanje pričelo razvijati v 19. stoletju, najprej za otroke s senzornimi 

težavami in kasneje tudi za učence z učnimi težavami. Poudarek v šolah za OPP je bil najprej na 

fizični oskrbi, program in poučevanje sta bila drugotnega pomena.

V letu 1944 je zakon o šolanju razširil skupine otrok s posebnimi potrebami na enajst skupin, 

pri čemer je odločal o ločenem šolanju za OPP, ki so bili slepi, gluhi, otroci z epilepsijo, gibalno 

ovirani in s hudimi izpadi na področju govora in jezika (afazije). Za otroke z drugačnimi poseb-

nimi potrebami pa je bilo odločeno, da se lahko šolajo v »večinskih šolah«, kadar tam obstajajo 

ustrezni pogoji. Kljub temu pa je prevladovala segregacija. V letu 1953 so število skupin OPP 

zmanjšali na 10, otroke z diabetesom so namreč vključili v skupino t. i. občutljivi otrok (Hegarty, 

1994, str. 84, v Lesar, 2009, str. 183).

Anglija in Wales sta imela dolgo časa ločen sistem »večinskega« šolanja in posebnega izobra-

ževanja. V šestdesetih in sedemdesetih je pričelo naraščati nezadovoljstvo z ločenim sistemom 

izobraževanja. Klasifikacija otrok v skupine ni prinašala zadovoljstva, saj so bile prezrte različne 

individualne razlike, socialno ozadje in razvojne stopnje. 

Mejnik pri izobraževanju OPP z večjimi težavami je bil Zakon o vzgoji in izobraževanju hen-

dikepiranih otrok (orig. The Education Handicaped Children Act, 1970). Ta je določil, da mora 

biti šolanje omogočeno vsem učencem ne glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oz. mo-

tnje, kar pomeni, da učenca zakonsko ni več mogoče opredeliti kot »neučljivega« (v Warnock 

in Norwich, 2010). Poročilo M. Warnock je vodilo v letu 1981 v oblikovanje novega zakona o 

šolanju (Zakon o vzgoji in izobraževanju), kjer so prevzeli koncept posebnih vzgojnih in izo-

braževalnih potreb in rekonceptualizirali specializirane ustanove. Po tem zakonu ima učenec 

posebne vzgojno- izobraževalne potrebe, kadar ima pomembno večje učne težave, kot jih ima 

večina učencev enake starosti ,ali kadar ga narava primanjkljaja tako ovira, da ne more upora-

bljati vzgojno-izobraževalnih sredstev, ki so splošno dostopna njegovim vrstnikom. Zakon je 

tako določil dve skupini OPP, in sicer tiste, ki se lahko šolajo v »večinskih šolah«, in tiste, ki jim 

morajo preskrbo določiti lokalni uradi za vzgojo in izobraževanje.
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Zakon tudi nadalje določa, da bi morali biti OPP deležni vzgoje in izobraževanja v »večinskih 

šolah«, kadar to želijo starši in kadar so izpolnjeni trije pogoji: 

– da ima otrok v »večinski šoli« ustrezne pripomočke, ki bi jih imel tudi v »specialni ustanovi«, 

– da bodo ostali učenci ob tem deležni kakovostnega poučevanja in

– da bo raba sredstev učinkovita. Pri tem je pomembno, da OPP sodeluje tudi v vseh ostalih 

aktivnostih v šoli enakovredno s svojimi vrstniki (prav tam, v Lesar, 2009, str. 184). 

I. Lesar (2009) navaja, da imajo v Angliji v lokalnem uradu za vzgojo in izobraževanje (orig. Lo-

cal Education Authority) zaposlenega svetovalca/inšpektorja, ki daje strokovne nasvete in nad-

zira vzgojno-izobraževalno delo znotraj šolskih uradov. Ločijo dvoje postopkov, in sicer v šoli 

in v okviru lokalnih šolskih uradov. Na vseh stopnjah morajo biti starši ves čas natančno sezna-

njeni z odločitvijo, zahtevajo lahko tudi začetek identifikacije, četudi v lokalnem šolskem uradu 

menijo, da to ni potrebno. Ob ugotovitvi, da učenec potrebuje posebno vzgojno-izobraževalno 

skrb, se izda uradna odločba (orig. Formal Statement of Special Educational Needs), v kateri so 

natančno določene otrokove posebne vzgojne in izobraževalne potrebe in metode, s katerimi 

bodo njegove potrebe zadovoljene. Odločbo se preveri vsakih 12 mesecev in se o tem seznani 

tudi starše (prav tam, str. 185). Sistem ocenjevanja otrokovih posebnih vzgojno-izobraževalnih 

potreb je procesno naravnan, česar zakonodaja v slovenskem sistemu ne omogoča. V postop-

ku usmerjanja pridobivajo mnenje vzgojno-izobraževalnega zavoda, medicinsko in psihološko 

mnenje. Bistveno je tudi mnenje staršev, lahko pa pridobijo še dodatna mnenja, če je to potreb-

no za pojasnitev otrokovih vzgojno-izobraževalnih potreb. Pri oceni šole je velik poudarek na 

učenju otroka, in sicer opisu značilnosti stila otrokovega učenja, učnega okolja in nalog, ki se 

jih mora otrok naučiti. Ocenjevanje otrokovih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb je tako 

kontinuirani proces, ki vključuje zbiranje informacij v daljšem časovnem obdobju otrokovega 

razvoja o otrokovih močnih področjih, slabostih in potrebah in tistih značilnostih poučevanja 

in učnega okolja, ki podpirajo ali ovirajo otrokov napredek. Tudi starši imajo možnost predsta-

viti svoje mnenje, po potrebi pa se lahko pridobi tudi mnenje drugih strokovnjakov (logopeda, 

psihiatra, psihoterapevta …). 

Zakonodaja (Zakon o vzgoji in izobraževanju, 1981) nalaga šolam in lokalnemu uradu za vzgojo 

in izobraževanje dolžnost identifikacije, ocenjevanja in zagotovitve prilagoditev otrokovim po-

sebnim potrebam. Cilj je, kadarkoli je to možno, da se omogoči izobraževanje otroka v okviru 

rednega pouka. Smernice za izvajanje prepoznavanja in ocenjevanja posebnih vzgojno-izobra-

ževalnih potreb (revidirane 2015) poudarjajo pomembno vlogo sodelovanja med starši, šolo in 
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drugimi pomembnimi organizacijami za skrbno spremljanje in evalvacijo napredka otroka (He-

garty, 1994, str. 90). 

M. Lipičnik (2007, str. 24) ugotavlja, da se z novo zakonodajo in prakso Slovenija približuje 

angleškemu sistemu, kjer se večina otrok s posebnimi potrebami vključuje v redne šole. Pri 

tem pa zadnje raziskave kažejo, da se tudi v Angliji, kjer imajo visoko personalizirano izo-

braževanje v osnovni šoli in visoko stopnjo vključenih otrok s posebnimi potrebami v »večin-

ske šole«, na predlog staršev vračajo (vendar ne v večini) k specializiranim šolam (Marinovič, 

2009, v Pretnar, 2012). 

T. Vršnik Perše (2005) je opozorila na dve pomembni razliki med sistemom vzgoje in izo-

braževanja OPP med Slovenijo in Anglijo. Zakonodaja in politika do izobraževanja OPP se 

namreč v Angliji v zadnjem desetletju ni tako velikopotezno spreminjala, saj velja vključe-

vanje OPP v »večinske šole« že od začetka 80-ih let 20. stoletja, pri čemer na tem temelji tudi 

druga razlika, da se odstotek otrok, ki se vključujejo v segregirane oblike izobraževanja v 

omenjenem obdobju, v nasprotju s Slovenijo ni tako bistveno spreminjal. Podobnost postopka 

usmerjanja v Sloveniji in Angliji pa je v usmerjanju OPP v različne programe vzgoje in izo-

braževanja (prav tam, str. 171). 

 2.5.1.4 Združene države Amerike (ZDA)

Začetek javnega izobraževanja v ZDA sega v konec 19. in začetek 20. stoletja. Pred tem je bilo 

izobraževanje zasebno, namenjeno le bogatim (Clement Morrison, 2008a, str. 21).

Urejenost zakonodaje v ZDA je specifična, saj nimajo urejene enotne zakonodaje za področje 

izobraževanja. Kot navaja Pijl (1994) se praksa izobraževanja in organizacija razlikujeta od dr-

žave do države (prav tam, str. 55), saj je vsaka od petdesetih zveznih držav posebej odgovorna 

za vzgojo in izobraževanje. Zanimivo je, da v ustavi ZDA pravica do izobraževanja ni navedena 

med ustavnimi določbami in pravicami (Vršnik Perše, 2005). Nacionalna vlada je odgovorna le 

za tiste zadeve, za katere ji daje ustava izrecna pooblastila, vse druge pa so v pristojnosti posame-

znih zveznih držav. Pri tem je sicer poudarjeno, da zakonodaja na ravni zveznih držav ne more 

izničiti nobene določbe, ki je določena z ustavo. Četudi je pristojnost za oblikovanje zakonodaje 

na področju vzgoje in izobraževanja decentralizirana, ima vlada ZDA pristojnost, da oblikuje in 

izvaja določene zakonodajne rešitve na tem področju (prav tam, str. 172).
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Osnovni, nacionalni zakon je Zakon o osnovni in sekundarni vzgoji in izobraževanju (orig. 

ESEA – Elementary and Secondary Education Act, 1965), ki ga je v letu 2001 dopolnil zakon No 

child Left Behind Act (Vršnik Perše, 2005, str. 172). Pomembno je dejstvo, ki ga navaja A. Morri-

son Clement (2008b), da je bila šolska obveznost vpeljana šele v začetku 20. stoletja. Izobraževa-

nja za OPP tako ni bilo ali pa je bilo minimalno. V zakonih za obvezno izobraževanje niso bile 

opredeljene pravice OPP, večina se je izobraževala v specialnih ustanovah, bolnišnicah, zavodih 

ali pa so bili doma (prav tam, str. 22). 

Za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami je pomemben Zakon o vzgoji in iz-

obraževanju vseh hendikepiranih otrok (orig. EHA – Education for All Handicapped Children 

Act, 1975), ki se je leta 1990 preimenoval v Zakon o vzgoji in izobraževanju oseb s posebnimi 

potrebami (orig. IDEA – Individuals with Disabilities Education Act). Pobude za vzgojo in izo-

braževanje OPP so se pričele izvajati v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, pričelo se je gibanje, 

poimenovano Pobuda za vzgojo in izobraževanje v »večinski šoli« (orig. REA – Regular Education 

Initiative), ki je kasneje tudi vplivalo na razprave in kritike glede vključevanja OPP v »večinske 

šole« (Ware, 1998, str. 21; Pijl, 1994, str. 55).

Pristojnost določanja starosti obveznega vključevanja v vzgojo in izobraževanje je prepuščena 

zveznim državam. Praviloma traja obdobje obveznega vključevanja v osnovnošolsko izobraže-

vanje od 6. do 16. leta. Prav tako se razlikuje trajanje šolske obveznosti, ki traja od 9 do 13 let. 

Od države do države in celo od šole do šole tako na primarni kot na sekundarni ravni so razlike 

pri trajanju vzgoje in izobraževanja. To je logična posledica različnih ureditev sistema vzgoje in 

izobraževanja (Vršnik Perše, 2005, str. 173). Najpogostejša je šestletna osnovna šola, srednja šola 

se začenja s 7. oz. 9. razredom in traja 6 ali pa 4 leta, kar je odvisno od izobraževalne sheme v 

posamezni zvezni državi. Shema za najpogostejši primer (6-3-3) pomeni, da otroci obiskujejo 

osnovno šolo 6 let, nato pa nadaljujejo šolanje na 3-letni nižji srednji šoli in nato še 3 leta na višji 

srednji šoli. V osnovni šoli je poudarek na treh R-jih (branje, pisanje in aritmetika) in predme-

tih, kot so biologija, zgodovina, geografija, glasba, risanje, ročno delo in šport (Pijl, 1994, str. 56). 

Razvoj posebnega šolstva se je v ZDA pričel razvijati v začetku 19. stoletja, v času velikega op-

timizma in vere v človeške zmožnosti. Pobudo so v ZDA prinesli večinoma Američani, ki so 

odšli na študij v Evropo. Ko so se vračali, so pričeli z ustanavljanjem posebnih ustanov – tako je 

Thomas Gallaudet 1817. leta v Connecticutu ustanovil šolo za gluhe učence, Samuel Howe pa 

štirinajst let kasneje (1831) Perkinsonovo šolo za slepe otroke. Leta 1848 so pričeli z uvajanjem 
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eksperimentalnega programa za otroke z motnjami v duševnem razvoju. Seguin je po prihodu 

v ZDA več let financiral ustanove za otroke z motnjami v duševnem razvoju in podpiral razvoj 

programov za to skupino. Zaradi vpliva socialnega darvinizma, ki je izhajal iz filozofije rasistič-

nih teorij psihologije, sociologije in medicine, je vse bolj plahnela vera v učljivost te skupine. To 

je vodilo do t. i. eugenic alarma, ki se je odražal v zaposlovanju oseb s posebnimi potrebami in 

njihovi socialni izolaciji iz družbe (Juul, 1987, v Pijl, 1994, str. 60). 

Po drugi svetovni vojni se je kot posledica vse bolj ozaveščene javnosti pričel pojavljati kritičen 

pogled na prakso izločanja oseb s posebnimi potrebami. Na to je vplivalo več dejavnikov, pri 

čemer so organizacija Zbor za izjemne otroke (orig. CEC Council for Exeptional Children) in 

starševske organizacije delovali kot zagovorniške skupine. To je vplivalo na uradnike in neredko 

tudi na spremembe postopka kategorizacije in uresničevanje ustavne obveze »večinskih šol«, da 

sprejmejo OPP (Pijl, 1994, str. 60–61).

Spremembo je prinesel javni zakon o šolanju vseh otrok s posebnimi potrebami Public Law 

94–142 - The Education for All Handicapped Children Act (EHA), ki je bil podpisan leta 1975, 

deloma se je pričel uveljavljati 1978, polno operativen pa je postal leta 1980 (Pijl, 1994, str. 62). 

Ta zakon je postavil v ZDA temelje za skupno vzgojo in izobraževanje OPP z njihovimi vrstniki, 

vsa kasnejša dopolnila in popravki omenjenega zakona pa te pravice in z njimi povezane dol-

žnosti le še nadgrajujejo. Vsi OPP naj bi imeli v ZDA možnost za vključevanje v »večinske šole«, 

kolikor je to za vsakega otroka le mogoče in kolikor to zanj predstavlja najmanj restriktivno 

okolje (Vršnik Perše, 2005, str. 174). 

Postopek usmerjanja OPP in določanje njegovih posebnih potreb je določen v ZDA na nacionalni 

ravni. Za vsakega OPP mora zvezna država zagotoviti ocenitev posebnih potreb otroka, še preden 

se dodeli otroku posebno podporo pri vzgoji in izobraževanju. Takšna ocena mora pripeljati do 

ugotovitve, ali ima otrok res posebne potrebe in kakšne so. Pred izvajanjem ocenitve si mora urad, 

ki predlaga začetek postopka ocenitve, pridobiti soglasje za takšno ocenitev, kar pa ne pomeni 

soglasja za izvajanje kakršnekoli posebne oblike vzgoje in izobraževanja. Ocenitev se lahko izvede 

tudi pod pogoji, ko starši ne soglašajo z začetkom postopka ocenitve. Urad pa je dolžan izvesti oce-

nitev otrokovih posebnih potreb le, ko to zahtevajo otrokovi starši. Ponovno ocenitev (preverjanje 

ustreznosti usmeritve) mora urad zagotoviti tako pogosto, kot je to določeno v otrokovem indivi-

dualiziranem programu, na zahtevo otrokovih staršev in učiteljev oz. vsaj vsaka 3 leta. Odločitev o 

posebnih potrebah otrok mora sprejeti tim strokovnjakov skupaj z otrokovimi starši (Vršnik Perše, 
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2005, str. 174). Člani multidisciplinarnega tima so poleg otrokovih staršev še strokovnjaki, in sicer 

otrokov razredni učitelj, če otrok nima razrednega učitelja, potem učitelj, ki je usposobljen za po-

učevanje otrok njegove starosti, in šolski psiholog, logoped, specialni pedagog, …

Člani multidisciplinarnega tima sodelujejo z učiteljem pri pripravi individualiziranega vzgojno-

izobraževalnega programa, pri tem pa morajo biti vključeni tudi starši in OPP. 

Individualizirani vzgojno-izobraževalni program (orig. Individualized Education Program - IED), 

ki mora biti pripravljen za vsakega OPP, mora vsebovati naslednje vsebine:

– sedanja raven znanja učenca, 

– dolgoročni in kratkoročni vzgojno-izobraževalni cilji, 

– posebni pripomočki, ki bodo omogočili OPP soudeležbo v rednem vzgojnem in izobraže-

valnem programu, 

– podrobnejše informacije, ki se nanašajo na pravila uporabe pripomočkov, merila in eval-

vacijski postopki, ki bodo omogočali oceno, do katere stopnje so bili cilji doseženi (Pijl, 

1994, str. 62–64).

Zakon o vzgoji in izobraževanju oseb s posebnimi potrebami določa skupine otrok s posebnimi 

potrebami, in sicer loči otroke z intelektualnimi nezmožnostmi, s težavami na področju sluha 

(vključuje tudi gluhe otroke), otroke z govornimi in jezikovnimi težavami, otroke s težavami na 

področju vida (vključuje tudi slepe otroke), otroke z resnimi čustvenimi težavami, otroke z gi-

balnimi težavami, otroke z avtizmom, s posttravmatskimi možganskimi poškodbami in ostalimi 

zdravstvenimi težavami in otroke s specifičnimi učnimi težavami. Za OPP so posebej navedeni 

pogoji in kriteriji za prepoznavanje in ugotavljanje specifičnih učnih težav. 

Postopek ocenitve otrokovih posebnih potreb in opredelitev ustreznih oblik vzgoje in izobra-

ževanja v ZDA je po mnenju T. Vršnik Perše (2005, str. 175) podoben kot v Sloveniji in večini 

evropskih držav. Te trditve ne morem potrditi v celoti, saj je bistvena razlika pri postopku ocene 

otrokovih posebnih potreb prav pri aktivnem sodelovanju učitelja. Kot je razvidno iz zakono-

daje ZDA, je učitelj bistveni član strokovnega tima, česar za učitelja v postopku usmerjanja v 

Sloveniji ne morem trditi. Razlika je tudi v namenu diagnostičnega ocenjevanja, ki se kasneje 

uporabi v procesu priprave individualiziranega programa otroka. Razlika med Slovenijo in ZDA 

je v tem, da člani multidisciplinarnega tima sodelujejo tudi s člani strokovnega tima za pripravo 

individualiziranega programa otroka.
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Po A. Clement Morrison (2008a) je namen dveh različnih modelov ocenjevanja otrokovih poseb-

nih potreb različen. Namen medicinsko-kliničnega modela ocenjevanja je diagnostična ocena 

za določitve statusa otroka s posebnimi potrebami. Rezultat je poročilo o otrokovem delovanju 

na različnih področjih: telesnem in motoričnem, kognitivnem, socialno čustvenem, izobraže-

valnem in na področju sporazumevanja. Namen izobraževalnega modela ocenjevanja pa je zbi-

ranje informacij, ki so osredotočene na informacije bistvenega pomena za šolsko okolje. Končni 

cilj tovrstnega ocenjevanja je določitev otrokovih močnih področij in primanjkljajev, ki je osno-

va za usmeritev otroka in izdelavo individualiziranega programa (prav tam, str. 50). 

Zakonodaja tako v ZDA kot v Angliji je zasnovana decentralizirano, kar omogoča lokalnim rav-

nem, da prakso izobraževanja organizirajo glede na lastne zmožnosti. Do tega je kritična tudi 

I. Lesar (2009), ki ugotavlja, da je na nacionalni ravni zakonodaja v ZDA zasnovana preširoko, 

kar daje nadaljnjim ravnem (na lokalni in institucionalni ravni) možnost lastne specifične inter-

pretacije, v ospredje pa prideta diskurz nezmožnosti in profesionalizma. Druga pomembnejša 

ugotovitev je na ravni financiranja vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Zaradi ekonomskega vidi-

ka se izbira za OPP čim cenejše programe (v ZDA), v Angliji pa se po mnenju avtorice namenja 

večino sredstev za vzdrževanje podpornih služb in tistih, ki vodijo zapletene postopke identifi-

kacije (prav tam, str. 201). 

V vseh obravnavanih državah se poudarja pomen mnenja staršev (v Angliji na primer so starši 

tisti, ki na koncu odločijo, ali se bo otrok vključeval v »večinsko šolo« ali v specialno ustanovo, 

enako tudi na Finskem) pri odločitvah o tem, kje se bo šolal otrok s posebnimi potrebami. 

T. Pretnar (2012) navaja, da so v Sloveniji pogoste kritike procesa usmerjanja in delovanja KUO-

PP prav v tem, da KUOPP pogosto sledijo mnenju staršev in njihovemu pritisku glede šolanja 

otroka v specialni ustanovi ali »večinski šoli«. Nadalje avtorica še navaja, da po mnenju učiteljev 

KUOPP prevečkrat popustijo staršem ali šolam, da z izsiljevanjem vplivajo na strokovno mne-

nje in odločitev, ki se kasneje izkaže kot neustrezna ali celo v škodo otroku. Učitelji so menili, 

da bi morali sodelovati pri usmerjanju ali pa kar celotni postopek speljati prav v šoli, v kateri je 

otrok vključen oz. se bo vključeval, njihovo mnenje pa bi moralo biti enakopravno zastopano v 

primerjavi z mnenjem ostalih strokovnjakov. 

Nasprotno pa S. Husar Dobravec (2004) meni, da bi bilo smiselno v zakonodajo uvesti določbe, 

da se končna odločitev, ali otroka prešolati ali ne, sprejme v soglasju s starši. Po njenem mnenju 
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so starši tisti, ki imajo ob upoštevanju otrokove koristi prvenstveno pravico in dolžnost vzgajati 

in izobraževati svoje otroke (prav tam, str. 130). Po mnenju B. Jurišić (2008) je prav izključevanje 

staršev iz sodelovanja in odločanja ena najbolj tveganih proceduralnih napak, ki lahko šole tudi 

finančno veliko stanejo. V ZDA so šole pogosto obravnavale starše le kot pasivne opazovalce, 

medtem ko so strokovnjaki odločali. To je privedlo celo do sovražnega odnosa strokovnjakov do 

staršev (prav tam, str. 36). Še več, Resman (2003) je ugotavljal, da bi morali po načelu prostovolj-

nosti, ki izvira iz deklarirane pravice in odgovornosti staršev za otrokov razvoj in izobraževanje, 

odgovornost, kje se bo otrok šolal, prepustiti staršem.

Pojavlja se torej vprašanje, kje je meja med odgovornostjo in odločitvijo staršev in odločitvami 

strokovnjakov o šolanju OPP. Zato se lahko strinjam z Norwichem (2010), ki poudarja, da je za de-

javno vključevanje staršev tako v proces usmerjanja, kjer lahko starši prispevajo lastno oceno otro-

kovih potreb, kot kasneje v izobraževanje otrok s posebnimi potrebami zelo pomembno, da starši 

razumejo (in sprejmejo) posebne potrebe svojih otrok in načine pomoči. Pri tem pa je pomembna 

vloga strokovnih delavcev in ostalih informacij, ki jih starši lahko dobijo iz različnih virov. 

Po mnenju B. Jurišić (2008) strokovnjaki v ravnanju staršev pogosto vidijo izpolnitev svojih pri-

čakovanj (npr. če starši soglašajo z vključitvijo v drug program ali če soglašajo s sodelovanjem 

v terapevtskem programu, potem pomeni, da so sprejeli otrokovo motnjo), pri tem pa pričaku-

jejo tudi zelo različno raven sodelovanja staršev, od popolnega nesodelovanja staršev, ko se ne 

»vtikajo« v strokovno delo (profesionalizem!), do popolne predanosti in izvajanja številnih vaj 

in treningov (Jurišić, 2008, str. 36). Pri vprašanju odgovornosti staršev glede šolanja njihovega 

otroka se lahko strinjam s S. Husar Dobravec (2004), ki predlaga, da bi morali v sistem usmer-

janja uvesti določene načelne kriterije o tem, kdaj otroka napotiti v specialno ustanovo in kdaj v 

»večinsko šolo«. Brez ustreznih pogojev je šolanje v »večinski šoli« za OPP lahko neustrezno in 

ima lahko za otroka mnogo večje negativne posledice, kot če bi bil otrok v zanj primernem pro-

gramu. To pomeni, da je za uspešno inkluzijo nujen ustrezen pretok informacij na vseh ravneh, 

nujna je zagotovitev ustreznih materialnih in kadrovskih pogojev v vrtcih in šolah in ustrezna 

usposobljenost učiteljev (Husar Dobravec, 2004; Vršnik Perše, 2005; Pretnar, 2012; Rovšek 2013). 

Zanimivi so izsledki raziskave, ki jo je podprl Nacionalni svet za posebno izobraževanje in 

jo je opravila Univerza v Warwicku, Center za razvoj izobraževanja in raziskave v letu 2010.  

Pripravili so mednarodni pregled postopkov, ki se uporabljajo za diagnosticiranje in oceno po-

sebnih vzgojno-izobraževalnih potreb. Pregledali so znanstveno raziskovalne članke, vključno 
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s spletnimi viri, zakonodajnimi dokumenti, prispevki v revijah in literaturi osmih držav, in si-

cer Avstralije, Nove Zelandije, Irske, Nemčije, Kanade, Anglije, ZDA in Južnoafriške republike. 

Opravili so tudi intervjuje s strokovnjaki s področja izobraževanja otrok s posebnimi potrebami 

v Evropi in na Irskem, dvodnevni obisk posameznih držav, intervjuje s psihologi, inšpektorji in 

skupinski intervju s psihologi iz posamezne regije. Opravljena je bila tudi analiza statističnih 

podatkov in ključnih dokumentov. V raziskavi med drugim ugotavljajo, da je sistem na Novi 

Zelandiji podoben angleškemu, pri čemer je angleški sistem osnova sistemov številnih držav. 

Ocenjevanje tako pomeni zbiranje pomembnih informacij o otrokovem napredku in težavah. 

Oba sistema (v Novi Zelandiji in Angliji) pa ne zahtevata t. i. diagnoze, ne iščeta primanjkljaja 

niti nista usmerjena v kategorizacijo, temveč v t. i. ekološki/perspektivni model (poimenova-

no tudi kot biopsihosocialni model) iskanja otrokovih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb 

(Desforges, Lindsay, 2010). 

Podobna ugotovitev velja tudi za Finsko, saj so pri ugotavljanju posebnih vzgojnih in izobraže-

valnih potreb v ospredju otrokove potrebe v zvezi z učenjem in šolanjem, in ne opredeljevanje 

motenj, ovir oz. primanjkljajev (Pretnar, 2012, str. 74). Ugotavljanje otrokovih posebnih vzgoj-

no-izobraževalnih potreb na Finskem temelji na pedagoški oceni, ki jo pripravi učitelj, ki po 

potrebi sodeluje še z ostalimi strokovnjaki.

 2.5.2 Praksa nekaterih držav Evropske unije na področju usmerjanja otrok s 

posebnimi potrebami

Pomen t. i. multidisciplinarnega tima (v nadaljevanju tim), kjer je poudarjena vloga učitelja, ki 

otroka poučuje, opisuje več avtorjev (Pierangelo, 2004; Haager in Klingner, 2005; Pretnar, 2012). 

Učitelj kot član tima lahko predstavi informacije o otrokovem delu v razredu, prilagoditvah, 

opisu učinkov metod dela, ki vključujejo tudi opis otrokovih izdelkov. To lahko po mnenju D. 

Haager in J. Klingner (2005) naredi le učitelj, ki neposredno opazuje učenca v učnih situacijah. 

Tudi Garner (2009) meni, da je prva odgovornost za prepoznavanje posebnih potreb učenca v 

rokah razrednega učitelja. 

Zato me je zanimalo, kako v drugih državah vključujejo učitelja v proces prepoznavanja otroko-

vih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb. Pregledala sem nekatere študije, v katerih avtorji 

opisujejo urejenost sistema usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v različnih državah (Husar 
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Dobravec, 2004; Vršnik Perše, 2005; Pretnar, 2012), opisujejo pravno prakso, zakonodajo in 

uporabo predpisov v vzgoji in izobraževanju (Novak, 2004; Husar Dobravec, 2004). I. Lesar 

(2009) je izvedla obširno primerjalno študijo razvoja inkluzivnih šol v različnih državah, v ka-

teri predstavlja različne koncepte, ki so jih razvile posamezne šole pri prepoznavanju in vključe-

vanju otrok s posebnimi potrebami v šolski prostor, npr. v ZDA, Angliji in na Norveškem, zato 

jih podrobneje ne opisujem. 

Povzemam le nekatere bistvene značilnosti in ugotovitve, ki so povezane s postopkom usmerja-

nja in z vlogo učitelja, saj so pomembne za moje področje raziskovanja.

 2.5.2.1 Avstrija

Avstrija je razdeljena na 9 provinc. Šolska zakonodaja je urejena v treh zakonih, in sicer jo ureja 

Zakon o šolski organizaciji (Schulorganisationsgesetz, 2001), Zakon o šolskem pouku (Schulunterri-

chtgesetz, 2003) in Zakon o šolski obveznosti (Schulpflichtgesetz, 2003). Starši imajo možnost izbire 

šolanja OPP med »večinsko šolo« in specialno ustanovo od leta 1993. »Večinska šola« je dolžna 

ob vključitvi otroka zagotoviti enake pogoje, kot bi jih imel otrok, če bi starša izbrala specialno 

ustanovo. Pred reformo so se OPP vključevali izključno v specialne ustanove, odvisno od vrste 

in stopnje primanjkljaja, ovire oz. motnje. V Avstriji se posebej ne omenja posebne vloge učite-

lja, potrebo po posebni pedagoški obravnavi ugotavlja okrajni šolski svet, ki si mora predhodno 

pridobiti posebni pedagoški izvid in mnenje. V timu, ki pripravi strokovno mnenje, obvezno so-

delujejo zdravnik, učitelj in starši. V Avstriji mora pristojni organ na podlagi strokovnega mnenja 

odločiti, kam bo otrok usmerjen, pri čemer mora spoštovati želje otrokovih staršev. V Avstriji so 

bili v obdobju od leta 2008 do 2012 v prenovi sistema vzgoje in izobraževanja. Sprejet je bil t. i. 

regionalni načrt za obdobje od leta 2012 do 2014, v katerem so izbrali posamezne regije, v katerih 

so izvajali pilotne projekte na področju inkluzije. V zadnjem obdobju veliko časa namenjajo kva-

liteti inkluzivnega izobraževanja in prenosu virov iz specialnih ustanov v »večinske šole«.

 2.5.2.2 Nemčija

V Nemčiji je sistem različno urejen glede na deželno ureditev. Zato obstaja 16 različnih deželnih 

šolskih zakonov – pri uresničevanju skupnega pouka ima to za posledico velike razlike (Wilken, 

2010, str. 73). V deželi Bayern za otroka pripravijo izvedeniško mnenje, ki se lahko dopolni še z 

zdravstvenim izvidom ali izvidom šolskega psihologa. V deželi Brandenburg so člani komisije 
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starši, s strani Zavoda za šolstvo pooblaščeni član šolskega vodstva ali pooblaščeni učitelj, učitelj 

»večinske šole«, ki jo je otrok obiskoval, s strani vrtca določena oseba in učitelj šole, ki naj bi 

otroka sprejela. Predsednik komisije za obravnavanje (v nadaljevanju komisije) lahko povabi v 

postopek še šolskega zdravnika ali šolskopsihološkega svetovalca. Zavod za šolstvo odločitev 

sprejme na temelju priporočila o izobraževanju komisije (Husar Dobravec, 2004, str. 65). Ko-

misija ima svetovalno funkcijo, tako da na podlagi priložene dokumentacije svetuje Zavodu za 

šolstvo. Pred dokončno odločitvijo o predlogu komisije Zavod za šolstvo opravi še razgovor s 

starši in glede na možnosti tudi z učencem. Zanimiva je perspektiva sodelovanja učitelja v deželi 

Bremen, kjer izključujejo otrokovega učitelja z utemeljitvijo, da je t. i. zainteresirani učitelj, ki 

nima specialnega znanja (na primer učitelj redne šole, ki se želi »znebiti« učenca s posebnimi 

potrebami, ker morda zahteva preveč njegove pozornosti), ni pa posebej zapisano, ali sodeluje v 

postopku učitelj, ki nima neposrednega stika z učencem. Značilnost usmerjanja v deželi Hessen 

temelji na posebnem pedagoškem preizkusu, ki ga izvede pooblaščeni učitelj šole s prilagojenim 

programom ali učitelj poklicne šole z dodatno pedagoško obravnavo Zavoda za šolstvo. Komisi-

jo pa sestavljajo učitelj »večinske šole« in šole s prilagojenim programom, pooblaščenec Zavoda 

za šolstvo, starši otroka in predstavnik ustanovitelja šole. Zadnji navedeni le, če skupni pouk 

zahteva posebne prostorske in stvarne zmogljivosti (prav tam, str. 74).

 2.5.2.3 Nizozemska

S. Husar Dobravec (2004) navaja, da so za odločitev glede izobraževanja otroka ustanovljene nad-

zorne in ugotovitvene komisije, v kateri vedno sodelujejo psiholog ali pedagog, socialni delavec, 

zdravnik in ravnatelj šole. Učenci so v šole s prilagojenim programom napoteni le izjemoma. 

Naslednja značilnost sistema vzgoje in izobraževanja OPP je uvedba osebnega računa otroka. Ta 

sistem financiranja obstaja od leta 2003 in omogoča staršem izbirati med »večinskimi šolami« in 

specialnimi šolami. Šola, s katero so se starši dogovorili o vključiti, črpa sredstva in otrokovega 

osebnega računa za dodatno pomoč, učna sredstva, usposabljanje učiteljev. Otroke oceni t. i. 

neodvisna komisija, ki jo določi regionalni strokovni center na podlagi kriterijev, ki jih določi 

država. Sodelovanja učitelja v sistemu odločanja in ocenjevanja posebnih potreb nisem zasledila. 

Primere sistemov usmerjanja navaja v svoji raziskavi še T. Pretnar (2012), in sicer v Italiji, na 

Danskem, Švedskem, v Avstriji in na Norveškem. Avtorica izpostavlja, da so po svetu različne 

izkušnje in sistemi, ki jih ne moremo prenesti neposredno v naš prostor, izkušnje drugih pa 

nam lahko koristijo tedaj, ko iščemo svojo pot spreminjanja sistema (prav tam, str. 77). Skupno 
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vsem predstavljenim načinom prepoznavanja in ocenjevanja otrokovih posebnih vzgojno-izobra-

ževalnih potreb je sodelovanje učitelja, razen v deželi Bremen v Nemčiji, ko ga izločajo iz procesa 

usmerjanja zaradi možnosti pristranskosti učitelja v želji, da bi se učenca znebil, in na Norveškem, 

ko posebnega opisa sodelovanja učitelja nisem zasledila.

 2.5.2.4 Predstavitev rezultatov projekta mednarodnega pregleda postopkov, ki se 

uporabljajo za diagnosticiranje in oceno posebnih vzgojnih in izobraževalnih 

potreb - DAFFODIL

V Evropi so ponovno presojo prakse ocenjevanja otrok s posebnimi potrebami izvedli v okviru 

projekta DAFFODIL (Dynamic Assessment of Functioning and Oriented at Development and 

Inclusive Learning) (Lebeer, Birta Szekely, Demeter et al., 2012). Raziskava je vključevala šest 

evropskih držav (Belgijo, Romunijo, Madžarsko, Portugalsko, Norveško, Švedsko in britan-

ski Deviške otoke). Zanimalo jih je, kako funkcionalno učenje in sistem ocenjevanja otrokovih 

posebnih potreb vplivata na vključevanje otrok s posebnimi potrebami in njihovih staršev v 

inkluzivno izobraževanje. Eno izmed ključnih vprašanj se je nanašalo tudi na sistem ocenje-

vanja posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb. V študiji jih je zanimalo: kdo ocenjuje, katere 

instrumente in kriterije pri tem uporabljajo, kako tolmačijo rezultate, kakšne imajo izkušnje z 

ocenjevanjem učitelji, terapevti in starši in na kakšen način ocena poveča ali zavira vključeva-

nje otroka s posebnimi potrebami v »večinsko šolo«. Ker so vprašanja in odgovori zanimivi tudi 

za mojo raziskavo, jih v nadaljevanju podrobneje navajam.

Iz poročila izhaja, da je v Belgiji specialno izobraževanje v tranziciji. Ločijo osem vrst speci-

alnih ustanov, ki so odvisne od vrste otrokovih primanjkljajev. V specialne ustanove napoti 

OPP šolska psihološka služba skupaj s starši in komisijo za usmerjanje. Organ odločanja je 

kolektivni, kar omogoča, da so otrokove potrebe celovito zaznane, spremljanje njegovega ra-

zvoja in šolsko napredovanje je kompleksno, odločitve pretehta več strokovnjakov (Husar 

Dobravec, 2004, str. 100–101). Po podatkih iz raziskave je kar 85 % otrok napotenih v spe-

cialne ustanove (Lebeer, Struyf et al., 2010, v Lebeer et al., 2012). OPP, ki so vključeni v »ve-

činske šole«, so deležni od 2 do 4 ure dodatne pomoči na teden, pri čemer so do več kot 4 ur 

tedensko upravičeni otroci s težavami na področju vida. Poročilo navaja tudi poskus vključe-

vanja eksperimentalne skupine 75 otrok z intelektualnimi primanjkljaji, ki so bili vključeni v 

»večinske šole« in so imeli oblikovan individualizirani program (brez obveznosti sodelovanja 

v nacionalnih preverjanjih) in 5,5 ur dodatne pomoči učitelja na teden. Poročilo navaja, da 



Natalija Vovk Ornik   VLOGA UČITELJA V PROCESU USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

79

imajo v Belgiji OPP pravico do vključevanja v »večinske šole« določeno »na papirju«, vendar 

v primeru, da šola nima ustreznih pogojev in zadostne podpore za sprejem, lahko zavrne nje-

gov sprejem. V Belgiji se je vključevanje OPP v »večinske šole« namreč v zadnjih desetih letih 

podvojilo, kar pomeni, da potrebujejo »večinske šole« določene finančne spodbude, če želijo 

v državi obdržati tak način vključevanja. Zato se je vlada odločila, da potrebujejo spremembe 

na področju specialnega izobraževanja v smeri večje inkluzivnosti sistema. To je pomeni-

lo, da so načrtovali spremembe pri ocenjevanju otrokovih potreb, ki temeljijo na otrokovih 

potrebah, integriranem ocenjevanju (šolski strokovni delavci in komisija za usmerjanje) in 

sodelovanju staršev. 

Norveška je imela v šestdesetih letih prejšnjega stoletja slabo prakso vključevanja OPP v »ve-

činske šole« in dobro razvit sistem specialnih ustanov za otroke z motnjami v duševnem razvo-

ju in gibalnimi težavami. Od leta 1976 je vsak otrok in mladostnik s posebnimi potrebami del 

»večinske šole«, kjer so enake možnosti za vse. Vsak otrok ima v »večinski šoli« pomoč in pod-

poro. Zakonodaja na Norveškem ne določa več skupin otrok s posebnimi potrebami, temveč 

izhajajo pri identifikaciji iz otrokovih vzgojno-izobraževalnih potreb. Te pa lahko izhajajo iz te-

žav na področju govora in jezika, branja, računanja, čustvenih in vedenjskih težav ipd. I. Lesar 

(2009) je navedla, da formalna kategorizacija učenca daje usmeritve glede organizacije pomoči, 

vendar se o tem večinoma odločajo v poučevanje vključeni učitelji (prav tam, str. 150–151). 

Oceno otrokovih potreb na pobudo učitelja in v sodelovanju s starši in otrokom opravi psiho-

loška svetovalna služba na lokalni ravni (orig. PP-service: psychological counselling service), ki 

oblikuje tudi individualni načrt poučevanja, ki se evalvira enkrat na leto. Po zaključeni oceni 

in mnenju se vključi v delo z OPP t. i. center za pomoč (orig. resource center) na lokalni ravni. 

Pod okriljem norveškega Direktorata za vzgojo in izobraževanje namreč deluje državni pod-

porni sistem za izobraževanje OPP (orig. The National Support System for Special Needs Edu-

cation – STATPED). Osnovni cilj STATPED-a je usmerjanje in pomoč za vse, otroke in odrasle 

s posebnimi potrebami, ki potrebujejo podporo in pomoč v procesu vzgoje in izobraževanja 

in kasneje v odrasli dobi. Ustanovljenih je 12 državnih centrov za pomoč (t. i. kompetenčni 

centri), ki ponujajo pomoč in podporo tako na področju usmerjanja kot tudi pomoč lokalnim 

skupnostim in državni administraciji. B. Globačnik (2012) pravi, da so pri razvoju kompetenc 

učiteljev za poučevanje vse bolj heterogene skupine OPP v razvoju prišli najdlje. Osrednja na-

loga kompetenčnih centrov je tudi povezovanje z univerzo in različnimi fakultetami pri razvo-

ju posebnih kompetenc pri učiteljih na eni in populaciji oseb s posebnimi potrebami na drugi 

strani (prav tam, str. 123). 
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Na Švedskem (Lebeer et al., 2012) Zakon o izobraževanju (orig. Swedish Education Act) velja za 

vse otroke, tudi za OPP in jih ne obravnava ločeno od ostalih otrok. OPP so vključeni v »večin-

ske šole« s prilagoditvami in pomočjo, ki je odvisna od njihovih individualnih učnih potreb. Za 

OPP, ki potrebujejo posebno podporo, mora šola pripraviti t. i. akcijski načrt, za katerega je od-

govoren ravnatelj. Tega skupaj z učencem, starši in podpornim učiteljem pripravi otrokov učitelj.  

OPP imajo pravico do odločbe in posebne podpore. Na Švedskem imajo specialne ustanove za 

otroke s težavami na področju vida, sluha in govora in jezika. Vsi otroci imajo prosto izbiro šole, 

vse dokler lahko šola izkaže, da izpolnjuje vse pogoje za zagotovitev izobraževalnih potreb učenca. 

Na Portugalskem (Lebeer et al., 2012) ima vsak OPP pravico do izobraževanja in enakih mo-

žnosti za dostop in uspeh. Vlada je promovirala dostop do izobraževanja za vse državljane s 

posebnimi potrebami in omogočila tudi finančno pomoč tam, kjer je bilo potrebno. Zakon na 

področju izobraževanja omogoča poseben način izobraževanja s ciljem rehabilitacije in socialne 

integracije posameznim OPP ne glede na fizične ali intelektualne primanjkljaje, pri čemer omo-

goča tudi dostop do specialnih ustanov. 

Na Madžarskem imajo otroci pravico do šolanja v »večinskih šolah«, vendar je v praksi večina 

OPP, še posebej otrok z motnjami v duševnem razvoju, vključena v specialne ustanove (Csépe, 

2009, v Lebeer et al., 2012). Ocenjevanje in rehabilitacija sta na Madžarskem centralizirana. Otrok 

je »diagnosticiran« izključno pri Komisiji za ocenjevanje učnih zmožnosti in rehabilitacijo, ki opravi 

kompleksno zdravstveno, pedagoško in psihološko oceno otroka. V sistemu ločijo dve osnovni 

skupini OPP, ki ju delijo tudi glede na način financiranja. V prvo skupino (SEN-a) sodijo otroci, pri 

katerih je mogoče v njihovem razvoju ugotoviti »organske vzroke« težav, v drugo skupino (SEN-b) 

pa spadajo tisti otroci, pri katerih vzroki niso »organske narave«. Otrokom, ki spadajo v prvo sku-

pino, nudijo rehabilitacijsko pomoč, šolajo se izključno v specialnih ustanovah, medtem ko imajo 

otroci v drugi skupini na voljo specialno pedagoško pomoč in so vključeni v »večinske šole«. 

V Romuniji je ministrstvo za izobraževanje pred osemnajstimi leti (1998) sprejelo načrt za po-

sebno izobraževanje. Proces inkluzije je potekal leto kasneje skupaj z reformo celotnega sistema 

izobraževanja v Romuniji (Orban, 2008, v Lebeer et al., 2012). Iz poročila izhaja, da so v Romu-

niji v praksi težave z vključevanjem OPP, še posebej otrok s kognitivnimi primanjkljaji, v sistem 

večinskega šolanja. Za oceno otrokovih potreb so odgovorni specialisti – psihologi, specialni 

pedagogi, logopedi. Učitelji aktivno ne sodelujejo v procesu identifikacije otrokovih posebnih 

potreb, posredovati morajo le poročilo o primanjkljaju.
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V nadaljevanju navajam nekaj zaključkov iz raziskave DAFFODIL, ki se nanašajo na proces 

ocenjevanja otrokovih posebnih potreb in vlogo učitelja in staršev v njem.

Vloga ustanov in specialistov v postopku ocenjevanja otrokovih vzgojnih in izobraževalnih 

potreb v projektu

Zanimal me je podatek o vlogi učitelja in staršev v postopku ocenjevanja in to, kdo vse sodeluje 

pri oceni otrokovih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb.

Tabela 7: Vloga ustanov in specialistov pri postopku ocenjevanja otrokovih posebnih vzgojno-izo-
braževalnih potreb (v partnerskih državah DAFFODIL)

Država Ocenjevalec Odgovorni za 
odločitev Merila Vključeni  

specialisti Vrsta ocene
Vloga učitelja 
in staršev pri 
ocenjevanju 

BELGIJA Otrok in njegova 
družina
bolnišnice, 
ambulante, šolska 
psihološka služba

Šola/šolska 
psihološka služba/
starši, komisija za 
usmerjanje 

Poročilo 
multidisciplinarnega 
tima,  
test inteligence,  
šolski test 
sposobnosti

Zdravniki, 
psihoterapevti,  
šolski psihologi 

Star sistem: 
diagnoza/ klasifikacija

Nov sistem: 
temelječ na otrokovih 
potrebah in ukrepih

Star sistem: 
pasivna vloga

Nov sistem: 
aktivna vloga

NORVEŠKA Zdravstveni sistem, 
šole in vrtci, 
psihološka 
svetovalna služba 
(PP-service)

Šole/starši Poročilo vsakega  
od ocenjevalcev

Specialisti za 
izobraževanje, 
psihologi,  
specialni pedagogi

Usmerjeno na 
otroka - optimalno 
funkcioniranje

Sodelujejo  
v procesu 
ocenjevanja OPP

ŠVEDSKA Klinike (javne otroške 
in družinske),  
otroška in 
mladostniška služba 
usmerjanja,  
otroške in 
mladostniške 
psihiatrične klinike, 
šolski zdravstvena in 
psihološka služba

Starši Diagnoza 
specialistov

Nevropsihologi, 
socialni delavci, 
psihoterapevti, 
vedenjski terapevti, 
govorni terapevti, 
specialni pedagogi, 
tiflopedagogi

Usmerjeno na 
otroka - optimalno 
funkcioniranje

Sodelujejo  
v procesu 
ocenjevanja OPP

MADŽARSKA Bolnišnice,  
komisija za 
ocenjevanje 
učnih zmožnosti 
in rehabilitacijo, 
izobraževalna 
svetovalna služba 

Šola/starši Poročilo komisije Psihologi,  
specialni pedagogi, 
logopedi

Usmerjeno v 
primanjkljaj 
(medicinski model) 

Poročilo o 
primanjkljaju 

ROMUNIJA Otroške in družinske 
javne ustanove, 
šolski psihologi, 
multidisciplinarni 
tim

Šola/starši Poročilo 
multidisciplinarnega 
tima

Psihologi,  
specialni pedagogi, 
logopedi

Usmerjeno na 
primanjkljaj 
(simptomi)

Poročilo o 
primanjkljaju 

PORTUGALSKA Psihologi in servis 
za usmerjanje, 
multidisciplinarni 
tim

Starši in 
multidisciplinarni 
tim

Priporočilo 
specialista in  
učitelja

Psihologi – klinični  
in šolski,  
vedenjski terapevti, 
govorni terapevti 

Otrok je v središču 
(optimalno 
funkcioniranje)

Sodelujejo  
v procesu 
ocenjevanja OPP
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Iz tabele 2 je razvidno, da je odgovornost za odločitev glede šolanja v domeni staršev in šole, 

razen v Belgiji, kjer je bila v starem sistemu to odločitev komisije za usmerjanje. V Belgiji (nov 

sistem), na Norveškem, Švedskem in Portugalskem so starši in učitelji del procesa ocenjevanja 

otrokovih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb. Na Madžarskem in v Romuniji pa starši le 

poročajo o otrokovih težavah, v samem procesu ocenjevanja pa ne sodelujejo.

Proces ocenjevanja otrokovih posebni potreb v projektu

V partnerskih državah DAFFODIL se začne proces ocenjevanja otrokovih posebnih potreb zgo-

daj. Praviloma, ko so zaznane težave v otrokovem razvoju ali ko pri otroku v procesu šolanja 

zaznajo učne težave. Večina ustanov sodeluje pri pripravi procesa ocenjevanja s strokovnjaki 

s področja medicine, psihologije in šolstva. Glavna načela pri ocenjevanju OPP temeljijo na 

globalni in individualni oceni otroka v družinskih, socialnih in šolskih pogojih in na opazo-

vanju otrokovega razvoja in učnih zmogljivosti. Pri uporabi psihometričnih testov za ocenje-

vanje otrok prevladujejo baterije testov4, ki so povezane z ocenjevanjem inteligentnosti, npr. 

Wechslerjeve lestvice. Poleg teh se uporabljajo tudi standardizirane lestvice za ocenjevanje otro-

kovega vedenja (npr. Aschenbachov test CBCL) in za ocenjevanje avtizma (npr. ADOS, ADI-R). 

Različne države uporabljajo tudi baterije testov za oceno šolskih dosežkov (npr. ADLER, AVI) 

(Lebeer et al., 2012). 

Psihološki preizkusi morajo biti standardizirani in morajo izkazovati ustrezno stopnjo zane-

sljivosti in veljavnosti pri opisovanju posameznikovih značilnosti glede na referenčno skupino, 

njihove rezultate pa uporabljajo pri napovedovanju drugih oblik vedenja (Bucik, 1997; Sergeant 

in Taylor, 2005, v Kodrič, 2010). Po J. Kodrič (2010) se pri merjenju psihičnega razvoja uporablja 

kvantitativno ocenjevanje, ki pomeni merjenje posameznikovih značilnosti (sposobnosti, vede-

nja, težav, …) s številčnimi vrednostmi in primerjanje njegovih dosežkov z referenčno skupino. 

Ta je skupina posameznikov enake starosti, spola ali drugih demografskih značilnosti, ki opre-

deljujejo določeno populacijo. Eden izmed namenov kvantitativnega ocenjevanja je opredelitev 

močnih in šibkih področij otroka glede na lastne značilnosti in glede na vrstniško skupino in 

sprejemanje odločitev o potrebni obravnavi, v katero lahko sodi tudi odločitev o usmeritvi v 

ustrezen izobraževalni program (prav tam, str. 10).

4 Preizkusi inteligentnosti so lahko sestavljeni iz enega ali več preizkusov, ki merijo posamezne intelektualne funkcije 
(t. i. testne baterije) (več v: Kodrič, 2010, str. 15).
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Kot poskus uporabe izhodišč za oceno otrokovih posebnih potreb na področju usmerjanja se 

uporablja tudi priporočila Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) (Košir, 2003), ki je razvila 

vrsto klasifikacij z namenom, da bi razvila mednarodno primerljivo orodje predvsem za prepo-

znavanje bolezni – Mednarodna klasifikacija funkcioniranja (ICF) (Marinček in Vidmar, 2008). 

Košir (2003) navaja, da del usmerjanja predstavlja prepoznavanje posameznika po njegovih bi-

oloških značilnostih, zato zakonodaja pušča odprt prostor za raznolike stroke in razvijajoče se 

ocenjevalne in diagnostične postopke, saj tudi specialno pedagoška stroka razume človeka kot 

biopsihosocialno strukturo (prav tam, str. 142). Novi model ICF povezuje zdravje ob upoštevanju 

prilagoditev v okolju. Torej klasifikacija ni vezana le na bolezni posameznika (Globačnik, 2012, 

str. 80), temveč so pri posodabljanju in uporabi sledili premiku od medicinske paradigme v širši 

biopsihosocialni model, kar pomeni, da niso potrebe posameznika na področju ovir, primanj-

kljajev le medicinske, temveč mnogo širše – socialne, izobraževalne in funkcionalne.

V raziskavi DAFFODIL (Lebeer et al., 2012) so ugotovili, da njegova uporaba kljub temu še ni 

tako razširjena, saj je od partnerskih držav edino Portugalska uporabljala idejo ICF (orig. Inter-

national Classification of Functioning of the WHO) kot del procesa ocenjevanja. V nadaljevanju je 

raziskava pokazala na novo prakso ocenjevanja v nekaterih severnoevropskih državah (Norveška 

in Švedska), ki temelji na ocenjevanju otrokove funkcionalne ravni delovanja, medtem ko so v 

vzhodnoevropskih državah (Belgija, Madžarska, Romunija) še vedno uporabljali model ocenjeva-

nja, ki je povezan le s testnimi rezultati in normami (medicinski model ocenjevanja). To pomeni, 

da pri opisovanju ravni dosežkov otrok, ki izrazito odstopajo od referenčnih vrednosti, namesto 

starostnega ekvivalenta (mentalne oz. razvojne starosti) psiholog predstavi opis spretnosti in s tem 

njegove funkcionalne zmožnosti (Simeonsson et al., 2001, v Kodrič, 2010, str. 14). J. Kodrič (2010) 

v nadaljevanju opisuje, da se vse bolj opušča model opisovanja motenj z uveljavljenimi stopnjami. 

Namesto tega se vse bolj uveljavlja opisovanje področij, na katerih posameznik potrebuje dodatno 

podporo, ki je lahko občasna, omejena, razširjena ali stalna (prav tam, str. 14–15). Tudi izkušnje 

staršev in strokovnjakov, sodelujočih v raziskavi, so pokazale, da ima močan vpliv na posamezni-

kovo samoizpolnjevanje (t. i. Pygmalion učinek) le seštevanje točk na testih inteligentnosti, še po-

sebej če je rezultat nizek. To vodi posledično v nizka pričakovanja in pomanjkanje ustreznih prilo-

žnosti, v marsikateri državi pa tudi v izključevanje. V raziskavi so kritični do ocenjevanja, ki temelji 

le na postavljanju diagnoz, saj se učitelji v tem primeru nagibajo k uresničevanju diferenciacije in 

ostalih ukrepov, povezanih z OPP le, če je predstavljena »diagnoza eksperta«. Ta paradigma je po-

vezana z medicinskim modelom ocenjevanja otrokovih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb 

in je daleč od vseh sprejetih konvencij, kar ne vodi k premiku v inkluzivno izobraževanje.
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Rezultati raziskave DAFFODIL so pokazali tako na prednosti kot slabosti ocenjevanja, ki vpli-

vajo na inkluzivno izobraževanje. Predstavljam jih v spodnji tabeli.

Tabela 8: Prednosti in slabosti učinkov ocenjevanja na inkluzivno izobraževanje

OCENJEVANJE KOT POMOČ INKLUZIVNEMU 
IZOBRAŽEVANJU 

DEJAVNIKI OCENJEVANJA, KI ZAVIRAJO 
INKLUZIVNO IZOBRAŽEVANJE

Visoka, pozitivna pričakovanja Nizka pričakovanja

Strokovnjak izbira različne metode ocenjevanja, 
ocenjevanje je fleksibilno 

Ni kvalitativnega ocenjevanja, strokovnjak  
uporablja statične, objektivne teste 

Usmerjeno na razumevanje otrokovih  
vzgojno-izobraževalnih potreb 

Usmerjeno na trenutno stopnjo funkcioniranja,  
in ne na otrokov potencial, umeščanje otrok v 
posamezne skupine

Identifikacija otrokovih težav pri učenju upošteva 
tako njegove slabosti kot tudi močna področja 

Vključitev otroka v šolo povezujejo le s testnimi 
rezultati in pri tem določijo minimalne pogoje 

Starši in učitelji dobijo razumljivo povratno 
informacijo, ki je usmerjena v priporočila in  
načine pomoči za otroka

Interpretacije vrednotenja niso jasne in razumljive 
uporabniku, pogosto se uporabljajo izjave kot »/…/
otrok ima malo potenciala da /…/«

Učiteljeve izkušnje v procesu ocenjevanja v projektu: Učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, so 

poročali, da so bolje razumeli otrokove težave in s tem prilagodili proces poučevanja, če so bili 

seznanjeni s testnimi rezultati in poročili strokovnjakov. Kot negativno izkušnjo so ocenili dolgo 

čakanje na proces ocenjevanja in s tem na povratne informacije, v poročilih strokovnjakov so 

bile pretežno uporabljene negativne formulacije z malo uporabnih priporočil. Avtorji raziskave 

so zaključili (Leeber et al., 2012), da ti izpostavljeni parametri kažejo na velik razkorak med 

normativnimi, strokovnimi in ocenjevalnimi zmožnostmi in znanjem pri ukrepanju v smeri 

večjega vključevanja OPP. Učitelji so namreč menili, da sodelovanje v procesu ocenjevanja, ki 

temelji le na testiranju, ni dovolj. Ocenjevanje je po njihovem mnenju le del administracije, ki ne 

sodi v bistveno delo specialista. Podobno mnenje se je pokazalo tudi v eni izmed raziskav v ZDA 

(Miller in Jome, 2010, v Leeber et al., 2012), v kateri so psihologi navajali, da je najprimernejše 

ocenjevanje otroka učiteljevo ocenjevanje v procesu pouka. To navedbo je potrdila samokritika 

enega izmed psihologov, udeleženega v raziskavi »/…/ Poročila pogosto ne dajo odgovora na 

najpomembnejše vprašanje – na kakšen način spodbuditi razvoj otroka /…/« (prav tam, str. 33). 
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Izkušnje staršev v procesu ocenjevanja v projektu 

DAFFODIL-raziskava (Leeber et al., 2012) navaja različne izkušnje staršev v procesu ocenjevanja. 

Kot primer so navedli Švedsko, kjer ima proces vključevanja staršev v ocenjevanja relativno dolgo 

zgodovino (Persson, 1998, v Leeber et al., 2012). Deset odstotkov staršev na Švedskem je odgo-

vorilo, da jim psihološko ocenjevanje dosti ne koristi. Šestdeset odstotkov staršev pa je povedalo, 

da so se v procesu ocenjevanja veliko naučili, hkrati pa je bila to priložnost, da so »potisnili« šolo 

v aktivno delovanje. Po mnenju švedskih staršev proces ocenjevanja daje tudi dodatne možnosti, 

da se borijo proti izključevanju OPP iz večinskega izobraževalnega sistema. Štirideset odstotkov 

švedskih staršev je imelo z ocenjevanjem pozitivne izkušnje, saj so bili aktivno vključeni vanj in 

so se tudi veliko naučili o otrokovem načinu učenja. Drugače pa so menili portugalski starši. Po-

lovica je namreč ocenila prakso ocenjevanja kot zadostno, 30 % kot dobro in le 20 % kot odlično. 

Kljub temu pa so se v procesu ocenjevanja tudi portugalski starši veliko naučili, spremenili so 

način dojemanja otrokovih posebnih potreb in dobili boljši pogled v to, kaj naj delajo z otrokom 

doma. Vsi portugalski starši so izbrali za otroka vključitev v »večinsko šolo«. 

V nasprotju s temi ugotovitvami so belgijski starši poročali o različnih izkušnjah z ocenjevanjem 

otrok. Le eden izmed njih je bil zelo zadovoljen, ker se je z ocenjevanjem spremenilo njegovo ra-

zumevanje in prepoznavanje težav pri otroku, s tem se je razbremenil občutka krivde. Ostali starši 

niso bili zadovoljni s sistemom ocenjevanja, saj ni zadovoljilo njihovih pričakovanj, ker so bile upo-

rabljene »pesimistične« formulacije, ki jih niso razumeli, poročila pa so bila zelo negativna. Starši so 

torej poročila specialistov ocenili kot poročanje le o negativnih značilnostih otrok, s pomanjkanjem 

priporočil in negativnih prognozah postavljenih le na rezultatih testiranja. Povedali so tudi, da če 

je bil testni rezultat slab (1 standardna deviacija pod povprečjem), je bilo praviloma predlagano 

izobraževanje v specialni ustanovi. Podobno so poročali tudi starši na Madžarskem in v Romuniji.

Zaključki projekta DAFFODIL

Praksa ocenjevanja se je najpogosteje uporabljala za odločitev, ali bo otrok usmerjen v prila-

gojen program in v specialno ustanovo, kar je odvisno tudi od razvoja prakse inkluzivnega 

izobraževanja v posamezni državi. Starši so bili zadovoljni s statičnim ocenjevanjem takrat, ko 

je bil namen ocenjevanja pridobitev določenih prednosti (finančne posledice, dodatna pomoč). 

Niso pa bili zadovoljni z negativnim poročilom. Večina učiteljev in staršev se je pritoževala nad 

pomanjkanjem priporočil za delo z otroki. Raziskava je pokazala, da večina psihologov upora-
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blja standardne psihometrične teste za oceno intelektualnega, vedenjskega in govornega funkci-

oniranja otroka, najpogosteje uporabljajo test WISC-III. Manj kot 5 % (od 166 strokovnjakov iz 

vzorca raziskave) je uporabljalo formativno ocenjevanje in opazovanje za odkrivanje otrokovih 

razvojnih potencialov. Strokovnjaki na splošno niso zadovoljni z obstoječim načinom ocenje-

vanja, poročali so o številnih slabostih, kot je pomanjkanje časa, človeških virov, materialov, 

sodelovanja in spremljanja. 

Avtorji raziskave so zato zaključili (Leeber et al., 2012), da mora biti proces ocenjevanja prilago-

jen tako, da bodo učitelji in starši dobili povratne informacije o otrokovem dejanskem funkcio-

niranju in možnostih nadaljnjega vključevanja v sistem vzgoje in izobraževanja. Zato bi morala 

ocena vključevati pozitivne informacije in ključne navedbe za spodbujanje akademskih in so-

cialnih možnosti, ki naj bodo kasneje opredeljene v individualiziranem programu. To pomeni 

uporabo t. i. dinamičnega in funkcionalnega ocenjevanja, ki temelji na kvalitativnem opisova-

nju otrokovih vzgojno-izobraževalnih potreb, ki se povezujejo z učenjem in razvojem otroka 

na različne načine. Raziskovalci tako upajo, da bi kvalitetna ocena in interpretacija, ki bosta v 

največjo korist otroka, vključevali v proces tudi otroka samega in s tem spodbujali inkluzivno 

izobraževanje. 

Eden izmed novejših načinov identifikacije specifičnih motenj učenja, ki med drugim poudarja 

sodelovanje in vlogo učitelja, je tudi RTI-model, ki ga bom opisala v nadaljevanju.

 2.5.3 Modeli prepoznavanja in odkrivanja otrokovih vzgojno-izobraževalnih 

potreb 

Učitelji in ostali strokovni delavci uporabljajo za pridobivanje informacij in odkrivanje otrokovih 

težav in kasneje načrtovanje in izvajanje pomoči različne pristope. Pri tem naj uvodoma opozorim 

na medsebojno prepletanje terminov, kot so identifikacija, ocenjevanje, diagnosticiranje. Termin 

diagnosticiranje izhaja iz medicinskega diskurza in je po mnenju D. Jelenc (1999) za pedagoški 

prostor tuj in neustrezen. Opisov učnih težav in primanjkljajev ne moremo razumeti kot diagnozo, 

saj to ni v skladu s pedagoškim modelom ocenjevanja otrokovih vzgojno-izobraževalnih potreb, 

kjer so v ospredju vprašanja učitelja, kako učiti učenca, ki ima težave z učenjem. Temeljno izhodi-

šče je torej, kako se učenec razvija, uči, česa se je sposoben naučiti, katera znanja so zanj bistvene-

ga pomena (Fulcher, 1989). Tako je primernejša uporaba termina ocenjevanje (angl. assessment). 
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Tudi D. Jelenc (1999) je menila, da je termin ocenjevanje primernejši, saj »/…/ diagnoza pomeni 

dokončno odločitev o vrsti in simptomih motnje in nakaže tudi možen vzrok motnje /…/« (prav tam, 

str. 113). T. Brumen (2012) meni, da za področje vzgoje in izobraževanja ta definicija ni ustrezna, 

saj odkrivanje, ocenjevanje, načrtovanje in evalvacija ne more biti enkratna in dokončna odločitev. 

Načrtovanje in izvajanje pomoči je kontinuiran proces, za katerega je značilna fleksibilnost in di-

namičnost. Opisi učnih težav torej bolj kot diagnosticiranju služijo kot izhodišče za raziskovanje in 

dialog (prav tam, str. 35). Tudi Opara (2015) meni, da je termin diagnoza, ki se pri nas še pogosto 

uporablja, v paradigmi inkluzivnega izobraževanja manj primeren. Zato je termin ocenjevanje zelo 

razširjen in najpogosteje uporabljen, kar je pokazala tudi analiza Evropske agencije za razvoj izo-

braževanja na področju posebnih potreb (Assessment in Inclusive Settings, 2007) (prav tam, str. 40).

 2.5.3.1 Model prepoznavanja specifičnih motenj učenja – model odziv na obravnavo – 

tristopenjski RTI-model (orig. Response to intervention)

Način prepoznavanja specifičnih motenj učenja, ki omogoča k učencu usmerjeno poučevanje in 

v katerem je ključna vloga učitelja, je po mnenju Magajne (2009) tristopenjski Model odziv na 

obravnavo (angl. response to intervention - RTI, v nadaljevanju RTI). V novejši zakonodaji ZDA, 

kjer je RTI-model aktualen že več kot petindvajset let, je nadomestil model razhajanja med 

sposobnostmi in dosežki. Grah (2013, str. 53) opozarja, da model ne predvideva sodelovanja 

staršev in posebne skrbi za upoštevanje glasu učenca, kar kaže na diskurz profesionalizma, saj 

iz tega lahko sklepamo o poudarjeni vlogi učitelja in ostalih strokovnjakov, ki najbolje vedo, kaj 

je dobro za otroka. Kelleher (2011, v Kavkler, 2011) navaja, da je po mnenju staršev model RTI 

neučinkovit za tiste OPP, ki imajo zelo izrazite potrebe. OPP potrebujejo intenzivno pomoč in 

obravnavo že v predšolskem obdobju in je čakanje na odziv RTI-modela za te otroke neustrezen 

(prav tam, str. 25–26). 

Ker konceptualni okvir modela odziv na obravnavo izhaja iz preventivnega zdravstvenega mode-

la (Caplan, 1964, v Mellard et al., 2010), ki je bil prilagojen in uporabljen tudi v psihološki litera-

turi, se lahko upravičeno vprašam, kakšni diskurzi prevladujejo v tem modelu. Avtorji opisujejo, 

da se s preventivnim modelom v zdravstvu ocenjuje rizičnost populacije za določeno obolenje, ki 

je osnovana na nivojih rizika in na različnih odgovorih na rizičnost posameznika, ki so nanizani 

od primarnega, sekundarnega do terciarnega nivoja. Nivo preventive pa se razlikuje v treh 

dimenzijah, in sicer glede na cilj, delež populacije, ki je vključena v preventivno obravnavo, in in-

tenzivnost preventivnih naporov. Bolj intenzivna je preventiva v zdravstvu, manjši je delež obole-
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lih v populaciji in intenzivnost intervencije je večja (prav tam, str. 217). Konceptualni okvir RTI-

modela lahko umestim v medicinski model, saj je prepoznavanje težav otrok namenjeno temu, 

da se jim nudi čim ustreznejša obravnava in rehabilitacija. Model je torej usmerjen v pravočasno 

obravnavo in identifikacijo primanjkljajev, pri čemer je na zadnji stopnji pomoči (tretja stopnja) 

predvidena za OPP najbolj intenzivna obravnava in vključevanje v posebne programe in specialne 

ustanove. Kljub temu M. Kavkler (2011) navaja, da je model definiran kot pedagoški pristop k 

poučevanju, diagnostičnemu ocenjevanju in obravnavi. Od učitelja zahteva zgodnje prepozna-

vanje učenčevih težav in odločanje za učinkovito pomoč. Avtorica še navaja, da je učinkovitost 

modela znanstveno dokazana in omogoča inkluzivno vzgojo in izobraževanje. Pri tem izpostavi 

bistvo modela v tem, da ima ključno vlogo učitelj, ki mora zagotoviti kakovostno poučevanje vseh 

učencev, zgodnjo obravnavo in uporabo raziskovalno dokazanih učinkovitih metod odkrivanja in 

opazovanja napredka učenca. Učitelj v okviru modela odziv na obravnavo ocenjuje potrebe učen-

cev v procesu poučevanja z namenom, da bo lahko čim bolj zgodaj ugotovil potrebe raznolike 

skupine učencev v razredu in prilagodil proces poučevanja večini učencev (prav tam, str. 25–26).

Če to prenesem v šolsko pedagoško prakso, lahko sklenem, da je pomembno, da učitelj pravoča-

sno prepozna otrokove posebne vzgojno-izobraževalne potrebe in se nanje tudi ustrezno odzo-

ve. To pomeni, da ne čaka na odločbo o usmeritvi, da bo otroku omogočil določene prilagoditve 

in pristope pri poučevanju, temveč se ravna po stopnjah pomoči, ki so določene v RTI-modelu 

in jih predstavljam v nadaljevanju. 

Slika 3: Tristopenjski model RTI-obravnave (po Mellard, McKnight in Jordan, 2010)

individualna pomoč in podpora

usmerjena pomoč in podpora

dobra poučevalna praksa za vse učence

 (5 % populacije)
3

 (15 % populacije)
2

 (80 % populacije)
1
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Na prvi stopnji, ki poteka v okviru pouka v rednem razredu, učitelj pomoč nameni vsem učen-

cem, ki morajo biti deležni visoko kakovostne obravnave in učinkovitih strategij dobre pouče-

valne prakse. Prva stopnja omogoča vsem učencem optimalni napredek (kar ustreza okrog 80 

odstotkom učencem). Učitelj mora obvladati dobro poučevalno prakso in se hkrati povezovati 

z drugimi strokovnimi delavci, ki obvladajo diferenciacijo, da jim nudijo podporo in pomoč.  

Na prvi stopnji torej učitelj odkrije učence, ki potrebujejo bolj intenzivno pomoč. Predvideva se, 

da je poučevanje visoko kakovostno, če omogoča vsaj 80 odstotkom učencev napredek v skladu 

z zastavljenimi kurikularnimi cilji. Noll (2013, v Heller, 2014) je navedel sedem načinov, ki ne 

pripomorejo k uresničevanju modela RTI. Eden izmed teh je prav neučinkovito poučevanje 

učitelja. Navedel je »/…/ 30-minutna intenzivna pomoč ne more nadoknaditi neustreznega nači-

na poučevanja v razredu, ki ga je učenec deležen ostalih pet do šest ur v razredu /…/« (prav tam, 

str. 7). S tem je opozoril na pomen kvalitetnega načina učiteljevega poučevanja in pristopa do 

vseh učencev v razredu.

Druga stopnja je usmerjena v učence, ki potrebujejo intenzivnejšo pomoč in podporo. Predpo-

stavlja, da pri vseh učencih samo z visoko kakovostno obravnavo in poučevanjem ne moremo 

preprečiti izobraževalnih in vedenjskih težav. V šolah je druga stopnja namenjena 15 odstotkom 

učencev. Na tej stopnji učitelji in drugi strokovni delavci uporabljajo prilagojene metode pou-

čevanja, delo organizirajo v različno velikih skupinah in nudijo druge oblike pomoči. Raziskave 

niso pokazale enotnih ugotovitev, ali velikost razreda oz. skupine (manjša skupina, individualno 

delo) pripomore k boljšim rezultatom obravnave. Swanson in Sachse-Lee (2000, v Mellard et al., 

2010) navajata, da je delo v manjši skupini pripomoglo k pomembno boljšim končnim rezulta-

tom za otroke s specifičnimi učnimi težavami. Podobne ugotovitve sta navedla v eksperimentalni 

študiji, ki se je nanašala na vpliv velikosti razreda, tudi Finn in Achilles (1990, Mellard et al., 

2010). Študija je pokazala, da je poučevanje v manjši skupini prineslo dobre rezultate učencev, 

kljub temu da učitelj ni spremenil načina poučevanja. Nasprotno pa je metaanaliza (Elbaum, Va-

ughn, Hauges, Moody´s, 2000, v Mellard et al., 2010) pokazala, da je učinkovitost poučevanja v 

manjših skupinah enaka poučevanju »ena na ena« (orig. one-to-one tutoring). Analiza navaja, da 

so številne študije namreč pokazale, da je dobro usposobljen učitelj, ki je načrtoval ustrezne prila-

goditve v razredu, pripomogel k enakemu izobraževalnemu napredku učencev, kot če bi se učenci 

učili individualno ali v manjši skupini (veliki od 2 do 6 otrok). Poučevanje v manjši skupini ali 

individualno poučevanje je odvisno od učenčevih izobraževalnih potreb. Analiza je še navedla, 

da večini učencev na drugi stopnji RTI-modela ustreza pomoč v manjši skupini, medtem ko je le 

za skupino OPP na tretji stopnji RTI-modela, zaradi specifike njihovih potreb, ustreznejša pomoč 
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»ena na ena« (prav tam, str. 220–221). Yell (v Hoover in Love, 2011) navaja pričakovanje, da naj bi 

bilo med 90 in 95 odstotkov vseh učencev uspešnih na prvi in drugi stopnji pomoči.

Tretja stopnja je namenjena manjšemu deležu populacije (5 odstotkov), za katero pomoč na 

prvih dveh stopnjah ni bila učinkovita. Ti učenci potrebujejo zelo intenzivno, specializirano in 

pogosto individualizirano obravnavo. Na tretji stopnji je predvideno tudi diagnostično ocenje-

vanje kognitivnih procesov (Magajna, 2014, str. 114). To lahko pomeni tudi, da učenec potre-

buje prilagojen kurikulum z znižanim standardom, ki ga je deležen v prilagojenem programu 

(Coleman, Buysse, in Neitzel, 2006; Mellard et al., 2010; Kavkler, 2011; Grah, 2013). 

Ob uvajanju RTI-modela v prakso sta Hoover in E. Love (2011) v ZDA opravila pilotno študijo na 

primeru treh šol. Ugotovila sta, da bi se lahko model uspešno uvajal v šolah za učence z učnimi 

težavami in da prevzema v praksi v različnih šolah in šolskih sistemih različne oblike in forme. 

Ob uvajanju modela pri študiji primera navajata več stopenj, ki so medsebojno povezane in od-

visne od znanja posameznika, medsebojnega partnerskega odnosa in timskega sodelovanja pri 

iskanju najboljših rešitev za otroka. Ugotovila sta, da so učitelji, ki so se med seboj povezovali, 

bolje razumeli posamezne stopnje uvajanja modela in tudi učinkoviteje reševali posamezne teža-

ve. To potrjuje tudi Metcaff (2013), ki navaja, da je učinkovito izvajanje RTI-modela naloga šole, 

in ne le posameznega strokovnega delavca, zato je pomembno, da člani tima med seboj sodelu-

jejo in izmenjujejo svoje ugotovitve. Nellis (2012, v Heller, 2014) je navedel, da so izobraževanje 

učiteljev, medsebojna pomoč in sodelovanje v ocenjevalnem timu v korelaciji z visokimi dosežki 

učencev (prav tam, str. 8).

Tudi L. Spear-Swerling in E. Cheesman (2012, v Heller, 2014) sta v raziskavi na 142 osnovnih šo-

lah v ZDA (Missouri) ugotovili, da je večina učiteljev na vprašanje, kako so učitelji pripravljeni na 

implementacijo modela RTI v prakso, odgovorila »/…/ ne vem /…/« oz. so dali negativen odgovor. 

Iz tega so sklepali, da bodisi učitelji niso imeli aktivne vloge pri implementaciji modela bodisi niso 

pripravljeni nanjo. Odgovori učiteljev so še pokazali, da so učitelji, ki so aktivno sodelovali na vseh 

treh ravneh v modelu RTI, presegli tiste učitelje, ki pri tem niso sodelovali (prav tam, str. 8).

L. Magajna (2014) navaja, da je RTI-model usmerjen v identificiranje rizičnih učencev v šir-

ši populaciji in spremljanje njihovega odziva na intenzivnejše oblike poučevanja in pomoči.  

Novejši model, imenovan pristop tretje metode, pa se naslanja na analizo vzorca šibkih in moč-

nih področij pri diagnostičnem ocenjevanju primanjkljajev na posameznih področjih učenja, 
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pri čemer so čedalje bolj uveljavljeni pristopi, ki vključujejo integracijo obeh –pristopa odziv 

na obravnavo in kognitivno-procesnega ocenjevanja (Flanagan, Ortiz, Alfonzo in Dynda, 2006; 

Fiorello, Hale in Snyder, 2006; Woodrich, Spencer in Daley, 2006, v Flanagan, Fiorello in Ortiz, 

2010). Postopki analize, ki potekajo v okviru kompleksne evalvacije specifičnih motenj učenja, 

omogočajo boljši vpogled v šibkosti in vire pomoči v posamezniku in okolju in prispevajo k 

izboljšanju učinkovitosti pomoči in poučevanja.

Avtorji Schultz, Simpson in Lynch (2012) so navedli, da v procesu ocenjevanja tim uporabi in 

integrira različne vire in metode, da dobi bolj celostno sliko o učenčevih težavah. Pri tem so po-

udarili, da odločitve ne morejo temeljiti le na preprostem preučevanju testnih rezultatov, temveč 

je potrebno izvesti obsežnejšo in kompleksnejšo analizo, ki vključuje presojanje verodostojnosti 

podatkov, triangulacijo podatkov, pregledovanje in ponovno proučevanje izločevalnih dejav-

nikov, razvrščanje podatkov, vizualno pregledovanje grafičnih podatkov in logično navzkrižno 

analizo informacij, pridobljenih v procesu evalvacije (prav tam, str. 95). To pomeni, da morajo 

biti »/…/ v praksi strokovni timi, ki ocenjujejo prisotnost in stopnjo izraženosti specifičnih motenj 

učenja, prepričani, da kolektivno zbrani podatki identificirajo vzorec, ki se ujema z definicijo SUT 

ali težjimi oblikami PPPU /…/« (Magajna, 2014, str. 117).

Tristopenjski RTI-model ocenjevanja je bil osnova za pripravo slovenskega modela, pripravlje-

nega na osnovni analiz stanja v slovenskem šolstvu, analizi strokovnih gradivih, domačih in 

tujih izkušenj in prakse. Koncept dela: učne težave v osnovni šoli (Magajna, Kavkler, Čačinovič 

Vogrinčič et al., 2008) je uvedel celostni sistematični petstopenjski model pomoči, ki ga je leta 

2007 sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Na področju učnih težav je bilo to na 

nacionalni ravni prvo strokovno gradivo, ki je bilo namenjeno predvsem šolam za podporo 

pri delu z učenci z učnimi težavami in oblikovanju politike šole na področju preprečevanja in 

zmanjšanja učne neuspešnosti učencev.

 2.5.3.2 Koncept dela: učne težave v osnovni šoli 

Šolski sistem v Sloveniji ima po Konceptu dela: učne težave v osnovni šoli (v nadaljevanju Koncept) 

v primerjavi s tristopenjskim modelom pomoči RTI oblikovanih pet stopenj pomoči, in sicer: 

1. pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku in v okviru podaljšanega bivanja in varstva 

(prva stopnja po RTI),

2. pomoč šolske svetovalne službe (druga stopnja po RTI),
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3. dodatna individualna in skupinska pomoč (druga stopnja po RTI),

4. mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove (druga stopnja po RTI),

5. usmerjanje v program (tretja stopna po RTI).

Ker me zanima predvsem vloga učitelja v predstavljenem modelu in to, na kakšen način lahko 

učitelj prepoznava učenčeve posebne vzgojno-izobraževalne potrebe, bom v nadaljevanju izpo-

stavila v posameznih stopnjah Koncepta njegovo vlogo. 

Po M. Kavkler (2011) ima učitelj na prvi stopnji ključno vlogo tako pri odkrivanju učencev, ki 

so rizični za učne težave, kot pri nudenju pomoči v razredu. Učitelji lahko uspešno ugotovijo 

stopnjo dosežkov posameznega učenca, ki so visoko nadpovprečni, povprečni ali podpovprečni 

v primerjavi z dosežki vrstnikov v razredu. Učiteljeva pomoč traja ves čas izvajanja izvirnega 

delovnega projekta pomoči (v nadaljevanju IDPP) in se tudi praviloma spreminja v skladu z 

evalvacijo napredka učenca. 

Tudi L. Magajna (2011b) meni, da je učitelj prvi, ki odkrije težave pri učencu in mu poma-

ga v razredu ali pri dopolnilnem pouku. Za nekatere učence zadostuje pomoč v obliki »dobre 

poučevalne prakse«, učenci s kompleksnejšimi težavami pa potrebujejo več prilagoditev in 

večjo količino pomoči. Zato mora učitelj v okviru rednega poučevanja na prvi in drugi stopnji 

pomoči individualizirati in diferencirati učne zahteve, naloge, načine pridobivanja, utrjevanja 

in preverjanja znanja, učne pripomočke, časovne omejitve ipd. Kasneje se po potrebi lahko 

posvetuje tudi s šolsko svetovalno službo ali mobilno specialno pedagoško službo. Učencem, ki 

so vključeni v podaljšano bivanje, lahko pomaga tudi učitelj v podaljšanem bivanju in varstvu, 

ki tesno sodeluje z otrokovim učiteljem in starši. Če kljub vsem učiteljevim prilagoditvam pri 

rednem in dopolnilnem pouku in v okviru podaljšanega bivanja učenec ne napreduje, potem 

se v pomoč učencu na pobudo učitelja in staršev vključi svetovalni delavec. Poleg dodatnega 

svetovanja učencu nudi pomoč tudi učitelju. Na drugi stopnji petstopenjskega modela svetoval-

ni delavec pripravi poglobljeno diagnostično oceno, ki je bolj specifična od ocene, ki jo pripravi 

učitelj na prvi stopnji. Za določitev posebnih potreb posameznika je pomembno poglobljeno 

ocenjevanje tistega področja znanja in veščin, ki so v neposredni povezavi s posameznikovo 

uspešnostjo učenja posameznega predmeta (npr. matematika, slovenščina ipd.) (Magajna et al., 

2008). M. Kavkler (2011) meni, da je pomembna priprava nalog in kriterijev, ki jih skupaj pri-

pravljata učitelj in strokovni delavec s specialnimi znanji. Tako bodo upoštevane kurikularne 

zahteve, za katere je specialist učitelj in celoten kontinuum možnih prilagoditev, ki jih obvlada 
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npr. specialni pedagog (prav tam, str. 138). Pomembno je, da pri oceni in premagovanju učen-

čevih težav učitelj sodeluje s starši in drugimi strokovnimi delavci na šoli. 

Za odkrivanje učenčevih težav učitelj uporablja različne formalne in neformalne oblike skrinin-

ga (Magajna, 2011, str. 24). S. Pulec Lah (2011) opisuje neformalne oblike ocenjevanja, ki jih 

učitelj izvede v učnem okolju, pri vsakodnevnem procesu poučevanja in so njegovo osnovno 

orodje za prepoznavanje, spremljanje napredka in ocenjevanje učnih zmožnosti, dosežkov in 

potreb učencev. Med najpogostejše neformalne strategije ocenjevanja učnih težav spadajo:

– ekološko ocenjevanje (opazovanje), ki vključuje neposredno opazovanje in ocenjevanje 

učenca v različnih okoljih, v katerih deluje; 

– avtentično ocenjevanje (opazovanje in ocenjevanje učenca ali/in njegovega izdelka);

– diagnostično poučevanje (ugotavljanje vplivov dveh strategij pomoči in povratna infor-

macija o učinkovitosti poučevanja); 

– analiza nalog in opravil (za identifikacijo glavnih sestavin naloge in specifičnih spretnosti);

– funkcionalna ocena vedenja (za načrtovanje pozitivnega vedenjskega načrta za učence z 

manj primernim vedenjem);

– kriterijsko ocenjevanje (vrednotimo dosežke glede na standard ali kriterij);

– ocenjevanje, ki temelji na kurikulu (angl. Curriculum Based Assessment – CBA) in omogo-

ča formativno spremljanje in ocenjevanje učnega napredka učenca. 

Razlika med kriterijskim ocenjevanjem in ocenjevanjem, ki temelji na kurikulu, je v namenu 

uporabe. Kriterijsko ocenjevanje se uporablja takrat, ko učitelja zanima, ali je učenec določeno 

vsebino, korak ali spretnost obvladal. Pri ocenjevanju, ki temelji na kurikulu, pa se učitelj osre-

dotoča predvsem na spremljanje napredka učenca na področju osnovnih učnih spretnosti: bra-

nja, pisanja in računanja. Najpomembnejša značilnost tega pristopa je neposredna uporabnost 

v razredu, saj učitelj z neposrednim opazovanjem in beleženjem učenčeve učinkovitosti pridobi 

vse potrebne informacije, ki jih nato uporablja za nadaljnje načrtovanje poučevanja. Po mnenju 

avtorice so neformalni ocenjevalni pristopi pomemben element v procesu ocenjevanja učnih 

težav in tudi širše. 

Tovrstno ocenjevanje se uporablja v vsakdanjem otrokovem okolju, vsebina in rezultati opazo-

vanja pa so uporabni za načrtovanje poučevanja in pomoči učencu s težavami, za načrtovanje 

učinkovitih prilagoditev, strategij pomoči, podpore. Avtorica še navaja, da neformalne strategije 

ocenjevanja lahko učinkovito dopolnijo in nadgradijo informacije o učencu, ki so pridobljene 
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s standardnimi preizkusi, če učitelj ocenjevanje načrtuje sistematično. Pri tem pa opozarja na 

previdnost in odgovornost, saj tehnična in metodološka primernost nista standardno določeni 

(prav tam, str. 33–37). 

Tudi M. Kavkler (2011) navaja, da učitelj del informacij pridobi na podlagi opazovanja učenca 

v razredu in analize njegovih izdelkov, pri čemer za svoje delo ne uporablja posebnih lestvic in 

standardiziranih testov. Zato si lahko pomaga z vprašanji (avtorica jih je sicer koncipirala za po-

dročje poučevanja matematike, a menim, da se lahko uporabljajo tudi za ostala področja), in sicer:

– V koliki meri v procesu poučevanja učitelj upošteva zahteve kurikula?

– Kako učinkovite so strategije poučevanja, ki jih uporablja pri svojem delu?

– Ali je učencu ponudil ustrezne učne in tehnične pripomočke in ali uporablja dovolj vizu-

alnih in drugih pripomočkov za ponazoritev vsebin?

– Katere veščine ima učenec slabše razvite?

– Kolikšen del kurikula lahko učenec usvoji?

– Ali učitelj pozna in je dovolj usmerjen v učenčeva močna področja?

– Ali učitelj nameni pozornost v glavnem učenčevim primanjkljajem?

– Ali so izbrane oblike pomoči učinkovite? Katere oblike je potrebno opustiti in katere je 

potrebno izvajati naprej? 

Bolj poglobljene oblike diagnostičnega ocenjevanja pa se uporabljajo od druge stopnje naprej, 

obvezno pa na četrti in peti stopnji pomoči (Magajna, 2011a). Pri tem M. Kavkler (2011) navaja, 

da pomoč v naslednjih stopnjah med seboj ni nujno v kumulativnem odnosu. Če se na tretji 

stopnji vključi specialno pedagoška pomoč, ni nujno, da se na drugi stopnji nadaljuje pomoč 

svetovalnega delavca. Vsaka od teh pomoči se mora dokumentirati in ustrezno evalvirati – tako 

na posamezni stopnji kot tudi pri posameznem izvajalcu. To pomeni, da lahko učenec prehaja 

med posameznimi stopnjami pomoči, če je bila intenzivna pomoč učinkovita in so se njegove 

težave zmanjšale (prav tam, str. 31). 

Kadar pa težave kljub vsej navedeni pomoči vztrajajo, sledi individualna in skupinska učna po-

moč. Za učenca, ki ne napreduje kljub pomoči na prvih treh stopnjah pomoči, lahko šola zaprosi 

za dodatno mnenje (po potrebi tudi za dodatno strokovno pomoč) zunanjo strokovno ustanovo. 

M. Kavkler (2011) poudarja, da je za celostno opredelitev specifičnih težav pomembna timska 

ocena, ki jo pripravijo šolski svetovalni delavci skupaj z učiteljem, ki predstavijo učenca v šol-

skem okolju, in izključijo učne težave, ki bi nastale zaradi nekakovostnega poučevanja. Učitelji 
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predstavijo tudi vse oblike pomoči na prvih treh stopnjah pomoči. V nadaljevanju je potrebna 

psihološka diagnostična ocena (intelektualne zmožnosti učenca, možna motenost psiholoških 

procesov, čustva in stališča učenca in opredelitve močnih področij) in specialno pedagoška oce-

na, ki temelji na opredelitvi učenčevih močnih področij in primanjkljajev. Pri tem vsak od teh 

strokovnjakov uporabi različne merske instrumente, ki mu dajo več informacij in bolj poglo-

bljene o izobraževalnih primanjkljajih učenca (prav tam, str. 144). Če je na podlagi sklepne 

evalvacijske ocene mnenje šole (šolskega strokovnega tima), da učenec zaradi izrazitejših učnih 

težav potrebuje več prilagoditev in pomoči, potem šola predlaga staršem, da začnejo postopek 

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

To za učenca pomeni nadaljevanje pomoči v okviru IDPP v okrepljeni obliki: več prilagoditev in 

več pomoči (peta stopnja v konceptu). Če je učenec v postopku usmerjanja prepoznan kot otrok 

s posebnimi potrebami (v skladu z ZUOPP-1) in je usmerjen v zanj najprimernejši program, se 

mora oblikovati individualizirani program dela (v nadaljevanju IP). 

D. Sedej Rozman in K. Švajger Savič (2009) pravita, da lahko glede na petstopenjski Koncept 

(Magajna, et al., 2008) usmerjanje otrok s posebnimi potrebami razumemo tudi kot pomemben 

del inkluzivne prakse (prav tam, str. 81) – ali tudi kot peto stopnjo pomoči v kontinuumu pomo-

či učencu. Ta stopnja je namenjena 5 odstotkom populacije vseh učencev, pri katerih predhodna 

pomoč na vseh stopnjah ni bila učinkovita in je prepoznano, da potrebujejo intenzivne oblike 

pomoči in podpore. Na prvih treh stopnjah modela pomoči, ki je v pristojnosti šolskih strokov-

nih delavcev, je prav učiteljeva vloga ključna. 

 2.5.4 Opredelitev populacije in vzgojno-izobraževalnih potreb otrok s 

posebnimi potrebami 

 2.5.4.1 Terminološka opredelitev populacije otrok s posebnimi potrebami in dileme pri 

opredeljevanju skupin otrok s posebnimi potrebami 

Uvodoma bom opredelila različne terminološke opredelitve populacije otrok s posebnimi po-

trebami in ključne dileme pri opredeljevanju skupin otrok s posebnimi potrebami. 

Na področju populacije otrok s posebnimi potrebami obstaja terminološka pestrost in raznoli-

kost pojmovanja (Lesar, 2007, str. 33), kar je povezano s kompleksnostjo tematike, filozofijo in 
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ideologijo (vrednote, stališča, verovanje in prepričanje), ki se na tem področju izrazito spremi-

njajo (Opara, 2002, str. 26). V literaturi zasledimo različne pojme, ki so se uveljavljali v različnih 

državah. I. Lesar (2007) poudarja, da jih je med seboj sicer mogoče primerjati, saj so semantično 

skladni, pa vendar so med njimi nekatere razlike v pomenu, ki dobijo svojo vlogo le v določenih 

kulturnih okoljih (prav tam, str. 33). 

G. Fulcher (1989) navaja poimenovanje, ki je izviralo iz medicinskega diskurza in interpretira 

posameznika skozi poškodbo (angl. impairment), pri čemer je nesposobnost (angl. disability) 

merljiva funkcionalna posledica poškodbe. Hendikep opredeli kot socialno posledico, ki je po-

gojena z okoljskimi in socialnimi dejavniki (socialna oviranost) (prav tam, str. 22).

V kontekstu osredotočenosti na šolsko prakso nekateri avtorji omenjajo učence z ovirami pri 

učenju in participaciji (Booth in Ainscow, 2000, v Lesar, 2007), drugi pa učence z individualni-

mi izobraževalnimi potrebami (Creating..., 2002, v Lesar, 2007, str. 40). S slednjim terminom naj 

bi se izognili stigmatiziranju učencev kot posebnih in omogočili sprejemanje teh učencev kot 

del normalne različnosti med vsemi učenci.

Termina additional support needs in additional needs navaja Norwich (2010, str. 89–90) pri opi-

sovanju škotskega sistema »posebnih izobraževalnih potreb«, ki je bil formalno opredeljen v za-

konodaji na Škotskem v letu 2004. Termin dodatne potrebe po podpori (angl. additional support 

needs) izhaja iz angleške klasifikacije učnih težav in invalidnosti in vključuje širše vplive, ki ovira-

jo učenje. To so socialne, čustvene, kognitivne in jezikovne okoliščine, invalidnost ali okoliščine, 

ki izvirajo iz družine. Dodatna podpora je namenjena tudi tistim otrokom in mladostnikom, 

ki so ustrahovani, imajo vedenjske težave, učne težave, so senzorno ali gibalno ovirani, rizični, 

žalujoči … Termin dodatne potrebe po podpori prinaša torej širši koncept, kot je zasnovan kon-

cept OECD-ja (2000) (prav tam, str. 90), ki je uvedel t. i. tripartitno klasifikacijo skupin otrok s 

posebnimi potrebami (Norwich, 2013; Globačnik, 2012; Sekušak-Galešev, Stančić in Igrić, 2015) 

in je prepoznan kot model 3 krat D (Globačnik, 2012, str. 79): disability (primanjkljaj, motnja, 

ovira), difficulty (težava) in disadvantage (prikrajšanost). Izhodišče klasifikacije je obseg pomoči 

in finančnih sredstev, ki so temu namenjeni. 

V skupino:

– A so uvrščeni otroci z organsko motnjo (senzorna, gibalna in težja intelektualna oško-

dovanost);



Natalija Vovk Ornik   VLOGA UČITELJA V PROCESU USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

97

– B so uvrščeni otroci, ki imajo težave pri interakciji z izobraževalnim okoljem, čustvene 

in vedenjske težave in specifične težave na področju učenja; težave, za katere vzrokov ne 

moremo pripisati dejavnikom v skupini A in C; 

– C so uvrščeni tisti otroci, ki imajo pomanjkljivosti, ki izhajajo iz okolja, in sicer zaradi 

socialno-ekonomskih, kulturnih in jezikovnih težav. 

S. Sekušak-Galešev, Z. Stančić in L. Igrić (2015) navajajo primer s Hrvaške, ki je po zgledu 

OECD v zakonodajo v letu 2008 uvedla tri skupine, pri čemer so predvideli pravilnike, ki bodo 

natančneje uredili vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Avtorice menijo, da je 

pomembno strateško načrtovanje podpore v izobraževanju, ki se nanaša na ustrezne kadrovske 

in materialne vire in programe, ki bodo omogočali razrešiti etično dilemo pri identifikaciji in 

inkluziji, ki jo je predlagal že Norwich (2013, str. 48), ki govori o treh dimenzija učenčevih po-

sebnih izobraževalnih potreb, in sicer o:

– potrebah, ki jih imajo vsi učenci,

– potrebah, ki jih imajo nekatere podskupine učencev,

– potrebah, ki so specifične za vsakega posameznika. 

Na ta način se lahko po mnenju Norwicha (2013) izognemo poistovetenju izobraževanja s pri-

padajočo kategorijo, hkrati pa se upošteva, da imajo vsi učenci skupne in edinstvene potrebe 

(prav tam, str. 49).

I. Lesar (2007) je opozorila tudi na zadrege pri prevodih, saj slovenski avtorji različno pre-

vajajo pojem disability: nezmožnost, motnja, primanjkljaj, prizadetost in težava. Po mnenju 

avtorice prevod kaže na to, kateri diskurz pri opredeljevanju je avtorju bližji – medicinski, 

socialni ali antropološki (prav tam, str. 35). Opara (2002) meni, da je ključnega pomena pri 

prevajanju tudi miselno pojmovno razumevanje, saj lahko »/…/ ob nerazvitosti discipline ter-

minologizacije in ob nedodelani bazični terminologiji postanemo le prevajalci tujih besed /…/« 

(prav tam, str. 27).

V zadnjem času je vse bolj v ospredju izraz otroci s posebnimi izobraževalnimi potrebami (angl. 

children with special educational needs: SEN) (Warnock, 2010; Globačnik, 2012), kar je sorodno 

pojmovanje, ki ga je predlagal v Sloveniji že leta 1992 Galeša. Predlog novega zakonodajne-

ga okvirja na področju Velike Britanije (Wales), ki je bil obravnavan poleti 2015, navaja spre-

membo poimenovanja populacije, ki je še bližja inkluzivni paradigmi, saj termin ne izpostavlja 
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posebej učencev s posebnimi potrebami, temveč se nanaša na vse učence. Avtorji predlagajo 

poimenovanje: učenci z dodatnimi učnimi potrebami (angl. Additional Learning Needs). 

M. Kavkler in L. Magajna (2008, str. 23) govorita o terminu otroci s posebnimi potrebami kot 

krovnem terminu, ki vključuje 20–25 % populacije vseh učencev. To je termin, ki se je najprej 

uveljavil v Veliki Britaniji (Thomas in Vaughan, 2005, v Caf, 2015, str. 23) in poudarja posame-

znikove potrebe, ne pa pomanjkljivosti in kategoriziranje. Kadar govorimo o »posebnih potre-

bah«, govorimo tudi o možnostih zadovoljevanja teh potreb v šoli. To je v nasprotju s terminom 

»nezmožnost«, pri katerem se nagibamo k določeni pasivnosti na področju vzgoje in izobraže-

vanja, ko otroka opredelimo kot nezmožnega, zaradi česar od njega ni moč pričakovati kaj več. 

Na ta način znižamo pričakovanja do tega otroka in s tem tudi omejimo možnost njegovega 

razvoja (Caf, 2015, str. 23). 

O potrebnih terminoloških spremembah pri poimenovanju populacije tudi v Sloveniji je pisal pred 

dvema desetletjema že Galeša (1992, 1995), ko je definiral populacijo otrok s posebnimi vzgojno-

izobraževalnimi potrebami (krajše OPVIP). Navedeni izraz je po njegovem mnenju ustrezen, saj 

pove, za kakšne posebne potrebe pri otroku gre. Torej če dodamo izraz vzgojno-izobraževalne 

potrebe, je jasno, da gre le za manjšo skupino otrok, saj posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb 

nimajo vsi otroci. Po njegovem mnenju je odločitev v zvezi z ustreznim poimenovanjem zelo zah-

tevna, pri čemer lahko pri tem pomaga celostno, interakcijsko in konstruktivistično pojmovanje 

človeka. Navedel je, da najbolj sodobno poimenovanje teh otrok uporablja inkluzivna šola, ki jih 

poimenuje otroci ali učenci kot vse druge učence (prav tam, str. 40–45). 

Po mnenju Opare (2002) lahko na področju populacije oseb s posebnimi potrebami govorimo o 

novi paradigmi, pri čemer mislimo na kvalitativen premik človekovih spoznanj. To pomeni, da 

se na področju razumevanja oseb s posebnimi potrebami opušča staro segregativno pojmova-

nje in uvaja integrativno. Kriterij so posameznik in njegove potrebe, opušča se preživeti model 

modernizma, uveljavljajo se teorije postmodernizma, v katerih pa ni več usmerjenosti v defekt, 

temveč v potencial človeka. Ko torej posegamo na področje terminologije, posegamo tudi v od-

nos do oseb s posebnimi potrebami (prav tam, str. 26), definicije otrok s posebnimi potrebami 

v posameznih državah pa kažejo tudi, h kakšnemu modelu izobraževanja se nagibata država 

in njen šolski sistem (Globačnik, 2012, str. 78). Zaradi tega se po mnenju Galeše (1995, str. 46) 

celotno pojmovanje otrok s posebnimi potrebami preusmerja iz koncepta nezmožnosti, deficita, 

prizadetosti in motnje (disability) v koncept zmožnosti ali sposobnosti (ability).
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Umeščanje otrok v skupine in klasifikacije, ki jih uporabljajo različne države, je kompleksno vpra-

šanje. Norwich (2008) navaja dvoje stališč do klasifikacije otrok s posebnimi potrebami, in sicer:

– stališče, ki podpira klasifikacijo in s tem zagotavlja podporo otrokom s posebnimi potre-

bami;

– stališče, ki želi opustiti klasifikacijo, saj bi to pomenilo ukinitev negativne »medicinske 

konotacije« (Norwich, 2008). 

Pri tem se je odpiralo tudi ključno izhodiščno vprašanje, kako opredeliti populacijo OPP, da bo 

usklajena z inkluzivno paradigmo, v kateri ni v ospredju otrokov primanjkljaj, ovira oz. motnja, 

temveč to, kakšne oblike podpore in pomoči potrebuje otrok, da bo lahko vključen in uspešen 

v inkuzivni šoli. 

Norwich (2013) je pregledal, kako so tripartitno klasifikacijo OECD vnesle v svoj sistem pomoči 

štiri države: Anglija, ZDA, Japonska in Francija. Spodnja tabela prikazuje možnosti dodatne 

pomoči po modelu OECD (OECD, 2003, v Norwich, 2013). 

Tabela 9: Dodatna pomoč za OPP in delež otrok v šolski populaciji (po Norwich, 2013, str. 33)

Država A: primanjkljaj, ovira oz. motnja B: težava C: oviranost

ANGLIJA 2,7 % otrok z odločbo 14,4 % otrok s posebnimi 
izobraževalnimi 
potrebami brez odločbe

ZDA 4,5 %
otroci z motnjami v duševnem razvoju, otroci z  
govorno- jezikovnimi motnjami, otroci s poškodbo vida, 
otroci z gibalnim poškodbami, dolgotrajno bolni otroci, 
gluhi in slepi otroci, otroci z več motnjami, otroci z 
avtizmom, otroci s posttravmatskimi poškodbami, 
otroci z razvojnim zaostankom

6,6 % čustvene težave in 
specifične učne težave

JAPONSKA 1,1 %
slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci 
z motnjami v duševnem razvoju, gibalno ovirani otroci, 
dolgotrajno bolni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi 
motnjami, otroci s čustvenim zaostankom 

za učence, ki 
potrebujejo  
dodatna navodila

FRANCIJA 2,9 % 
otroci z lažjimi, zmernimi in težjimi motnjami v 
duševnem razvoju, gibalno ovirani, otroci s  
presnovnimi motnjami, gluhi in naglušni otroci,  
otroci z nevropsihološkimi motnjami, otroci z  
govorno-jezikovnimi motnjami, otroci z več motnjami

1,7 % učne težave otroci, ki niso iz 
frankofonskih dežel  
in prikrajšani otroci
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Primerjava med štirimi državami pokaže na skupne značilnosti in hkrati razlike med njimi. 

Za skupino A – primanjkljaji, ovire oz. motnje je značilno, da so v njej umeščeni otroci s senzo-

ričnimi, motoričnimi in intelektualnimi primanjkljaji, četudi v državah za te skupine uporabljajo 

različne terminološke opredelitve. ZDA in Francija umeščata v to skupino otroke z govorno-

jezikovnimi motnjami, medtem ko jih Japonska ne. Razlike so tudi pri otrocih s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami, med katere ZDA umešča kot samostojno skupino otroke z avtizmom, 

otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami pa umešča v skupino B. Pri tem na Japonskem 

skupino otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami umeščajo v skupino A, Francija pa te 

skupine ne prepozna niti v eni niti v drugi skupini. Zanimivo je, da Japonska ne umešča nobene 

skupine OPP v skupino B. V skupini C so na Japonskem vključeni otroci, ki potrebujejo doda-

tno učenje jezika oz. sodijo v skupino otrok, ki so kakorkoli prikrajšani (zaradi jezika, kultur-

nega primanjkljaja, revščine itd.). Podobno je tudi v Franciji. V obeh državah dobijo odločbo 

o usmeritvi tudi ti učenci.

Kot sem že navedla pri opisu sistema, v Angliji razlikujejo dve skupini OPP, in sicer otroke, ki 

potrebujejo odločbo, o čemer odloči lokalni šolski urad, in tiste otroke, ki se šolajo v »večinski 

šoli« in odločbe nimajo. V primerjavi z ostalimi državami torej v Angliji ne dajejo otrokom 

posebnih oznak oz. jih ne umeščajo v posebne skupine, temveč definicije temeljijo na otro-

kovih posebnih izobraževalnih potrebah. Ocenjevanje otrokovih posebnih izobraževalnih 

potreb temelji na individualni oceni, kar Norwich (2013) pojasnjuje prav s tem, da je angleški 

sistem usmerjanja manj standardiziran tudi zaradi lokalnih šolskih uradov, ki so odgovorni za 

ocenjevanje in izdajanje odločb in odločitev, ali otrok glede na posebne izobraževalne potrebe 

potrebuje odločbo ali ne.

Pri tem je Norwich (2013) še navedel, da je v Angliji po podatkih OFSTEDA (2010, v Norwich, 

2013) porastlo število otrok brez odločb, in sicer iz 14 odstotkov v letu 2003 na 18,2 odstotka 

2010. Ta porast števila otrok z odločbo je po njegovem mnenju odraz sistema prepoznavanja 

otrokovih posebnih izobraževalnih potreb, ki se za otroke brez odločbe odvija na ravni šole brez 

sistematičnih metod, ki jih uporabljajo za identifikacijo otrok za pridobitev odločbe na ravni 

lokalnih šolskih uradov (prav tam, str. 34). 

Na podlagi te ugotovitve lahko povzamem, da je v večini predstavljenih držav še vedno pre-

vladujoč medicinski diskurz in profesionalizem, saj večina držav vztraja pri klasifikaciji otrok 
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s posebnimi potrebami. Tudi Skøglund (2014, str. 39) navaja, da danes prevladuje splošna na-

ravnanost evropskih držav k raziskovanju in »govoru« o inkluziji, prav tako imajo šole vizijo 

in ambicijo vključevanja vseh učencev, medtem ko v sistemu še vedno ohranjamo diagnoze in 

usmerjanje učencev v posebne skupine (Hansen in Qvortrup, 2013, v Skøglund 2014; Skøglund, 

2013, v Skøglund 2014; Strøm, 2013, v  Skøglund 2014; Nes, 2013, v Skøglund 2014), zato si je 

zastavil retorično vprašanje, kaj pravzaprav pomeni trditev »inkluzija je dobra za vse«.

 2.5.4.2 Opredelitev posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb

Norwich (2013, str. 49) je okvir za določanje posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb povezal 

s t. i. bio-psiho-socialnim modelom, ki poudarja, da je kakršna koli narava razlik ali težav pri 

učenju rezultat interakcije med biološkimi, psihološkimi in socialnimi elementi. To je v skladu 

z izhodišči poučevanja v inkluzivni vzgoji in izobraževanju, kjer je potrebno upoštevati potrebe 

vseh učencev in, kot poudarja M. Kavkler (2011), še posebno učencev s posebnimi potrebami, 

pri čemer posebne vzgojno-izobraževalne potrebe niso vezane le na proces vzgoje in izobraže-

vanja, temveč tudi na druga področja otrokovega življenja. 

M. Kavkler (2008c) nadalje pravi, da je za uspešno vključevanje OPP pomembno upoštevati 

njihove biološke, socialno-emocionalne in izobraževalne potrebe. Uspešnost vsakega OPP pa 

je odvisna od zunanjih in notranjih dejavnikov, ki vplivajo na to. Na prvi sklop pogojev, ki je 

povezan z biološkimi značilnostmi posameznika, težje vplivamo, saj so pogojene z njegovimi 

biološkimi značilnostmi, lahko pa jih omilimo z določenimi specifičnimi pristopi in special-

no pedagoškimi obravnavami. Drugi sklop pogojev je povezan s socialnimi in emocionalnimi 

pogoji, ki so odvisni od okolja, v katerega je OPP vključen. Po mnenju avtorice tem dejavni-

kom, ki pomembno vplivajo na vključenost OPP v šolski prostor in širše okolje, namenjamo 

premalo pozornosti. Tretji sklop pogojev za uspešno vključevanje so vzgojno-izobraževalni 

pogoji, katerim po mnenju avtorice pripisujemo največji vpliv na uspešno vključevanje in ki 

so povezani z učnimi slogi, prilagoditvami in metodami poučevanja (prav tam, str. 44). 

Obstajajo različne klasifikacije posebnih potreb, ki so odvisne od strokovne usmerjenosti avtor-

ja (Kavkler, 2008c, str. 45). Za pedagoško prakso pa je uporabna klasifikacija avtorjev Lewis in 

Doorlag (2010), ki navajata štiri vrste posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb, ki so povezane z 

organizacijo, motoriko, socialno integracijo in izobraževanjem in jih predstavljam v tabeli št. 10. 

M. Kavkler (2011) pravi, da je vsako od teh področij specifično, saj nobena od skupin otrok s po-
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sebnimi potrebami nima enakih niti enako izrazitih posebnih potreb. Na vseh štirih področjih 

imajo praviloma posebne potrebe le učenci z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami in učenci 

z motnjami v duševnem razvoju. Pri učencih z izrazitimi posebnimi potrebami bodo doseženi 

dobri učni vzgojno-izobraževalni rezultati le z upoštevanjem vseh področij posebnih potreb. Pri 

tem pa je potrebno imeti v mislih, da posebne vzgojno-izobraževalne potrebe segajo od lažjih 

do zelo izrazitih. Pri učencih avtorica kot primer navaja otroke s specifičnimi učnimi težavami 

pri matematiki, pri čemer kot posebne vzgojno-izobraževalne potrebe izpostavi področje mate-

matičnih izobraževalnih vsebin (prav tam, str. 22–38).

Tabela 10: Opis področij posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb (prirejeno po Lewis in Doorlag, 2010, 
v Kavkler, 2011)

PODROČJE  
POSEBNIH POTREB OPIS VPLIV

ORGANIZACIJA okolje, lastna urejenost,  
mentalna organizacija

urejenost šolske torbe, potrebščin, mize, sobe, urejena obleka, 
načrtovanje strategij reševanja nalog, organizacija zapiskov, 
načrtovanje izrabe časa

MOTORIKA groba in fina motorika avtomatizacija pisanja, raba učnih in tehničnih pripomočkov, 
uspešnost pri športu, sodelovanje pri igrah z vrstniki

SOCIALNA  
INTEGRACIJA

druženje s prijatelji, vrstniki in 
odraslimi - socialne veščine

socialna vključenost

IZOBRAŽEVANJE pri različnih skupinah  
učencev so različne 

npr. učenec z disleksijo potrebuje veliko vizualnih opor, za 
učenca z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami pa to  
lahko pomeni oviro pri učenju

V času šolanja so pomembne dejavnosti, ki so povezane s posebnimi vzgojno-izobraževal-

nimi potrebami in potekajo pri pouku; to so npr. podaljšan čas pisanja, prilagojeno prever-

janje znanja, uporaba učnih pripomočkov. Posebne potrebe pa so prisotne tudi na drugih 

področjih življenja in dela, npr. slabša orientacija v prostoru in času, težave pri opravljanju 

šoferskega izpita (npr. za osebe z disleksijo), nespretnost pri domačih opravilih in s tem po-

vezane konfliktne situacije v družini (Kavkler, 2011, str. 20). Pomembno je, da v domačem, 

šolskem in širšem družbenem okolju razvijamo strategije tako, da bodo lahko posamezniki 

uresničili optimalni razvoj svojih potencialov. Če pa smo usmerjeni le v medicinsko izrazje, 

potem prikrivamo pomen vpliva okolja na posameznika in s tem tudi prikrivamo potrebo po 

učinkovitejšem reševanju vzgojno-izobraževalnih problemov in prilagajanju šolskega okolja. 
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Eden izmed temeljev inkluzije (Šućur, 1997; Kroflič, 2003) je priznavanje individualnih razlik 

med posamezniki in ohranjanje njihove lastne identitete. 

M. Kavkler (2011) meni, da večina učencev s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami po-

trebuje le dobro poučevalno prakso. To pomeni, da mora učitelj za večino OPP uporabiti sistema-

tične, dobro izbrane strategije dela. Za učence z izrazitimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami pa 

je tako po Konceptu kot RTI-modelu, ki sem ju predhodno že opisala, predviden postopek usmer-

janja. Ta skupina otrok potrebuje specialne oblike učne pomoči, podpore in učne in tehnične pri-

pomočke. To skupino otrok s posebnimi potrebami sem zajela tudi v svojo raziskavo.

 2.5.4.3 Opredelitev otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji 

Skupine otrok s posebnimi potrebami 

Na področju osnovnošolske zakonodaje je pomembno novost prinesla sprememba Zakona 

o osnovni šoli (2011), saj med skupino otrok s posebnimi potrebami v naši državi po letu 2011 

ne umeščamo več učencev z učnimi težavami in posebej nadarjenih učencev. Ti dve skupini sta 

ločeno opredeljeni v zakonu za splošno izobraževanje. Razlog za takšno opredelitev po mnenju 

T. Vršnik Perše (2005) lahko najdemo predvsem v prepričanju, da tako nadarjenim otrokom 

kakor tudi večini otrok z učnimi težavami zadostuje že individualna obravnava znotraj rednih 

programov brez posebnih prilagoditev in je usmerjanje zanje brezpredmetno (prav tam, str. 2). 

Za obe skupini otrok pa velja delo po posebej pripravljenih konceptih – Koncept dela: učne teža-

ve v osnovni šoli (Magajna, Čačinovič Vogrinčič, et al., 2008), ki sem ga predhodno že opisala, in 

Koncept dela – odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (Žagar, Artač, Be-

zić, Nagy in Purgaj, 1999). Oba dokumenta je sprejel strokovni svet RS za splošno izobraževanje. 

ZUOPP-1 (2011) je definiral devet skupin OPP, ki se usmerjajo in so podrobneje opisane v  

Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami 

(Vovk-Ornik, 2014a). Kriteriji so strokovna podlaga članom KUOPP za umeščanje otrok v sku-

pine, torej za določitev statusa otroka s posebnimi potrebami.
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Tabela 11: Skupine OPP v skladu z ZUOPP-1

SKUPINA OPP

1 otroci z motnjami v duševnem razvoju

2 slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije

3 gluhi in naglušni otroci

4 otroci z govorno-jezikovnimi motnjami

5 gibalno ovirani otroci

6 dolgotrajno bolni otroci

7 otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

8 otroci z avtističnimi motnjami

9 otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami

B. Globačnik (2012) navaja, da Slovenija spada v skupino držav, ki ima zakonsko precej natanč-

no opredeljene in opisane skupine otrok s posebnimi potrebami. Podoben sistem skupin otrok s 

posebnimi potrebami imajo še Poljska (13 skupin), Severna Irska (12 skupin), Litva (10 skupin), 

Belgija – francosko govoreča skupnost (8 skupin) in Nizozemska (4 skupine). V poimenovanje z 

definicijami brez umeščanja v skupine, kar je manj stigmatizirajoče in nakazuje potrebo po večjih 

prilagoditvah v otrokovem širšem okolju, so uvedle nekatere države članice Evropske skupnosti v 

obdobju po letu 2002, z izjemo nekaterih skandinavskih držav, ki so ta sistem uvedle že prej (prav 

tam, str. 78), to so Norveška, Švedska in Liechtenstain, ki definira le vrsto pomoči, ki jo OPP po-

trebuje (Kavkler in Magajna, 2008; Opara et al., 2010). 

V slovenski zakonodaji lahko devet skupin otrok s posebnimi potrebami glede na skupine, 

ki jih navaja OECD (2003), umestimo v prvi dve skupini, in sicer v skupino otrok s t. i. or-

ganskimi motnjami (skupina A) in v skupino, v kateri imajo otroci težave pri interakciji 

z okoljem (učne težave, čustvene in vedenjske težave, avtistične motnje). Med skupine otrok 

s posebnimi potrebami pa ne umeščamo tistih otrok, ki imajo izobraževalne potrebe zaradi 

socialne in kulturne ravni družine, ekonomskih težav (revščina) ali jezikovnih težav (otroci iz 

drugega govorno-jezikovnega področja). Glede na namen klasifikacije je v Sloveniji za vse 

skupine OPP, tako v skupini A kot v skupini B, zagotovljena dodatna strokovna pomoč na 

podlagi odločbe o usmeritvi. 
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T. Vršnik Perše (2005) je navedla, da je pojem »otrok s posebnim potrebami«, kot ga opredeljuje 

slovenska zakonodaja (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - ZUOPP-1), definiran na 

podlagi simptomov, kar je značilnost medicinskega diskurza. Nadalje je opozorila še na razvojno psi-

hološki vidik opisovanja pojma otrok s posebnimi potrebami. Po njenem mnenju povzemanje prav-

nih opredelitev namreč ne zadostuje za razumevanje kompleksnosti pojava vzgoje in izobraževanja 

otrok s posebnimi potrebami in nam ne kaže natančne distinkcije med to skupino in skupino otrok 

brez posebnih potreb. Pojma »normalnost« in »normalen razvoj« imata lahko dvojen pomen. Prvi 

pomen je statistična podobnost oz. pogostost in drug je zaželenost oz. sprejemljivost. Če otrokov 

razvoj v prvem ali drugem pomenu besede ni »normalen«, to še ne pomeni, da ima otrok posebne 

potrebe, ki vplivajo na potek njegove vzgoje in izobraževanja. Zato meni, da ta odločitev ne more biti 

prepuščena subjektivni presoji posameznika, ki bo temeljila predvsem na njegovem osebnem vre-

dnostnem sistemu oz. razumevanju pojma »normalnega razvoja«. Zato je bilo skozi zgodovino skrbi 

za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami razvitih več načinov oz. kriterijev, ki naj bi 

prispevali k bolj objektivnemu presojanju, ali določen posameznik sodi v skupino otrok s posebnimi 

potrebami ali ne (prav tam, str. 4). To so Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. 

motenj otrok s posebnimi potrebami5 (Vovk-Ornik, 2014a), ki so strokovna podlaga članom KUOPP 

za umeščanje otrok v skupine, torej za določitev statusa otroka s posebnimi potrebami.

Na merila, kaj je »normalno«, opozarjata tudi I. Lesar (2009) in A. Mikuš Kos (2015). Avtorici 

menita, da so merila drugačnosti družbeno pogojena in s tem tudi predstava o tem, kaj je »nor-

malno«. Zato je pomemben družbeni in kulturni kontekst oz. socialni dogovor, kje bo meja 

med individualno različico in posebnimi potrebami, zaključuje A. Mikuš Kos (2015). Podobno 

navaja tudi Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (Krek in Metljak, 2011, str. 24), da je potrebno 

posebno pozornost posvetiti »/…/ rahljanju stereotipov o normalnosti in deviantnosti … ter opo-

zarjati na zgodovinsko razsežnost in socialno kontinuiranost teh in podobnih kategorij /…/«. 

Podatki s področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, vključeni v osnovno-

šolsko izobraževanje 

Drabble (2013) navaja oceno, da je v Evropi 15 milijonov OPP, pri čemer so razlike v deležu OPP 

v populaciji šolajočih se otrok med državami velike. Vključevanje OPP ni odvisno le od deleža 

OPP, ampak tudi od programov, v katere so vključeni. Islandija je imela v letu 2010 24 % OPP. 

5 Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami so objavljeni na 
spletni strani Zavoda RS za šolstvo, v digitalni bralnici: http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/kriteriji-puopp-2015/#40.
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Le 0,3 % OPP je bilo vključenih v specialne ustanove in 0,8 % v specialne razrede. Vsi ostali OPP 

so bili vključeni v redne ustanove. Nemčija je na primer imela 5,8 % vseh OPP in od tega 4,8 % 

vključenih v specialne ustanove. Najmanjše deleže OPP imajo Bolgarija (2,0 %, od tega 1,1 % v 

specialnih šolah in 0,05 % v specialnih razredih), Francija (2,8 %, od tega 0,6 % v specialnih šo-

lah), Luksemburg (2,2 %, 1 % v specialnih šolah in 0,2 % v specialnih razredih) in Italija (2,3 %, 

od tega 0,01 % v specialnih šolah in nič v specialnih razredih). V letu 2010 je bila Slovenija po 

podatkih Evropske agencije za razvoj izobraževanja otrok s posebnimi potrebami med 32 evrop-

skimi državami z 1,9 % OPP v specialnih ustanovah uvrščena na 11. mesto in na 8. mesto po 

celotnem 7,5 %-deležu OPP v celotni populaciji (NESSE, 2012; Kavkler, 2015).

Iz podrobnejših podatkov za Slovenijo, ki jih navajam v nadaljevanju, je razvidna dinamika 

vključevanja OPP v »večinsko« osnovno šolo zaradi postopnega uveljavljanja inkluzivnega pri-

stopa k izobraževanju. Pojasnim lahko tudi vse večjo raznolikost populacije otrok, s katerimi se 

srečujejo učitelji v »večinskih šolah«. Delež vključevanja otrok s posebnimi potrebami v »ve-

činske šole« v Sloveniji se povečuje. V šolskem letu 2004/2005 so osnovne šole vključile v redne 

programe prvih 4000 otrok s posebnimi potrebami na podlagi izdanih odločb o usmeritvi.  

V šolskem letu 2009/2010 se je njihovo število podvojilo na 5,2 % vse osnovnošolske popula-

cije (Ložar, Kozmelj, Tuš in Škrbec, 2012, str. 43). Število otrok v specializiranih ustanovah pa 

je ostajalo sorazmerno nespremenjeno (približno 2 %) (Opara et al., 2010, str. 83). 

Po zadnjih objavljenih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS, 2015) je bilo v 

začetku šolskega leta 2014/15 vključenih v osnovnošolsko izobraževanje skoraj 170.700 otrok. 

To je 2,5 % več kot v prejšnjem šolskem letu. Skupno število osnovnošolcev je povečala številčno 

močnejša generacija prvošolcev: bilo jih je 21.700, kar je največ v zadnjih desetih letih.

V redni program osnovne šole (»večinska šola«) je bilo vpisanih 167.249 otrok, v prilagojeni 

program osnovne šole 1.852, v posebni program osnovne šole pa 1.567 otrok. Med vso osnovno-

šolsko populacijo je bilo 8,4 % (13.898) vseh OPP. Četrtina teh otrok (2,1 %) se je izobraževala 

v specialnih ustanovah (osnovnih šolah s prilagojenim programom, zavodih za vzgojo in izo-

braževanje OPP), tri četrtine otrok pa je bilo vključenih v »večinsko« osnovno šolo (6,3 % glede 

na celotno število vključenih otrok v redni program osnovne šole). V primerjavi s preteklimi 

šolskimi leti se je delež vključenih OPP v redni program osnovne šole povečeval, hkrati pa se je 

povečeval tudi delež OPP, ki so vključeni v »večinske šole«. M. Kavkler (2015) navaja, da vzroki 

niso znani, a so lahko povezani tudi s prepoznavanjem OPP, večjo možnostjo zaposlovanja stro-
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kovnih delavcev, manjšo toleranco šolskih delavcev do raznolikosti v populaciji idr. Povečanje 

števila OPP, usmerjenih tako v programe večinskih kot specialnih ustanov, pa po mnenju avto-

rice ne prispeva k uresničevanju inkluzije (prav tam, str. 7–10). 

SURS (2015) navaja statistične podatke, ki kažejo, da so otroci s posebnimi potrebami, vklju-

čeni v »večinske šole«, pri napredovanju v višji razred podobno uspešni kot njihovi sošolci.  

Ob koncu šolskega leta 2013/14 jih je kar 96 % uspešno zaključilo razred (prav tam). Tega pa ne 

moremo reči za rezultate na nacionalnih preverjanjih znanja (NPZ). Razlike med sovrstniki in 

učenci s posebnimi potrebami se namreč pokažejo pri uspešnosti učencev s posebnimi potre-

bami na NPZ. Podatki v letnih poročilih o izvedbi NPZ v zadnjih letih namreč kažejo, da učen-

ci s posebnimi potrebami dosegajo nižje rezultate kot sovrstniki. To velja za vse predmete, ki se 

preverjajo z NPZ ob koncu osnovnošolskega izobraževanja (Slavec Gornik, 2012). Avtorica v 

nadaljevanju navaja kot enega izmed razlogov tudi usmerjanje otrok v prezahtevne programe, 

kar se sklepa na podlagi pregleda vlog učencev s posebnimi potrebami. Ker večina učencev ne 

preseže znanja in poznavanja učne snovi na prvi taksonomski stopnji, pa kljub temu zaključijo 

razred s pozitivno oceno, se je avtorici postavilo vprašanje realnosti njihovih ocen in zniže-

vanja standardov znanja do te mere, da tudi učenci s posebnimi potrebami zaključijo razred. 

Nadalje še navaja, da so v Veliki Britaniji v okviru nacionalnega strateškega programa za iz-

boljšanje dosežkov učencev ugotovili, da so se kljub povečanemu deležu učencev s posebnimi 

potrebami njihovi pričakovani dosežki zvečali. V veliki meri je k temu prispevalo razvijanje 

znanja in spretnosti učiteljev na področju različnega ravnanja z vsemi učenci, ne samo z učenci 

s posebnimi potrebami. Razlike v dosežkih učencev s posebnimi potrebami in njihovimi sovr-

stniki se tako zmanjšujejo. Ugotovitve in podatki v Sloveniji, ki se nanašajo na dosežke učencev 

s posebnimi potrebami in se zbirajo na nacionalni ravni, pa žal niso bili uporabljeni v nobeni 

poglobljeni analizi (prav tam, str. 135–139).

V nadaljevanju navajam pregled števila učencev s posebnimi potrebami po vrsti primanjkljaja, 

ovire oz. motnje, ki so vključeni v osnovnošolsko izobraževanje v »izobraževalni program s pri-

lagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo« v Sloveniji. 
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Tabela 12: Število učencev s posebnimi potrebami po vrsti primanjkljaja, ovire oz. motnje, vključe-
nih v osnovnošolsko izobraževanj in usmerjenih v izobraževalni program s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo konec šolskega leta 2013 (vir: Statistični urad 
Republike Slovenije, 2015)

Otroci po vrsti motnje Konec šolskega leta 2013/2014

Otroci z avtističnimi motnjami 39

Slepi in slabovidni otroci 52

Gluhi in naglušni otroci 176

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 1.015

Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 251

Gibalno ovirani otroci 228

Dolgotrajno bolni otroci 1.386

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 5.361

Otroci z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi 10

Otroci z več motnjami 2.008

SKUPAJ 10.526

Iz tabele št. 12 je razvidno, da je bilo konec šolskega leta 2013/2014 vključenih v osnovne šole v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (IPSID-

SP) 10.526 OPP, od tega 39 otrok z avtističnimi motnjami. ZUOPP-1 (2011) je to skupino otrok 

prepoznal kot samostojno skupino v letu 2011, opis skupine pa je bil sprejet v Kriterijih za opre-

delitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (Vovk-Ornik, 

2014a) tri leta kasneje. 

Številčno največja skupina vključenih OPP v osnovnošolsko izobraževanje v izobraževalni pro-

gram s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo je skupina otrok s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja, sledi skupina otrok z več motnjami, skupina dolgotrajno bol-

nih otrok in skupina otrok z govorno-jezikovnimi motnjami. V manjšem deležu sledijo nato 

ostale skupine otrok, in sicer otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, gibalno ovirani otro-

ci, gluhi in naglušni otroci in slepi in slabovidni otroci. Med statističnimi podatki je navedena 

še skupina otrok z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi, ki jo je v letu 2006 zakonodajalec 

umaknil iz skupine OPP, zato se v skladu z veljavno zakonodajo ne usmerja več. V prehodnih 
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določbah podzakonskih aktov pa je ostala določba za vse otroke, ki so že bili umeščeni v to sku-

pino, da se jim usmeritev podaljša do izteka pravice do usmeritve.

Zadnji podatki, objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ka-

žejo, da je v šolskem letu 2015/2016 vključenih v IPSIDSP 10 otrok z motnjami v duševnem ra-

zvoju in 105 otrok z avtističnimi motnjami. Vključenost otrok z motnjami v duševnem razvoju 

v IPSIDSP kaže na uresničevanje 13. člena Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki odpira možnosti za usmeritev otroka v najprimernej-

ši vzgojno-izobraževalni program glede na njegove vzgojne in izobraževalne potrebe, pri čemer 

ni osnovno vodilo otrokov primanjkljaj, ovira oz. motnja, temveč otrokova največja korist. Šte-

vilo vključenih otrok z avtističnimi motnjami pa se je od preteklega leta povečalo tudi zaradi 

sprememb Kriterijev v letu 2014.

Za vse skupine OPP so sprejeti različni programi vzgoje in izobraževanja, v katere se vključuje-

jo, in jih navajam v nadaljevanju. Ker so v raziskavo zajeti osnovnošolci, se bom v nadaljevanju 

osredotočila na program, ki se izvaja na osnovnošolski ravni izobraževanja v »večinski šoli«.

Otroci s posebnimi potrebami in programi vzgoje in izobraževanja

ZUOPP-1 (2011) opredeljuje različne programe vzgoje in izobraževanja za vse tri nivoje izobraže-

vanja, tako za predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko raven. Vsi nivoji izobraževanja so odprli 

možnosti za vključevanje OPP, pri čemer se je razvil t. i. koncept kontinuuma programov – od pro-

gramov z manj pomoči in prilagoditev do programov z zelo intenzivnimi oblikami pomoči in prila-

goditev. 

ZUOPP-1 (5. člen, 2011) je tako določil naslednje vzgojno-izobraževalne programe za OPP:

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

– prilagojen program za predšolske otroke, 

– vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

– prilagojen vzgojno-izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, 

– prilagojen vzgojno-izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, 

– posebni programi vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v 

duševnem razvoju in drugi posebni programi in 

– vzgojni program. 
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Otroci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v »večinsko šolo«, so usmerjeni v vzgojni in izo-

braževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Navedeni program 

torej omogoča OPP, da se jim zagotovi prilagoditev pri izvajanju programa in dodatno strokov-

no pomoč, pri tem pa se jim mora zagotoviti enakovredni izobrazbeni standard, kot ga zagota-

vlja izobraževalni program osnovnošolskega izobraževanja. OPP, ki so usmerjeni v ta program, 

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

razporeditev pouka in zagotovi dodatna strokovna pomoč (ZUOPP-1, 2011, 6. člen).

Četudi zakon navaja možnost izvajanja prilagojenih programov vzgoje in izobraževanja v re-

dnih oddelkih (v »večinskih šolah«), se to v praksi ne izvaja. Prilagojeni vzgojni in izobraže-

valni programi z enakovrednim ali nižjim izobrazbenim standardom se izvajajo izključno v 

osnovnih šolah s prilagojenim programom oz. v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s 

posebnimi potrebami (v specialnih ustanovah) in jih praviloma ne izvajajo »večinske šole«.  

To pomeni, da na ravni naše države, četudi je ta pravica opredeljena že vse od leta 2000, otro-

ci z motnjami v duševnem razvoju nimajo možnosti vključevanja v »večinsko osnovno šolo«.  

Izobražujejo se lahko le v specialnih ustanovah. M. Kavkler (2015) je navedla, da je bil v okviru 

projekta Uresničevanje sistemskega pristopa inkluzivne šole v praksi razvit model sistemskega 

inkluzivnega pristopa, ki je omogočal uspešno vključevanje otrok z Downovim sindromom v 

redno šolo, kar potrjuje dejstvo, da je možno tudi pri nas organizirati inkluzivno vzgojo in iz-

obraževanje otrok z Downovim sindromom v redni osnovni šoli. To kaže, da obstaja še vedno 

velik razkorak med uzakonjenimi pravicami OPP in njihovim uresničevanjem v praksi (prav 

tam, 11–12).

Do tega je kritična tudi A. Šelih (2013), ki ugotavlja, da je ZUOPP sprejel nekatere inkluzivne 

rešitve, vendar pa njegovo izvajanje od leta 2000 dalje, upoštevajoč tudi njegove kasnejše spre-

membe, kaže, da je njegovo uresničevanje še precej oddaljeno od rešitev, ki so v njem sprejete. 

Tako je avtorica kritična do neuresničevanja sicer z zakonom določenih možnosti, saj ni bilo 

ustvarjenih ustreznih pogojev za uresničevanje. Navaja le nekatere, ki se nanašajo predvsem 

na vključevanje otrok z motnjami v duševnem razvoju v »večinske šole«: postopek usmerjanja 

je predolg, vse od leta 2000 dalje še ni bil razdelan razvid osnovnih šol, v katerih bi se lahko 

izobraževali otroci z motnjami v duševnem razvoju v prilagojenem programu z nižjim izobraz-

benim standardom, niso razrešena osnovna strokovna vprašanja glede medsebojnih razmerij 

med obema programoma (z enakovrednim izobrazbenim standardom in nižjim izobrazbenim 

standardom), da bi se lahko učenec vključil tudi v razred z enakovrednim standardom. Pri tem 
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je izpostavila predvsem vidik socialnega vključevanja, ki je poglavitni namen vključevanja otrok 

s posebnimi potrebami. To pomeni dva vzporedna procesa, ki sta pomembna za vse otroke: 

otrok s posebnimi potrebami se lahko bolje socializira med vrstniki, vrstniki pa bodo znali spre-

jemati drugačnost, jo razumeti in spoštovati človekove pravice, ki so v življenju vsakega od nas 

bistvene: enakost, spoštovanje drugega in strpnost (prav tam, str. 7–10).

Ostale skupine otrok z opredeljenimi izrazitejšimi posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potre-

bami možnost vključevanja v »večinsko šolo« in vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo imajo. Pri tem jim program, v katerega se usmerjajo, 

omogoča dodatno strokovno pomoč (bodisi za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj 

bodisi učno pomoč in svetovalno storitev), prilagoditve pri izvajanju programa, uporabo pripo-

močkov in prilagoditev prostora in opreme. Nimajo pa omogočenih prilagoditev programa, kot 

ga predvideva prilagojeni vzgojno-izobraževalni program (z enakovrednim ali nižjim izobraz-

benim standardom), temveč se predpostavlja, da otrok (četudi ima izrazitejše vzgojno-izobra-

ževalne potrebe) zmore dosegati cilje programa, v katerega je usmerjen brez večjih modifikacij. 

Eno izmed možnih rešitev navaja Bela knjiga (Krek in Metljak, 2011). Kot oblika prilagajanja 

programa in naslednji korak v procesu inkluzije OPP, ki jo omogoča naša zakonodaja, je to 

uvedba prehajanja med programi, ki se zaradi nejasnih pogojev in ciljev in navkljub zakonski 

možnosti ni izvajalo oz. se izvaja redko, običajno v tistih šolah, kjer sta šola s prilagojenim pro-

gramom in »večinska šola« na isti lokaciji in v istih prostorih. Prehajanje med programi zahteva 

določene pogoje, npr. določitev normativa učencev v razredih, kjer bi se to izvajalo, odprti kuri-

kulum. Od vzgojno-izobraževalnih potreb posameznega učenca pa bi bilo odvisno, ali bo imel 

modificirani pouk znotraj matičnega razreda ali bo fizično prehajal v drugo učilnico (v razred, 

kjer poteka pouk po učnem programu, ki je zanj ustrezne zahtevnosti) (prav tam, str. 297). 

Opredelitev načina in dinamika izvajanja prehajanja med programi in potrebne prilagoditve pa 

so prepuščene šolski strokovni skupini, ki jih mora opredeliti v individualiziranem programu 

učenca. To pomeni, da je šola odgovorna za izvajanje prehajanja med programi, kar je ena izmed 

osnov inkluzivnega izobraževanja in temelji na pedagoškem diskurzu. 

Kot sem že ugotovila, sistem vzgoje in izobraževanja OPP določa več različnih programov, ki 

pa so namenjeni določeni skupini OPP; npr. prilagojen izobraževalni program z nižjim izo-

brazbenim standardom, ki je namenjen praviloma otrokom z lažjimi motnjami v duševnem 
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razvoju. Posebni program vzgoje in izobraževanja je namenjen praviloma otrokom z zmerno, 

težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Na nivoju »večinskih šol« se tako izvaja v Sloveniji 

le en program, in sicer vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. Torej se prilagojena izobraževalna programa (z nižjim in enakovrednim 

izobrazbenim standardom) in posebni program vzgoje in izobraževanja izvajajo le v segregi-

ranih oblikah vzgoje in izobraževanja, v specialnih ustanovah. To pa utrjuje sistem specialne-

ga šolanja in segregacijo. 

Pri usmerjanju in vključevanju otroka v programe je še vedno v ospredju otrokova motnja, četu-

di smo na načelni ravni sprejeli prehod v socialno-integrativni model, ki poudarja pomembno 

celostno funkcioniranje otroka in zagotovitev ustreznega okolja in pomoči. »Večinske šole«, 

kamor se vključuje največji delež otrok s posebnimi potrebami, še vedno nimajo zagotovljenih 

vseh pogojev za izobraževanje vseh otrok s posebnimi potrebami v programu, ki je zanje naju-

streznejši. To je pomemben dejavnik, ki vpliva na razvoj inkluzivne prakse. Še več, inkluzivna 

šola zahteva, da je kurikulum odprt (Resman, 2003), kajti če ga ni mogoče prilagajati, potem ne 

moremo govoriti o enakosti in enakopravnosti, temveč o segregaciji. 

Pogoj inkluzivne šole je na otroka osredinjen kurikulum, zato se danes, ko država predpisuje 

kurikulum, vprašamo, ali je sploh mogoče uresničevati ta pogoj (prav tam, str. 78–79).

M. Kavkler (2008a) navaja, da je pomemben dejavnik pri tem tudi sistem financiranja obravnave 

otrok s posebnimi potrebami. Čim večji je poudarek na financiranju specialnih šol, toliko manj 

se iščejo oblike inkluzivne vzgoje in izobraževanja. To seveda ne pomeni, da se z uvedbo inklu-

zivnega izobraževanja zmanjšajo sredstva za otrokovo šolanje, saj morajo viri, tako strokovni 

kot materialni, slediti otrokom v šolo, v kateri se bodo šolali. Če bi želeli uresničiti kontinuume 

(tako posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb kot tudi programov), merila za usmerjanje ne 

bi smela biti toga,in omejujoča (prav tam, str. 36), zato bi morali v naši državi razvijati tudi 

kontinuum različnih oblik izobraževanja prav za skupino otrok z izrazitimi posebnimi vzgoj-

no-izobraževalnimi potrebami. To pa pomeni tudi preoblikovanje specialnih ustanov v tako 

imenovane »strokovne centre« za podporo inkluzivnega izobraževanja. 
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Vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (PSIDSP)

Za izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokov-

no pomočjo so oblikovana Navodila za prilagojeno izvajanje programa devetletne osnovne šole 

z dodatno strokovno pomočjo za učence s posebnimi potrebami (2003, v nadaljevanju Navodi-

la, 2003), ki vsebinsko opredeljujejo nabor prilagoditev in didaktično-metodičnih pristopov za 

učence s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Navodila (2003) so strokovna podlaga za pripravo individualiziranega programa za učenca. Pri-

pravljena so na osnovi vsebinskih izhodišč za prenovo vzgoje in izobraževanja otrok in mlado-

stnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, ki so bila opredeljena v Beli knjigi o vzgoji 

in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995) in ob upoštevanju Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, 

št. 12/96, 33/97, 59/01) in Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/00). 

Navodila (2003) se vse do danes niso spreminjala ne glede na spremembe zakonodaje in so 

namenjena strokovnim delavcem, ki bodo poučevali OPP, usmerjene v izobraževalni program 

(osnovne šole) s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Za vzgojo in izobraže-

vanje učencev s posebnimi potrebami v času osnovnošolskega izobraževanja so poleg splošnih 

načel pomembna še predvsem naslednja:

– načelo integracije kot sodobne oblike izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami;

– načelo zagotovitve ustreznih pogojev, ki bodo osnova za uspešno učenje otrok in mlado-

stnikov s posebnimi potrebami;

– načelo enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem drugačnosti otrok in mladostnikov 

narekuje takšno naravnanost vzgoje in izobraževanja, ki bo otrokom in mladostnikom s 

posebnimi potrebami pri vzgoji in izobraževanju čim bolj zagotavljala, da bodo presegli 

posledice motenj, primanjkljajev ali ovir;

– načelo pravice do izbire, ki pomeni, da je treba otrokom in mladostnikom s posebnimi 

potrebami in njihovim staršem zagotoviti pravico do izbire šole, ki ima zagotovljene mo-

žnosti za izvajanje ustreznega programa;

– načelo vključevanja staršev v proces vzgoje in izobraževanja, ki izhaja iz ugotovitve, da sta 

vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v veliki meri od-

visna od staršev, ki jih je zato potrebno vključevati v odločanje, načrtovanje, neposredno 

delo z otroki oz. mladostniki in evalvacijo otrokovega napredovanja;
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– načelo organiziranja izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami čim 

bliže domu sledi principu, da tudi otrok s posebnimi potrebami, če je le mogoče, ne bi 

izločali iz družinskega in socialnega okolja;

– načelo individualiziranega pristopa z diferenciranimi in individualiziranimi programi, ki 

upoštevajo otrokove oz. mladostnikove sposobnosti, pa tudi primanjkljaje in možnosti za 

doseganje standardov znanja;

– načelo kontinuiranosti programov zagotavlja fleksibilnost in prehajanje med različnimi 

oblikami izobraževanja;

– načelo pravočasne usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja, ki otrokom 

omogoča čimprejšnjo pomoč;

– načelo interdisciplinarnosti zahteva, da v vzgoji in izobraževanju otrok in mladostnikov 

s posebnimi potrebami sodelujejo različni strokovnjaki (s področja šolstva, zdravstva in 

socialnega varstva), da bodo otrokove oz. mladostnikove potrebe celovito zaznane in da 

bo spremljanje njegovega učenja in razvoja celostno (prav tam, str. 5).

V IPSIDSP so usmerjeni otroci, za katere KUOPP ocenijo, da imajo takšne razvojne in učne zmo-

žnosti, da bodo, predvidoma s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, dosegli 

vsaj minimalne cilje oz. standarde znanja, določene v učnih načrtih za vse predmete v predmetni-

ku osnovne šole za razred, v katerega se vključuje otrok s posebnimi potrebami. Ugotovim lahko, 

da je izpostavljen vidik učne uspešnosti učencev, ki ob strani pušča socialno in vzgojno dimenzijo 

šolanja (Lesar, 2009, str. 230). Sporočilo je jasno – »večinska šola« je namenjena le tistim učen-

cem, ki zmorejo dosegati vsaj minimalne standarde znanja. Drugi vidiki razvoja učencev so tako 

manj pomembni oz. odgovornost osnovnih šol je večja na področju pridobivanja znanja. 

Po vključitvi otroka v program mora strokovna skupina, ki jo imenuje ravnatelj na šoli za OPP 

izdelati individualizirani program (IP). Z vsemi predvidenimi prilagoditvami naj bi otroku s 

posebnimi potrebami omogočili doseči vsaj minimalne cilje in standarde znanja razreda, v 

katerega bo vključen.

OPP, usmerjeni v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno stro-

kovno pomočjo, potrebujejo prilagoditve pri organizaciji pouka (prilagoditve prostora, kot na 

primer sedežni red, organizacija prostora v učilnici, druge potrebne organizacijske prilagodi-

tve, kot npr. ustrezno zagotovljen prostor za individualno delo z otrokom), ustrezne didaktične 

pripomočke in opremo (raba sodobne učne tehnologije za povečano izobraževalno uspešnost). 
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Poleg prilagoditev prostora in opreme in didaktično-metodičnih prilagoditev so pomembne še 

prilagoditve pri organizaciji časa in izvajanju pouka – poučevanje in učenje, splošna didaktično 

metodična načela poučevanja, poudarek na učinkovitih strategijah poučevanja in prilagoditvah 

domačega dela. Še posebej so pomembne tudi prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju zna-

nja. Navodila še navajajo, da je pri vključevanju OPP v izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo pomembna vloga različnih strokovnih delavcev: uči-

telja, svetovalnega delavca in ravnatelja.

Učitelj za delo z učenci potrebuje osnovno pedagoško znanje in strategije, ki spadajo v sklop »do-

bre poučevalne prakse«, in nekatera osnovna specifična znanja v zvezi s posamezno skupino otrok 

s posebnimi potrebami, ki omogočajo razumevanje specifičnih primanjkljajev in njihovih posledic 

na učenje in seznanjenje z nekaterimi najpomembnejšimi načeli in oblikami prilagoditev. 

Ravnatelj ima pomembno vlogo pri zagotavljanju ustreznih možnosti za zagotavljanje optimal-

nega razvoja za vsakega učenca. Njegova skrb je usmerjena predvsem v zagotavljanje materialnih 

in kadrovskih pogojev, ki so potrebni pri delu z učencem s posebnimi potrebami. Pomembno 

je, da ravnatelj pozna strokovna izhodišča, zakonodajo, standarde in normative za vključevanje 

učencev v šolo in da ima pozitiven odnos do vključevanja otrok s posebnimi potrebami v šolo. 

Številne raziskave so namreč pokazale tudi na pomemben vpliv ravnateljevih stališč pri vključe-

vanju OPP v »večinske šole« (Navodila, 2003, str. 9).

 2.5.5 Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji 

 2.5.5.1 Od kategorizacije do usmerjanja otrok s posebnimi potrebami – zgodovinski vidik

Zaradi konceptualnih sprememb, ki narekujejo tudi spremembe v identifikaciji in obravnavi 

otrok s posebnimi potrebami, so se spreminjali tudi modeli prepoznavanja in ocenjevanja otro-

kovih posebnih potreb na področju usmerjanja. To je posledično narekovalo tudi spremembo 

obravnave otrok s posebnimi potrebami in spremenjeno vlogo učitelja v postopku usmerjanja – 

od kategorizacije, ki je izhajala izključno iz otrokove motnje, do ocenjevanja otrok s posebnimi 

potrebami, ki je usmerjeno v prepoznavanje vzgojno-izobraževalnih potreb učenca in iskanje 

najustreznejših možnosti za vključevanje v program. 
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V Sloveniji smo do leta 1976 otroke »kategorizirali«, kar pomeni, da so bili umeščeni v določeno 

kategorijo prizadetosti, v kateri so ostali bolj ali manj za vedno. Začetki kategorizacije otrok s 

posebnimi potrebami v Sloveniji segajo v leto 1958 s sprejetjem Splošnega zakona o šolstvu, 

s katerim je bilo določeno, da imajo vsi državljani pravice do šolanja in vzgoje (Gabrič, 1994, 

v Krek in Metljak, 2011, str. 277). Leta 1960 je bil sprejet Zakon o posebnem šolstvu, predho-

dnica leta 1968 sprejetega Zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem 

in duševnem razvoju, ki je dal osnovo sodobni specialni pedagogiki in rehabilitaciji v Sloveniji 

(prav tam, str. 277). Leta 1960 je v Sloveniji izšel pravilnik, ki je predpisoval kategorizacijo in 

evidenco otrok, motenih v telesnem in duševnem razvoju. Po tem pravilniku so imeli otroci z 

motnjami v telesnem in duševnem razvoju pravico do posebne strokovne obravnave in pomoči 

pri usposabljanju za življenje in delo. Za izvajanje kategorizacije so strokovni del opravljale po-

sebne strokovne komisije (Ur. l. FRLJ, št. 27/60, v Toličič, 1965, str. 3). Že leta 1965 je takratni 

Republiški sekretariat za socialno varstvo SRS, v okviru katerega je delovala komisija za izved-

bo kategorizacije v SR Sloveniji, poudaril pomen sodelovanja učiteljev v procesu odkrivanja in 

identifikacije otrok s posebnimi potrebami. Ugotovitev je temeljila na takratni analizi doteda-

njega dela na kategorizaciji in je pokazala, da je »/…/ potrebno za poglobljeno in učinkovito delo 

strokovnih komisij, poleg drugega, primerno organizirati odkrivanje prizadetih otrok in zbrati o 

njih čim več uporabnih podatkov. Ker je še vedno precejšnje število teh otrok v osnovni šoli, lahko 

prav učitelji bistveno sodelujejo pri njihovem odkrivanju in usmerjanju na strokovne komisije. Ob 

tem pa je tudi potrebno, da zagotovijo strokovnim komisijam dovolj izčrpne in objektivne podatke 

o učno-vzgojnih dosežkih in o vedenju motenih otrok v šoli /…/« (Toličič, 1965, str. 3). 

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

duševnem razvoju, na podlagi tega zakona pa leta 1977 Pravilnik o razvrščanju in razvidu otrok, 

mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, s katerim 

so uvedli koncept razvrščanja in spremenili poimenovanje skupin otrok s posebnimi potrebami. 

Po določbah tega pravilnika so se razvrščali: duševno moteni otroci, otroci s slušnimi in govor-

nimi motnjami, slepi in slabovidni otroci, otroci z drugimi telesnimi motnjami, vedenjsko in 

osebnostno moteni in otroci z več vrst motenj (Krek in Metljak, 2011, str. 277). 

Zakon in pravilnik sta veljala vse do prehoda v 21. stoletje, do leta 2000, ko je bil sprejet Zakon 

o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP), ki je termin kategorizacije nadomestil s 

terminom usmerjanje. S tem naj bi poudaril pedagoško naravnan pristop ali prehod iz medicin-

skega modela kategorizacije v pedagoški model usmerjanja, ki poudarja program, in ne otroko-
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vo motnjo. Izraz usmerjanje, ki je nadomestil izraz kategorizacija, je v svoji strokovni ekspertizi 

uporabil že Galeša (1992) in je služil kot ena izmed podlag za oblikovanje Bele knjige v letu 1995. 

Že pred dvema desetletjema je Galeša (1993) navedel, da bi morali namesto tedanjega statičnega 

razvrščanja uvesti razvojno procesno razvrščanje s pomočjo programa, tudi s prehajanjem otrok 

iz programa v program navzgor. S tem bi lahko presegli paradigmo motenosti in jo zamenjali s 

paradigmo programa, razvoja. Navaja, da se v kontinuumu programov in oblik in povezanosti 

integracije in segregacije doseže najvišja stopnja vključenosti v t. i. večinskem razredu z normal-

no dopolnilno pomočjo razrednika ali z vključitvijo v redni razred brez kakršne koli dopolnilne 

pomoči. Za preseganje kategorizacije bi morali po mnenju avtorja doseči spremembe pri dia-

gnostiki, izhajajoč najprej iz otrokovega okolja, razvojnih možnosti, sposobnosti in šele nato iz 

primanjkljajev, ovir oz. motenj (prav tam, str. 45). 

Takratni Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potreba-

mi ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami (v nadaljevanju Pravilnik, 2003) pa ni bil skladen s konceptualno novostjo ZUOPP, ki 

naj bi se odražala v naravnanost k otrokovim posebnim potrebam in usmerjanju v najprimer-

nejši program, in ne k motnji sami, četudi so nekateri avtorji menili, da temu ni tako in je ume-

stitev otroka v eno izmed obstoječih skupin otrok s posebnimi potrebami le okvir za oceno in 

odločitev o tem, kateri program je zanje najprimernejši (Javornik, 2003) ali pa je to potrebno za-

radi varovanja drugih pravic in koristi (Košir, 2003; Laughlin in Boyle, 2007, v Norwich, 2013).

Tako je M. Javornik (2003) zapisala, da se KUOPP ne ukvarja več s »specifično nezmožnostjo« 

otroka zaradi njegovega primanjkljaja, ovire oz. motnje, temveč oceni, kateri vzgojno-izobraže-

valni program je za tega otroka glede na njegove zmožnosti najprimernejši. Nadalje avtorica še 

navaja, da je bistveno vprašanje, kako v okviru tega programa uspešno poučevati otroka, da bo 

lahko dosegal predpisane standarde znanja, pri čemer so vodilo Kriteriji za opredelitev vrste in 

stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj, ki so ena od strokovnih podlag za usmeritev otroka oz. za 

odločitev o njegovem nadaljnjem šolanju.

Košir (2003) je povedal, da pravilnik definira vrste in stopnje motenj, ker je to potrebno zaradi po-

imenovanja in pravic, ki iz tega sledijo po različnih zakonih. Kot najpomembnejši element usmer-

janja pa je ugotovitev posameznikove učne sposobnosti, uspešnosti in na tej podlagi usmeritev v 

enega od zakonsko predvidenih vzgojno-izobraževalnih programov, za katerega se predvideva, da 

ga bo lahko uspešno končal (prav tam, str. 142). Tudi Laughlin in Boyle (2007, v Norwich, 2013) 
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sta navedla pet ključnih argumentov, zakaj je umeščanje oz. etiketiranje (orig. lable) uporabno; 

eden izmed argumentov je, da odpira vrata do virov pomoči in pravic (prav tam, str. 43). 

Namera zakonodajalca torej ni bila jasna v obrazložitvi, ko navaja pedagoško naravnan pristop 

ali prehod iz medicinskega modela kategorizacije v pedagoški model usmerjanja, saj ohranja sis-

tem umeščanja otrok s posebnimi potrebami v skupine glede na primanjkljaj, oviro oz. motnjo. 

V stalni sestavi KUOPP ohranja kot stalnega člana zdravnika, učitelju pa namenja le občasno 

vlogo oz. sodelovanje po presoji članov KUOPP. To še vedno govori o ohranjanju medicinskega 

diskurza tudi pri usmerjanju ali, kot navaja G. Fulcher (1989), da lahko edino zdravniki oziroma 

drugi specialisti kompetentno odločajo o tem, kaj je dobro za otroka s posebnimi potrebami. Pri 

tem pa se posamezniku odvzame ali vsaj zmanjšuje status avtonomne osebe (Kroflič, 2003, str. 

87). To izhaja iz psiho-medicinske paradigme na področju raziskovanja v posebnem izobraže-

vanju, pri kateri je raven osredotočenosti na posameznika individualna, učne težave izhajajo iz 

primanjkljajev znotraj posameznega učenca, intervencija pa temelji na diagnostičnem testiranju 

in navideznem kliničnem zdravljenju (Skidmore, 2004).

Kljub temu pa Opara (2005) pravi, da je ZUOPP v letu 2000 prinesel nove temelje sodobnih idej 

in vrednot, kot so enake možnosti, človekove pravice, antidiskriminativnost, možnost izbire, … 

(prav tam, str. 23), in je po mnenju B. Globačnik (2012) postavil tudi zakonodajno pravno pod-

lago, ki je omogočila v večji meri razvijanje paradigme integracije in inkluzije (prav tam, str. 73). 

M. Lipec Stopar (2010) pravi, da se usmerjanje od prejšnjih postopkov kategorizacije pomemb-

no razlikuje zlasti v procesnosti, kar pomeni, da ne gre več za enkratno dejanje razvrstitve otro-

kovih zmožnosti, ki ji avtomatično sledi vključitev otroka v določeni program (ponavadi je bilo 

to v preteklosti prešolanje otroka). Usmerjanje sledi prejšnjim postopkom neformalnega in for-

malnega prepoznavanja otrokovih značilnosti, v katero so vključeni tako starši, strokovni delav-

ci v vrtcu, šoli kot tudi iz drugih ustanov (prav tam, str. 22). Temu sledi podpora z različnimi 

viri pomoči, ki jih mora šola izvajati, kot to določa Zakon o osnovni šoli (2013). To pomeni, da 

učencu z učnimi težavami omogoči prilagojene metode in oblike dela in zagotavlja dopolnilni 

pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči. Opravljena evalvacija učnega napredka 

in učinkovitosti učne pomoči strokovnega delavca sta tudi predpogoj za nadaljnje morebitno 

vključevanje. To pomeni, da je šola ravnala v odnosu do učencev z največjo strokovno odgovor-

nostjo, s katero tudi predlaga učenca za usmerjanje v ustreznejši program izobraževanja (Ma-

gajna, et al., 2008, str. 39). M. Lipec Stopar (2010) zaključuje, da je osnovni izhodiščni kriterij 
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kakovostno izobraževanje, na podlagi katerega se odloča o tem, kateri otrok potrebuje postopek 

usmerjanja in kateri ne. Za otroke, ki potrebujejo višjo stopnjo podpore ali drug program, torej 

nastopi usmerjanje, ki na podlagi ocene otrokovih zmožnosti in ugotavljanja pogojev predvido-

ma najbolj ustreznega izobraževanja določi raven podpore (prav tam, str. 22–23). 

Nadaljnje opisane spremembe zakonodaje niso bile posledica konceptualnih sprememb na po-

dročju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, temveč le spremembe v postopku 

usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Pri tem je na načelni ravni zakonodajalec še vedno 

ohranjal t. i. pedagoško naravnani pristop k usmerjanju. 

Tako je sprememba ZUOPP v letu 2007 prinesla spremembe v organizaciji in načinu dela komisij 

za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju KUOPP). V obrazložitvi predlaganih 

sprememb takratnega predloga zakona je predlagatelj (Vlada Republike Slovenije) (predlog zako-

na o spremembah in dopolnitvah Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami-predlog za 

obravnavo, 2006) poudaril, da sprememba zakona ne posega v konceptualno ureditev usmerjanja 

otrok s posebnimi potrebami, temveč spremembe pomenijo dograditev postopka za preglednejše 

usmerjanje in odpravo pomanjkljivosti, ki so v praksi oteževale sam postopek. Kot razlog za dolo-

čitev Zavoda RS za šolstvo za organizacijsko in vsebinsko vodenje postopkov usmerjanja na prvi 

stopnji in za imenovanje in sestavo komisij za usmerjanje pa navaja, da so s tem sledili osnovne-

mu namenu, to je pedagoško naravnanemu pristopu k usmerjanju. Zakon je odpravljal številčno 

in vsebinsko (predimenzionirano) sestavo komisije, predlagatelj pa navaja, da bo lahko v komisiji 

sodeloval tudi vzgojitelj oz. učitelj, ki izvaja vzgojno-izobraževalno delo z otrokom.

Ker se bom v raziskavi osredotočila na vlogo učitelja v procesu usmerjanja, bom pri nadaljnjem 

pregledu zakonodaje pozornost posvetila tistim določbam, ki določajo sodelovanje učitelja. 

ZUOPP v letu 2007 je, kot sem že zapisala, zmanjšal število članov KUOPP, in sicer z dotedanjih 

šestih stalnih na tri stalne člane, pri čemer je še vedno obstajala možnost večanja števila članov 

komisije (Lesar, 2009, str. 228). Iz stalne sestave KUOPP se je s to spremembo izločilo učitelje 

oz. vzgojitelje in socialne delavce, ki so odtlej (lahko) zgolj vabljeni k sodelovanju (Opara et al., 

2010, str. 28). Ali je sistemska ureditev posegla v članstvo zgolj zaradi številčnega in vsebinskega 

predimenzioniranega članstva komisije ali tudi zaradi ekonomičnih razlogov, pa v dokumentih 

ni nikjer zaslediti.
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Že stalna sestava KUOPP, ki se je sicer spreminjala (od zmanjšanja števila članov komisij do po-

sredno aktivne vloge učitelja), kaže na prevladujočo psiho-medicinsko paradigmo (Skidmore, 

2004, v Lesar, 2009) in ohranjanje medicinskega diskurza, saj v stalni sestavi komisije zakono-

dajalec še vedno ohranja zdravnika, učitelj pa nima aktivne vloge v komisiji, posredno sodeluje 

le s pisnim ali ustnim mnenjem. Prav tako formalno določen postopek ne prinese rešitev in 

konstruktivnih učinkov za posameznike (prav tam, str. 229), temveč pogosto povzroča omejitve 

pri odločanju v otrokovo največjo korist.

Kljub nekajkratnim spremembam zakonodaje (2000, 2007, 2011) pa ni bilo zaslediti bistvenih 

sprememb v konceptualni ureditvi usmerjanja.

Da je medicinski model v Sloveniji še vedno temelj za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 

ugotavlja tudi Rovšek (2013, str. 6), saj že poimenovanje skupin temelji na pretekli koncepciji, na 

motnjah oz. primanjkljajih. Tudi M. Peček in I. Lesar (2006) sta v analizi ugotovili, da so motnje 

še vedno postavljene kot osnovni kriterij za razlikovanje učencev, s tem pa tudi kot glavni vzrok 

njihovih neuspehov, pri čemer šola daje »nenormalnemu« širše razsežnosti: uporabi ga kot de-

žurnega krivca za svoje neuspehe. Torej ne vidi socialnega konteksta, ne raziskujejo se razmere, 

v katerih šola te motnje producira, v katerih ločevanje na podlagi vrednostih sodb le še stopnju-

je. Torej lahko pritrdim mnenju avtoric, ki nadalje pravita, da naša zakonodaja (kljub načel-

nemu zavračanju) ohranja kot izhodišče svojega razumevanja učencev s posebnimi potrebami 

medicinski diskurz. Pogoj za uspešno implementacijo inkluzije pa so učni program in učenci, 

in ne otrokova motnja. Zato je pomembno, da medicinski diskurz pri usmerjanju zamenjamo s 

pedagoškim. S tem pa bi se spreminjal tudi kriterij, po katerem bi se odločalo, kje in kako se bo 

šolal učenec. Kriterij ni več motnja, temveč učni program (prav tam, str. 99–100). 

Zavedanje pomena interakcije z okoljem in celostnega oziroma interdisciplinarnega pristopa, ki upo-

števa različne stroke in s tem tudi različne perspektive, navajata A. Kobolt in J. Rapuš Pavel (2006). 

Pravita, da medicinski model usmerja zdravnike predvsem v analizo somatskega in nevrološkega sta-

tusa, v oceno specifičnih izpadov na posameznih somatskih sistemih, pri čemer pa vendarle vključijo 

pomen posameznikovega psiho-socialnega okolja (prav tam, str. 63). Zato se na področju usmerjanja 

kot poskus uporabe izhodišč za oceno otrokovih posebnih potreb uporablja tudi priporočila Sve-

tovne zdravstvene organizacije (WHO, 2011), ki je razvila vrsto klasifikacij z namenom, da bi razvi-

la mednarodno primerljivo orodje predvsem za prepoznavanje bolezni – Mednarodna klasifikacija 

funkcioniranja (orig. International Classification of Functioning - ICF) (Marinček in Vidmar, 2008). 
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Ker del usmerjanja predstavlja prepoznavanje posameznika po njegovih bioloških značilnostih 

(Košir, 2003), zakonodaja pušča odprt prostor za raznolike stroke in razvijajoče se ocenjevalne 

in diagnostične postopke, saj tudi specialnopedagoška stroka razume človeka kot bio-psiho-so-

cialno strukturo (prav tam, str. 142). Novi model ICF (2010) povezuje zdravje ob upoštevanju 

prilagoditev v okolju. 

B. Globačnik (2012) pravi, da klasifikacija ni vezana le na bolezni posameznika (prav tam, str. 80), 

temveč so pri posodabljanju in uporabi sledili premiku od medicinske paradigme v širši bio-psiho-

socialni model (Norwich, 2013, str, 51), kar pomeni, da niso potrebe posameznika na področju 

ovir, primanjkljajev le medicinske, temveč mnogo širše – socialne, izobraževalne in funkcionalne. 

Klasifikacija torej poskuša ponuditi sintezo in usklajen pogled na zdravje iz različnih zornih ko-

tov, biološkega, osebnega iz družbenega. Tako se klasifikacija izogiba poimenovanju oseb z izrazi, 

ki opozarjajo na njihovo zdravstveno stanje ali zmanjšano zmožnost. Težava ni le jezikovne 

narave, temveč predvsem vprašanje odnosa posameznikov in družbe kot celote do zmanjšane 

zmožnosti in/ali invalidnosti (Marinček in Vidmar, 2008, str. 266–267) ali DSM-5 (2013).  

Posebno prilagojeno verzijo mednarodne klasifikacije funkcioniranja, ki se uporablja za otroke 

in mladostnike, so razvili švedski strokovnjaki. B. Globačnik (2012) je navedla, da je bilo mnenje 

staršev, ki so ga pridobili v skandinavskih državah do klasifikacije, pozitivno. Starši so menili, da 

je klasifikacija bolj prijazna do otroka in staršev, saj izhaja iz koncepta zmožnosti otrok in mla-

dostnikov, in ne iz njihovih nezmožnosti (prav tam, str. 80). Klasifikacija tako poskuša ponuditi 

sintezo in usklajen pogled na zdravje iz različnih zornih kotov, biološkega, osebnega in druž-

benega (ICF, 2010, str. 20). I. Lesar (2007) navaja, da je to stališče oblikovano na t. i. socialno 

strukturirani perspektivi, ki opisuje nezmožnost kot družbeno izumljen, normativen konstrukt 

(opredelitev poškodbe, nezmožnosti in hendikepa) (prav tam, str. 97). 

Cooper (2005) navaja primer uporabe bio-psiho-socialnega modela pri razumevanju in delu z 

otroki z motnjami pozornosti in koncentracije (angl. Attention Deficit and Hiperactivity Disor-

der, v nadaljevanju ADHD). Avtor meni, da se model izogiba razlikam med biološkimi in social-

nimi razlogi za težave pri učenju in vedenju. Učitelji bi morali imeti potrebno znanje, da bi lažje 

razumeli težave na področju pozornosti in koncentracije in da bi bili kompetentni sogovorniki 

pri pogovorih s starši in strokovnjaki. Sicer pa bi morali biti učitelji v razredu osredotočeni na 

učinkovito poučevanje in pristope. Avtor še meni, da z nepotrebnimi posredovanji, ki so osre-

dotočena le na zmanjšanje simptomov neprilagojenega vedenja, učitelji preusmerjajo pozornost 

le na enega otroka, in ne na celotni razred in učinkovit pouk (prav tam, str. 128).
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Tudi A. Clement Morrison (2008a) navaja kot glavni dejavnik paradigmatskega premika od tra-

dicionalnega medicinsko-kliničnega modela diagnostičnega ocenjevanja do interdisciplinarnega 

timskega-izobraževalnega modela razvijanje interdisciplinarne timske vloge in prevzemanje od-

govornosti za svoje odločitve. Avtorica meni, da medicinski model temelji na oceni vsakega posa-

meznega strokovnjaka, ki na svojem strokovnem področju oceni otrokovo delovanje. Ocenjevanje 

opravijo strokovnjaki specifičnih strok individualno. Rezultat takšne ocene je poročilo o otroko-

vem delovanju na različnih področjih, ki se ga lahko uporabi za določitev statusa otroka s poseb-

nimi potrebami. Izobraževalni model ocenjevanja pa temelji na podatkih, ki se zbirajo za potrebe 

izobraževalnega procesa, kar pomeni, da so osredotočene na otrokove zmožnosti pri izobraževa-

nju. Ta model daje prednost pomenu bistvenih informacij za šolsko okolje in se ne osredotoča na 

medicinsko-klinično sliko. Zahteva timski pristop, pri katerem sodeluje več strokovnjakov, tudi 

otrokov učitelj. Člani tima tako uporabijo strokovno znanje o ocenjevanju v šolskem prostoru, 

prevzamejo odgovornost za svoje odločitve in uporabijo podatke, pridobljene s tovrstnim nači-

nom ocenjevanja za pripravo individualiziranega načrta za učenca (prav tam, str. 50–54).

I. Lesar (2009) pravi, da učitelji sicer prepoznajo marsikatere specifičnosti posameznih učencev, 

ki bi jih lahko korigirali tudi sami, pa vendar se sprašuje, ali si sploh upajo izpeljati določene pri-

lagoditve brez dokazil, da je konkretni učenec upravičen do drugačne obravnave. Nadalje meni, 

da formalizacija vzgojno-izobraževalnega dela učiteljev v rednih šolah krni njihovo strokovno 

avtonomijo in hkrati izraža tudi dvom v njihovo strokovno delo (zmožnost presoje in strokovno 

utemeljenega odzivanja na raznolikosti učencev) (prav tam, str. 229). To le še dodatno utrjuje 

misel nujnosti interdisciplinarnega pristopa v usmerjanju, pri čemer je pomembno sodelovanje 

učitelja. Kot je predvideno v Konceptu (Magajna, et al., 2008) vključevanje v prve štiri stopnje 

pomoči, je pomembna aktivna vloga učitelja tudi pri ugotavljanju in potrjevanju otrokovih po-

sebnih vzgojno-izobraževalnih potreb – pri usmerjanju.

 2.5.5.2 Zakonske podlage usmerjanja otrok s posebnimi potrebami 

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji je normativno urejeno z Zakonom o usmer-

janju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, 2011, v nadaljevanju ZUOPP). P. Šoln Vrbinc, M. 

Jakič Brezočnik, in J. Arnuš Tabakovič (2014) navajajo, da je bil ZUOPP sprejet že v letu 2011, 

vendar je bila njegova veljavnost odložena do 1. septembra leta 2013. Na konceptualni in sistem-

ski ravni skupaj s področnimi zakoni ureja vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 

po vsej vertikali, od vrtcev, osnovne šole in splošnega srednjega izobraževanja do poklicnega in 
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strokovnega izobraževanja. V skladu s KOP (1989) morajo vsi organi pri svojem delu uporabiti 

načelo največje koristi otroka (prav tam, str. 5). Načelo največje otrokove koristi je določeno v 4. 

členu ZUOPP-1 (2011) med cilji in načeli vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, 

upoštevajoč torej KOP (1989), ki v 3. členu navaja »/…/ Pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, ne 

glede na to, ali jih opravljajo državne ali zasebne ustanove za socialno varstvo, sodišča, upravni or-

gani ali zakonodajna telesa, naj bodo vodilo otrokove koristi /…/« (prav tam, 1989). 

M. Javornik (2003) pravi, da si morajo zato strokovni delavci v vrtcih in šolah, svetovalci za 

vodenje postopkov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, člani komisij za usmerjanje otrok 

s posebnimi potrebami ustvariti celostno sliko o tem, kaj je za otroka najboljše. Šele na podlagi 

tega bodo lahko predlagali najprimernejši program za otroka, kajti po njenem mnenju je pravni 

standard »korist otroka« vrednotni pojem, ki ga je potrebno konkretizirati z upoštevanjem vseh 

okoliščin posameznega primera (prav tam, str. 130). To pomeni, da smo zavezani uresničevati 

cilje in načela vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, ki so povezani z upošteva-

njem enakih možnosti, s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok, vključevanjem staršev, 

posvojiteljev in rejnikov v postopek usmerjanja in oblike pomoči. Z vidika diskurza pravic pa G. 

Fulcher (1989) opozarja, da je v frazi »v največjo korist otroka« v ozadju strokovno motrenje, da 

zdravnik najbolje ve, pri čemer se lahko izključuje diskurz uporabnika ali jezik pravic, želja in 

integracije iz običajne socialne prakse (prav tam, str. 27). 

Ker je ZUOPP-1 (2011) vzpostavil pogoje za izvajanje kontinuirane pomoči OPP, so v primerja-

vi s predhodnim stanjem pravice iz naslova usmerjanja razširjene tudi na mladostnike s poseb-

nimi potrebami, stare od 21 do 26 let, ki se neprekinjeno izobražujejo v programih poklicnega in 

srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazijskih programih. Pravica pa se razširja tudi na 

tiste, ki so vključeni v posebne programe za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem 

razvoju. Po starosti so tako otroci in mladostniki s posebnimi potrebami izenačeni s študenti, ki 

jim država omogoča brezplačno izobraževanje do 26. leta (Šoln Vrbinc et al., 2014, str. 5). 

ZUOPP-1 (2011) torej omogoča usmerjanje OPP v različne programe vzgoje in izobraževanja, 

možnost prehajanja med programi, ponovno uvaja aktivnejšo vlogo učitelja, pripravo indivi-

dualiziranega programa za posameznega OPP in omogoča aktivno vlogo staršev v postopku 

usmerjanja. OPP imajo tudi možnost osnovnošolskega izobraževanja na domu ali vključevanja 

v zasebne zavode. Prvič so kot OPP opredeljeni tudi otroci z avtističnimi motnjami in otroci z 

okvaro vidne funkcije. 
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Nadalje ZUOPP-1 (2011) ponovno uvaja (aktivno) sodelovanje učitelja pri delu KUOPP, in sicer 

mora KUOPP pred odločitvijo pridobiti ustno ali pisno mnenje otrokovega učitelja. Predposta-

vljam, da ima ta sprememba temelje tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS (Košir et 

al., 2011). Eden izmed predlogov je bil da v KUOPP poleg članov, ki jih določa sedanja uredi-

tev, obvezno sodeluje predstavnik vrtca/šole, ki pozna otrokovo funkcioniranje v vrtcu ali šoli.  

Na podlagi kvalitativne analize v letu 2010 so namreč ugotovili, da v KUOPP še vedno redko 

sodeluje tudi učitelj, ki otroka poučuje, čeprav zakonodaja takšno sodelovanje omogoča. V ob-

dobju od leta 2007 do 2010 je v komisijah za usmerjanje sodelovalo 255 strokovnih delavcev 

– učiteljev, vzgojiteljev, socialnih delavcev –, kar znaša približno 1 % vseh usmeritev oziroma 

preverjanja usmeritev. Neposredno sodelovanje učitelja v KUOPP bi po njihovem mnenju iz-

boljšalo sodelovanje šole in članov KUOPP, saj bi tako člani pridobili informacije o otrokovem 

funkcioniranju v šoli, doseženih ciljih in standardih programa, po katerem se otrok izobražuje. 

Na podlagi tega so predlagali, da se sistemsko uredi in določi sodelovanje strokovnjakov – čla-

nov komisij za usmerjanje, strokovnjakov v šolah in strokovnjakov, ki z otroki s posebnimi po-

trebami delajo v zdravstvu (prav tam, str. 311–325). Ali je ta sprememba zakonodaje prinesla 

pri sodelovanju učitelja kakšno spremembo v postopku usmerjanja in kaj menijo o tem učitelji 

in starši, pa bom odgovorila v empiričnem delu raziskave. 

M. Kavkler (2015) pravi, da so v ZUOPP-1 (2011) nekatere spremembe, ki naj bi pripomogle k 

inkluzivnejši vzgoji in izobraževanju OPP, in sicer: 

– takojšnja in kontinuirana podpora in strokovna pomoč v programih vzgoje in izobraževa-

nja (ZUOPP-1, 2011, 4. člen), 

– izvajanje dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj, sve-

tovalna storitev in učna pomoč (ZUOPP-1, 2011, 8. člen), 

– opredelitev strokovnih nalog, ki jih opravljajo različne ustanove (ZUOPP-1, 2011, 20. člen). 

Neinkluziven pa je 47. člen (ZUOPP-1, 2011), ki opredeljuje globo za starše, ki ne vključijo OPP 

v vzgojno-izobraževalno ustanovo, opredeljeno z odločbo o usmeritvi (prav tam, str. 5). 

ZUOPP-1 (2011) sledijo še podzakonski predpisi, in sicer:

Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

(2013), ki določa organizacijo in način dela KUOPP prve in druge stopnje in pogoje za ime-

novanje in razrešitev članov KUOPP. Pravilnik daje tudi podlage za usmeritev, ki so vodilo pri 
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pripravi strokovnega mnenja: »/…/ Komisija v strokovnem mnenju predlaga usmeritev OPP v 

ustrezen program vzgoje in izobraževanja ob upoštevanju njegovih potreb na telesnem, spoznav-

nem, čustvenem, socialnem področju ter posebnih zdravstvenih potreb ob upoštevanju otrokove 

dosežene ravni razvoja, zmožnosti za učenje in doseganje standardov znanja ter prognoze njegove-

ga nadaljnjega razvoja ob upoštevanju primanjkljajev, ovir oz. motenj in kriterijev za opredelitev 

vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj /…/« (prav tam, 3. člen).

Navedeni pravilnik nadalje določa še programe vzgoje in izobraževanja, v katere se praviloma 

usmerja OPP. Beseda praviloma torej daje možnosti tudi za druge izbire, kar je omogočil 13. 

člen, ki odpira možnosti za usmeritev otroka v najprimernejši vzgojno-izobraževalni program 

glede na njegove vzgojne in izobraževalne potrebe, pri čemer ni osnovno vodilo otrokov pri-

manjkljaj, ovira oz. motnja, temveč otrokova največja korist (prav tam, 2013). Pri tem se postavlja 

vprašanje pogojev in okoliščin, ki nastopijo pri tej odločitvi. Ali je v otrokovo največjo korist, da 

se otroka s kompleksnimi težavami usmeri v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v »večinsko šolo« ob zavedanju, da je ta program 

tudi najmanj prilagojen (oz. sploh ni prilagojen) individualnim potrebam posameznega otroka?  

To pomeni, da bi morali v tem primeru ob upoštevanju največje otrokove koristi podpreti odlo-

čitev o usmeritvi v program, ki se izvaja v segregiranih oblikah izobraževanja. Na to je opozorila 

tudi Šelih (2013). Pravi, da je pri uresničevanju KOP komite za otrokove pravice, ki deluje v 

njenem okviru, v poročilu o uresničevanju otrokovih pravic v Sloveniji (2004) poudaril, da se 

ZUOPP ne izvaja v celoti, saj se nekateri programi (npr. prilagojeni program z nižjim izobraz-

benim standardom) izvajajo le v specialnih šolah, čeprav zakonodaja predvideva izvajanje teh 

programov tudi v »večinskih šolah«. Ta položaj se vse do danes ni bistveno spremenil (prav tam, 

str. 3). KOP z vidika inkluzivno naravnanih ustanov sicer v nobenem členu ne opredeljuje zah-

teve po skupnem šolanju vseh otrok določene starosti v določenem okolišu in tudi ne izpostavlja 

možne problematike izključevalne prakse znotraj vzgojnega in izobraževalnega sistema, ki bi 

lahko bile diskriminatorne. To je opredeljeno v osnovni poslanici dokumenta, kar je razumljivo, 

saj v opredeljevanju pravic ni očitnih strokovnih rešitev, torej se to prepušča posameznim drža-

vam, podpisnicam dokumenta, zaključuje I. Lesar (2009, str. 92). 

V Pravilniku o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

so določeni tudi obrazci, in sicer:

– zahteva za uvedbo postopka usmerjanja,

– strokovno mnenje,
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– poročilo vrtca o otroku,

– poročilo vzgojno-izobraževalnega oz. socialnovarstvenega zavoda o otroku,

– mnenje o izobraževanju otroka na domu,

– izjava šole o izvajanju koncepta učne težave v osnovni šoli.

Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (2013) določa 

obseg, način in pogoje za izvajanje dodatne strokovne pomoči in kriterije za dodelitev fizične 

pomoči OPP. Zakonodajalec je določil tri vrste dodatne strokovne pomoči, in sicer je poleg 

pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj in učne pomoči predvidel še svetoval-

no storitev. Maksimalno število ur dodatne strokovne pomoči je tako 5 ur tedensko, pri čemer 

mora biti od petih ur dodatne strokovne pomoči vsaj 1 ura svetovalne storitve. V praksi so se 

pojavljala številna vprašanja, ki se nanašajo na svetovalno storitev. Iz pravilnika (6. člen) izhaja, 

da je svetovalna storitev namenjena zagotavljanju podpornega okolja za uspešnejše vključevanje 

otroka s posebnimi potrebami, in sicer v programu za predšolske otroke s prilagojenim izvaja-

njem in dodatno strokovno pomočjo in v izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo tako na nivoju osnovne kot srednje šole. Namenjeno je družini 

otroka, strokovnim delavcem, učencem in dijakom iz skupine oz. oddelka, v katerega je otrok s 

posebnimi potrebami vključen. Izvajalci svetovalne storitve pa so lahko poleg svetovalnih delav-

cev tudi vzgojitelji predšolskih otrok, učitelji dodatne strokovne pomoči izven učne obveznosti 

in strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki bodo v skladu z 20. členom ZUOPP-1 

(2011) pridobili status strokovnega centra. Svetovalna storitev naj bi se izvajala v okviru celo-

stne obravnave otroka. Opredelitev vrste svetovalne storitve in dinamika izvajanja pa naj bi se 

opredelila v individualiziranem programu otroka. Pri uvedbi svetovalne storitve se lahko zrcali 

tudi intenca zakonodajalca, da podpre z dodatnimi aktivnostmi in resursi vključevanje OPP v 

»večinske šole«. Namenjena je namreč za aktivnosti, ki bodo zagotovile podporno okolje, v ka-

terega se OPP vključuje, to pa se nanaša tako na otrokove vrstnike, starše otrok, učitelje in širše 

okolje, v katerega se OPP vključuje. 

V osnovni šoli je za vse skupine OPP možnih največ 5 ur dodatne strokovne pomoči tedensko, v 

sklopu katerih je obvezno 1 ura tedensko svetovalne storitve. Pravilnik natančneje določa, da so 

lahko od tega do 4 ure namenjene za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj oz. do 2 uri 

za učno pomoč. Za vse skupine otrok s posebnimi potrebami so tako možne do 4 ure dodatne 

strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj tedensko razen za skupino 

otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, katerim pravilnik omogoča do največ 2 
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uri dodatne strokovno pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj in 2 uri učne 

pomoči tedensko (Vovk-Ornik, 2014b). 

Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu (2012), 

ki podrobneje določa pogoje za izvajanje programov osnovnošolskega izobraževanja za učence 

s posebnimi potrebami na domu in kriterije za njihovo financiranje. Pri tem gre za izvajanje 

določenega programa na domu, in ne le za nudenje dodatne strokovne pomoči otroku v času 

bolezni. V izobraževanje na domu se lahko vključijo tisti otroci, ki zaradi primanjkljajev, ovir 

oz. motenj ne morejo prisostvovati pouku in zaradi individualiziranega pristopa lažje dosegajo 

cilje oziroma standarde znanja. Za izvedbo izobraževanja na domu so starši dolžni zagotoviti 

ustrezne pogoje za poučevanje in učenje. Ti pogoji so zagotovljeni, če so zagotovljeni izvajalec, 

ki izpolnjuje pogoje za izvajanje programov vzgoje in izobraževanja OPP v skladu z zakonom, 

ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, in didaktični pripomočki, potrebni 

za doseganje ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi načrti. Sredstva za financiranje 

izobraževanja OPP se zagotavljajo iz državnega proračuna. Pri določitvi sredstev se upoštevajo 

sredstva, ki se zagotavljajo osnovnim šolam iz državnega proračuna, kot tudi sredstva iz pro-

računa matične lokalne skupnosti za materialne stroške. Osnovna šola oziroma zavod mora z 

izvajalcem javno veljavnega programa, ki se izvaja na domu, skleniti pogodbo o financiranju 

izobraževanja na domu. 

Kot sem že ugotavljala ob pregledu zakonodaje, se je vloga učitelja v postopku usmerjanja spre-

minjala – od polnega sodelovanja enega učitelja (vendar ne otrokovega učitelja) kot stalnega 

člana KUOPP do vloge sodelujočega (otrokovega učitelja) le na podlagi pobude članov KUOPP 

in ob njihovem predhodnem povabilu, do posredne vloge, ko se mora obvezno pridobiti pisno 

ali ustno mnenje otrokovega učitelja. Številne spremembe zakonodaje, ki se nanašajo tudi na 

učiteljevo vlogo v postopku usmerjanja, lahko kažejo tudi na to, da zakonodajalec o učiteljevi 

vlogi sicer razmišlja, vendar za enkrat še ni nakazan celovit koncept njegovega vključevanja. 

Zato bom na podlagi raziskave poskušala v nadaljevanju razjasniti in ugotoviti, ali se vloga 

učitelja izgubi ali ostaja le prikrita v določenih formalnih aktivnostih, povezanih s pripravo 

dokumentacije za postopek usmerjanja. Kot določa zakonodaja, učitelj sodeluje v postopku 

usmerjanja bodisi z ustnim bodisi pisnim mnenjem, nima pa statusa člana KUOPP in s tem 

možnosti soodločanja o usmeritvi (o prilagoditvah in dodatni strokovni pomoči) za učenca, ki 

ga poučuje. 
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 2.5.5.3 Potek postopka usmerjanja

Potek postopka usmerjanja ureja ZUOPP-1 (2011) od 22. do 40. člena. Postopek usmerjanja 

vodi in v njem odloča za to pooblaščena in usposobljena oseba na Zavodu Republike Slovenije 

za šolstvo (v nadaljevanju svetovalec). Za odločanje v postopkih usmerjanja se uporabljajo do-

ločbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek Zakon o splošnem upravnem postopku - ZUP, 

2013), če z ZUOPP-1 (2011) ni drugače določeno. Zavod RS za šolstvo izda odločbo o usmeritvi 

v program vzgoje in izobraževanja in odločitev o usmeritvi utemelji na podlagi ugotovitev in 

strokovnega mnenja KUOPP. Pred izdajo odločbe o usmeritvi mora svetovalec Zavoda RS za 

šolstvo ugotoviti, ali lahko vzgojno-izobraževalni zavod, v katerega je oz. bo OPP vključen, iz-

polnjuje pogoje za sprejem otroka oz. za izvajanje ukrepov, povezanih s posebnimi potrebami 

otroka. Odločba o usmeritvi mora biti izdana v roku 30 delovnih dni od prejema strokovnega 

mnenja. Zoper odločbo o usmeritvi, izdano na prvi stopnji, se lahko vloži pritožba v roku 15 dni 

od njene vročitve. O pritožbi odloča minister.

Zaradi preglednosti poteka postopka usmerjanja predstavljam bistvene elemente tudi shemat-

sko in dodajam kratek opis (Slika 4).

Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja 

Pisno zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja (v nadaljevanju zahteva) vložijo praviloma starši. 

ZUOPP-1 (2011) je pri vlagatelju postopka usmerjanja uvedel možnost, da lahko vlogo poda 

starejši mladoletnik ob dopolnjenih 15 letih starosti sam, pa tudi vzgojno-izobraževalni zavod. 

Vloga učitelja v postopku usmerjanja se lahko izrazi že pred uvedbo postopka, saj lahko starši 

zahtevo oddajo tudi na pobudo učitelja oz. šolske svetovalne službe, če sta učitelj in strokovni 

tim na šoli ugotovila, da učenec kljub vsej pomoči ne napreduje in potrebuje intenzivnejšo 

obliko pomoči in usmeritev. Ta pobuda mora izhajati iz sklepne evalvacijske ocene v IDPP, ki 

je rezultat skrbnega načrtovanja, dokumentiranja in evalviranja dela z otrokom. To pomeni, da 

šola ravna v odnosu do učenca z največjo strokovno odgovornostjo in z največjo možno stro-

kovno odgovornostjo tudi predlaga učenca za usmerjanje v ustreznejši program izobraževanja 

(Vovk-Ornik, 2010).
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Slika 4: Shema poteka postopka usmerjanja

VLAGATELJI

starši, starejši mladoletnik (dopolnjenih 15 let)
vzgojno-izobraževalni zavod ali socialnovarstveni zavod (kadar oceni, da je  

potrebno preveriti ustreznost programa, v katerega je otrok vključen)

ZAHTEVA ZA UVEDBO POSTOPKA USMERJANJA

(vloži se na Zavod RS za šolstvo)
strokovna dokumentacija (zdravstvena, psihološka, pedagoška, specialno pedagoška,  

socialna poročila), poročilo vzgojno-izobraževalnega zavoda, izjava o izvajanju Koncepta dela  
učne težave, zapis pogovora z otrokom, pisno mnenje učitelja o postopku usmerjanja

KOMISIJA ZA USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI (člani)

strokovna dokumentacija, razgovor s starši/z otrokom, razgovor z učiteljem in drugimi strokovnimi delavci,  
pregled otroka, pisno ali ustno mnenje otrokovega učitelja otrok s čustvenimi in vedenjskim motnjami:  

predstavnik CSD–ja in specialist pedopsihiater, Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj OPP

STROKOVNO MNENJE

starši (možnost pripomb na SM), šola (ali izpolnjuje pogoje za sprejem OPP?)

ODLOČBA O USMERITVI

 (prejmejo starši in šola skupaj s strokovnim mnenjem)

INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM

(strokovna skupina, ki jo imenuje ravnatelj)

Pritožba na odločbo (vlagatelji)
(rešuje drugostopenjski organ)
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Strokovna dokumentacija in poročilo vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Vlagatelj mora k zahtevi priložiti strokovno dokumentacijo (zdravstvena, psihološka, specialno 

pedagoška, socialna in druga poročila), ki je nastala na podlagi že opravljene obravnave otroka, 

in poročilo vzgojno-izobraževalnega zavoda. Poročilo praviloma pripravi in zapiše otrokov uči-

telj, razrednik ali (šolska) svetovalna služba. V njem morajo navesti in opisati opažanja o otroku: 

podatke o otrokovih posebnostih, zapisati otrokove značilnosti, značilnosti njegovega razvoja, 

močna in šibka področja, morebitne posebnosti in odstopanja v telesnem, spoznavnem in psi-

ho-socialnem razvoju. Opisati morajo otrokove dosežke v programu, v katerega je vključen, s 

poudarkom tega, kaj otrok zmore in kje ima težave, in sicer na področju osnovnih veščin (branje, 

pisanje in računanje) in pri predmetnih in na posameznih predmetnih področjih. Nadalje sledi 

opis dosedanjega dela z otrokom, ki se nanaša na delo učitelja pri pouku, svetovalne službe, more-

bitno individualno in skupinsko pomoč in pomoč drugih strokovnih delavcev. Učitelj opiše tudi 

napredek otroka glede na začetno stanje, predstavi sodelovanja s starši in predlog glede potrebne 

pomoči in prilagoditev. Vsebino, ki izhajajo iz poročila, lahko strokovno odgovorno izpolni le 

učitelj, ki je strokovnjak za poučevanje in otroka v učnih situacijah tudi dobro pozna. Ob koncu 

poročila predstavi učitelj tudi mnenje o postopku usmerjanja za učenca, ki ga poučuje. 

Zapis pogovora z otrokom

V del strokovne dokumentacije sodi tudi zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja, 

razen če tega zaradi njegove starosti ali sposobnosti razumevanja okoliščin ni mogoče opraviti. 

O tem presodi strokovni delavec na šoli v nasprotju s prakso na Novi Zelandiji, kjer se pogovor 

z otrokom opravi na podlagi otrokove odločitve. Pogovor opravi učitelj ali strokovna služba 

v vzgojno-izobraževalni ustanovi, ki jo otrok obiskuje. To določilo zakona lahko razumemo tudi 

kot intenco zakonodajalca k aktivnejši vlogi otroka oz. mladostnika kot »eksperta iz izkušenj«. 

Ne nazadnje ZUOPP-1 (2011) omogoča tudi mladostniku, starejšemu od 15 let, da odda vlogo 

za usmerjanje zase. Pomembno je, da odrasli otroku razložijo pomen usmerjanja in pridobitve 

statusa otroka s posebnimi potrebami in da otrok izrazi svoje mnenje, želje, strahove, da pove, 

katere so učinkovite strategije dela in s katerimi pripomočki je pri šolskem delu učinkovit in so 

mu pri delu v pomoč. Opažanja iz prakse kažejo, da pogosto dijaki odklanjajo dodatno strokov-

no pomoč in status dijaka s posebnimi potrebami, saj so pobude za usmerjanje dali odrasli, ne 

da bi mladostniki pri tem izrazili tudi svoje mnenje. Dolčič (2014) ugotavlja, da se zdi odraslim 

pogosto samoumevno, da bodo za otroka poskrbeli njihovi starši in skrbniki, saj je to njihova 
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zakonska dolžnost, pri tem pa se postavlja domneva, ali starši res vedno odločijo v otrokovo 

največjo korist, če tega ne moremo ali ne želimo preveriti (prav tam, str. 61).

Pomen vključevanja učencev s posebnimi potrebami v procese odločanja je izpostavila tudi  

M. Peček (1999). Navedla je številne raziskave iz katerih je izpeljala, da je za uresničevanje pe-

dagoškega diskurza in odločitve o tem, kje in kako naj bi se šolal učenec, vedno bolj uveljavljeno 

mnenje, da morajo pri tem sodelovati starši in predvsem učenci sami, s čimer se postavlja v 

ospredje tudi diskurz o pravicah (prav tam, str. 357–376). To določilo zakona lahko razumemo 

kot intenco zakonodajalca k bolj aktivni vlogi otroka oz. mladostnika kot »eksperta iz izkušenj« 

in hkrati uresničevanja KPI (2008), ki določa, da imajo »invalidni« otroci enako kot drugi pravi-

co svobodno izraziti svoje mnenje o vsem, kar je povezano z njimi, pri čemer se njihovo mnenje 

upošteva glede na njihovo starost in zrelost. 

Izjava šole o izvajanju Koncepta učne težave v osnovni šoli 

Pri skupini učencev z učnimi težavami (in domnevnimi primanjkljaji na posameznih podro-

čjih učenja) mora vzgojno-izobraževalni zavod pred uvedbo postopka usmerjanja upoštevati 

pet osnovnih stopenj pomoči. Udejanjanje petstopenjskega modela pomoči mora biti razvidno 

iz priložene dokumentacije. Šola mora priložiti k poročilu vzgojnega in izobraževalnega zavoda 

tudi izvirni delovni projekt pomoči (v nadaljevanju IDPP), ki vsebuje dogovorjeno zaporedje 

nalog in odločitev pri pomoči učencu, in zapis vseh udeleženih v projektu, o njihovih prispevkih 

in učenčevih uspehih. Nosilec IDPP-ja je praviloma otrokov učitelj in/ali razrednik, ki skupaj z 

učencem soustvarja novo paradigmo na področju vzgoje in izobraževanja (Magajna, Čačinovič 

Vogrinčič, et al., 2008, str. 72).

Postopek priprave strokovnega mnenja na KUOPP

Člani KUOPP na podlagi obstoječe dokumentacije o otroku, morebitnega pogovora z vlaga-

teljem in po potrebi tudi na podlagi pogovora oz. pregleda otroka izdelajo strokovno mnenje. 

Strokovna podlaga za umestitev otroka v eno izmed skupin otrok s posebnimi potrebami so 

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami 

(2014), ki natančno opišejo specifične značilnosti posameznih skupin in podskupin otrok s po-

sebnimi potrebami. Definicije posameznih skupin, ki se med seboj prekrivajo, predstavljajo tudi 

pomembno težavo pri identifikaciji posameznih skupin. Za opredelitev posameznega učenca v 
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neko skupino je identifikacija pomembna, ni pa v neposredni zvezi z ugotavljanjem njegovih 

potreb, ki pa so lahko različne med pripadniki iste skupine, saj je pomembno otrokovo funkci-

oniranje, in ne ovira, primanjkljaj oz. motnja (Opara et al., 2010, str. 45). 

Strokovno mnenje

KUOPP izdela strokovno mnenje, ki vključuje osnovne podatke o otroku, sintezo mnenj vseh 

članov, opredelitev vrste in stopnje primanjkljaja, ovire oz. motnje, usmeritev v ustrezen pro-

gram in ustrezno ustanovo, po potrebi pa tudi opredelitev dodatne strokovne pomoči, prilago-

ditve prostora in opreme, spremljevalca, pripomočke in druge pravice, ki otroku pripadajo na 

podlagi zakonodaje. 

Struktura strokovnega mnenja ohranja medicinski diskurz, saj mora KUOPP otroka umestiti 

v eno izmed skupin otrok s posebnimi potrebami in šele na podlagi tega praviloma opredeliti 

usmeritev v program. V strokovnem mnenju je ključna sinteza mnenj vseh (treh ali več) članov. 

KUOPP mora opisati potek dosedanjega izobraževanja otroka in navesti podatke, ki izhajajo 

iz dosedanje vključenosti. Člani KUOPP praviloma povzemajo tudi mnenje šole, ki ga je mo-

goče razbrati iz poročila o otroku, mnenje otrokovega učitelja in navedbe iz zapisa razgovora z 

otrokom. Poudarek pri zapisu sinteze temelji na otrokovih močnih področjih. Sinteza pa lahko 

vsebuje tudi predloge komisije za morebitno obravnavo otroka oziroma predloge za nudenje 

pomoči in podpore otroku na šoli (npr. nadaljevanje obravnave v šolski svetovalni službi, vklju-

čitev v logopedsko obravnavo ipd.). Sinteza je bistvo strokovnega mnenja, zato je praviloma 

vsebinsko bogata v zapisu. Pri skupini otrok s PPPU, KUOPP poudari v zapisu tudi strokovno 

utemeljitev izvajanja petstopenjskega modela pomoči, na podlagi katerega lahko prepoznamo 

otroka s PPPU. Del zapisa (sinteze) strokovnega mnenja vsebuje tudi predlog prilagoditev pri 

izvajanju programa (didaktično-metodične prilagoditve) in zapis pripomočkov in prilagoditev 

prostora in opreme. 

Prilagoditve so po mnenju M. Kavkler (2010, str. 120) ključne pri izvajanju procesa poučevanja, 

enako velja za pripomočke in prilagoditve prostora in opreme, saj vključujejo podporo in po-

moč, prilagajanje procesa poučevanja in preverjanja znanja, prilagajanje učnega okolja, tehnične 

in učne pripomočke in pomoč strokovnih služb. Vse to pripomore k odpravi in kompenzaciji 

težav pri učencu (prav tam, 2010). Vse navedeno pa je povezano tudi s štirimi področji poseb-

nih potreb otrok (Norwich, 2010; Kavkler, 2011). Če učitelj predlaga učinkovite prilagoditve 
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iz procesa poučevanja in jih opiše v poročilu o otroku, potem posredno sodeluje pri predlogih 

prilagoditev. Ali jih KUOPP kasneje tudi upošteva, pa bom poskušala ugotoviti iz raziskave na 

podlagi analize dokumentacije in pogovora z učitelji in starši. 

D. Sedej Rozman in K. Švajger Savič (2009) pravita, da so se v praksi pojavljala pogosta vpraša-

nja o smiselnosti podrobnega določanja prilagoditev, ki jih učenec potrebuje v izobraževanju. 

Učitelju je mnenje KUOPP zagotovo v pomoč, vprašanje pa je, ali je v odločbi o usmeritvi, ki je 

zavezujoč pravni akt, smiselno zapisati vse prilagoditve, ki so bile kasneje za učitelja in učenca 

dosledno zavezujoče, četudi zaradi napredka otroka morda niso več aktualne ali pa so se po-

javile potrebe po novih prilagoditvah. Z navedbami tovrstnih priporočil se po mnenju avtoric 

posega v avtonomijo šole in učitelja, ki je (oz. bi moral biti) strokovnjak za poučevanje in otroka 

pozna v raznovrstnih učnih situacijah. Zaradi tega menita, da je pogosto dosežena »pasivizaci-

ja« in manjši strokovni angažma šolskih strokovnih delavcev, ki dobijo podrobnejša navodila o 

pedagoškem ravnanju z otrokom. Veliko bolj smiselno bi bilo, da bi bila večja teža na individua-

liziranem programu, ki ga pripravi strokovna skupina na šoli in v katerem bi opredelila potrebne 

prilagoditve in jih tudi spreminjala v skladu z razvojem in napredkom otroka (prav tam, str. 81).

Strokovno mnenje prejmejo otrokovi starši, ki imajo možnost predstaviti pripombe v roku osmih 

dni od prejema strokovnega mnenja, in vzgojno-izobraževalni zavod, v katerega je oz. bo otrok 

vključen. Če imajo starši pripombe na strokovno mnenje, lahko svetovalec zahteva od KUOPP 

dopolnitev strokovnega mnenja, dodatno obrazložitev ugotovitev ali pa ponovno obravnavo 

OPP. Če pa svetovalec oceni, da strokovnega mnenja ni potrebno dopolniti, dodatno obrazložiti 

ali opraviti ponovne obravnave, izda na podlagi strokovnega mnenja odločbo o usmeritvi. 

Odločba o usmeritvi 

Z odločbo se odloči o vzgojno-izobraževalnih potrebah otroka s posebnimi potrebami in o 

usmeritvi v program vzgoje in izobraževanja. Lahko se tudi ugotovi, da usmeritev ni potrebna. 

Če se otroka s posebnim potrebami usmeri, se z odločbo o usmeritvi odloči o:

– vzgojno-izobraževalnih potrebah otroka, 

– programu vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok usmerja,

– o vzgojno-izobraževalnem zavodu, v katerega se otrok vključi,

– o datum vključitve v program ali v vzgojno-izobraževalni zavod.
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V odločbi o usmeritvi so lahko, skladno s strokovnim mnenjem KUOPP, določeni tudi:

– obseg, oblika in izvajalec posamezne oblike dodatne strokovne pomoči,

– pripomočki, prostor, oprema in drugi pogoji, ki morajo biti zagotovljeni za vzgojo in izo-

braževanje,

– začasni ali stalni spremljevalec,

– zmanjšanja števila otrok v oddelku glede na predpisane normative,

– druge pravice, ki izhajajo iz ZUOPP in zakonov s področja vzgoje in izobraževanja, roki 

preverjanja ustreznosti usmeritve (ZUOPP-1, 2011).

V izreku odločbe sicer ni naveden otrokov primanjkljaj, ovira oz. motnja, temveč se ta zapiše 

kasneje v obrazložitvi odločbe. Izrek navaja le usmeritev v program, ki je po mnenju KUOPP 

najustreznejši glede na njegove vzgojno-izobraževalne potrebe. Sama struktura odločbe bi lah-

ko torej nakazovala le usmeritev v program, vendar se kasneje v obrazložitvi odločbe pojavi 

navedba otrokovega primanjkljaja, ovire oz. motnje, ki je poglavitna za usmeritev v program. 

S tem lahko razumemo idejo zakonodajalca za prehod od razvrščanja k usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (Opara et al., 2010, str. 26), ki je bil normativno omogočen s sprejetjem 

ZUOPP (2000). 

Če se starši ne strinjajo z odločbo o usmeritvi, izdano na prvi stopnji, lahko vložijo pritožbo. 

Pritožbo na odločbo lahko predložijo tudi starejši mladoletnik in vzgojno-izobraževalni ali soci-

alnovarstveni zavod v primeru zavrnitve zahteve za začetek postopka usmerjanja in če je bil vla-

gatelj zahteve. Pritožbeni postopek vodi drugostopenjski organ – Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport. Pritožba zoper drugostopenjsko odločbo ni več mogoča, možen pa je upravni 

spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. 

Individualizirani program (IP)

Z izdajo odločbe o usmeritvi se formalno postopek usmerjanja sicer zaključi, nadaljujejo pa se 

aktivnosti za pripravo IP za OPP, ki ga mora vzgojno-izobraževalni zavod izdelati najkasneje v 

roku 30 dni po dokončnosti odločbe. IP je obvezni dokument za vse OPP ne glede na to, v kateri 

program so usmerjeni, in služi med drugim tudi kot povratna informacija o izvajanju in ustre-

znosti programa, v katerega je otrok vključen (Lipec Stopar, 2010, str. 22–23).
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 2.5.5.4 Soudeleženost učitelja v postopku usmerjanja 

Sodelovanje učitelja v procesu usmerjanja formalno določa 23. člen ZUOPP-1 (2011), ki go-

vori, da si mora KUOPP pred odločitvijo pridobiti pisno ali ustno mnenje otrokovega učitelja.  

Na izvedbeni ravni, po usmeritvi, pa je sodelovanje učitelja normativno predvideno pri pripravi 

IP s sodelovanjem v strokovni skupini (37. člen ZUOPP-1, 2011). 

Aktivno sodelovanje učitelja je predvideno tudi pri izvedbi dodatne strokovne pomoči, saj Pra-

vilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (2013) predvidi kot 

eno izmed vrst dodatne strokovne pomoči učno pomoč. To lahko izvajajo tudi učitelji, kar je do-

ločeno v pravilniku, ki določa vrsto izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v osnovni 

šoli (Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu 

osnovne šole, 2013, 2015). Pri vključevanju OPP v zanj najmanj restriktivno okolje je vloga uči-

telja zelo pomembna. Pri tem učitelj potrebuje podporo in ustrezne informacije, ki bi jih lahko 

pridobil tudi z aktivnim sodelovanjem v postopku usmerjanja. 

To potrjuje tudi raziskava, ki je temeljila na analizi aktualne zakonodaje za otroke s posebnimi 

potrebami iz zornega kota osnovnih šol v Sloveniji. Ugotovljeno je bilo, da si šole želijo podrob-

nejše informacije in več sodelovanja med šolo in KUOPP (Vršnik Perše, 2006).

V obsežni raziskavi, ki je potekala v okviru ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost 

Slovenije 2001–2006 (Magajna, Pečjak et al., 2008), je med drugimi predstavljena tudi analiza 

pogostih oblik sodelovanja osnovnih šol z zunanjimi ustanovami pri obravnavi učencev z 

učnimi težavami. Analiza je pokazala, da spada sodelovanje osnovnih šol s KUOPP med 

pogostejše oblike sodelovanja, čeprav je relativno velik delež anketiranih strokovnih delavcev 

navedel, da ne ve, ali šola sodeluje s KUOPP. Anketirani strokovni delavci so bili v splošnem 

srednje zadovoljni s sodelovanjem z zunanjimi ustanovami, redkeje nezadovoljni. Najmanj 

izkušenj pa so imeli s sodelovanjem (poleg civilnodružbenih organizacij in društev) še z Mi-

nistrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Zavodom RS za šolstvo. Zato je bilo v zaključ-

kih raziskave predlagano, da se na nacionalni ravni vzpostavijo ustrezni sistemski mehanizmi 

strokovne podpore osnovnim šolam tudi pri delu z učenci z učnimi težavami, pri čemer naj bo 

podpora usmerjena v podporo učitelju za individualizirano delo z učencem z učnimi težava-

mi pri pouku (prav tam, str. 213–257). Ali bi lahko to potrebno strokovno podporo za učitelja 

povezali tudi z aktivnim sodelovanjem učitelja v KUOPP, kjer bi učitelj aktivno prispeval s 
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spoznanji o otroku iz vsakodnevne prakse, hkrati pa bi dobil tudi povratne informacije o 

ugotovitvah članov KUOPP?

Malo je raziskav in analiz, ki bi pokazale na mnenje članov KUOPP o sodelovanju učitelja v 

KUOPP. Tudi raziskav, ki bi analizirale postopek usmerjanja in navajale soudeleženost učitelja 

v postopku usmerjanja, je malo.

Kvalitativna raziskava V. Hladnik (2008) na temo usmerjanja otrok s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami/težavami je med drugim obravnavala tudi vprašanje timske sestave KUOPP in spre-

membe, ki so jih v zvezi s tem prinesle že opisane spremembe ZUOPP v letu 2007. Avtorica je 

predvidevala, da ostali člani KUOPP niso dobro sprejeli ukinitve določenih profilov v osnovni 

sestavi KUOPP (učitelja in socialnega delavca). V raziskavi je ugotovila, da je večina intervju-

vancev izpostavila ukinitev vsaj enega profila (učitelja ali socialnega delavca) v stalni sestavi 

KUOPP in to ukinitev ocenila kot negativno. Člani KUOPP so izpostavili predvsem pomanjka-

nje informacij šole in podatkov o družini, čeprav priznavajo alternativne možnosti za pridobitev 

teh informacij (Hladnik, 2008; Hladnik in Kobolt, 2011). 

Zavod RS za šolstvo je aprila 2012 pripravil vprašalnik za sodelujoče v KUOPP. Anketiranje je 

bilo izvedeno s spletno anketo. Njen splošni cilj je bil ugotoviti mnenja sodelujočih v KUOPP o 

dosedanjem načinu dela in primerjati odgovore glede na njihove vloge. Specifični cilji so bili po-

stavljeni glede na vlogo posameznega sodelujočega, ki jo opravlja v KUOPP, in sicer predsedni-

ka komisije, predsednika senata in člana komisije. Eno izmed vprašanj, ki se je nanašalo na člane 

KUOPP, je bilo tudi mnenje o prisotnosti predstavnikov šol/vrtcev/zavodov na sejah senata: kar 

78 % članov, ki so odgovorili na vprašalnik, je menilo, da je prisotnost predstavnika šole/vrtca/

zavoda na sejah senata potrebna le v določenih primerih (ki jih sicer niso natančno navedli) 

in ni potrebna vedno. Člani KUOPP torej menijo, da možnost povabila k sodelovanju na seji 

senata v posameznih primerih zadostuje in da stalna prisotnost ni potrebna. Prisotnost učitelja 

na seji senata pomeni tudi dodatno časovno obremenitev senata, saj v tem primeru obravnava 

primera pomeni tudi dodaten čas. Glede na obremenjenost posameznih senatov s številom pri-

merov je lahko mnenje članov vezano tudi na to dejstvo, hkrati pa lahko to povežem z diskur-

zom profesionalizma, za katerega je značilno priznavanje določene stroke, bodisi psihološke, 

zdravniške bodisi specialno pedagoške, ki najbolje ve, kaj je v otrokovo največjo korist. Člani 

KUOPP so torej sporočali, da je njihova strokovna presoja odločujoča in učiteljevo mnenje po-

trebujejo le v določenih primerih. Hkrati pa smo v raziskavi Analiza izvajanja programa »prila-
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gojeno izvajanje z dodatno strokovno pomočjo« za otroke s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja v osnovni šoli (Švajger Savič K., Vovk-Ornik N. , Ložar D., Rogelj S., Deutsch, T., 2014), ki 

je bila pripravljena na Zavodu RS za šolstvo, pridobili mnenje strokovnih delavcev o pridoblje-

nih informacijah članov KUOPP. Vse tri sodelujoče skupine, tako ravnatelji, svetovalni delavci 

kot učitelji, so jasno izrazile potrebo po strokovni podpori pri delu z učenci s PPPU. Pogrešajo 

tako podporo članov KUOPP kot tudi zunanjih ustanov pred usmeritvijo in po njej. Avtorica 

K. Švajger Savič (2014) je predvidevala, da bo spremembo prinesla prav določba v spremenjeni 

zakonodaji, po kateri strokovno mnenje za učenca prejme tudi šola (prav tam, str. 20–21). 

Vprašam se lahko, ali ta odgovor vendarle kaže potrebo učiteljev po bolj intenzivnem sodelo-

vanju pri usmerjanju učenca s posebnimi potrebami ali zgolj pridobitev dodatnih »napotkov«, 

»receptov« za delo z učencem. Zgovoren je tudi podatek, da je na vprašanje, kako najpogoste-

je učitelji sodelujejo v postopku usmerjanja učencev s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja (PPPU), kar 81,8 % vseh anketiranih učiteljev odgovorilo, da nikoli ne sodelujejo na seji 

senata KUOPP. Ti odgovori se ujemajo z odgovori članov KUOPP, ki so menili, da sodelovanje 

predstavnika šole ni potrebno v vseh primerih; iz tega bi lahko sklepala, da zato pogosto niti ne 

predlagajo sodelovanja učitelja na seji senata. 

Kako pa vendarle sodelujejo učitelji v postopku usmerjanja? Na podlagi ankete (Švajger Savič, et 

al., 2014) je bilo ugotovljeno, da sodelovanje razrednih učiteljev v postopku usmerjanja temelji 

predvsem na seznanitvi staršev z možnostjo uvedbe postopka usmerjanja, pojasnilu staršem 

glede potrebnosti postopka in sodelovanju pri pripravi poročila o otroku. Pokazale so se razlike 

med predmetnimi in razrednimi učitelji, saj prvi redko seznanijo starše z možnostjo uvedbe 

postopka usmerjanja, jim pojasnijo potrebnost postopka usmerjanja in redko oz. nikoli ne so-

delujejo pri pripravi poročila o otroku. Razlike med razrednimi in predmetnimi učitelji lahko 

pojasnimo tudi s tem, da se več otrok s posebnimi potrebami prepozna in usmeri v obdobju 

prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja (v nadaljevanju VIO), medtem ko se na predmetni 

stopnji oz. v drugih dveh VIO praviloma preverja ustreznost usmeritve, kar dejansko pomeni, 

da so starši z usmerjanjem že dobro seznanjeni. Presenečajo odgovori predmetnih učiteljev gle-

de (ne)sodelovanja pri pripravi poročila o otroku, saj je to del strokovne dokumentacije, ki ga 

mora posredovati šola v postopku usmerjanja. 

V Sloveniji je bil izveden v letu 2010 prvi celoviti poskus evalvacije področja vzgoje in izobraževanja 

otrok s posebnimi potrebami – Analiza vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Slo-
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veniji (Opara et al., 2010, v nadaljevanju Analiza). V Analizi so bile izpostavljene med drugim tudi 

težave v sistemu usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Jasno je bila opredeljena potreba po novih 

normativnih ureditvah, ki bi se dotaknile tudi možnosti večje individualizacije postopkov. S tem bi 

povečali na eni strani odgovornost članov KUOPP, na drugi pa vzpostavili učinkovitejši sistem pre-

poznavanja otrokovih vzgojno-izobraževalnih potreb. V Analizi so bili med drugim tudi kritični do 

prenove zakonodaje v letu 2007, ki je iz postopka identifikacije težav, motenj in primanjkljajev izklju-

čila vzgojitelje in učitelje. V sklepnih ugotovitvah pa je Analiza izpostavljala, da bi bilo na področju 

usmerjanja smiselno definirati postopek usmerjanja na novo in s tem odpraviti nejasnosti in eviden-

tirane pomanjkljivosti zakonskih podlag in dokumentacije. Predvsem pa bi bilo potrebno evalvirati 

dosedanje usmeritve, vsebine in spremljajoče dokumente in vpeljati sistematično spremljanje izvaja-

nja usmeritev, ki bi omogočilo bolj poglobljen vpogled v izvedbeno prakso (prav tam, str. 153). 

I. Pretnar (2012) je v raziskavi, ki se je nanašala na medkulturno analizo stališč učiteljev do 

inkluzije OPP, predlagala, da bi se zaradi večje objektivnosti in hitrejših rešitev preneslo usmer-

janje s pravnih postopkov na vzgojno-izobraževalne postopke šole. Kot še navaja, učitelji me-

nijo, da navodila za delo z OPP pogosto pišejo strokovni delavci, ki nimajo nobene izkušnje 

z delom v razredu in upoštevajo le posameznika, ne pa celo skupino. Za boljšo inkluzivno 

prakso bi morali doseči pretok informacij o otroku s posebnimi potrebami na vseh ravneh. Kot 

predlog izboljšanja inkluzivne prakse navaja, da je potrebno odpraviti razkorak med zakono-

dajo in prakso (enako ugotavlja tudi Ball, 2010) in med drugim omogočiti vpogled učitelja v 

strokovno mnenje KUOPP6 (Pretnar, 2012, str. 152–153). Tako I. Pretnar (2012) kot v Analizi 

(Opara et al., 2010) ugotavljajo, da po zaključku postopka usmeritve ni sistematične evalvacije 

učinkovitosti vzgoje in izobraževanja usmerjenih otrok. Usmerjanje je še vedno (Opara et al., 

2010) enkratno dejanje brez kasnejšega spremljanja, postopek je zamuden, in sicer predvsem 

za otroke v predšolskem obdobju, ki naj bi se jim zagotovila dodatna strokovna pomoč čim 

prej. Normativna ureditev še vedno ne dopušča dovolj individualnega pristopa pri zagotavlja-

nju specifičnih vzgojno-izobraževalnih potreb, saj preveč natančno določa obseg in prilagodi-

tev za določeno skupino otrok s posebnimi potrebami (prav tam, str. 46–58) in ni usmerjena v 

posebne potrebe posameznega OPP. 

6 Ta sprememba je bila uvedena z zadnjo spremembo ZUOPP-1, ko se strokovno mnenje vroča tudi šoli, v katero je oz. 
bo OPP vključen.
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 2.5.5.5 Vloga staršev v postopku usmerjanja in pri pripravi individualiziranega programa

O vlogi staršev v procesu vzgoje in izobraževanja in pomenu sodelovanja med starši in učitelji 

sem pisala v uvodnih poglavjih. Zato se bom v nadaljevanju omejila le na opis vloge staršev v 

postopku usmerjanja. 

Vloga staršev v postopku usmerjanja je opredeljena normativno, saj jim v prvi vrsti daje odgovor-

nost za predložitev pisne zahteve za uvedbo postopka usmerjanja. To odgovornost jim zakon jemlje 

le v primeru, ko odda vlogo oseba, starejša od 15 let. V tem primeru so starši seznanjeni z njeno 

vložitvijo. Če pride med otrokom in starši do kolizije ravnanja, se otroku določi skrbnika za posebni 

primer7, ki ga postavi center za socialno delo v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja.

To določilo je skladno tudi z mednarodnimi dokumenti (Salamanška izjava in KOP), ki izposta-

vljajo pravico otrok do izobraževanja v skladu z otrokovo največjo koristjo. 

Ko starši oddajo vlogo, morajo priložiti tudi strokovno dokumentacijo o že opravljenih obrav-

navah otroka, vključno s poročilom vzgojno-izobraževalne ustanove. To se razlikuje od dose-

danje prakse, ko je poročilo vzgojno-izobraževalne ustanove pridobil svetovalec na ZRSŠ. Nova 

praksa daje staršem možnost vpogleda v poročilo vzgojno-izobraževalne ustanove. Tako lahko 

starši vzpostavijo učinkovito komunikacijo s šolo in se že pred potekom postopka usmerjanja 

pogovorijo s strokovnimi delavci na šoli. Kot navaja K. Švajger Savič v analizi (2014), se pred po-

stopkom usmerjanja skoraj vsi svetovalni delavci v šoli pogovorijo s starši (prav tam, str. 21), kar 

kaže na dobro medsebojno sodelovanje vseh vpletenih. Tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževa-

nju v Republiki Sloveniji (Krek in Metljak, 2011) so posebej izpostavljene obveznosti strokovnih 

delavcev v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, da starše OPP pravočasno seznani z možnostmi 

vzgoje in izobraževanja njihovega otroka in z njihovimi pravicami in dolžnostmi. Staršem mo-

rajo strokovni delavci posredovati celovito informacijo o otroku, ki se nanaša na otrokov napre-

dek oz. učne dosežke, sposobnosti in ravni prilagojenega vedenja otroka, vzgojno-izobraževalne 

potrebe otroka, značilnosti različnih vzgojno-izobraževalnih programov, možnosti za nadaljnje 

izobraževanje in zaposlitev, pravice, ki izhajajo iz socialnega in zdravstvenega varstva, in druge 

pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz zakonodaje (prav tam, str. 309).

7 Skrbnik za posebni primer se postavi takrat, kadar je to potrebno zaradi varovanja pravic in koristi posameznika. 
Posebni skrbnik se tako določi mladoletniku, nad katerim starši izvršujejo roditeljsko pravico in so njihove koristi v 
navzkrižju. Tak skrbnik se imenuje kolizijski skrbnik. Pridobljeno s spletne strani: http://www.druzinsko-pravo.si/
skrbnistvo/skrbnistvo-posebne-primere, 28. 1. 2016.
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Za zagotovitev utemeljenosti strokovnega mnenja in usklajenosti z dejanskim stanjem obrav-

navanega otroka lahko v postopku priprave strokovnega mnenja član KUOPP opravi pogovor s 

starši in z otrokom, če je to potrebno. 

Ko je strokovno mnenje izdelano, imajo starši pravico predstaviti pripombe o strokovnem mne-

nju v postopku pred izdajo odločbe o usmeritvi. Po izdani odločbi pa imajo tudi pravico do 

pritožbe. Če vzgojno-izobraževalni zavod ne more izpolnjevati pogojev za sprejem otroka, se 

lahko v sodelovanju s starši določi drug najustreznejši vzgojno-izobraževalni zavod, ki izpolnju-

je pogoje. Starši lahko v primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na ustreznost usmeritve, 

tudi vložijo zahtevo za spremembo usmeritve. Dolžnost staršev pa je, da vključijo otroka s po-

sebnimi potrebami v vrtec in šolo, kot je to odločeno z odločbo o usmeritvi, sicer sledi ukrep. 

Torej starši nimajo možnosti izbire oz. imajo zgolj legitimno pravico posredovati pritožbo na 

odločitev o usmeritvi otroka. Pri tem se sprašujem, ali je način varovanja otrokove največje 

koristi skladen s cilji in načeli vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami – s sode-

lovanjem staršev otrok v postopku usmerjanja. V t. i. partnerskem modelu sodelovanja obstaja 

delitev ekspertnosti in nadzora z namenom zagotoviti optimalno izobraževanje za OPP, k čemur 

enakovredno prispevajo tako starši kot strokovni delavci. To zakonsko določilo pa nakazuje t. i. 

laični (Novljan, 2004) oz. ekspertni model (Hornby, 2000, v Kalin, et al., 2009), kjer so strokovni 

delavci v vseh vidikih vzgoje in izobraževanja otrok eksperti, starši pa le sprejmejo informacije 

in napotke in so potisnjeni v podrejeno in odvisno vlogo (prav tam, str. 51). Pri tem je jasno 

zaznati značilnosti diskurza profesionalizma, »/…/ ki nadzira proces ocenjevanja in usmerjanja 

in tako utrjuje »specialno šolstvo« /…/« (Kirp, 1983, v Fulcher, 1989, str. 159). 

Resman (2003) navaja, da bi morali odločitev o tem, ali se bo otrok šolal v šoli z bolj inkluziv-

nimi pogoji ali pa se bo vključil v segregirane oblike izobraževanja, prepustiti staršem. Meni, 

da je načelo prostovoljnosti bistveno, izvira pa iz deklarirane pravice in odgovornosti staršev 

za otrokov razvoj in izobraževanje. Za uresničevanje te pravice pa bi morali staršem ponuditi 

razvejano mrežo šol, ki bi jim ponudila objektivne možnosti za uresničevanje odgovornosti za 

izobraževanje in vzgajanje njihovih otrok (prav tam, str. 81).

Eden izmed naslednjih korakov po usmeritvi za nadaljnje delo z OPP je tudi ustrezno načrtova-

nje, ki je povezano s pripravo IP, za katerega je zadolžena strokovna skupina na šoli. ZUOPP-1 

(2011) je določil vključenost staršev in OPP v pripravo in spremljanje IP. K. Švajger Savič (2014) 

je navedla, da so v analizi odgovori svetovalnih delavcev kazali, da je bila manj kot polovica star-
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šev aktivno vključena v načrtovanje IP. Zaključuje, da bi bilo potrebno delež staršev povečati, saj 

so ti s svojimi informacijami o otroku lahko dragoceni sogovorniki pri pripravi načrta dela (prav 

tam, str. 23). O vlogi staršev pri pripravi individualiziranega programa so pisali številni avtorji 

(Končar, 2003; Pulec Lah; 2002, 2004, 2005, 2008; Jurišić, 2008). S. Pulec Lah (2008) pravi, da bo 

individualiziran program zaživel v razredu le, če bosta učitelj in starši dejavna člana strokovne 

skupine. Učitelj kot glavni izvajalec tega procesa pozna materialne danosti v okolju, razredno 

dinamiko, otrokovo funkcioniranje v razredu oz. skupini. Starši pa lahko izpostavijo vse svoje 

probleme, izzive in pričakovanja (prav tam, str. 131). Tudi Resman (2003) meni, da individua-

liziranih programov ni mogoče oblikovati brez učitelja, ki bi moral imeti toliko metodološkega 

in metodičnega znanja, da bo sposoben programiranja učnega in razvojnega dela učencev (prav 

tam, str. 79). Sodelovanje s starši, še posebej s starši otrok s posebnimi potrebami, je del učitelje-

vega dela in njegovih odgovornosti. Starši običajno niso strokovnjaki na področju izobraževa-

nja, vendar imajo z vsakodnevnim delom z otrokom ogromno izkušenj in informacij, ki lahko 

učitelju koristijo pri razumevanju dela z učencem. Pomembno je, da si s pomočjo učinkovitih 

strategij komuniciranja starši in učitelj te informacije tudi izmenjajo.

Sama zakonodaja torej daje kar nekaj obveznosti in pravic staršem za (aktivno) sodelovanje v 

postopku usmerjanja. Tako kot učitelji so tudi starši formalno vključeni v proces usmerjanja, 

postavlja pa se vprašanje, ali imajo starši možnost vplivati na izbiro glede vključitve otroka v 

vzgojno-izobraževalno ustanovo, saj niso neposredno vključeni v proces ocenjevanja otrokovih 

vzgojno-izobraževalnih potreb. Končna odločitev glede usmeritve pa je v rokah KUOPP. O tem, 

kako se to udejanja v praksi in ali imajo starši res možnost aktivnega sodelovanja pri odločitvah 

glede vključevanja in šolanja otroka, pa nisem zasledila nobene raziskave. 

 2.6 UGOTOVITVE TEORETIČNEGA DELA IN IZHODIŠČA ZA EMPIRIČNO 
RAZISKAVO 

V teoretičnem delu doktorskega dela sem govorila o konceptih, ki se ukvarjajo z vprašanjem 

pravičnega šolanja. Inkluzija preči ideje teoretičnih konceptov, saj v ospredje postavlja zmanjše-

vanje vseh izključevalnih postopkov. Osnova zanjo je v teoriji postmodernizma, ki je v ospredje 

postavila prav prizadevanje za otrokove pravice in multikulturne ideje, poudarila je priznava-

nje individualnih razlik med posamezniki in hkrati ohranjanje njihove identitete. Na področju 

razumevanja in razvoja posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb in inkluzivne prakse je veliko 
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različnih teorij in pristopov, ki poskušajo razložiti klasifikacijo in modele prepoznavanja z raz-

ličnih vidikov, od t. i. patognomonično-simptomatskega (Sarason in Doris, 1979) do bio-psiho-

socialnega (Norwich, 2013), ki poudarja, da potrebe posameznika niso zgolj medicinske narave, 

temveč mnogo širše – socialne, izobraževalne in funkcionalne. Najbližji sodobnemu razumeva-

nju inkluzivne prakse je socialnointegrativen model (Magajna, 2011a), ki je uveljavljen v števil-

nih evropskih državah. Osnova posameznih teorij in modelov pa je iskanje ključne vloge učitelja 

pri prepoznavanju otrokovih vzgojnih in izobraževalnih posebnosti. Vizijo potrebnih sprememb 

na področju usmerjanja je predstavil že pred dobrima dvema desetletjema Galeša (1993), ko je 

poudaril pomembno vlogo učitelja kot najpomembnejšega dejavnika pri otrokovem vzgojno-

izobraževalnem delu. Zato me bo v raziskovalnem delu naloge zanimalo sodelovanje učitelja v 

procesu prepoznavanja otrokovih posebnih potreb, kako se odzove na njih in s kom sodeluje. 

Opara (1998) meni, da so spremembe zakonodaje v Sloveniji sledile sodobnim pristopom s 

tem, ko se je pričelo govoriti o usmerjanju v programe. Po zgledu celovitega funkcionalnega 

modela, v katerem se pojavi človek kot celota in je cilj diagnosticiranja pripeljati ga do ustrezne 

obravnave (tretmana), bi se bilo smiselno zgledovati tudi po sistemu usmerjanja. To pomeni 

usmerjenost v načrtovanje različnih oblik pomoči, prilagoditev in intervencij, spodbujanje v 

smislu reedukacije, kompenzacije in rehabilitacije in ne biti usmerjen le v primanjkljaj, oviro 

oz. motnjo (prav tam, str. 69). To pa postavlja v ospredje t.i. pedagoški diskurz (Fulcher, 1989), 

v katerem ima glavno vlogo učitelj. ZUOPP-1 (2011) navaja tudi Kriterije za opredelitev vrste in 

stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, ki so zasnovani na t. i. psi-

ho-medicinski paradigmi (Skidmore, 2004), saj navajajo natančne opise devetih skupin otrok 

s posebnimi potrebami. Četudi je zakonodajalec v ZUOPP-1 (2011) pustil odprte možnosti za 

izjemne primere, pri čemer ni osnovno vodilo otrokov primanjkljaj, ovira oz. motnja, temveč 

otrokova največja korist (13. člen Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje 

otrok s posebnimi potrebami, 2013), še vedno ohranja skupine OPP. Pri tem je pomembno pou-

dariti, da je program, v katerega se bo vključeval otrok, še vedno koncipiran za t. i. večinsko po-

pulacijo učencev, in postavlja se vprašanje ustreznosti programa, v katerega bi bil OPP vključen. 

V teoretičnem delu sem ugotovila, da je v obstoječi zakonodaji namreč še vedno moč zaslediti, 

da je prisoten v sistemu usmerjanja medicinski diskurz in profesionalizem. O tem govori sestava 

KUOPP, saj so člani še vedno strokovnjaki iz različnih področij – psihologije, zdravstva, specialne 

in rehabilitacijske pedagogike, učitelj pri tem nima aktivne vloge. Merilo za usmeritev v program 

so praviloma otrokove težave, ki izhajajo iz primanjkljaja, ovire oz. motnje, in ne dejanske otro-
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kove vzgojno-izobraževalne potrebe, kar utrjuje medicinski model. Zato bom v empiričnem delu 

naloge ugotavljala, v kolikšnem deležu aktivno sodeluje pri prepoznavanju otrokovih posebnih 

potreb učitelj, katere ugotovitve in spoznanja učitelja KUOPP upošteva pri pripravi strokovnega 

mnenja in na kakšen način jih pridobi. Zanimalo me bo, kateri diskurz lahko pri tem potrdim. 

Zakonodaja na področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami sicer poskuša udejanjati ci-

lje in načela, ki sledijo vsem evropskim dokumentom, ki jih je na deklarativni ravni podpisala 

tudi naša država. V zakonodaji kot tudi v Beli knjigi (Krek in Metljak, 2011) lahko zasledimo 

zahtevo po integraciji/inkluziji OPP. ZUOPP-1 (2011) uvodoma navaja načela in cilje, ki so v 

praksi pogosto težko dosegljivi oz. se ne uresničujejo v polni meri (Kavkler, 2015). Pri tem pa se 

lahko vprašamo, ali so v rednih šolah za otroke s posebnimi potrebami sposobni zagotoviti tudi 

vse ustrezne pogoje za vključitev. Predstavljeni statistični podatki v tujini in v Sloveniji kažejo 

na trend vključevanja vse bolj heterogene populacije otrok v večinske šole. To zahteva ustrezno 

izobraževanje učiteljev, ki vpliva na njihove kompetence, ustrezno didaktično-metodično uspo-

sobljenost, vrednote in naravnanost do učencev s posebnimi potrebami, ki so ključnega pomena 

pri spodbujanju in udejanjanju inkluzivne prakse (Lesar, 2009). 

Raziskave (Peček in Lesar, 2006; Schmid in Čagran, 2011; Vrhovnik, 2013) so pokazale, da poleg 

vrste otrokovih posebnih potreb vpliva na učiteljevo stališče še pomanjkljivo znanje za delo z 

OPP. Številne študije opisujejo, kako sodelovanje učitelja pri odkrivanju OPP vpliva na njego-

va stališča (Stanovich in Jordan, 1998; Avramidis in Norwich, 2002; Jelas, 2000; Flem, Moen 

in Gudmundsdottir, 2000; Scruggs in Mastropieri, 2007). Kompetence si učitelj pridobi tudi v 

interdisciplinarnem sodelovanju z ostalimi strokovnjaki, med katere sodijo tudi člani KUOPP. 

Pri tem je pomembno, da je učiteljeva vloga aktivna in strokovno enakovredna z ostalimi čla-

ni. Za razvijanje pozitivnih stališč učiteljev do vključevanja učencev s posebnimi potrebami je 

pomembno, da bo učitelj za kompetentno delo z učenci imel dovolj védenj in podpore, ne le 

vodstva, temveč tudi sodelavcev in drugih strokovnjakov. Aktivna vloga bi tako učitelja posta-

vila ob bok vsem ostalim strokovnjakom, namesto da čaka na navodila in »recepte«, kako delati 

z otrokom v razredu. To bi lahko razumeli tudi kot neke vrste »pasivizacijo« učiteljeve vloge. 

Zato bom v empiričnem delu raziskave vprašala učitelje, katero specifično znanje je potrebno za 

učinkovito delo z OPP in za sodelovanje v procesu usmerjanja. 

V Sloveniji je od leta 2007 sprejet petstopenjski model Koncept dela: učne težave v osnovni šoli 

(Magajna, Čačinovič Vogrinčič et al., 2008), katerega osnove so v tristopenjskem modelu RTI 



Natalija Vovk Ornik   VLOGA UČITELJA V PROCESU USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

144

odziv na obravnavo. Pri obeh modelih ima v osnovnih stopnjah pomoči ključno vlogo učitelj. 

Navedeni koncept je teoretična podpora za raziskavo, v kateri se temeljito dotaknem tistih otrok, 

ki sodijo v številčno najmanjšo skupino učencev, ki bi morala prehoditi vse stopnje pomoči in 

za katere je na podlagi evalvacije šolskih strokovnih delavcev in učiteljev predlagana najvišja 

stopnja pomoči, to je usmeritev v program. Zato me bo v empiričnem delu raziskave zanimalo, 

kako se učitelj pred usmeritvijo odzove na učenčeve posebne potrebe in na koga se pri prepo-

znavanju le-teh opre. V nadaljevanju me bo zanimalo tudi učiteljevo pričakovanje do usmeritve 

otroka in to, kako učitelj spremeni način dela z otrokom po zaključeni usmeritvi. 

Sistemi izbranih držav nakazujejo raznolike pristope pri identifikaciji in ugotavljanju otrokovih 

posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb (1978, termin uporabljen v Veliki Britaniji, po znanem 

poročilu M. Warnock (Lesar, 2009, str. 27)). Zanimive so bile ugotovitve raziskave na Novi Zelan-

diji (O´Neill, et al., 2009), ki so pokazale, da se učitelji ne čutijo odgovorne za vključevanje učen-

cev s posebnimi potrebami v večinske šole. Podobno je bilo ugotovljeno tudi v Sloveniji v okviru 

raziskovalnega projekta Pravičnost v izobraževalnih sistemih – primerjali vidik (Peček, M., Lesar, 

I., Razdevšek Pučko, C., et al., 2005), kjer se je na vzorcu osnovnošolskih učiteljev pokazalo, da 

se večinoma ne čutijo odgovorne za socialno vključevanje marginaliziranih skupin učencev. Pri 

sistemu identifikacije pa je različnost sistema na Novi Zelandiji in v Sloveniji ta, da je prvi v tem 

sistemu bolj usmerjen v iskanje virov pomoči, in ne tako v diagnosticiranje otrokovih primanj-

kljajev, ovir oz. težav. Ocenjevanje poteka v običajnem okolju otroka s standardiziranimi testi v 

nasprotju z načinom ocenjevanja pri nas, ko to poteka izven običajnega okolja otroka. 

Na Finskem poteka proces identifikacije preko t. i. pedagoške ocene, ki jo opravi otrokov učitelj, 

pri čemer se pred odločitvijo na podlagi pedagoške ocene pridobi še izjavo učitelja o napred-

ku učenca in izjavo o predlaganih podpornih ukrepih za izboljšanje njegovega stanja. Ena iz-

med podobnosti s slovensko zakonodajo je tudi pogovor z otrokom/mladostnikom o postopku 

usmerjanja, ki jo je uvedel ZUOPP-1, zato predpostavljam, da je pri prenovi zakonodaje zako-

nodajalec določene rešitve iskal prav v finskem sistemu (npr. učiteljeva izjava, pogovor z otro-

kom o postopku usmerjanja), pri čemer sistem na Finskem temelji na ocenjevanju otrokovih 

vzgojno-izobraževalnih potreb na podlagi pedagoške ocene, in ne na določanju primanjkljajev, 

ovir oz. motenj. Podobno je tudi v Angliji, kjer je ocenjevanje kontinuiran proces, ki poteka v 

daljšem časovnem obdobju, pri čemer je v ospredju socialno-integrativni model ocenjevanja, ki 

ga kot prevladujočega v Evropi navaja tudi L. Magajna (2011b). 
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V nasprotju s sistemom v Sloveniji je vloga učitelja v prepoznavanju otrokovih posebnih vzgoj-

no-izobraževalnih potreb v nekaterih drugih evropskih državah (Anglija, Finska, Norveška, Av-

strija, Nemčija) bistveno bolj poudarjena. Povsod sodeluje v ugotavljanju otrokovih posebnih 

potreb učitelj. Pomen t. i. multidisciplinarnega tima, v katerem je poudarjena vloga učitelja, 

ki otroka poučuje, opisuje več avtorjev (Pierangelo, 2004; Haager in Klingner, 2005; Clement 

Morrison, 2008; Pretnar, 2012). Obvezen član multidisciplinarnega tima je otrokov učitelj, či-

gar vloga je predstaviti informacije o otrokovem delu v razredu, prilagoditvah, opisu učinkov 

posameznih metod, vključujoč otrokove izdelke. Podobne ugotovitve je pokazal projekt medna-

rodnega pregleda postopkov, ki se uporabljajo za diagnosticiranje in oceno posebnih vzgojno-

izobraževalnih potreb v Evropi - DAFFODIL (Dynamic Assessment of Functioning and Oriented 

at Development and Inclusive Learning, 2012, v nadaljevanju DAFFODIL). 

V Sloveniji so starši in učitelji formalno sicer vključeni v proces usmerjanja, končni predlog pa 

se oblikuje v okviru KUOPP. Pri pripravi strokovnega mnenja lahko KUOPP upošteva pisno 

ali ustno mnenje otrokovega učitelja, praviloma se opravi tudi pogovor s starši otroka in z otro-

kom samim. Formalne možnosti odločanja o usmeritvi pa tako starši kot učitelji torej nimajo.  

V teoretičnem delu raziskave sem ugotovila, kakšen je pomen vključevanja staršev v šolsko delo, 

saj to spodbuja otrokov razvoj, njihovo sodelovanje pa vpliva na učenje in učne dosežke otrok.  

To potrjujejo številne domače (Kalin in Peček, 2012; Intihar in Kepec, 2002; Magajna, Pečjak et 

al., 2008; Peklaj, 2008) in tuje empirične raziskave (Henderson in Berla, 1994, Gonzales-De-

Hass, 2005, Pomerantz et al., 2007, v Kalin et al., 2007). Tudi projekt DAFFODIL (2012) je po-

kazal, da je odgovornost za oceno OPP tudi v rokah šole in staršev. Tudi v Belgiji, na Švedskem 

in Portugalskem so po prenovi sistema usmerjanja starši in učitelji del procesa ocenjevanja 

otrokovih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb. 

Zato sem v empirični del raziskave vključila tudi starše OPP. Ker je iz sistema usmerjanja v Slo-

veniji razvidno, da imajo starši pravice in obveznosti tudi v postopku usmerjanja, so me zani-

mali njihovo mnenje o vključenosti v postopek usmerjanja, njihova pričakovanja od usmeritve 

in mnenje o učiteljevi vlogi. Na podlagi empiričnih raziskav v slovenskem prostoru (Šteh, 2008; 

Kalin et al., 2009) predvidevam, da starši in učitelji med seboj sodelujejo, četudi sodelovanje 

kaže na t. i. ekspertni model sodelovanja (Hornby, 2000). V primerjavi s starši iz nekaterih osta-

lih evropskih držav, ki so bili vključeni v projekt Ugotavljanje izobraževalnih potekov v Evropi, so 

slovenski starši celo zelo vpleteni v šolsko delo otrok, kar kaže na posebno kulturo starševanja v 

sodobni družbi (Ule, 2015). V empiričnem delu raziskave bom spraševala starše o sodelovanju 
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z učiteljem pred postopkom usmerjanja, kako je učitelj prilagajal poučevanje otroka in kaj me-

nijo o učiteljevi vlogi v procesu usmerjanja. Zanimalo me bo tudi mnenje staršev o učiteljevem 

poučevanju OPP po usmeritvi. 

Proces prepoznavanja otrokovih vzgojno-izobraževalnih potreb v številnih državah je podvr-

žen različnim diskurzom, vse bolj pa se uveljavljata t. i. pedagoški diskurz in socialni model 

vključevanja otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalni potrebami. To pomeni, da so prepoznani 

primanjkljaji, ovire oz. motnje drugotnega pomena, saj je vse bolj v ospredju ustrezen program, 

ki bo lahko otroku zagotovil najboljše pogoje za vzgojo in izobraževanje. Pri tem pa je vse bolj 

pomemben učitelj, ki ima ključno vlogo pri izvajanju vzgojnega in izobraževalnega procesa 

(Kroflič, 2002). Z empiričnim delom raziskave želim torej analizirati vlogo učitelja v procesu 

usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in ugotoviti, kakšno je mnenje in pogled staršev na 

postopek usmerjanja in učiteljevo vlogo v njem.
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 3 EMPIRIČNI DEL

 3.1  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Osrednji raziskovalni problem je povezan s pridobivanjem in raziskovanjem informacij o obrav-

navi OPP v procesu usmerjanja in aktivnem sodelovanju učitelja. Ugotoviti želim, kako se uči-

telji odzivajo pred usmeritvijo na otrokove posebne potrebe, na koga se oprejo pri prepozna-

vanju otrokovih težav in kako ocenjujejo svojo vlogo v postopku usmerjanja. Zanimalo me je, 

kako učitelji prenašajo spoznanja in ugotovitve iz usmeritve v vsakodnevno poučevalno prakso. 

Spoznati želim tudi njihove ocene kompetenc in védenj, ki lahko vplivajo na usmeritev otroka. 

Nadalje želim ugotoviti, na kakšen način in od kod črpajo člani KUOPP vsebino informacij o 

otroku, ki jih da učitelj. Zanimal me je tudi prevladujoči diskurz v postopku usmerjanja (me-

dicinski ali pedagoški). Empirično raziskovanje je usmerjeno tudi v pridobitev mnenja staršev 

o postopku usmerjanja. Ugotoviti želim, kako starši doživljajo učiteljevo odzivanje na otrokove 

posebne potrebe, postopek usmerjanja in kako ocenjujejo sodelovanje učitelja v njem.

 3.2  CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Osnovni cilj raziskave je ugotoviti, kako so obravnavani otroci v postopku usmerjanja in kako 

pri tem sodeluje učitelj.

Delni cilji so:

– analizirati način obravnave otrok v postopku usmerjanja s poudarkom na sodelovanju 

učitelja;

– ugotoviti, katere so tiste učiteljeve kompetence in védenje o učencu s posebnimi potrebami, 

ki lahko pomembno prispevajo k odločitvi v postopku usmerjanja; 

– ugotoviti način pridobivanja in vsebino informacij o otroku, ki jih učitelj prispeva v po-

stopku usmerjanja; 

– raziskati, kako učitelj prenaša spoznanja v postopku usmeritve v vsakodnevno poučevalno 

prakso; 

– ugotoviti diskurz, ki je v postopku usmerjanja prevladujoč; 

 – oblikovati predlog sistemskih rešitev, ki bi temeljil na interdisciplinarnem timskem mode-

lu obravnave otroka in pomenu informacij v izobraževalnem procesu.
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Na podlagi opredeljenega problema in ciljev raziskave sem si zastavila naslednja raziskovalna 

vprašanja:

1. Kako se učitelj v procesu poučevanja pred usmeritvijo odzove na otrokove posebne 

potrebe?

2. Kakšen je delež obravnavanih otrok v postopku usmerjanja, pri katerih aktivno sodeluje 

otrokov učitelj?

3. Katere spoznanja učitelja KUOPP upošteva pri pripravi strokovnega mnenja?

4. Kakšna naj bi bila po učiteljevem mnenju njegova vloga v KUOPP in katere pomembne 

informacije o otroku lahko prispeva in so pomembne pri odločitvi za usmeritev?

5. Katera spoznanja v procesu usmeritve so najbolj ključna in koristna informacija za učite-

ljevo vsakodnevno prakso v razredu?

6. Kakšna so pričakovanja učitelja glede usmeritve otroka?

7. Kako se spremeni način dela učitelja po usmeritvi otroka?

8. Katero specifično znanje učitelja je potrebno tako za učinkovito delo z učencem s poseb-

nimi potrebami v razredu kot za aktivno sodelovanje v procesu usmerjanja? 

9. Kako starši ocenjujejo učiteljevo odzivanje na otrokove posebne potrebe in sodelovanje 

v postopku usmerjanja?

10. Kateri diskurz (medicinski ali pedagoški) je v procesu usmeritve mogoče ugotoviti?

 3.3  METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Tabela 13: Prikaz raziskovalnih vprašanj, metod zbiranja podatkov in uporabljenih virov

RV Raziskovalna vprašanja Metoda zbiranja 
podatkov

Viri informacij  
(dokumenti, učitelj, starši) 

RV 1 Kako se učitelj v procesu poučevanja 
pred usmeritvijo odzove na otrokove 
posebne potrebe?

Analiza 
dokumentacije

Mnenje učitelja o postopku 
usmerjanja,
izvirni delovni projekt pomoči (IDPP)

Delno strukturirani 
intervju

Učitelj

RV 2 Kakšen je delež obravnavanih otrok v 
postopku usmerjanja, pri katerih aktivno 
sodeluje otrokov učitelj?

Analiza 
dokumentacije

Poročilo šole o otroku,
izvirni delovni projekt pomoči (IDPP),
zapis pogovora z otrokom

Delno strukturirani 
intervju 

Učitelj
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RV 3 Katera spoznanja učitelja KUOPP 
upošteva pri pripravi strokovnega 
mnenja?

Analiza 
dokumentacije

Poročila članov KUOPP,
strokovno mnenje

RV 4 Kakšna naj bi bila po učiteljevem 
mnenju njegova vloga v KUOPP, katere 
pomembne informacije o otroku lahko 
da in so pomembne pri odločitvi za 
usmeritev?

Delno strukturirani 
intervju 

Učitelj

RV 5 Katera spoznanja v procesu usmeritve 
so najbolj ključna in koristna informacija 
za učiteljevo vsakodnevno prakso v 
razredu?

Delno strukturirani 
intervju 

Učitelj

RV 6 Kakšna so pričakovanja učitelja glede 
usmeritve otroka?

Delno strukturirani 
intervju 

Učitelj

RV 7 Kako se spremeni način dela učitelja po 
usmeritvi otroka?

Delno strukturirani 
intervju 

Učitelj

RV 8 Katero specifično znanje učitelja je 
potrebno tako za učinkovito delo z 
učencem s posebnimi potrebami v 
razredu kot za aktivno sodelovanje v 
procesu usmerjanja?

Delno strukturirani 
intervju 

Učitelj

RV 9 Kako starši ocenjujejo učiteljevo 
odzivanje na otrokove posebne potrebe, 
kako ocenjujejo postopek usmerjanja in 
učiteljevo sodelovanje v njem?

Delno strukturirani 
intervju 

Starši

RV 10 Kateri diskurz (medicinski ali pedagoški) 
je v procesu usmeritve mogoče 
ugotoviti?

Analiza 
dokumentacije

Zahteva za uvedbo postopka 
usmerjanja, strokovna dokumentacija 
(pedagoška, psihološka, specialno-
pedagoška, socialna in zdravstvena 
dokumentacija), poročila članov 
KUOPP, strokovno mnenje, odločba o 
usmeritvi

Pri raziskavi sta bili uporabljeni deskriptivna metoda pedagoškega raziskovanja in kvalitativ-

na tehnika zbiranja podatkov. Podatki so bili zbrani z metodo polstrukturiranih intervjujev in 

analizo dokumentacije. Deskriptivna metoda se uporablja pri ugotavljanju razmer v izobraže-

vanju in njegovih dosežkov. Pri tem kot primarni vir uporabljamo najrazličnejšo izobraževalno 

dokumentacijo, dokumentacijo izobraževalcev, učiteljev in drugih oseb, kot sekundarni vir pa 

zgodovinska gradiva, nekdanje učbenike (Sagadin, 1993, 2003, 2004; Mužić, 1999, 2004).

Mesec (1997) označuje kvalitativno raziskavo kot »/…/ raziskavo, pri kateri sestavljajo osnovno 

izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem postopku, besedni opisi ali pripovedi, in v kateri je 

to gradivo tudi obdelano in analizirano na beseden način brez uporabe merskih postopkov /…/« 

(prav tam, str.10). Raziskovalec pri kvalitativni raziskavi zbira podatke različnih vrst, iz raz-

ličnih virov, uporablja različne metode in različne opazovalce in informante. Poleg podatkov 
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iz intervjujev in opazovanja uporablja kot vire podatkov osebne in uradne dokumente, pisma, 

dnevnike, dosjeje primerov… (prav tam, str. 10–22). Kvantitativno metodologijo sem upora-

bila le za preštevanje odgovorov. 

V okviru kvalitativne metodologije sem uporabila tehniko analize dokumentacije in tehniko 

spraševanja. Analizirala sem dokumentacijo, ki je bila priložena k vlogi za usmerjanje (zahte-

va za začetek postopka usmerjanja, poročilo šole o otroku), strokovno mnenje KUOPP, poro-

čila članov KUOPP, odločba in ostalo strokovno dokumentacijo, v katero sodijo zdravstvena, 

psihološka, specialnopedagoška, socialna in druga poročila, ki se nanašajo na utemeljevanje 

posebnih potreb otroka. 

Izvedla sem: 

– polstrukturirani intervju z enim ali dvema učiteljema, ki sta poučevala posameznega OPP 

bodisi pred končnim usmerjanjem, med njim bodisi po njem, in

– polstrukturirani intervju z enim od staršev otroka.

 3.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Vse udeležence raziskave sem pisno nagovorila in povabila k sodelovanju v raziskavi (prilogi 

1 in 2). Pri pripravi poučene (informirane) privolitve sem izhajala iz nekaterih postavk, ki naj 

bi jih vseboval dober informacijski dokument, in sicer: kdo izvaja raziskavo, namen raziskave, 

izhodišča in cilji in trajanje raziskave. Pozorna sem bila, da sem v obvestilu poudarila zaupnost 

podatkov. Navedla sem osebni kontakt in s tem dala udeležencem možnost dodatne razlage.

Najprej sem nagovorila starše otrok iz izbranega vzorca. Vsem sem poslala pisno poučeno pri-

volitev o raziskavi na domače naslove in jih s tem povabila k sodelovanju (priloga 1)8. Informa-

cijo o namenu in ciljih raziskave sem najprej posredovala 90 staršem naključno izbranih OPP.  

Na prvi poziv se je odzvalo le 11 staršev, zato sem informacijo pošiljala ponovno. Na drugi in 

tretji poziv se je odzvalo 18 staršev. Slab odziv lahko pripisujem spremembam, ki so se zgodile 

na področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in so se nanašale na spremembo zakono-

daje v letu 2013. 

8 Vsa pisna soglasja in dopisovanje so hranjena v arhivu za namen raziskave. 
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Po pridobljenem soglasju staršev sem pridobila dokumentacijo otroka iz arhiva dokumentacije, 

nastale v postopku usmerjanja, ki ga ureja in vodi Zavod RS za šolstvo. 

Nato sem nagovorila ravnatelje osnovnih šol, ki so jih obiskovali otroci iz izbranega vzorca, in 

sicer tako, da sem jim poslala obvestilo in s tem informirala šolo o pridobljenem soglasju star-

šev. Ravnatelje sem obvestila o raziskavi in k sodelovanju povabila tudi otrokovega učitelja oz. 

učitelje (priloga 2). Odzivnost ravnateljev na poslano obvestilo je bila različna. Pri večini sem 

nekaj časa čakala na njihove odgovore. Običajno sem jih kasneje poklicala po telefonu in se nato 

ustno dogovorila za sodelovanje. Od vseh ravnateljev osnovnih šol sem dobila pisne odgovore 

in pristanek učiteljev za sodelovanje.

V naslednji fazi je potekalo usklajevanje terminov pogovorov z učitelji in starši. Pogovori s po-

sameznimi učitelji in starši so bili obojestransko dogovorjeni in usklajeni. Načrtovala sem, da 

bom vse pogovore opravila v prostorih osnovne šole, ki jo obiskuje otrok. S tem sem se posku-

šala čim bolj približati okolju učitelja in staršem. Večino pogovorov sem tako opravila na otro-

kovi šoli, najprej z učiteljem (učiteljema), nato pa še s starši. Tri pogovore s starši sem opravila 

izven šolskih prostorov, enega na otrokovem domu, druga dva pa v službenih prostorih staršev.  

V dveh primerih sta učiteljici najprej odklonili snemanje pogovora na diktafon. Po osebnem 

stiku z njima in pogovoru, v katerem sem še enkrat pojasnila namen snemanja in vrsto razisko-

valnega pristopa, sta s tem tudi soglašali. 

Po opravljenih prvih intervjujih za 10 otrok, ki sem jih opravila z njihovimi učitelji in starši, sem 

ugotovila, da se učitelji pri posameznem otroku hitro menjajo. Ugotovila sem, da se je čas prepo-

znavanja otrokovih težav pričel pri enem učitelju, starši so oddali vlogo za usmerjanje, postopek 

usmerjanja pa se je zaključil v naslednjem razredu. Takrat je otroka poučeval drug učitelj ali pa 

je imel novega razrednika. Zato sem se odločila, da opravim pogovor z obema učiteljema. S tem 

sem pridobila vpogled v razumevanje otroka in njegovih primanjkljajev, ovir oz. motenj od dveh 

oseb. Menim, da to prispeva k večji objektivnosti in zanesljivosti zbranih podatkov. 

Pogovore z učitelji in starši sem opravljala od decembra 2014 do marca 2015 in jih posnela na 

diktafon. Pogovor z učitelji je trajal v povprečju 30 minut, s starši pa praviloma od 15 do 20 

minut. Posneti pogovor sem prepisala (verbatim), kar mi je omogočalo vpogled v prepisane 

odgovore in njihovo kasnejše vključevanje v interpretacijo. Pogovori so potekali v zgodnjem 

jutranjem času (med 7. in 8. uro) ali pred učiteljevim poukom ali pa v času po zaključeni učite-

ljevi obveznosti v razredu (po 13. oz. 14. uri). Nekaj pogovorov sem opravila tudi po 16. uri, v 
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času, ko so učitelji čakali na redne mesečne govorilne ure. Največ težav je povzročala koordina-

cija časa pogovorov z učiteljem in starši, saj so delovne obveznosti enih in drugih zelo različne.  

Ker so pogovori potekali tudi izven središča Ljubljane, se je bilo potrebno pri usklajevanju do-

govoriti še o času mojega potovanja.

 3.5 VZOREC 

V raziskavo so bili vključeni otroci, ki so bili prvič usmerjeni od 1. 9. 2013 do 1. 9. 2014 na 

področju območne enote Zavoda RS za šolstvo Ljubljana. Navedeno obdobje je bilo izbrano 

zaradi uveljavitve novele ZUOPP-1 (1. 9. 2013), ki je uvedla tudi pisno mnenje učitelja o 

otroku. Ob predhodnem pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno, da je z vidika raziskave 

pomembno raziskati in opraviti analizo aktualnega obdobja, v katerem je bila učitelju omo-

gočena aktivnejša vloga.

V vzorec sem zajela vse skupine OPP, razen otrok z motnjami v duševnem razvoju, otrok z mej-

nimi intelektualnimi sposobnostmi in otrok z avtističnimi motnjami. Slednji v času raziskave še 

niso bili uveljavljeni kot samostojna skupina OPP. Otroke z motnjami v duševnem razvoju sem 

izločila iz vzorca, ker se praviloma šolajo bodisi v osnovnih šolah s prilagojenim programom 

bodisi v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in socialno varstvenih 

zavodih. V vzorec tudi nisem vključila otrok z mejnimi intelektualnimi sposobnosti, saj se skla-

dno z veljavno zakonodajo ne usmerjajo več. 

Uporabila sem kvotni način vzorčenja (Vogrinc, 2008), s katerim sem poskušala zagotoviti so-

razmernost značilnosti učencev s posebnimi potrebami glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, 

ovire oz. motnje in glede na zastopanost v osnovni populaciji.

V raziskavo je bilo vključenih 29 otrok, 37 učiteljev in 29 staršev. Skupni vzorec oseb, s katerimi 

sem izvedla individualne polstrukturirane intervjuje, tako znaša 66 udeležencev. 

Glede na to, da smo v raziskavo zajeli učence s prvo usmeritvijo v prvem ali drugem VIO 

(vzgojno-izobraževalnem obdobju) šolanja, je delež pričakovan (izhajajoč iz podatkov o številu 

usmerjenih otrok glede na razred šolanja). Med otroki so tudi 3 učenci, ki v navedenem šolskem 

letu spadajo v tretje VIO šolanja.
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Zaradi težav s pridobivanjem soglasij in številom pogovorov sem se odločila, da te tri učence, 

ne glede na prvotno namero glede izbora obdobja šolanja, ohranim v raziskavi. V nadaljevanju 

podatke predstavljam še v tabelah. 

Tabela 14: Struktura vzorca glede na vrsto primanjkljaja, ovire oz. motnje

Oznaka skupine Primanjkljaj, ovira oz. motnja Število otrok Številčna oznaka otroka (ID)

A1 PPPU 14 4, 5, 7, 12, 13, 15, 16, 17,  
20, 22, 24, 25, 26, 27

A2 VM: PPPU + ČVM + LGO + LGJM + DBO 9 2, 3, 6, 9, 10, 14, 19, 21, 23

A3 DBO + GNO + ZSO + LGJM 6 1, 8, 11, 18, 28, 29

SKUPAJ 29

Legenda: 
 PPPU – otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
 ČVM – otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 
 LGO – lažje gibalno ovirani otroci
 LGJM – otroci z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami
 ZSO – zmerno slabovidni otroci
 DBO – dolgotrajno bolni otroci
 GNO – gluhi in naglušni otroci
 VM – otroci z več motnjami 
 ID – številčna oznaka za otroka je v skladu z dinamiko vrnjenih soglasij staršev, pomeni pa številko 

intervjuja oz. oznako za otroka

Raziskovalni vzorec sem razdelila v tri skupine. V prvi (A1) so otroci s primanjkljaji na posame-

znih področjih učenja. V drugi skupini (A2) so otroci z več motnjami. V tretji (A3) so otroci s sen-

zornimi težavami - zmerno slaboviden otrok, gluhi in naglušni otroci in dolgotrajno bolni otroci.

  3.5.1 Opis prve skupine – otroci s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja (PPPU) – A1

Tabela 15: Temeljne značilnosti vzorca v prvi skupini (spol in vzgojno-izobraževalno obdobje)

SPOL VIO Št. učencev SPOL VIO Št. učencev

DEKLETA

I. 1

DEČKI

I. 1

II. 5 II. 6

III. 1 III. –

SKUPAJ 7 SKUPAJ 7

SKUPAJ 14 OTROK
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Iz tabele je razvidno, da je bilo v prvi skupini (A1) 7 deklet in 7 dečkov. Dva učenca spadata v 

prvo VIO, enajst učencev v drugo VIO in ena učenka v tretje VIO.

Tabela 16: Opis skupine A1 – otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU)

ID Spol POM Razred VIO Opravljen pogovor z učiteljem ∑ Starši ∑

4 Ž PPPU 7. III. razrednik v 6. in 7. razredu 1 1 2

5 M PPPU 6. II. razredničarka v 5. razredu 1 1 2

7 M PPPU 6. II. razredničarka v 5. razredu 1 1 2

12 Ž PPPU 6. II. razredničarka v 4. in 5. razredu 2 1 3

13 Ž PPPU 5. II. razredničarka v 4. in 5. razredu 2 1 3

15 M PPPU 6. II. razredničarka v 4. in 5. razredu 2 1 3

16 Ž PPPU 3. I. razredničarka v 1. in 2. razredu 2 1 3

17 M PPPU 5. II. razredničarka v 4. in 5. razredu 2 1 3

20 M PPPU 3. I. razredničarka v 2. in 3. razredu 1 1 2

22 Ž PPPU 6. II. razredničarka v 5. razredu 1 1 2

24 Ž PPPU 5. II. razredničarka v 3. razredu 1 1 2

25 Ž PPPU 4. II. razredničarka v 4. razredu 1 1 2

26 M PPPU 4. II. razredničarka v 3. razredu 1 1 2

27 M PPPU 6. II. razrednik v 4. razredu 1 1 2

∑ 14 PPPU 19 14 33

Legenda:
 ID – zaporedna številka otroka
 Ž – ženski spol 
 M – moški spol
 POM – primanjkljaj, ovira oz. motnja
 PPPU – primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
 VIO – vzgojno-izobraževalno obdobje
 ∑ – število pogovorov z učitelji in skupno število pogovorov z učitelji in starši

V skupini A1 sem opravila 19 pogovorov z razredniki otrok in 14 s starši. Skupaj torej 33 po-

govorov. Pri petih učencih se je razrednik v času usmerjanja OPP zamenjal, zato sem opravila 

pogovor z obema, tako z učenčevim bivšim razrednikom in z razrednikom v času raziskave.  
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En učitelj je bil profesor likovne pedagogike, ena učiteljica profesorica angleščine, ostalih 12 

učiteljev pa je bilo profesorjev razrednega pouka. 

Dokumentacija, priložena k zahtevi za uvedbo postopka usmerjanja za posameznega otroka v 

skupini A1

Tabela 17: Dokumentacija, priložena k zahtevi za uvedbo postopka usmerjanja – A1

ID  
OTROKA

Mnenje učitelja 
o postopku 
usmerjanja 

Izvirni delovni 
projekt pomoči 

(IDPP)

Mnenje 
psihologa

Mnenje  
SRP

Mnenje in 
priporočilo 

zunanje 
strokovne 
ustanove

Zapis 
pogovora z 

otrokom 

4 X

5 X

7

12

13 X X X X

15 X X

16 X X

17 X X X X

20 X X X

22 X X X

24 X

25 X X X

26 X X X

27 X X

SKUPAJ 7 9 3 1 5 4

V skupini A1 je bilo k poročilu o otroku v sedmih primerih priloženo pisno mnenje učitelja o 

postopku usmerjanja, v devetih primerih Izjava šole o izvajanju koncepta učne težave v osnovni 

šoli - izvirni delovni projekt pomoči (IDPP)9 in v petih primerih mnenje in priporočilo zunanje 

strokovne ustanove. Pri dveh primerih učencev je bilo k poročilu šole o otroku priloženo tudi 

psihološko poročilo in poročilo specialne in rehabilitacijske pedagoginje. Pri štirih otrocih so v 

šoli opravili pogovor z otrokom o postopku usmerjanja. 

9 Obrazec je v prilogi naloge.
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 3.5.2 Opis skupine A2 – otroci z več motnjami

Tabela 18: Temeljne značilnosti vzorca v drugi skupini (spol in vzgojno-izobraževalno obdobje)

SPOL VIO Št. učencev SPOL VIO Št. učencev

DEKLETA

I. 2

DEČKI

I. 3

II. 2 II. 1

III. 1 III. –

SKUPAJ 5 SKUPAJ 4

SKUPAJ 9 OTROK

V drugi skupini (A2) je bilo 5 deklet in 4 dečki. Pet učencev je v času raziskave obiskovalo prvo VIO  

(2. in 3. razred), trije učenci so bili vključeni v drugo VIO (od 4. do 6. razreda), ena učenka pa tretje VIO.

Tabela 19: Opis skupine A2 – otroci z več motnjami

ID Spol POM Razred VIO Opravljen pogovor z 
učiteljem ∑ Starši ∑

2 M LGO in PPPU 2. I. razredničarka v 2. razredu 1 1 2

3 M LGO in ČVM 2. I. razredničarka v 1. razredu 1 1 2

6 M LGJM in PPPU 4. II. razredničarka v 4. razredu 1 1 2

9 Ž LGO in DBO 7. III. razredničarka v 5. razredu 1 1 2

10 Ž PPPU in ČVM 6. II. razredničarka v 4. in 5. razredu 2 1 3

14 Ž LGJM in PPPU 5. II. razredničarka v 4. in 5. razredu 2 1 3

21 Ž LGJM in PPPU 2. I. razredničarka v 1. in 2. razredu 1 1 2

19 M DBO, LGJM 3. I. razredničarka v 2. in 3. razredu 1 1 2

23 Ž PPPU, DBO, LGO 2. I. razredničarka v 1. in 2. razredu 1 1 2

∑ 9 11 9 20

Legenda:
 ID – zaporedna številka otroka
 Ž – ženski spol 
 M – moški spol
 PPPU – primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
 LGO – lažje gibalno oviran otrok
 LGJM – otrok z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami
 DBO – dolgotrajno bolan otrok
 ∑ – število pogovorov z učitelji in skupno število pogovorov z učitelji in starši
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Glede na opredeljen primanjkljaj, oviro oz. motnjo druga skupina ni enovita. V njej so otroci s 

kombinacijo vsaj dveh primanjkljajev, ovir oz. motenj, kot so na primer gibalne težave in pri-

manjkljaji na posameznih področjih učenja. 

V skupini A2 sem opravila 11 pogovorov z razredniki otrok in 9 s starši. Skupaj sem izvedla  

20 pogovorov. Pri dveh učencih se je razrednik v času usmerjanja otroka s posebnimi potrebami 

zamenjal, zato sem opravila pogovor z obema, tako z učenčevim nekdanjim kot razrednikom v 

času raziskave. Vsi učitelji so bili profesorji razrednega pouka. 

Dokumentacija, priložena k zahtevi za uvedbo postopka usmerjanja za posameznega otroka v 

skupini A2

Tabela 20: Dokumentacija, priložena k zahtevi za uvedbo postopka usmerjanja – A2

ID  
OTROKA

Mnenje 
učitelja o 
postopku 

usmerjanja 

Izvirni 
delovni 
projekt 
pomoči 
(IDPP)

Mnenje in 
priporočilo 

zunanje 
strokovne 
ustanove

Zapisniki 
srečanj s 

starši učenca

Psihološko 
mnenje

Mnenje  
SRP

Zdravniški 
izvid in 
mnenje

2 X X X X

3 X

6 X X

9 X X

10 X

14 X X

19 X X

21

23 X X X

SKUPAJ 5 5 1 1 2 1 2

V skupini A2 je pri slabi polovici otrok otrokov učitelj zapisal svoje mnenje o postopku usmer-

janja. V šestih primerih otrok je bil priložen IDPP in v dveh psihološko mnenje in zdravniška 

dokumentacija. Ena učiteljica je zapisala svoje mnenje o postopku usmerjanja v okviru IDPP-ja. 

V enem primeru je učiteljica razrednega pouka kot del dokumentacije priložila tudi zapise po-

govorov s starši, iz česar je bilo razvidno sodelovanje učiteljice s starši.
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 3.5.3 Opis tretje skupine A3 – dolgotrajno bolni otroci in otroci s senzornimi 

težavami (zmerno slaboviden otrok, gluhi in naglušni otroci)

Tabela 21: Temeljne značilnosti vzorca v drugi skupini (spol in vzgojno-izobraževalno obdobje)

SPOL VIO Št. učencev SPOL VIO Št. učencev

DEKLETA

I. 1

DEČKI

I. 3

II. 1 II. –

III. – III. 1

SKUPAJ 2 SKUPAJ 4

SKUPAJ 6 OTROK

Iz tabele 21 je razvidno, da so bili v tretji skupini (A3) 2 dekleti in 4 dečki. Štirje učenci so obi-

skovali v času raziskave prvo VIO, en učenec drugo in en učenec tretje VIO.

Tabela 22: Opis skupine A3 – dolgotrajno bolni otroci in otroci s senzornimi težavami (zmerno 
slaboviden otrok, gluhi in naglušni otroci)

ID Spol POM Razred VIO Opravljen pogovor z 
učiteljem ∑ Starši ∑

1 M DBO 3. I. razredničarka v 2. razredu 1 1 2

8 M DBO 2. I. razredničarka v 1. razredu 1 1 2

11 Ž
zmerno 

slaboviden otrok 
in DBO

4. II razredničarka v prvem triletju 1 1 2

18 M zmerno 
slaboviden otrok 2. I. razredničarka v 1. in 2. razredu 1 1 2

28 M otrok s popolno 
izgubo sluha 7. III. razredničarka v 6. in 7. razredu 1 1 2

29 Ž otrok s težko 
izgubo sluha 2. I. razredničarka v 1. in 2. razredu 2 2 4

∑ 6 7 7 14

Legenda:
 ID – zaporedna številka otroka
 Ž – ženski spol 
 M – moški spol
 DBO – dolgotrajno bolan otrok
 ∑ – število pogovorov z učitelji in skupno število pogovorov z učitelji in starši
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V tretji skupini sem opravila 7 pogovorov z razredniki otrok in 6 pogovorov s starši. Skupaj sem 

izvedla 13 pogovorov. Pri eni učenki se je v času postopka usmerjanja razrednik zamenjal, zato 

sem opravila pogovor z učenkinim nekdanjim in sedanjim razrednikom. V tej skupini so sode-

lovali tudi starši otroka, katerega družina se je zaradi novega delovnega mesta očeta preselila iz 

tujine v Slovenijo, zato sem razgovor z mamo otroka opravila v angleškem jeziku. Šest učiteljev 

je bilo profesorjev razrednega pouka, ena učiteljica pa profesorica matematike.

Dokumentacija, priložena k zahtevi za uvedbo postopka usmerjanja za posameznega otroka v 

skupini A3

Tabela 23: Dokumentacija, priložena k zahtevi za uvedbo postopka usmerjanja – A3

ID  
OTROKA

Mnenje 
učitelja o 
postopku 

usmerjanja 

Izvirni 
delovni 
projekt 
pomoči 
(IDPP)

Mnenje in 
priporočilo 

zunanje 
strokovne 
ustanove

Zapis 
pogovora z 

otrokom 

Psihološko 
mnenje

Mnenje  
SRP

Zdravniški 
izvid in 
mnenje

1 X X X

8 X X

11 X X

18

28 X X X

29 X X X

SKUPAJ 4 0 0 2 1 1 5

Iz tabele 23 je razvidno, da je bilo v skupini A3 priloženo pisno mnenje učitelja o postopku usmer-

janja pri štirih učencih, pri čemer za nobenega od učencev v skupini A3 ni bil pripravljen IDPP niti 

ni bilo priloženo mnenje in priporočilo zunanje strokovne ustanove. Pri vseh primerih je bila pri-

ložena zdravniška dokumentacija in v enem primeru psihološko in specialnopedagoško mnenje. 

Podatki iz vzorca vseh treh skupin kažejo, da je večina otrok obiskovala v času raziskave prvo in 

drugo VIO. Trije učenci so obiskovali tretje.

Večina učiteljev v raziskavi je bila profesorjev razrednega pouka. Trije učitelji so bili predmetni 

učitelji, in sicer profesor likovne pedagogike, profesorica matematike in profesorica angleščine. 
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K zahtevi za uvedbo postopka usmerjanja je šola pri dveh tretjinah otrok s primanjkljaji na po-

sameznih področjih učenja (PPPU) priložila IDPP, kar kaže na to, da je šola izvajala dodatno 

pomoč v skladu s Konceptom. Pri skupini A3 ni bilo pri nobenem otroku priloženega IDPP, kar 

sicer zakon izrecno ne zahteva, Koncept pa poudarja, da je z vidika celovite skrbi na področju 

učnih težav pomembno, da je šola pozorna na specifične vzgojno-izobraževalne potrebe in pri-

lagoditve tudi za otroke, ki nimajo izrazitih primanjkljajev, ovir oz. motenj.

Pri več kot polovici otrok v vseh treh skupinah je k poročilu šole priloženo tudi pisno mnenje 

učitelja o postopku usmerjanja. Glede na to, da je to določilo v ZUOPP-1 od leta 2013, sem priča-

kovala, da bo pri vseh primerih otrok priloženo tudi mnenje učitelja. Morda namera zakonoda-

jalca ni dovolj jasno izražena oziroma je pričakovanje, da učitelj predstavi mnenje le o postopku 

usmerjanja, nejasno opredeljeno in ga učitelj bolj kot z opisom dela z učencem v procesu pouče-

vanja povezuje le s samim procesom postopka usmerjanja, pri katerem sam aktivno ne sodeluje?

Za otroke iz skupine A3 je bilo priložene več zdravstvene dokumentacije kot pri skupini otrok 

s PPPU (A1), kjer te dokumentacije ni bilo. To je povezano z naravo primanjkljajev, saj so bili 

v A3-skupini otroci, ki so bili dolgotrajno bolni, in otroci s senzornimi težavami. Zdravniška 

dokumentacija je v primerih otrok, ki sodijo v skupino A3 (dolgotrajno bolni otroci, slabovi-

dni otroci, otroci z izgubo sluha), nujna, saj je glede na Kriterije za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj in umestitve otrok v skupine to potrebno. V dveh primerih je bil 

priložen tudi zapis pogovora z otrokom. 

Pogovor z otrokom o postopku usmerjanja je bil opravljen pri slabi tretjini otrok; največ v skupini 

A1, pri čemer v A2 ni bil opravljen pogovor o postopku usmerjanja niti z enim otrokom iz raziskave. 

  3.6 MERSKI INSTRUMENTARIJ 

Za zbiranje podatkov iz dokumentacije sem uporabila analizo dokumentarnega gradiva (Mesec, 

1998). Najprej sem pregledala razpoložljivo dokumentacijo, in sicer zahtevo za uvedbo postopka 

usmerjanja, poročilo o otroku, izvirni delovni projekt pomoči (IDPP), strokovno mnenje, poro-

čila članov KUOPP, odločbe o usmeritvi in ostalo priloženo dokumentacijo (pedagoško, psiho-

loško, specialnopedagoško, socialno in zdravstveno). Analiza dokumentov se v mojem primeru 

ni uporabljala kot samostojna tehnika zbiranja podatkov, temveč sem jo uporabila kot dopolnitev 
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oz. pripravo na intervju (Vogrinc, 2008). S tem sem dopolnila metodo spraševanja, ki je potekala 

v obliki delno strukturiranega intervjuja (priloga 3) z učitelji in starši raziskovane skupine otrok. 

Merske pripomočke sem oblikovala glede na postavljene cilje in raziskovalna vprašanja. Odgovo-

re na raziskovalna vprašanja sem iskala v dokumentaciji in analizi odgovorov učiteljev in staršev.

Dokumentacijo, ki sem jo uporabila, opisujem v nadaljevanju. 

Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja10 je obrazec, ki je objavljen v Pravilniku o organizaciji in 

načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 88/2013, v nadalje-

vanju vloga). Obrazec vsebuje osnovne podatke o starših in otroku, instituciji, kjer poteka vzgoj-

no-izobraževalno delo, predvideno področje primanjkljaja, ovire oz. motnje, navedbo razloga za 

uvedbo postopka usmerjanja in opis otrokovih težav, utemeljitev in morebitne opise pomoči v 

vzgojno-izobraževalnem oz. socialno varstvenem zavodu. V nadaljevanju morajo starši navesti 

ustanove, v katerih je bil otrok do sedaj že obravnavan. Ob koncu so navedeni predlogi vlagatelja 

o potrebni pomoči otroku (program, pripomočki, prilagoditve, dodatna strokovna pomoč …). 

Obvezna priloga vlogi je razpoložljiva strokovna dokumentacija, poročilo vzgojnega in izobra-

ževalnega zavoda in zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja (razen v primeru, ko 

pogovora zaradi otrokove starosti ali sposobnosti razumevanja okoliščin ni mogoče opraviti). 

Ob koncu sledijo podpis vložnika in izjava in podpis staršev. 

Poročilo vzgojno-izobraževalnega oz. socialno varstvenega zavoda o otroku11 (obrazec) vsebuje 

opise opažanja učiteljev, strokovnih delavcev o otroku, opis dosedanjega načrta dela z otrokom, 

ki je bil pripravljen na podlagi ugotovljenih težav, opis pomoči, ki so jo nudili na šoli različni 

strokovni delavci (razrednik, svetovalna služba, drugi učitelji otroka in drugi strokovni delavci), 

opis napredka otroka glede na začetno stanje, sodelovanja s starši otroka, predlog šole o potreb-

ni pomoči otroku in podatke o poteku šolanja in učnem uspehu. K poročilu o otroku sodi tudi 

zapis pogovora z otrokom in mnenje učitelja o postopku usmerjanja. 

Pedagoška, psihološka, specialnopedagoška, socialna in zdravstvena dokumentacija je dokumen-

tacija, ki jo starši priložijo vlogi. To je dokumentacija, ki nastane v postopku obravnave otroka 

bodisi v osnovni šoli (v okviru obravnave v svetovalni službi ali v okviru individualne in skupinske 

pomoči) bodisi v zunanji strokovni ustanovi (če je otrok vključen v dodatno obravnavo).

10 Obrazec je v prilogi naloge.
11 Obrazec je v prilogi naloge.
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Poročila članov komisije so mnenje posameznih članov za namen usmeritve otroka in se zdru-

žujejo v sintezi strokovnega mnenja. Poročila se razlikujejo po vsebini, saj je ta odvisna od spe-

cialnosti posameznega člana. 

Strokovno mnenje 12 (obrazec) poleg osnovnih podatkov o otroku in starših vsebuje sintezo ugo-

tovitev, ki obsega tudi opis dosedanje vključenosti otroka v vzgojne in izobraževalne ustanove, 

potek vzgoje in izobraževanja otroka, predlog usmeritve. KUOPP pripravi strokovno mnenje na 

predpisanem obrazcu, ki vključuje predlagani program, opredelitev vrste in stopnje primanj-

kljaja, ovire oz. motnje otroka, morebitni predlog za preverjanje ustreznosti usmeritve, prehaja-

nje med programi, predlog obsega, oblike in izvajalca dodatne strokovne pomoči, pripomočke 

in prilagoditve prostora in opreme, ki so potrebni ob vključitvi otroka v program, morebitnega 

spremljevalca, zmanjšanje števila otrok v oddelku, pravico do tolmača za slovenski znakovni 

jezik in morebitno vključevanje otroka v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 

potrebami. Pri zapisu sinteze strokovnega mnenja je potrebno upoštevati poročilo o otroku, ki 

ga izdela vzgojno-izobraževalna ustanova, v katero je otrok vključen. 

Odločba o usmeritvi je pravni akt, izdan na podlagi strokovnega mnenja KUOPP ob koncu 

postopka usmerjanja. Z njo je otrok usmerjen v program vzgoje in izobraževanja, lahko pa se 

ugotovi, da usmeritev ni potrebna.

 3.7 OBDELAVA PODATKOV 

Za obdelavo podatkov sem uporabila kvalitativne metode pridobivanja in analize raznovrstnih 

podatkov, kar pomeni, da je bilo vseh 66 intervjujev obdelanih na besedni način. Pridobljene po-

datke iz analize dokumentacije in odgovorov na vprašanja v delno strukturiranem intervjuju sem 

vrednotila in obdelala v skladu z veljavno metodologijo obdelave kvalitativnih podatkov. Zaradi 

večje preglednosti podatkov rezultate predstavljam v treh skupinah, kot sem otroke predhodno 

tudi umestila (A1, A2, A3). 

Na podlagi pridobljenega soglasja staršev za sodelovanje v raziskavi sem zbrala vse podatke o 

otroku iz dokumentacije. Zbrane podatke sem zapisala tako, da sem za vsakega otroka proučila 

12 Obrazec je v prilogi naloge.
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zbrano dokumentacijo in posamezni primer natančno opisala. V opisu sem dodala še vsebino 

pogovora z enim ali dvema učiteljema in vsebino pogovora s starši.13 Po opravljenih intervjujih 

z učitelji in starši sem posnetek pogovorov prepisala (transkripcija). Pri vsakem vprašanju sem 

izluščila enake in podobne odgovore, ki sem jih kategorizirala in prikazala s tabelo. Ker me je v 

raziskavi zanimala predvsem vsebina, in ne način izražanja, sem pogovore prepisovala v skladu 

s pravopisom v knjižnem jeziku, a kolikor mogoče avtentično. Skupine A1, A2 in A3 sem v po-

stopku analize odgovorov primerjala med sabo. Na podlagi njihovih odgovorov sem oblikovala 

odgovore na raziskovalna vprašanja.

 3.8 REZULTATI

 3.8.1 RV 1: KAKO SE UČITELJ V PROCESU POUČEVANJA PRED USMERITVIJO 

ODZOVE NA OTROKOVE POSEBNE POTREBE?

Podatke za odgovor na RV1 sem dobila na podlagi analize dokumentacije in polstrukturiranega 

intervjuja. Učitelji iz raziskave so najpogosteje pri otrocih zaznali težave, ki so se nanašale na 

načrtovanje in organizacijo šolskega dela, branje in pisanje. Pri sedmih otrocih iz skupine A2 in 

A3 so zaznali težave na področju sluha, govora, jezika in grafomotorike.

Tabela 24: Težave otroka, ki jih je zaznal učitelj v razredu pred usmeritvijo

RV1 Težave otroka, ki jih je zaznal učitelj v razredu pred usmeritvijo

A1 načrtovanje in organizacija šolskega dela, branje in pisanje 4, 20, 22, 27, 20, 22, 27, 12, 13, 25

A2 govor in jezik, številska predstava in grafomotorika 2, 3, 6, 14

A3 sluh in govor 28, 29, 29-U2

Učitelji iz raziskave so povedali, da so najpogosteje otrokom pred usmeritvijo v razredu omo-

gočili časovne prilagoditve (podaljšan čas), prilagodili sedežni red. Nekaj otrok so vključili v 

dopolnilni pouk, jim nudili individualno pomoč in organizirali medvrstniško pomoč.

13 Primer zbranega opisa za posameznega otroka je v prilogi naloge.
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Tabela 25: Način dela učitelja z otrokom v razredu pred usmeritvijo

RV1 Kako je učitelj delal z otrokom v razredu pred usmeritvijo

A1 podaljšan čas, prilagojen sedežni red, dopolnilni pouk, medvrstniška pomoč 13, 20, 26, 24, 27 

A2 podaljšan čas, prilagojen sedežni red, individualna pomoč 3, 10, 14, 19

A3 podaljšan čas, prilagojen sedežni red 11, 29

 3.8.1.1 Pisno mnenje učitelja o postopku usmerjanja za otroka, ki ga poučuje

KUOPP mora pred odločitvijo pridobiti tudi pisno ali ustno mnenje otrokovega učitelja.  

Ob pregledu pisnih mnenj učitelja o postopku usmerjanja, ki so del poročila o otroku, sem po-

samezne zapise razdelila v šest ključnih kategorij:

– dosedanje delo z otrokom v razredu: individualni pristop pri pouku, ki ga je nudil učencu, 

občasna pomoč v razredu, časovna prilagoditev za usmerjanje pozornosti učenca; 

– močna področja učenca;

– pričakovanja učitelja glede usmeritve (dodatna strokovna pomoč (DSP) in prilagoditve); 

– opis težav otroka na posameznih področjih: npr. z organizacijo dela, ki jih je zaznal pri učencu;

– socialna vključenost učenca v razred in sodelovanje s starši;

– osebne značilnosti učenca. 

Tabela 26: Pisno mnenje učitelja o postopku usmerjanja – A1

ID  
OTROKA

Vsebina pisnega mnenja učitelja o postopku usmerjanja

Dosedanje delo 
z otrokom v 

razredu 

Opis močnih 
področij 
učenca

DSP in 
prilagoditve

Opis težav na 
posameznih 

področjih 

Socialna vključenost  
učenca v razred, 

sodelovanje s starši

Osebne 
značilnosti 

učenca

4

5

7

12

13 X X X

15 X

16 X X X X

17 X X

20 X X

22

24
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25

26 X X X X X X

27 X X X X X

SKUPAJ 6 4 4 3 3 3

Tabela 27: Pisno mnenje učitelja o postopku usmerjanja – A2

ID  
OTROKA

Vsebina pisnega mnenja učitelja o postopku usmerjanja

Dosedanje delo 
z otrokom v 

razredu 

Opis močnih 
področij 
učenca

Pridobitev 
DSP in 

prilagoditev

Opis težav na 
posameznih 

področjih 

Socialna vključenost  
učenca v razred, 

sodelovanje s starši

Osebne 
značilnosti 

učenca

2 X X X

3 X

6 X X X

9 X X

10 X X

14 X X

19 X

21

23 X X

SKUPAJ 4 8 2 2

Tabela 28: Pisno mnenje učitelja o postopku usmerjanja – A3

ID  
OTROKA

Vsebina pisnega mnenja učitelja o postopku usmerjanja

Dosedanje delo 
z otrokom v 

razredu 

Opis močnih 
področij 
učenca

Pridobitev 
DSP in 

prilagoditev

Opis težav na 
posameznih 

področjih 

Socialna vključenost  
učenca v razred, 

sodelovanje s starši

Osebne 
značilnosti 

učenca

1

8 X

11 X X X X

18

28 X

29 X

SKUPAJ 1 0 3 1 1 1

V nadaljevanju navajam nekaj primerov učiteljevih zapisov iz pisnega mnenja, ki sem ga ume-

stila v prej opisane kategorije.
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Tabela 29: Težave otroka, ki jih je zaznal učitelj v razredu pred usmeritvijo

Kategorija Primer učiteljevega zapisa 

Dosedanje delo  
z otrokom v razredu

»/…/ podaljšan čas pri preverjanju in ocenjevanju znanja, pomoč pri organizaciji 
dela pri pouku, napovedano ustno ocenjevanje, določen obseg snovi, ki se je 
ocenjevala, zmanjšan obseg dela pri pouku in doma. /…/« (A1-15)

»/…/ poleg prilagoditev pri pouku sem izvajala dopolnilni pouk in mu nudila 
pomoč v skladu z zastavljenim IDPP. Z učencem utrjujem in poglabljam učno snov 
pri dopolnilnem pouku že dve šolski leti /…/« (A2-6)

»/…/ v učilnici sedi v prvi vrsti, od tam dobro vidi zapise na tabli in v zvezku /…/, 
pri pouku ji, če je potrebno, ponovim navodila oz. jih povem na drugačen način, 
z njo delam individualno, po potrebi prilagodim količino domačih nalog. /…/« 
(A3-11)

Močna področja  
učenca

»/…/ je prijeten in delaven fant, zelo učno motiviran in ob učnih zadregah prosi za 
pomoč. /…/« (A1-16)

»/…/ Identificirana je kot nadarjena učenka na glasbenem, literarnem, likovnem in 
intelektualnem področju /…/« (A2-9)

Pričakovanja učitelja  
glede usmeritve

»/…/ predlagamo že omenjene prilagoditve pri pouku, podajanju učne snovi  
in preverjanju in ocenjevanju znanja in uro individualne učne pomoči, ki naj  
se izvaja izven urnika in je namenjena izključno odpravljanju težav na področju 
pozornosti in težav s koncentracijo. /…/« (A1-13)

»/…/ Razredničarka predlaga dodatno strokovno pomoč in ustrezne prilagoditve 
pri pouku. /…/« (A1-17)

»/…/ Pri specifičnih težavah, ki se pri učencu nakazujejo, nujno potrebujemo 
pomoč specialne pedagoginje. Tovrstna pomoč bi učencu olajšala delo in 
motivacijsko ugodno vplivala na njegovo samopodobo in odnos do šole /…/« 
(A2-2)

»/…/ Menim, da bi bilo potrebno čim prej zagotoviti učno pomoč na domu,  
saj otrok kljub zdravljenju ne zmore reševati različnih učnih nalog, predvidenih za 
prvošolce. /…/« 

»/…/ Otrok bi na tak način dobil ustrezno učno strokovno pomoč in s tem 
možnost, da bi v usvajanju znanja napredoval enako hitro kot njegovi vrstniki,  
ki lahko hodijo v šolo. /…/« (A2-8)

»/…/ učenec bo nujno potreboval veliko individualne pomoči zaradi težav s 
sluhom. Zato bi bila individualna strokovna pomoč in določene prilagoditve  
pri delu z učencem nujne. /…/« (A3-28)

»/…/ Ker je deklica v začetku šolskega leta dobila slušni aparat in pri šolskem 
delu nenehno potrebuje dodatna navodila in spodbudo, bi prosila, da se deklici 
omogoči dodatne ure individualne strokovne pomoči, saj bo le tako bolje in 
uspešno napredovala in s tem dosegla standarde znanja. Z individualno strokovno 
pomočjo pa bo omogočeno sprotno razumevanje učne snovi, saj deklica navadno 
ne sprašuje in je hitro zadovoljna s svojim delom. /…/« (A3-29)
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Težave otroka na 
posameznih področjih

»/…/ največ težav je imel pri matematiki, in sicer s pisnim množenjem in 
deljenjem, /…/, pri slovenščini je napačno zapisoval podobne črke, /…/ manj 
spretnosti je pokazal tudi pri ŠVZ, /…/ več zanimanja je pokazal za naravoslovne 
vsebine. Trudil se je z likovnimi izdelki, ki so bili izvirni in zanimivi. /…/« (A1-15)

»/…/ Učenec je zelo nemiren, a hkrati želi sodelovati pri pouku. Ko mu ne uspe, 
je zelo razočaran, obupan, zadnje čase je videti tudi vedno bolj utrujen in to 
tudi pove (‘Ne morem več.’). Pomagamo mu po vseh predlogih, a preprosto ne 
zadostuje za napredek. Menim, da nujno potrebuje individualno pomoč specialne 
pedagoginje. /…/« (A1-20)

Socialna vključenost 
učenca v razred in 
sodelovanje s starši

»/…/ Učenka se je vključila v skupino, komunicira in sodeluje s sošolci /…/« (A1-16)

»/…/ Učenec je v razredu dobro sprejet s strani sošolcev in sošolk, ima dober 
smisel za humor, vendar je nekoliko tih in zadržan /…/« (A1-27) 

»/…/ večinoma je ustrezno vključena v skupino, občasno jo sošolci zavračajo, /…/ 
ker pri igrah ne upošteva vseh pravil /…/« (A3-11)

Osebne značilnosti  
učenca

»/…/ Učenec je prijeten in delaven fant /…/, potrebuje več časa, neprestani 
nadzor z razlago situacij, podajanje možnih strategij odzivanja /…/« (A1-26) 

Iz pisnega mnenja učiteljev o postopku usmerjanja sem razbrala, da je mnenje povezano z de-

lom učitelja v razredu pred uvedbo postopka usmerjanja. Učitelji opisujejo individualni pristop 

pri pouku, prepoznavajo težave tako na učnem področju, področju organizacije dela kot tudi na 

področju vključevanja učenca v razredno okolje. Nekateri učitelji so izpostavili tudi predloge za 

pridobitev dodatne strokovne pomoči in prilagoditev. Zapisi učiteljev se med seboj razlikujejo 

tako po vsebini kot tudi po obsegu zapisa. V skupini A3 je v polovici primerov učiteljevo mnenje 

bolj povezano s pridobitvijo dodatne strokovne pomoči, ki bi učencem omogočila uspešnejše 

napredovanje in učno delo, kot pa s premislekom in predlogi za boljši način dela in prilagoditve 

v učnih situacijah. 

Učitelji so poleg opisa otrokovih težav izpostavili tudi močna področja učenca. Tako je učiteljica 

zapisala: »/…/ je prijeten in delaven fant, zelo učno motiviran in ob učnih zadregah prosi za po-

moč. /…/« (A2–20) Nadaljevala pa je z načinom odziva učenca in njenega pristopa, ko učenec 

prosi za pomoč: »/…/ Potrebuje več in bolj konkretno razlago, predvsem pri matematiki, /…/ te-

žave mu povzročajo kompleksnejša navodila, zato potrebuje preprosta in enostavna navodila /…/« 

(A2–20). 
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V enem primeru je učiteljica opisala opazovanja deklice v učnih situacijah: 

»/…/ večino stvari si ogleduje od blizu, vse bi rada otipala /…/« 

in prilagoditvah, ki so se v učnem okolju izkazale za učinkovite: »/…/ v učilnici sedi v prvi vrsti, 

od tam dobro vidi zapise na tabli in v zvezku /…/, pri pouku ji, če je potrebno, ponovim navodila 

oz. jih povem na drugačen način, z njo delam individualno, po potrebi prilagodim količino doma-

čih nalog /…/« (A3–11).

Poleg močnih področjih pa so učitelji opisovali tudi prilagoditve, ki so se že izvajale v proce-

su pouka. V poročilu so bile izpostavljene pomoč učencu pri pouku in naslednje prilagoditve: 

»/…/ podaljšan čas pri preverjanju in ocenjevanju znanja, pomoč pri organizaciji dela pri pouku, 

napovedano ustno ocenjevanje, učitelj je določil obseg snovi, ki se je ocenjeval, zmanjšan obseg 

dela pri pouku in doma /…/« (A2–10). Trije učitelji so opisali osebne značilnosti otroka, njegovo 

socialno vključenost v razredno okolje in sodelovanje s starši. Zanimivo pa je, da niti en učitelj iz 

skupine A2 v mnenju ni opisal socialne vključenosti učenca v razred, sodelovanja s starši učenca 

in njegovih osebnih značilnosti. V skupini A2 je spodbudna ugotovitev, da učitelji zaznavajo 

učenčeva močna področja, jih navajajo in opisujejo, kar pomeni, da jih pri učencu opazijo in 

upoštevajo tudi pri delu v razredu. 

 

Na podlagi zapisanega lahko zaključim, da je pisno mnenje učiteljev o postopku usmerjanja pri 

večini učencev povezano s pričakovanji učitelja glede individualne dodatne strokovne pomoči, 

ki naj bi jo praviloma izvajali specialni in rehabilitacijski pedagogi. Učitelji očitno razumejo po-

stopek usmerjanja kot proces, v katerem otroci praviloma dobijo dodatno strokovno pomoč, ki 

jo izvaja za to usposobljeni strokovnjak. 

 3.8.1.2 Izvirni delovni projekt pomoči (IDPP)

Zanimalo me je, kako so učitelji z učencem delali v razredu pred uvedbo postopka usmerjanja, 

zato sem v nadaljevanju pregledala tudi Izvirni delovni projekt pomoči (IDPP), iz katerega je raz-

vidno, katere stopnje pomoči so bile v skladu s Konceptom izvedene. Ker je bil IDPP priložen le 

pri otrocih iz skupine A1 in A2, so podatki prikazani le za ti dve skupini.
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Tabela 30: Izvirni delovni projekt pomoči – izvedene stopnje pomoči – A1

ID  
OTROKA

Izvedena stopnja pomoči

Pomoč učitelja pri 
pouku, DP in v okviru 
podaljšanega bivanja 

Pomoč šolske 
svetovalne službe 

Dodatna individualna in 
skupinska pomoč

Mnenje in pomoč 
zunanje strokovne 

ustanove

4

5 X X X

7

12

13 X X X X

15

16

17 X

20 X X X

22 X X X X

24 X X X

25 X X X

26 X X X X

27 X X X X

SKUPAJ 9 8 7 5

Legenda:
 DP – dopolnilni pouk

Iz tabele 30 je razvidno, da je šola v skupini A1 za devet otrok iz celotne skupine izvajala IDPP in 

ga priložila tudi k poročilu šole o otroku. Pri dveh učencih vključuje IDPP vse stopnje pomoči, 

tudi obravnavo v zunanji ustanovi. Iz IDPP-jev je razvidno, da je dodatno pomoč nudil na prvi 

stopnji otrokov učitelj, in sicer v okviru pouka. To potrjuje pomen učiteljeve vloge v postopku 

usmerjanja, saj je učitelj prvi, ki prepozna otrokove vzgojno-izobraževalne potrebe in presodi, 

ali so potrebni naslednji koraki v Konceptu. Pri petih otrocih ni bila priložena izjava šole o izva-

janju Koncepta dela učne težave v osnovni šoli in IDPP, kar pa ne pomeni, da na šoli niso sprejeli 

določenih ukrepov za pomoč učencu. V poročilu so navedli: »/…/ Menimo, da učenka ne potre-

buje usmeritve v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

zato bo v šoli vključena v delo po IDPP /…/« (A1–4). Za učenko bodo na šoli izvedli pomoč v 

okviru kontinuuma pomoči, menili so, da učenka usmeritve ne potrebuje. Pri enem učencu je 

bilo razvidno, da je šola izvedla vse oblike pomoči v skladu s Konceptom, vključno z obravnavo 

v zunanji ustanovi, saj so k vlogi priložili tudi mnenje in priporočilo zunanje ustanove za upo-

števanje posebnih vzgojnih in izobraževalnih potreb učenca pri pouku. V dokumentaciji pa ni 
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bilo IDPP. Glede na to lahko šola ocenjuje IDPP kot dokument, ki pomeni le birokratsko izpol-

njevanje določenih korakov in ne osmisli vsebine njenega dela. 

Le pri eni učenki ni bilo razvidno, da bi šola izvajala posebno prilagoditev pred usmeritvijo, saj 

so v poročilu navedli: »/…/ Deklica bo šele začela obiskovati dopolnilni pouk, ko se bo začela težja 

snov /…/« (A1–16). Šola je torej čakala, da se bo začela »težja« snov, četudi je bila deklica že v 

postopku obravnave; starši so v vlogi navedli, da čakajo na prvo obravnavo v zunanji ustanovi. 

Tabela 31: Izvirni delovni projekt pomoči – izvedene stopnje pomoči – A2

ID  
OTROKA

Izvedena stopnja pomoči

Pomoč učitelja pri 
pouku, DP in v okviru 
podaljšanega bivanja 

Pomoč šolske 
svetovalne službe 

Dodatna individualna in 
skupinska pomoč

Mnenje in pomoč 
zunanje strokovne 

ustanove

3 X X X

6 X X X X

14 X X X X

19 X X X X

23 X X X X

SKUPAJ 5 5 5 4

Legenda:
 DP – dopolnilni pouk

Za pet otrok iz skupine A2 je bil pripravljen IDPP in priložen tudi k poročilu šole o otroku, pri 

čemer vključuje vse stopnje pomoči, tudi obravnave v zunanji ustanovi, le pri enem otroku ta 

stopnja pomoči ni bila izvedena (A3–3).

  3.8.2 RV 2: KAKŠEN JE DELEŽ OBRAVNAVANIH OTROK V POSTOPKU 

USMERJANJA PRI KATERIH AKTIVNO SODELUJE UČITELJ?

V nadaljevanju me je zanimalo, v kakšnem deležu otrokov učitelj aktivno sodeluje v postopku 

usmerjanja. Zato sem najprej pregledala sestavo KUOPP v vseh treh skupinah, ki je razvidna 

iz strokovnega mnenja, in preverila, ali je učitelj aktivno sodeloval pri zapisu poročila o otroku  

(v prilogi tabela št. 1, 2 in 3). Zanimalo me je tudi, če šola pridobi otrokovo mnenje o postopku 

usmerjanja. 
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Struktura članov KUOPP je v skladu z zakonodajo (ZUOPP-1, 2011), ki določa obvezno tri-

člansko sestavo. V KUOPP so specialni pedagog ustrezne smeri, psiholog in zdravnik specialist 

pediater oz. specialist pedopsihiater oz. specialist šolske medicine. 

Kot je razvidno iz tabel 1, 2 in 3 (glej prilogo 9.4.1) je pri vseh otrocih v skupini A1 je sodeloval 

psiholog, in sicer bodisi specialist klinične psihologije bodisi univerzitetni diplomirani psi-

holog. Prav tako sta pri vseh otrocih sodelovali specialni in rehabilitacijski pedagog in zdrav-

nik (zdravnik specialist pediater, zdravnik šolske medicine). Pri dveh otrocih je sodeloval tudi 

zdravnik specialist nevrolog. Struktura članov KUOPP v skupini A2 in A3 je enaka kot v skupini 

A1. Pri vseh otrocih v skupini A2 in A3 je sodeloval psiholog (specialist klinične psihologije 

ali univerzitetni diplomirani psiholog). Pri osmih otrocih je sodeloval specialni in rehabilita-

cijski pedagog, pri petih logoped in zdravniki različne specialnosti (zdravnik specialist pedi-

ater, zdravnik šolske medicine in specialist nevrolog). Ker je sestava KUOPP odvisna od vrste 

otrokovega primanjkljaja, ovire oz. motnje, sta v tej skupini sodelovala tudi zdravnik specialist 

pedopsihiater in zdravnik specialist fiziater. Pri treh otrocih iz skupine A3 je sodeloval specialist 

klinične psihologije in pri treh univerzitetni diplomirani psiholog. Pri štirih otrocih je sodeloval 

specialni in rehabilitacijski pedagog, pri dveh pa specialist logoped-surdopedagog in zdravniki 

različne specialnosti. V tej skupini je sodeloval tudi zdravnik specialist pedopsihiater. V nobeni 

sestavi KUOPP ni bil neposredno prisoten učitelj. 

V določenih primerih KUOPP ni pridobila niti pisnega mnenja učitelja niti ga ni povabila na sejo 

KUOPP, zato me je zanimalo, na kakšen način so učitelji vendarle sodelovali v postopku usmer-

janja. Zato sem pregledala šolsko dokumentacijo in jo analizirala z vidika sodelovanja učitelja in 

ostalih strokovnih delavcev v šoli. Zanimalo me je, kdo je pripravil zapis poročila o otroku oz. pri 

tem sodeloval. Izhajala sem iz predpostavke, da sta to praviloma učitelj in šolski svetovalni delavec.  

Podatke iz analize dokumentacije predstavljam za vsako skupino posebej (v prilogi tabela št. 4, 5 in 6).

V vseh primerih otrok iz skupine A1 je ravnatelj osnovne šole kot odgovorna oseba podpisal 

poročilo o otroku. Le pri enem je poročilo o otroku podpisala učiteljica. Iz vsebine poročila o 

otroku sem razbrala, da so poročilo praviloma pisali šolski svetovalni delavci, ki so povzemali 

tudi mnenje učitelja. V enem primeru je iz vsebine razvidno, da je poročilo pripravila šolska 

svetovalna delavka, ki povzema ugotovitve na podlagi pogovora z učiteljico: »/…/ učiteljica je 

večkrat zastavila učenki podvprašanja, da jih je razumela /…/« (A1-4) ali »/…/ s starši je razre-

dničarka bolj kontinuirano sodelovala, ko so se pojavile slabše ocene /…/« (A1-7). Podobno velja 
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za drug primer, kjer je svetovalna delavka prav tako povzemala mnenje učiteljice: »/…/razredni-

čarka poroča o izrazito slabih in dobrih dnevih učenke /…/« (A1-22). V treh primerih v poročilu 

o otroku ni bilo razvidno, kateri strokovni profil je zaposlen v šolski svetovalni službi, pri čemer dva 

primera izhajata iz iste osnovne šole. Iz teh primerov je razvidno, da je na šoli pripravljala poročila 

o otroku šolska svetovalna služba, ki povzema podatke o učnem uspehu učenca in mnenje učiteljev. 

V manj kot polovici primerov je v skupini A1 poročilo o otroku v celoti zapisal učitelj, le iz enega 

primera je v celoti razvidno, da so poročilo pripravili otrokov učitelj, učiteljica za dodatno učno 

pomoč in šolska svetovalna delavka. Trije učitelji v skupini A1 ob koncu poročila niso predstavili 

lastnega mnenja, temveč se je zaključno mnenje nanašalo na mnenje strokovne skupine v celoti. 

Zapisali so: »/…/ predlagamo, da se učenki odobri ure dodatne strokovne pomoči /…/« (A1-12) ali 

»/…/ šolska strokovna skupina predlaga, da se upoštevajo že omenjene prilagoditve /…/« (A1-13). 

V skupini A2 so pripravili poročilo o otroku učitelji ali šolska svetovalna služba (psiholog, special-

ni in rehabilitacijski pedagog). Za deklico, ki je bila usmerjena na prehodu iz vrtca v osnovno šolo, 

je poročilo pripravila vzgojiteljica. Pri treh otrocih iz skupine A2 sem iz vsebine sklepala, da ga je 

pripravil učitelj otroka. V skupini A3 so za štiri otroke pripravili poročilo učitelji, le za enega je 

zapisal poročilo specialni in rehabilitacijski pedagog. Pri enem otroku, ki je bil usmerjen že na pre-

hodu iz vrtca v osnovno šolo, je poročilo pripravila vzgojiteljica. Poročilo je v vseh šestih primerih 

podpisal ravnatelj kot odgovorna oseba. V skupini A3 je pri večini otrok pripravil poročilo učitelj. 

Iz dokumentacije sem razbrala, da je pogosto šolska svetovalna služba na šoli tista, ki koordinira 

delo z učenci s posebnimi potrebami na šoli. To se je izkazalo tudi v odgovorih učiteljev, saj so 

povedali, da se najpogosteje posvetujejo s šolsko svetovalno službo na šoli. 

Zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja je del vloge za usmerjanje, zato me je zani-

malo tudi, kakšna je praksa pogovorov z otrokom. Tega morajo opraviti šolski strokovni delavci, 

razen če tega ne morejo storiti zaradi otrokove starosti ali sposobnosti razumevanja okoliščin. 

Iz pregleda dokumentacije sem ugotovila, da je bil pogovor z otrokom opravljen pri slabi tretjini 

otrok iz raziskave. Šole pri otrocih, s katerimi niso opravili pogovora, niso navedle razlogov. Po-

govor z otrokom so opravili šolski svetovalni delavci, v treh primerih učitelji. V vseh primerih so 

otroku strokovni delavci razložili pomen in potek postopka usmerjanja. Zapisi mnenja otrok so 

lahko pomembna informacija v postopku usmerjanja, ki je pogosto prezrta, zato sem jih zbrala 

in jih v nadaljevanju navajam v celoti. 
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Učenec (A1-7) je izrazil zaskrbljenost in hkrati veliko željo po lastnem uspehu in sprejetosti v 

razredno okolje: «…želim si biti uspešen v šoli, saj se ne počutim dobro, kadar nisem... Doma se 

vsak dan veliko učim, poleg učenja imam še dve vrsti pomoči zunaj doma. Vesel sem pomoči speci-

alne pedagoginje in učitelja. Samo da je ocena dva, vesel sem te ocene…«.

Učenka (A1-13) je povedala, da je preobremenjena, da doma veliko časa dela za šolo in nima 

časa za počitek: »… prilagoditve in pomoč mi koristijo, raje bi hodila zjutraj, izven pouka, ko sem 

še spočita. Preveč imam nalog in drugih dejavnosti in premalo časa za počitek, …«. 

Dva učenca sta prepoznala lastne težave in sta pokazala velik interes za dodatno pomoč: »… želel 

bi, da bi z učiteljem individualno osvajal snov, pomoč bi potreboval pri slovenščini, angleščini in 

matematiki…« (A3-28) in 

»… imam težave na področju branja, rad hodim k logopedinji, želim si obiskovati vaje pri njej …« 

(A2-3). 

Učenec (A1-17) je povedal: »… dober sem pri matematiki in nogometu, … rad hodim v šolo, da 

bom nekoč imel poklic. Pomoč si želim predvsem pri branju, veselim se, da mi bo nekdo starejši 

lahko pomagal ...«.

Učenka (A3-29) je povedala, da ne potrebuje dodatne pomoči: »… težav nimam pri nobenem 

zvezku, doma se veliko učim, … rada hodim k dopolnilnem pouku, kjer se dobro počutim, a ne 

razumem, zakaj tja hodim ...«. 

Pri nadaljnjem pregledu dokumentacije sem ugotovila, da se kasneje mnenje otrok izgubi, nikjer 

v poročilih članov KUOPP niti v strokovnih mnenjih nisem zaznala, da bi bilo njihovo mnenje 

upoštevano.

 3.8.3 RV 3: UGOTOVITVE UČITELJA, KI JIH KUOPP UPOŠTEVA PRI PRIPRAVI 

STROKOVNEGA MNENJA

V nadaljevanju me je zanimalo, katere ugotovitve učitelja člani KUOPP upoštevajo pri pripravi 

strokovnega mnenja. Zato sem primerjala med seboj zapise iz poročila vzgojno-izobraževalnega 

oz. socialno varstvenega zavoda o otroku, pisna mnenja učitelja o postopku usmerjanja in stro-

kovno mnenje KUOPP. 

Kot je razvidno iz tabel 32, 33 in 34 so člani KUOPP v strokovnem mnenju v vseh treh skupinah 

(A1, A2 in A3) praviloma povzemali mnenje iz poročila vzgojno-izobraževalnega oz. social-
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no varstvenega zavoda o otroku in predloge, ki jih je zapisal učitelj. V dveh primerih učencev 

KUOPP ni sledila mnenju šole. Kljub predlogu, da se učenec ne usmeri, je KUOPP predlagala 

usmeritev (A1-4, A2-10). 

Učitelji so kot izvajalca DSP praviloma predlagali specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, 

izjemoma psihologa, socialnega pedagoga in inkluzivnega pedagoga. 

Iz dokumentacije je bilo razvidno, da so v skupini A3 člani KUOPP upoštevali pisno mnenje 

učitelja in šole, pri čemer sta psiholog in specialni pedagog otroke tudi pregledala. (tabela 34)  

V praksi usmerjanja se kaže, da pri spremembi ravni vzgoje in izobraževanja člani KUOPP po-

gosto predlagajo pregled otroka, še posebej zaradi prilagoditev in pripomočkov, ki jih bo otrok 

potreboval pri šolskem delu. Ker so bili v skupini A3 otroci, ki so imeli težave z vidom in sluhom, 

sem predpostavljala, da so lahko le z osebnim stikom, pogovorom s starši in pregledom otroka 

predlagali prilagoditve in uporabo pripomočkov, ki so za ti dve skupini OPP specifični. Tudi v sku-

pini A3 so učitelji večinoma predlagali individualno obliko dodatne strokovne pomoči za učenca. 

Tabela 32: Povezava med poročilom vzgojno-izobraževalnega oz. socialno varstvenega zavoda o 
otroku, mnenjem učitelja v postopku usmerjanja in strokovnim mnenjem – A1

ID  
otroka

Predlog šole in učitelja o potrebni pomoči Strokovno mnenje
Dodatna strokovna 
pomoč/izvajalec

Upoštevano 
mnenje šole

4 »/…/ učenka ne potrebuje usmeritve /…/« Usmerjena 1 ura inkluzivni 
pedagog

NE

5 »/…/ priporočamo individualno strokovno pomoč za 
premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj /…/«

Usmerjena: psiholog in SRP 
povzema mnenje v poročilih

2 SRP in  
1 učitelj

DA

7 »/…/ učenec vlaga v šolsko delo veliko truda, doma 
se veliko uči, /…/ težave na področju delovnega 
spomina, jezika in razumevanja /…/« (mnenje SRP) 

Usmerjen: povzemajo mnenje 
SRP v sintezi strokovnega mnenja 

2 SRP in  
1 učitelj

DA

12 »/…/ predlagamo, da se učenki odobri DSP SRP. /…/« Usmerjena: vsi trije člani 
povzemajo mnenje 

1 ura SRP DA

13 »/…/ prilagoditve pri pouku, učni snovi ter pri 
preverjanju in ocenjevanju znanja in 1 uro učne 
pomoči izven oddelka. /…/«

Usmerjena: povzemajo v sintezi 
tudi opisana močna področja 
učenke in ovire  
pri šol. delu

2 uri SRP DA, vendar 
dodelijo  
DSP SRP

15 »/…/ šola/učitelj ni predlagal potrebne pomoči 
za otroka.« V posebnem poročilu pa SRP izpostavi 
težave pri učencu. /…/«

Usmerjen: vsi trije člani 
povzemajo mnenje SRP, povzeto 
tudi v sintezi SM

1 ura SRP DA 

16 »/…/ deklica bi potrebovala natančno diagnostiko 
in pomoč, ki bi ji omogočila uspešno napredovanje  
tudi v višjih razredih. /…/«

Usmerjena: upoštevajo mnenje v 
sintezi SM, tudi močna področja 
in predlog šolskih strokovnih 
delavcev. 

2 uri SRP  
1 ura učitelja

DA
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17 »/…/ razredničarka predlaga DSP ter prilagoditve 
pri pouku /…/«

Usmerjen: povzemajo močna 
področja in prilagoditve

2 uri SRP DA

20 »/…/ menim, da potrebuje individualno 
pomoč SRP /…/«

Usmerjen: povzemajo  
močna področja in težave

2 uri SRP DA

22 »/…/ DSP v obsegu 3 ur na teden /…/« Usmerjen: povzemajo  
močna področja in težave

2 uri SRP DA

24 »/…/ zmanjšan obseg oz. količina dela, dodatne ure 
pomoči (za dodatno razlago in utrjevanje, pozitivno 
samopodobo, spretnosti in strategije /…/«

Usmerjen: povzemajo mnenje 
šole

3 ure SRP DA, vendar ne  
v celoti

25 »/…/ slabi in dobri dnevi, težave z grafomotoriko, 
šibka koncentracija in pozornost /…/«, dodatno 
mnenje SRP in psihologinje. 

Usmerjena: povzemajo mnenje 
razrednika, SRP in psihologa, 
čeprav ugotavljajo blago obliko 
disleksije predlagajo usmeritev.

1 ura DSP učitelja DA

26 »/…/ opiše učenca, močna področja, izpostavi, 
da potrebuje pomoč pri matematiki, več časa pri 
kompleksnih nalogah /…/«

Usmerjen: vendar ne povzemajo 
mnenja v celoti, poudarek na 
močna področja, …

1 ura DSP SRP 
2 uri učitelja

DA 

27 »/…/ DSP za premagovanje primanjkljajev, 
ki naj jo izvaja učitelj /…/«

Usmerjen: povzemajo  
tako poročilo šole kot  
predlog šole.

1 ura SRP 
2 uri socialni 
pedagog

DA, vendar ne 
upoštevajo 
mnenje glede 
izvajalca DSP

Tabela 33: Povezava med poročilom vzgojno-izobraževalnega oz. socialno varstvenega zavoda o 
otroku, mnenjem učitelja v postopku usmerjanja in strokovnim mnenjem – A2

ID  
otroka

Predlog šole in učitelja o potrebni pomoči Strokovno mnenje
Dodatna 
strokovna pomoč

Upoštevano 
mnenje šole

2 »/…/ pri specifičnih težavah, ki se nakazujejo 
pri učencu nujno potrebujemo pomoč  
specialnega pedagoga /…/«

Usmerjen: člani v poročilih 
povzemajo težave v sintezi  
SM pa opis značilnosti otroka 

2 uri SRP DA 

3 V dokumentaciji manjka mnenje učitelja! 
»/…/ razvijati slušno pozornost, koncentracijo 
in nadgrajevati govorno izražanje /…/« 
(Mnenje je zapisala logopedinja.)

Usmerjen: psiholog in zdravnik 
povzemata opis in značilnosti 
otroka, logopedinja pa 
mnenje razredničarke in šolske 
logopedinje

1 ura SRP  
1 ura učitelj

DA

6 »/…/ šola predlaga tedensko DSP (individualno), saj 
bo le tako lahko otrok osvojil /…/« Učiteljica zapiše ob 
koncu evalvacije IDPP priporočila, in sicer: vključitev 
v DP, 1 uro učne pomoči ter metodične in časovne 
prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja. 

Usmerjen: povzemajo mnenje in 
predloge glede prilagoditev, ki jih 
predlaga učiteljica 

3 ure SRP DA

9 Ni mnenja, učitelj ŠVZ, razredničarka in šolska 
svetovalna delavka so zapisali le opažanja o otroku. 

Usmerjena: SM povzema  
opis opažanj o učenki

DSP ne potrebuje DA

10 »/…/ šola je mnenja, da SUT pri deklici ne opažajo, 
zato niso podprli podaje zahtevka za usmerjanja, tudi 
po Konceptu niso bili izvedeni vsi koraki. Po strokovni 
oceni šole, deklica ne potrebuje več učne pomoči. 
Do sedaj tudi ni bila v obravnavi v nobeni strokovni 
zdravstveni ustanovi, /…/ šola meni, da so težave na 
ravni družine /…/«

Usmerjena: učenka je bila 
pregledana v okviru redne 
obravnave v CDZ, iz poročila 
SRP je razvidno, da je 
opravila pogovor z učenkino 
razredničarko. V poročilu 
povzema vsebino razgovora z 
učiteljico. 

1 ura psiholog, 
2 uri učitelj

NE, se usmeri, 
kljub temu da 
je bilo mnenje 
šole, da deklica 
ne potrebuje 
usmeritve. 
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14 Šola opisuje težave na področju govora in jezika, 
opiše značilnosti deklice (močna področja. Poročilo 
so pripravil razredničarka, dve izvajalki DSP (SRP in 
PEDAGOG) ter svetovalna delavka. Vsi trije opišejo 
izvajanje pomoči in podajo predloge: »/…/ učenka 
potrebuje več individualnega vodenja in pomoči, 
ki ji ga učiteljica težko nudi pri rednem pouku, zato 
predlagamo 5 ur DSP, ki naj jih izvaja izven razreda 
SRP, od 6. razreda dalje pa učno pomoč predmetnih 
učiteljev. /…/«

Usmerjena: vsi trije člani 
povzemajo mnenje SRP, povzeto 
tudi v sintezi SM.

4 ure SRP,  
v 6. razredu  
pa 2 uri SRP in  
2 uri učitelj

DA 

19 »/…/ deček bo potreboval dodatno pomoč socialnega 
pedagoga in SRP za premagovanje težav na učnem 
področju /…/«

Usmerjen: upoštevajo mnenje v 
sintezi SM, zdravnica povzame 
mnenje šole in podatke iz ZK, 
pedopsihiatrinja in psihologinja 
povzameta mnenje šole v celoti. 

3 ure SRP  
2 uri psiholog

DA, vendar ne v 
celoti.

21 Podano poročilo vrtca, sklepna ugotovitev: »/…/ 
težava na govorno-jezikovnem področju, pri grobi 
motoriki, ravnotežju in gibanju (občutek za globino) 
/…/« Predlagajo usmeritev in DSP logopeda v šoli. 

Usmerjen: 1 ura logoped  
in pripomočki, ki jih predlaga SRP. 

2 uri SRP DA

23 »/…/ menimo, da potrebuje individualno pomoč SRP 
za pomoči pri razvijanju številskih predstav, orientaciji, 
fini motoriki in razvijanju grafomotorike /…/«

Usmerjena: ne povzemajo 
mnenja učiteljice, upoštevajo 
pa predloge glede DSP in 
izvajalcev. Deklica je bila redno 
vodena v ambulanti CDZ, zato 
predpostavljam, da so jo člani 
KUOPP dobro poznali.

5 ur SRP DA

Tabela 34: Povezava med poročilom vzgojno-izobraževalnega oz. socialno varstvenega zavoda o 
otroku in mnenjem učitelja v postopku usmerjanja in strokovnim mnenjem – A3

ID  
otroka

Predlog šole in učitelja o potrebni pomoči Strokovno mnenje
Dodatna 
strokovna pomoč

Upoštevano 
mnenje šole

1 »…po potrebi individualna pomoč, 
sodelovanje s starši in obiskovanje DP  
v primeru težav pri osvajanju snovi…«

Usmerjen: člani v poročilih 
in sintezi SM ne povzemajo 
poročila. Zapis sinteze SM 
temelji na pregledih otroka. 

3 ure SRP DA

8 »…menim, da bi bilo potrebno zagotoviti  
učno pomoč učencu na domu.«

Usmerjen: v sintezi povzemajo 
mnenje šole, predvsem opis 
otrokovih značilnosti. V tem 
primeru je bil razširjeni timski 
sestanek v okviru bolnišnične 
šole, na katerem je sodelovala 
tudi razredničarka. 

2 uri SRP 
2 uri učitelj

DA

11 »…nujna je usmeritev v program s PIDSP, 
saj deklica potrebuje pri šolskem delu kratka  
in jasna navodila, ….«

Usmerjena: sinteza povzema 
mnenje šole in sicer opis 
značilnosti deklice, delo z deklico 
v učni situaciji in vključitev v 
skupino. Sicer pa so vsi člani 
senata deklico pregledali. 

1 ura tiflopedagog 
2 uri SRP

DA

18 Poročilo vrtca:«deček bo v šoli potreboval 
prilagoditve zaradi težav z vidom,…«V vrtcu ni bil 
deležen posebnih prilagoditev in DSP. 

Usmerjen: sinteza SM povzema 
ugotovitve na podlagi pregleda 
otroka in pogovora s starši.  
Edino psiholog v svojem poročilu 
povzema mnenje vrtca. 

2 uri 
tiflopedagoga

DA
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28 »…učenec bo potreboval veliko individualne 
pomoči in prilagoditev zaradi težav s sluhom…«

Usmerjen: sinteza SM povzema 
ugotovitve na podlagi pregleda 
otroka in pogovora s starši. 
Povzemajo poročilo šole iz 
Ukrajine in nekaj opisa stanja iz 
poročila šole.

2 uri 
surdopedagog  
2 uri učitelj

DA

29 »…deklica je v začetku šolskega leta dobila slušni 
aparat in pri šolskem delu potrebuje dodatna 
navodila in spodbude, zato bi prosila, da se deklici 
omogoči dodatne ure individualne strokovne 
pomoči…«

Usmerjena: v sintezi SM 
povzemajo opažanja in 
značilnosti deklice ter dosežke 
v okviru programa iz poročila 
šole. Deklico člani pregledajo in 
opravijo pogovor s starši.

1 ura učne pomoči 
učitelja 

DA

Ker je v večini primerov KUOPP sledila mnenju učiteljev, je bil zanimiv primer otroka iz sku-

pine A2 (tabela 33), ko šola ni predlagala usmeritve. Iz zapisa v poročilu vzgojnega in izobraže-

valnega oz. socialno varstvenega zavoda je bilo razvidno: »/…/ Menimo, da učenka ne potrebuje 

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

V šoli bo vključena v IDPP /…/«. (A2-10).

V nadaljevanju me je zanimalo, kako so mnenje utemeljevali učitelji in kako člani KUOPP, zato 

sem primer bolj natančno analizirala. Šola je predlog opisala takole: »/…/ Specifičnih učnih te-

žav, primanjkljajev, motenj pri deklici ne opažamo, zato smo materi ob pogovoru razložili, da 

zahtevek za usmerjanje ni smiseln. Med drugim po samem konceptu ni zadoščeno več pogojem: 

letošnje leto po strokovni oceni šole deklica nima več učne pomoči na šoli, deklica še ni bila v obrav-

navi pri nobenem strokovnjaku v zdravstveni ustanovi. Trenutno so starši naročeni pri klinični 

psihologinji, termin imajo čez dva meseca /…/«. Iz poročila šole je bilo torej razvidno, da deklica 

po njihovi oceni nima specifičnih učnih težav, zato niso podprli zahtevka za usmerjanje. Tudi po 

Konceptu niso bili izvedeni vsi koraki, saj do sedaj deklica ni bila v obravnavi v nobeni zunanji 

strokovni ustanovi »/…/ šola meni, da so težave na ravni družine /…/« (A2-10). 

Iz poročila SRP, članice KUOPP, sem razbrala, da je poročilo pripravila na podlagi pogovora z uči-

teljico. Ta je opisala deklico kot nemotivirano za šolsko delo, z razvojnimi in čustvenimi težavami: 

»/…/ učenka ne bi potrebovala učne pomoči, če bi bila njena pripravljenost za šolsko delo višja in 

ne bi bile prisotne razvojne in čustvene težave /…/«. Nadalje je SRP povzemala mnenje učiteljice: 

»/…/ zaradi nerednega domačega in šolskega dela in vse bolj obsežne in zahtevne učne snovi dekli-

ca ne zmore nadgrajevati svojega znanja, pri čemer se ruši njena samopodoba, strah pred neuspe-

hom in sprejemanje sebe kot neustrezne /…/«. V šoli je bila deklica vključena v dopolnilni pouk, 

deležna je bila individualne obravnave specialne pedagoginje in medvrstniškega svetovanja. V 

šoli je potekalo tudi intenzivno sodelovanje in svetovanje staršem deklice. Tam so menili, da je 



Natalija Vovk Ornik   VLOGA UČITELJA V PROCESU USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

178

deklica sposobna slediti učni snovi in dosegati standarde znanja: »/…/ če vloži malo truda za 

šolo, so lahko ocene tudi boljše, vendar se ji po večini tega ne da, zato so ocene večinoma dvojke in 

trojke /…/ Že celo leto se opaža pri njej pesimizem in brezbrižnost za šolsko delo /…/«. Iz opisa 

težav sem zaznala, da pripisujejo težave, ki jih ima deklica, njej sami in njenemu odnosu do šol-

skega dela, hkrati pa zaznavajo tudi težave, ki se nanašajo na dekličino ožje (družina, ki je vzgoj-

no neustrezna) in širše socialno okolje (v razredu nima pravega prijatelja). Predlog šole je bil 

podprt še z mnenjem specialne pedagoginje, ki je deklico individualno obravnavala v preteklem 

šolskem letu. Ocenila je: »/…/ da pri deklici specifičnih učnih težav, zaradi katerih bi potrebovala 

individualno pomoč ali pomoč v manjši skupini, ni /…/«. 

Iz poročila SRP v KUOPP pa je razvidno, da je prav »/…/ brezbrižnost, prevelika popustljivost 

oziroma zahtevnost učitelja vzrok, ki negativno vpliva na doseganje ciljev, ki jih je deklica sicer 

sposobna doseči. Doseže pa jih lahko ob ustrezni dodatni strokovni pomoči in prilagojenem izva-

janju pouka in ustrezni podpori doma /…/«. Zato predlaga: »/…/ Učenka potrebuje spodbudno 

učno okolje, razumevajoče do njenih težav, da bo napredovala ne le v učnem, temveč tudi v emo-

cionalnem in socialnem razvoju /…/«. Četudi so starši in deklica med tem odklanjali dodatno 

strokovno pomoč, so ob začetku novega šolskega leta sporočali: »/…/ da deklica v tem šolskem 

letu navdušeno usvaja novo učno snov, klima v razredu je pozitivna, zelo spodbuden pa je tudi 

pristop učiteljic in strokovne službe /…/, zato je usmeritev ustrezna in v nadaljevanju podpi-

rajo /…/ učno pomoč, saj je njen učni primanjkljaj med tednom še vedno velik /…/«. (A2-10) 

Po pogovoru dekličino mamo sem ugotovila, da zaznala spremembo po izdani odločbi o usme-

ritvi, a je pripisala vzrok temu, da je deklica v novem šolskem letu pričela obiskovati matično 

šolo in je zamenjala učiteljico. Mama je poudarila razliko v komunikaciji med učiteljem in učen-

cem in jasna pravila, ki jih je postavila nova učiteljica. (A2-10)

Pri analizi predstavljenega primera sem ugotovila naslednje:

– šola je opisovala učenkine težave tako, da jih je pripisovala njej sami in njenemu ožjemu 

okolju;

– formalno se je šola držala korakov po Konceptu in je tudi na podlagi tega menila, da še 

niso izpolnjeni vsi ustrezni pogoji za to, da bi lahko predlagali usmeritev za učenko (še po-

sebej ker deklica predhodno ni bila obravnavana v zunanji ustanovi), četudi so zaznavali 

številne druge težave in se povezovali tudi s pristojnim Centrom za socialno delo;

– pri končnem mnenju so se opirali na mnenje specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, 

ki je deklico obravnaval individualno celo šolsko leto; 
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– v poročilu šole so navedena močna področja učenke, ki so jih zaznali v šoli; nikjer v poro-

čilu pa kasneje niso posebej izpostavljeni niti opisani načini spodbujanja učenkinih moč-

nih področij v procesu poučevanja;

– članica KUOPP je v tem primeru opravila pogovor z učiteljico, ostali člani so izvedli pre-

glede; na podlagi tega KUOPP ni sledila mnenju šole, temveč je na podlagi lastnih stro-

kovnih ugotovitev predlagala usmeritev in dodatno strokovno pomoč;

– kot možni vzrok za učenkino neučinkovitost članica KUOPP navaja tudi »/…/ brezbri-

žnost, preveliko ali premajhno zahtevnost učitelja /…/«, kar lahko vpliva tudi na cilje, ki bi 

jih deklica glede na svoje intelektualne sposobnosti bila sposobna doseči. 

Ob koncu se mi je postavilo vprašanje razlike med prepoznavanjem učenkinih posebnih vzgoj-

no-izobraževalnih potreb v šoli in na drugi strani ugotovitvami KUOPP. Mama je predpostavila, 

da se je zaradi boljše komunikacije med učiteljem in učencem spremenil tudi dekličin odnos in 

njeno doživljanje šole. Če se članica KUOPP v opisanem primeru ne bi pogovorila z učiteljico in 

bi KUOPP sledila le pisnim mnenjem šole, morda ne bi zaznali, da je lahko težava tudi v odnosu 

učiteljice do učenke. Na podlagi tega primera je razvidno, da bi se z aktivnejšim sodelovanjem 

učitelja v KUOPP lahko razjasnila marsikatera dilema.

 3.8.4 RV 4: UČITELJI O SVOJI VLOGI V POSTOPKU USMERJANJA

V nadaljevanju me je zanimalo, če in kako so učitelji sodelovali v postopku usmerjanja in kako 

ocenjujejo sodelovanje in svojo vlogo pri tem. 

Več kot polovica sogovornikov v skupini A1 je povedala, da niso sodelovali v nobenem delu 

postopka usmerjanja (A1-5, A1-7, A1-15, A1-16, A1-22, A1-25, A1-26, A1-27). Ostali učitelji v 

tej skupini pa so opisali svojo vlogo pri pripravi poročila o otroku, pogovora s šolsko svetovalno 

službo na šoli ali pa so sodelovali na timskih sestankih v ustanovi, v kateri je bil otrok obravnavan 

(A1-4, A1-12, A1-13, A1-17, A1-20, A1-24). 

Trije sogovorniki (A1-12, A1-13, A1-20) so ocenili, da je njihovo pisno mnenje dovolj, saj učitelj po nji-

hovem mnenju nima dovolj strokovnega znanja, da bi lahko aktivno sodeloval v postopku usmerjanja: 

»/…/ sodelovanje je bilo zadostno, se mi zdi, da nisem tako strokovno usposobljena, da bi vodila postopek, 

jaz lahko povem opažanja in mnenje, sem bila čisto zadovoljna, menim, da je to dovolj /…/« (A1-13);
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»/…/ Glede na to, da mi nismo izobraženi v tej smeri, smo učitelji razrednega pouka in razvojne 

psihologije in pedagogike ni bilo veliko oz. sama teorija /…/, smo le malo premalo podkovani /…/« 

(A1-20).

Na drugi strani so učitelji v skupini A2 (A2-6, A2-19, A2-21), kljub temu da niso aktivno so-

delovali v KUOPP, izpostavili, da ima učitelj celostni vpogled v funkcioniranje otroka v učni 

situaciji in socialni okolju v razredu, zato je njegovo sodelovanje v komisiji pomembno: 

– »/…/ jaz mislim, da je kar velika vloga; učitelj največ ve o otroku, največ časa ga vidi v vseh 

različnih situacijah, celostni vpogled ima na otroka. Predvsem za usmerjanje naprej se mi 

zdi njegova vloga najpomembnejša, tako da bi se moralo upoštevati, da pove, kako otrok 

funkcionira, kje so potrebne usmeritve v socialni smeri; potem učno, to je neka podlaga 

–zdravnik, psiholog, spec. pedagog – potem pa pride učitelj, ki pove, kaj se je dogajalo, in se 

potem naredi mnenje za naprej /…/« (A2-10);

– »/…/ da učitelj zapiše mnenje, odzivnost v šoli, kako se otrok odziva v skupini; otroci so v 

skupini drugačni; otroci pridejo že zelo zgodaj v šolo in so v šoli dalj časa; to je za otroke tudi 

pritisk, zato otroci s težavami to stisko občutijo še drugače. Tako da lahko te stvari, stiske 

otroka, učitelj še drugače prepozna. Npr. specifične težave, ki se opazijo pri delu v razredu ali 

v podaljšanem bivanju /…/« (A2-19);

- »/…/ da bi bilo pomembno mnenje, ki ga jaz dnevno opažam, da bi dala poročilo na eno 

ocenjevalno obdobje (manj se mi zdi prehitro) in da bi iz tega učiteljevega poročila izhajali; 

morda jaz kaj ne vidim, zato bi potrebovala zraven še drug strokovni vidik. Vidim se v bolj 

aktivni vlogi /…/« (A2-21). 

Podobno so menili tudi učitelji v skupini A3. Ocenili so, da člani KUOPP pogosto nimajo do-

brega vpogleda v šolski prostor, v predmetnik, cilje in učni načrt, zato je njihovo sodelovanje 

pomembno: »/…/ jaz mislim, da ima učitelj pomembno vlogo, ker otroka pozna, strokovnjaki v 

KUOPP se srečajo z otrokom le enkrat ali dvakrat, kljub temu da učitelj napiše mnenje, šola ga 

odda; tako mislim, da bi moral Zavod RS za šolstvo in KUOPP sodelovati bolj, kajti s pogovorom 

se dobi širša slika o otroku kot le na pisni ravni /…/« (A3-29-U1). 

Zanimivo je bilo mnenje učitelja (A1-26), ki je izpostavil subjektivni vpliv gledanja učitelja na 

»svoje učence«, ki bi ga pri delu v KUOPP težko »izključil«. Tako je menil, da učiteljevo mnenje 

pri dodelitvi dodatne strokovne pomoči ne bi bilo realno: 



Natalija Vovk Ornik   VLOGA UČITELJA V PROCESU USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

181

»/…/ morda zaradi tega, ker učitelji gledamo na otroka, vsaj jaz, bolj čustveno, /…/ morda bi pre-

tiravala s to pomočjo /…/« (A1-26). Učitelj je v tem primeru izpostavil neobjektivnost lastnega 

mnenja, ki bi v procesu usmerjanja lahko otežila relevantno ocenjevanje otrokovih primanjklja-

jev, ovir oz. motenj. V teoretičnem delu naloge sem opisala primer dežele Bremen (Nemčija), 

kjer iz postopka usmerjanja izključujejo otrokovega učitelja prav z utemeljitvijo, da je to »zain-

teresirani« učitelj, ki nima specialnega znanja in se želi »znebiti« učenca s posebnimi potrebami, 

ker zahteva preveč učiteljeve pozornosti (Husar Dobravec, 2004).

 3.8.5 RV 5: KLJUČNA SPOZNANJA IN UGOTOVITVE IZ USMERITVE POMEMBNE 

ZA UČITELJEVO DELO

Ker me je zanimalo, katera so tista ključna spoznanja in ugotovitve iz usmeritve, ki so po-

membna za učiteljevo delo, sem učitelje vprašala za mnenje in oceno vsebine strokovnega 

mnenja. Zanimalo me je, kako bi moralo biti oblikovano strokovno mnenje, da bi jim poma-

galo pri neposrednem delu v razredu. Nadalje me je zanimalo mnenje, katerega člana KUO-

PP učitelji ocenjujejo kot najpomembnejšega za njihovo delo v razredu in na kaj se vsebina 

mnenja nanaša. 

Učitelji v skupini A1 in v A3 so izpostavili, da so pomembna v strokovnem mnenju in odločbi 

priporočila za delo učitelja v razredu z otrokom, kot so didaktično-metodične prilagoditve in 

opis uporabe pripomočkov in prilagoditev (A1-5, A1-12, A1-26, A1-27, A3-8, A3-28, A3-29). 

Nekaj učiteljev v skupini A1 (A1-15, A1-17, A1-25) je izpostavilo tudi pomen dodatnih infor-

macij in podatkov v strokovnem mnenju, ki jim pomagajo bolje razumeti težave otroka. Učitelji 

v skupini A2 so povedali, da so v strokovnem mnenju pogosto ugotovitve, ki potrdijo njihovo 

opažanje pri delu z učencem v razredu (A2-9, A2-10, A2-14/U2). Učitelja v skupini A2 (A2-19) 

in A3 (A3-11) sta menila, da bi moralo biti strokovno mnenje zapisano enostavneje, z manj 

strokovnimi izrazi, ki jih učitelj ne razume. Predlagane prilagoditve bi morale biti sistematično 

zapisane in ločene na področje izvajanja pouka in preverjanja in ocenjevanja znanja:

– »/…/ da je napisano bolj preprosto, da učitelj hitro razbere prilagoditve in da je to jasno tudi 

staršem, ki imajo velika pričakovanja, sploh ko je otrok takole, starši čutijo še večjo nemoč; 

/…/ podatkov iz zdravstvenega kartona šola praviloma ne rabi, /…/ čeprav so v določenih 

primerih pomembni (prometna nesreča, izguba kakšnega člana v družini) /…/«. (A3-19)
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Mnenje člana komisije, ki učitelju najbolj koristi za njegovo delo v razredu

Več kot dve tretjini sogovornikov iz skupine A1 (A-12, A1-13, A1-15, A1-16, A1-17, A1-20, A1-24, 

A1-25, A1-26, A1-27) je menila, da je za učitelja najpomembnejši član KUOPP specialni in rehabi-

litacijski pedagog, sledita psiholog in zdravnik, kar je odvisno od vrste otrokovih težav. Podobno je 

menila tudi večina učiteljev v skupini A2 (A2-2, A2-6, A2-6-U2, A2-9, A2-10, A2-10-U2, A2-14). 

Učitelji so povedali, da je za njihovo delo najbolj koristno mnenje specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga zaradi prepoznavanja in konkretizacije učnih težav otroka. SRP po mnenju učiteljev ustre-

zno opredeli specifične težave in predstavi napotke za delo z učencem, pozna dejavnosti in to, kaj 

bo otrok zmogel. Zato od SRP učitelj pričakuje tudi največ konkretnih napotkov za delo v razredu.

Pogovori z učitelji v skupini A3 pa so pokazali, da je za večino učiteljev iz te skupine pomembna 

celostna informacija o otroku, zato so menili, da je pomembno mnenje vseh treh članov KUOPP:

– »/…/ jaz mislim, da so potrebni vsi trije, zame kot učiteljico je zelo pomembno, da se ta-

kšnega otroka kompleksno pogleda. Moje znanje je itak zelo omejeno kar se tiče specialne 

pedagogike. Zato so strokovnjaki. Zdravnik bo s svojega vidika pogledal, specialni pedagog s 

svojega področja, psiholog s svojega /…/« (A3-8);

– »/…/ jaz mislim, da je mnenje vseh enakovredno, zato ker vsak da svoje mnenje in tudi jaz 

imam svoje mnenje; če damo vsa mnenja na mizo, potem se da kaj pogovoriti. Ne more biti 

eden prioriteta, /…/ Jaz vsa mnenja vedno upoštevam, vse si preberem, zato ker je vse po-

membno /…/« (A3-1);

– »/…/ če bi pomislila; dejansko so pomembni vsi trije, ker so vsi trije s svojega vidika po-

membni. Meni kot učiteljici za neposredno delo z otrokom v razredu /…/« (A3-18);

– »/…/ mnenje vseh treh /…/« (A3-29). 

Za učitelja v skupini A3 je pomembno mnenje tistega strokovnjaka, ki ga razume, ki je ugotovil 

podobne stvari, ki jih je tudi sam opazil, in dobil napotke, ki jih lahko uporabi pri svojem delu:

– »/.../ mnenje tistega, ki ga razumem. Ne bi mogla prav izbrati vnaprej nekoga iz komisije. 

Najbolj koristen je zame tisti, ki je ugotovil podobne stvari, ki jih tudi jaz opažam. Koristni 

napotki so od vseh, najbolj koristni pa tisti, ki jih jaz lahko uporabim pri svojem delu. Tudi 

zdravnik, še posebej na področju organske motnje, da jaz dobim neko znanje, ki ga prej ni-

sem imela /…/« (A3-11). 
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Pomen dodatnih informacij za boljše delo učitelja z otrokom v razredu 

V skupini A1 je nekaj učiteljev (A1-13, A1-24, A1-27) izpostavilo, da so pomembne dodatne 

informacije, ki se nanašajo na prilagoditve pri izvajanju pouka, pa tudi to, do kdaj naj jih učitelji 

upoštevajo in kako naj jih umestijo v pouk. Zato so povedali, da je pomembna obrazložitev 

pomena prilagoditev v strokovnem mnenju. Pomembna dodatna informacija za učitelja so tudi 

otrokova močna področja:

– »/…/ da čim hitreje nudimo otroku najboljše pogoje za delo, jaz pri tem izhajam iz močnih 

področij, kar se je v praksi pokazalo za učinkovito /…/« (A1-13). 

Podobno je navedla tudi učiteljica iz skupine A3, ki je poudarila pomen opisa močnih področij 

pri otroku v prvem razredu, ko ga učitelj še ne pozna (A3-29): 

– »/…/ njena močna in šibka področja, še posebej ko pride v prvi razred, pa učitelj nima 

dodatnih informacij o otroku, mogoče poročilo iz vrtca, kako je delovala v skupini. V višjih 

razredih se že posvetuješ s kolegico in drugimi učitelji /…/«.

Dva učitelja v skupini A1 sta navedla, da je pomembna informacija opis otrokovih težav, še preden 

učitelj otroka sprejme v razred (A1-7, A1-15). Pomen pravočasnosti informacij ob vključitvi OPP 

sta izpostavila tudi dva učitelja v skupini A2 (A2-3, A2-23) in učitelj iz skupine A3 (A3-1).

To informacijo mora učitelju posredovati strokovnjak, ki je za to najbolj kompetenten:

– »/…/ odvisno, za kakšno usmeritev gre, na katerih področjih ima težave; če gre za učne pri-

manjkljaje, specifične težave, potem specialni pedagog, če gre za socialne, čustvene, vedenjske 

težave, je to psiholog, če je to otrok s sladkorno, neko hibo, je to zdravnik /…/« (A1-7). 

 3.8.6 RV 6: PRIČAKOVANJA UČITELJA OD USMERITVE OTROKA

Pričakovanja učitelja od postopka usmerjanja

Pričakovanja učiteljev glede postopka usmerjanja so bila v skupini A1 različna. Manj kot po-

lovica učiteljev v tej skupini je pričakovala, da bodo v odločbi o usmeritvi napisani napotki, 

kako delati z otrokom v razredu (A1-5, A1-15, A1-6, A1-17, A1-25). Tudi v skupini A2 je slaba 

tretjina učiteljev pričakovala, da bodo dobili napotke za delo z otrokom v razredu (A2-2, A2-3, 
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A2-14). Poleg ur dodatne pomoči so bila pričakovanja učitelja v skupini A3 povezana s pripo-

ročili strokovnjakov za delo z učencem v razredu: »/…/ Pričakovala sem, da bo dobila več ur 

dodatne pomoči, ne samo ene ure, ker je nesamostojna, /…/ Tudi mogoče priporočila učitelju, kako 

naj s takim otrokom dela, saj sem se prvič srečala s takim otrokom, tako da sem delala tako, kot 

sem predvidevala, da bo boljše, pa to, kar deluje, sem potem uporabila /…/« (A3-29) in napotke 

z dodatnimi navodili strokovnjakov za specifične skupine otrok s posebnimi potrebami (v tem 

primeru surdopedagoga in logopeda), ki bi bila učitelju v pomoč za delo z učencem v razredu in 

bi mu dala tudi priporočila, npr. kako ustrezno prilagoditi prostor v razredu: 

– »/…/ Glede na to, da se učitelji redko kdaj srečujejo s takšnimi težavami, da že v času 

šolanja s tem nismo v stiku, bi bilo potrebno najti surdopedagoga in logopeda, da bi bil v 

prvih mesecih v pomoč učitelju, kako postaviti klopi, urediti prostor, da bi otroku zagoto-

vili ustrezno okolje.« (A3-29-U2).

Nekaj učiteljev od postopka usmerjanja ni pričakovalo ničesar, v skupni A1 so to povedali trije 

učitelji (A1-4, A1-20, A1-22) in ena učiteljica v skupini A3:

– »/…/ jaz ne pričakujem ničesar, če so kakšni napredki, je vsak vesel, drugače da bi jaz priča-

kovala, da bi nastalo iz tega ne vem kaj, pa res ne /…/« (A3-1), 

pri čemer je nekaj učiteljev (A1-7, A1-24, A1-26) izpostavilo pomen pridobitve ur dodatne stro-

kovne pomoči in določeno sodelovanje staršev. 

Učitelji v skupini A3 so pričakovali, da bo v postopku usmerjanja strokovno mnenje pripravlje-

no hitro:

– »/…/ da bo narejeno v krajšem času, zaradi tega, ker je to bila samo bolezen, nisem pričako-

vala nič drugega /…/« (A3-8) 

in da bo otroku dodeljena dodatna strokovna pomoč, ki jo bo izvajal ustrezni strokovnjak z za-

dostnim znanjem za delo s specifično skupino otrok (A3-28, A3-29):

– »/…/ da bo dobil strokovno pomoč v smislu govora, to je v redu, da pride nekdo, ki je zunanji 

strokovnjak /…/« (A3-28).

 3.8.7 RV 7: DELO UČITELJA Z UČENCEM V RAZREDU PO USMERITVI 

Polovica učiteljev iz skupine A1 (A1-7, A1-15, A1-20, A1-22, A1-25, A1-26) je menila, da je 

usmeritev potrdila njihovo dosedanje delo, saj se je izvajanje IDPP-ja nadaljevalo v podob-
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nem obsegu naprej. Podobno sta menila tudi dva učitelja iz skupine A2 (A2-2, A2-23). Učitelji 

v skupini A3 (A3-1, A3-29, A3-11, A3-18) pa so opisali spremembe načina dela z učencem v 

razredu po usmeritvi. Spremembe načina dela učitelja so bile odvisne od otrokovih težav in 

potreb po izvajanju prilagoditev v programu. 

Učitelji v skupini A3 so izpostavili predvsem pomen dodatnih napotkov in informacij zaradi 

specifičnega znanja, ki je povezano z delom z otroki iz te skupine in ga sami nimajo. Zaradi 

kompleksnosti težav OPP iz te skupine so opisali pomembnost mnenja drugih strokovnjakov, 

kot npr. zdravnika (zaradi medikamentoznega zdravljenja) in logopeda. Pri učencih v skupini 

A1 in A2 so učitelji po usmeritvi upoštevali le nekatere prilagoditve, določene z odločbo, saj 

so menili, da bodisi ni bilo novih predlogov za prilagoditve: 

– »/…/ ni bilo velikih razlik, že med priporočili in odločbo ni bilo novih spoznanj. Veliko nisem 

spreminjala dosedanjega načina dela /…/« (A1-7) 

bodisi vseh navedenih prilagoditev učenec ne potrebuje ali pa potrebuje le nekaj več učiteljeve 

pozornosti: 

– »/…/ To, da sedi v prvi vrsti, /…/ sedaj v drugem razredu se to bolj opazi – samoregula-

cija, jaz odreagiram, kot mi svetuje logopedinja (je ne izpostavljam) – ponovim za njo, se 

greva kakšno besedno igro. Da bi jaz vzela čas posebej zanjo, tega pa ni. Drugih prilagodi-

tev ne potrebuje, ker to vse zmore. Nekaj več je potrebne moje pozornosti /…/« (A2-21).

 3.8.8 RV 8: SPECIFIČNA ZNANJA UČITELJA ZA UČINKOVITO DELO V RAZREDU 

IN AKTIVNO SODELOVANJE V POSTOPKU USMERJANJA 

Zanimalo me je učiteljevo mnenje glede njegovega znanja in kompetenc, ki bi jih lahko prenesel 

tudi v proces usmerjanja. Zato sem jih vprašala, katere so tiste informacije, ki bi jih lahko dal 

učitelj v postopku usmerjanja in bi pripomogle h kvalitetnejši odločitvi glede usmeritve otroka. 

Učitelji v skupini A1 (A1-5, A1-12, A1-13, A1-15, A1-17, A1-24, A1-25, A1- 26) in A2 (A2-2, 

A2-3, A2-6, A2- 9, A2-10, A2-19) so povedali, da imajo pomembne informacije, ki so povezane 

z dejanskim opisom stanja OPP v razredu, s tem, kaj otrok zmore in zna. Menili so, da bi v pri-

meru aktivnejšega sodelovanja učitelja bile usmeritve kvalitetnejše, hkrati pa bi bil učitelj tudi 

neposredno seznanjen z mnenjem članov KUOPP: 

– »/…/ to bi gotovo lahko bil doprinos h kvalitetnejši usmeritvi. Morda bi kdaj učitelj lah-
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ko tudi podal mnenje, da ta otrok ne potrebuje usmeritve, da zmoremo delati z otrokom 

tudi v okviru danih možnost /…/« (A1-24);

- »/…/ samo z vprašalniki se ne da prikazati realnega stanja, zato bi bilo dobro, da bi pre-

ko pogovora učitelj predstavil svoje izkušnje, vse detajle težko zapišemo, mislim, da to 

ni dovolj /…/« (A1-26).

Ena od učiteljic (A3-18) je poudarila, da bi imela zaradi aktivnega sodelovanja večji občutek 

odgovornosti za učinkovito izvajanje pouka:

– /…/ odločba in usmeritev bi bila zame bolj vredna in bi bilo to dejansko to, kar otrok res rabi. 

S tem bi imela jaz še večjo odgovornost, usmeritev bi mi bila bližja, zaradi mojega aktivnega 

sodelovanja /…/«. 

Dva učitelja (A1-16, A3-8) sta ocenila, da ima učitelj védenje in znanje o otrokovih močnih in 

šibkih področjih in pomembne informacije, ki jih lahko dá o družini: 

– »/…/ pozabila sem na močna področja, ki pa so zelo pomembna /…/« (A1-16),

- »/…/ zdaj sem pomislila na to, da učitelj pozna otroka in starše, ker mi smo trikotnik; če je 

to pretrgano, potem to ne funkcionira. Učitelj bi povedal tudi lahko kaj o starših, kaj lahko 

pričakujemo, česa ne moremo pričakovati, več bi lahko povedal o otrokovih reakcijah.  

In seveda tudi o neposrednem učnem delu; pozna močna področja, šibka področja, /…/ 

Nekdo lahko zelo lepo poje pa se ga lahko tam dvigne /…/« (A3-8).

Učitelji v vseh treh skupinah so izpostavili, da imajo pomembno védenje in znanje o tem, kako 

otrok dela v razredu, kakšne so njegove težave in čustveni odzivi in kakšne prilagoditve in di-

daktično-metodični pristopi so se izkazali za učinkovite:

– »/…/ ja, predvsem opis, kako otrok deluje, kje učitelj vidi težave, na katerih področjih, kako 

reagira pri tem, kako se počuti, kaj starši pravijo na njegovo delo /…/ Morda tudi, kako se 

otrok počuti – ali mu to predstavlja stisko, se nenavadno obnaša /…/« (A1-27). 

Učitelji iz skupine A2 in A3 so povedali, da imajo relevantne informacije o napredku otroka, 

spremembah na socialnem področju, o čustveni zrelosti otroka, o socialni vključenosti v razred 

in bivalnih razmerah otroka: 

– »/…/ samo delo pri pouku, sodelovanje s starši, vključenost tega otroka v skupino, sprejetost 

v skupino, reševanje konfliktnih situacij, skratka, ena taka celostna podoba, to kar se doga-

ja v razredu, v procesu, to, ker učitelji sodelujemo s starši, z okoljem v katerem otroka živi.  
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Ta plat zgodbe je tudi pomembna, da bivalne razmere ali situacija, v kateri živijo, ne vpliva 

pozitivno na njeno delo in odziv /…/« (A2-12-U1); 

- »/…/ podroben in natančen opis učenca, saj ga najbolje pozna; tisti, ki otroka ni videl, ga ne 

pozna, zato bi jaz lahko najbolj dala informacijo, kako otrok deluje v skupini, kako se uči, 

kako sprejema novo učno snov, kako se vključuje v sredino. Težko se kdaj izraziš na listu 

papirja; v neposrednem pogovoru bolj podrobno lahko opišeš, saj je pisna informacija kdaj 

lahko tudi 'površinska' /…/« (A3-28).

 3.8.9 RV 9: MNENJA IN OCENA STARŠEV OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI O 

PROCESU USMERJANJA, VLOGI UČITELJEV IN LASTNI VLOGI 

V raziskavi me je zanimalo tudi mnenje staršev o vlogi učitelja v procesu usmerjanja. Zato sem jih 

vprašala za oceno učiteljevega odzivanja na otrokove posebne potrebe pred postopkom usmer-

janja in po usmeritvi. Zanimalo me je tudi mnenje staršev o učiteljevem sodelovanju in vlogi v 

postopku usmerjanja. Vprašala sem jih še, kaj menijo o lastni vlogi v postopku usmerjanja. 

Mnenje staršev o prilagajanju poučevanja pred postopkom usmerjanja

Dobra tretjina staršev v skupini A1 (A1-5, A1-7, A1-24, A1-20, A1-25, A1-27) in polovica star-

šev v skupini A2 (A2-6, A2-14, A2-19, A2-21) ) je povedala, da niso zaznali učiteljevega prila-

gajanja načina poučevanja pred usmerjanjem. Eden od staršev (A1-15) je omenil, da težko oce-

njuje poučevanje, saj nima neposrednega vpogleda v učiteljevo delo v razredu. Eden od staršev 

(A2-23) pa je opisal, da je učitelj o prilagoditvah seznanil starša na govorilnih urah. Dva sogo-

vornika (A1-4, A1-17) sta povedala, da je učitelj upošteval prilagoditve na podlagi priporočila 

in mnenja strokovne ustanove. 

Eden izmed staršev (A1-26) je navedel, da je sicer učiteljica prepoznala otrokove težave in na 

podlagi tega uvedla prilagoditve v razredu. Ker pa je bil otrok uspešen, je menila, da ni potrebno 

dati zahteve za usmerjanje:

– »/…/ v bistvu sem že v 2. govorila z učiteljico, pa je bilo še vse v mejah normale. V 3. razredu 

na začetku pa so se pojavile hude težave, sem prosila za pomoč, pogovor z učiteljico, pa so bili 

mnenja, da bodo vsi malo pozorni, da bo sina usmerjala, opozarjala, v razred je prihajala 

tudi specialna pedagoginja /…/«.
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Starši (A1-22) so povedali, da je bil otrok označen kot len, prilagoditve so zaznali šele na preho-

du v 5. razred, zato je bila odločba ključni dokument, da so se otroku priznale z usmeritvijo tudi 

ustrezne prilagoditve. Tudi po mnenju drugega sogovornika (A2-9) je šele odločba omogočila 

priznanje prilagoditev, ker otroku pred postopkom usmerjanja v šoli niso prilagajali poučevanja:

– »/…/ Učitelji so se bolj zgovarjali na to, da mora dobiti uradno odločbo, nek papir /…/« (A2-9).

Ocena staršev o spremembi načina dela učitelja po usmeritvi

Polovica staršev iz skupine A1 (A-1-4, A1-5, A1-16, A1-24, A1-26, A1-27) in tretjina staršev 

iz skupine A2 (A2-6, A2-9, A2-10, A2-19) ) je ocenila, da so učitelji po usmeritvi spreme-

nili način dela v razredu, upoštevali prilagoditve pri pouku in omogočili otroku uporabo 

pripomočkov.

Slaba polovica staršev v skupini A3 (A3-1, A3-8, A3-11, A3-29) je ocenila, da se način dela z 

otrokom po usmeritvi v razredu ni bistveno spremenil, saj so učitelji z otrokom delali že prej. 

Podobno oceno je navedla manj kot polovica staršev v skupini A1 (A1-12, A1-13, A1-15, A1- 22) 

in dva starša v skupini A2 ( A2-14, A2-23). 

Starši enega izmed otrok pa so povedali, da niso zaznali bistvenih sprememb po usmeritvi, saj 

je učiteljica zahtevala, da otrok bere pred celim razredom, kljub temu da ima težave z glasnim 

branjem (disleksija), zato so starši menili, da želi učiteljica otroka »ukalupiti«:

– »/…/ Zdelo se mi je, da je razen tega, da je spec. pedagoginja z njim delala dve uri po odločbi in 

da je učiteljica sama ponudila, da bo delala z njim v razredu, v četrtek ima z njim individualno 

pred uro, vadi branje in pisanje, so se pa te prilagoditve v razredu manj čutile. In sicer tudi sin 

mora brati na glas tako kot ostali, ko pride na vrsto, ker če ga spusti, se bodo ostali spraševali, 

zakaj ima on prilagoditve, oni pa ne. Meni to ni bilo logično, saj ima on prilagoditve, in ne ra-

zred. Meni je bilo to malo nelogično; specialna pedagoginja je predlagala, da mu da besedilo, ki 

ga je on že prebral kdaj prej, ne da ga na novo bere, da mu je besedilo znano že od prej. Njemu 

to predstavlja travmo, deležen je posmehovanja s strani razreda /…/« (A2-3).

Podobno kot pri oceni dela učitelja pred usmeritvijo so starši enega izmed otrok (A2-21) pove-

dali, da nimajo vpogleda v učiteljevo delo, učitelj sam pa jih ni seznanil, da bi kaj spremenil delo 

v razredu po usmeritvi. Ali lahko iz tega sklenem, da starši niso sodelovali pri pripravi indivi-

dualiziranega programa?
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Pričakovanja staršev od usmeritve otroka

Pričakovanja staršev glede usmeritve otroka so v vseh treh skupinah zelo raznolika, in sicer od 

tega, da starši niso imeli večjih pričakovanj od usmeritve:

– »/…/ nisem imela nekih pretiranih pričakovanj. To je v bistvu en papir, ki daje učitelju neke 

smernice za delo, da bi jaz kaj veliko od tega pričakovala, pa nisem. Vsi ga skušamo na svoj 

način uporabljati /…/« (A1-15),

– »/…/ ja, saj tudi nisem imela nobenih pričakovanj /…/« (A3-8),

do pričakovanja staršev, da se bo z usmeritvijo otroka izboljšal tudi učni uspeh in bo imel več 

prilagoditev pri domačem delu (A3-11):

– »/…/ ne, zato še zdaj vrtam, ne zato, ker jaz zdaj ne vem, kakšne so možne prilagoditve pri 

kontrolni nalogi. Pa kljub tem prilagoditvam ni uspešna /…/« (A1-22); 

– »/…/ kaj pa vem, težko rečem; jaz sem bolj tisti, ki več hočem od nje; ni videti napredka, še 

zmeraj vidim, da ji gre še vedno zelo težko. Ne vem, kako bo šlo drugo leto. Sedaj, ko je po-

navljala razred, ji tista snov gre, čeprav bi ji morala bolje iti; sedaj bo množenje, številke do 

100, ona pa ima še vedno težave /…/« (A2-23); 

– »/…/ meni se še vedno zdi, da je preveč dela za šolo. Jaz z njo veliko dela za šolo vlagam, ne 

vem, ali je to odvisno od tega, da je slabovidna. Pričakovala bi, da bi imela malo manj do-

mačega dela, ne pa, da to, kar v šoli ne naredi, mora narediti doma. Želela bi, da bi več tega 

opravila v šoli, s prilagoditvami /…/« (A3-11).

Dobra tretjina staršev v skupini A2 je menila, da so se pričakovanja po usmeritvi otroka ure-

sničila. Otrok je dobil dodatno specialnopedagoška pomoč, ki je učinkovita in zaradi katere je 

razbremenjen (A2-9, A2-10, A2-14, A2-21). 

Enako kot nekateri učitelji tudi starši navajajo, da se je s formalnim zaključkom usmerjanja 

potrdilo njihovo opažanje, usmeritev pa še ni prinesla konkretnih rezultatov:

– »/…/ hči ima zelo kratek čas odločbo, konkretnih rezultatov niti ne vidim, recimo, da ja, da 

sem želela to formalno potrditev, ker pač to šteje /…/« (A1-13). 

Delno uresničena pričakovanja so navedli tudi starši iz skupine A2. Menijo, da bi moral imeti 

otrok dodatno strokovno pomoč izven pouka zaradi vključenosti v razredno okolje. Zato so 

bila pričakovanja staršev usmerjena tudi v pozornost, ki bi jo učitelj namenil delu z razredom 
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v okviru svetovalne storitve:

– »/.../ Mene je naprej to presenetilo, da ga bodo jemali od pouka, predstavljala sem si, da bo 

delal s specialna pedagoginjo izven pouka. Razložila mi je, da sistem ne dovoljuje, da bi bili 

ti otroci bolj obremenjeni. Meni to sicer ni logično, pomembno je, da bi imel otrok stik v 

razredu z vrstniki. Predvsem pa sem pričakovala, da bo malo več prilagoditev, celo v prvem 

razredu jih je bilo več kot v drugem po odločbi. Želela pa sem si, da bo razred seznanjen z 

njegovimi težavami. Razumem, da je svetovalna ura namenjena tudi temu, da se z razredom 

nekdo ukvarja, razred ga mora razumeti, da ima otrok težave, ne pa da je otrok predmet 

posmeha v razredu zaradi težav. Dekleta so bolj pripravljena pomagati, s fanti pa se nekako 

ne druži, med fanti nima prijateljev, /…/ zaradi tega se čuti odrinjenega. Čuti pa potrebo, da 

bi bil v skupini /…/« (A2-2).

Pričakovanja staršev v skupini A1 so bila usmerjena v večje razumevanje in spoštovanje otro-

kove drugačnosti in pomoč in delo z otrokom, ki ne bo usmerjeno le v otrokove primanjkljaje. 

Starši (A1-16, A1-20) so pričakovali, da bodo učitelji spodbujali otrokove potenciale: 

– »/…/ da, pričakovala sem, da jo bodo razumeli in spoštovali njeno drugačnost, da ne more 

biti hitrejša, da je njena grafomotorika takšna, kot je, da škarje težko drži, tisoč in ena stvar, 

ki jo je zaznati pri njej, in da bodo spodbujali njene potenciale /…/« (A1-16);

– »/…/ mogoče sem si bolj idealno zamislila to celotno zadevo. Jaz sem mislila, da je ta stvar 

bolj celovita, da potekajo zadeve ne samo, kako bo dobil oceno, kako bo izdelal razred. Morda 

tudi bolj spodbujanje na močnih področjih in nekako s tem bolj celovito, da bo v življenju 

res nekaj dosegel, ne samo končal šolo. Sedaj se mi zdi, da je to bolj usmerjeno v to, kako naj 

naredi to osnovno šolo, potem pa bomo že videli, kako naprej. Jaz pa sem pričakovala, da bo 

to bolj celostno /…/« (A1-20).

Mnenje staršev o vlogi učitelja

 

Večina staršev v skupini A1 (A1-4, A1-5, A1-7, A1-13, A1-17, A1-22, A1-24, A1-26, A1-27) in 

dobra polovica sogovornikov v skupni A2 (A2-3, A2-6, A2-9, A2-10, A2-14, A2-21) sta menili, 

da je aktivno sodelovanje učitelja v postopku usmerjanja pomembno. Povedali so, da imajo uči-

telji prvi stik z otrokom, z njim so največ časa in ga v učnih situacijah tudi dobro poznajo. Zato 

bi učitelj prenesel spoznanja iz usmerjanja v poučevalno prakso in obratno, spoznanja iz pouče-

valne prakse bi prenesel do članov KUOPP. Starši (A3-8, A3-28) iz skupine A3 so bolj poudarili 

pomen vloge učitelja pri izvajanju pomoči in prilagoditev v času pouka kot pa pri samem proce-
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su usmerjanja. Po mnenju nekaterih staršev (A3-29) pa je izrednega pomena tudi to, da učitelji 

pravočasno zaznajo otrokove težave, nanje opozorijo starše in dajo pobudo za ustrezno pomoč.

Mnenje staršev o lastni vlogi v postopku usmerjanja 

Večina staršev je v vseh treh skupinah svojo vlogo v postopku usmerjanja opisala kot aktivno. Po 

mnenju sogovornikov sta pomembna sodelovanje s šolo (A3-29), motivacija otroka za sodelo-

vanje pri obravnavi in pregledih (A1-4, A1-5, A1-7, A1-17, A1-22, A2-2, A2-6, A2-19). Aktivno 

sodelovanje staršev je po mnenju sogovornikov pomembno zaradi zastopanja interesa otroka 

in njegove priprave na postopek usmerjanja in posledice tega procesa (A1-12, A1-13, A1-15, 

A1-16, A1-20, A2-9, A2-14, A2-21):

– »/…/ Jaz sem se aktivno ukvarjala s tem, ker sem tudi zadevo sprožila, sem spremljala, 

kontaktirala s šolo, opravili sva vse preglede, prinesla odločbo, s svetovalno službo po odločbi 

opravila pogovor, z razrednikom in svetovalko, mi je predstavila program, kaj bo hči delala, 

kako bo delala, koliko časa ji odločba namenja, kaj ima možnost od prilagoditev. Mislim, da 

sem kar sodelovala /…/« (A1-4);

– »/…/ Najina vloga je bila v smislu zastopanja interesa najine deklice, da bi lahko enakovre-

dno delala tako kot vsi ostali otroci /…/« (A1-9).

 3.8.10 RV 10: DISKURZ, KI JE V POSTOPKU USMERJANJA PREVLADUJOČ

Kateri diskurz – medicinski ali pedagoški – je prevladujoč v poročilih članov KUOPP?

Raziskovalno vprašanje 10 se je nanašalo na ugotovitev, kateri diskurz (medicinski ali pedago-

ški) je v postopku usmerjanja mogoče ugotoviti in ali vpliva na sedanji model usmerjanja. 

Za pedagoški diskurz je značilno:

– opisovanje učljivosti učenca, 

– pojasnjevanje njegovih vzgojno-izobraževalnih primanjkljajev, 

– odgovornost šol za razvijanje učinkovite poučevalne prakse, 

– opis učnih veščin in 

– dejavniki, ki v kurikulumu spodbujajo razvoj mišljenja in učno napredovanje, pri čemer je 

kurikulum dostopen za vse učence. 
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Za medicinski diskurz (Galeša, 1993) so značilni:

– opisi otrokovih težav, ovir oz. motenj, 

– opisi poškodb, 

– mnenje zdravnika, terapija, rehabilitacija, uporaba zdravil,

– opis razvojnega in zdravstvenega statusa otroka.

Iz opisa otrok v poročilih članov KUOPP (psiholog, specialni in rehabilitacijski pedagog in 

zdravnik) sem oblikovala kategorije in jih nato umestila glede na navedene značilnosti v pre-

vladujoči diskurz.

Tabela 35 prikazuje kako so člani KUOPP opisali otroke; opisi so umeščeni v naslednje kategorije:

– opis intelektualnih sposobnosti otrok, 

– zdravstvene posebnosti (poškodbe, funkcionalna oviranost, somatske posebnosti in ra-

zvojni status), 

– vzgojno-izobraževalne potrebe, prilagoditve, ki jih potrebuje otrok in 

– močna področja. 

Primeri zapisov so predstavljeni v tabeli št. 35.

Tabela 35: Primeri zapisov iz poročil članov KUOPP razdeljeni v kategorije zbranih iz skupine A1, A2 
in A3

Kategorija Primeri zapisov Diskurz Primeri ključnih besed

Opis intelektualnih 
sposobnosti

»/…/ dekličine globalne sposobnosti so visoko nadpovprečne, 
profil sposobnosti je nekoliko neharmoničen, /…/ na področju 
besednega razumevanja je zelo uspešna, kar se kaže v splošni 
poučenosti, zelo bogatem besednjaku in logično-kategoričnem 
mišljenju /…/« (A1-12);

»/…/ zelo slaba prostorska orientacija in organizacija, okorna 
grafomotorika (LTB) /…/« (A2-2) 

medicinski globalne sposobnosti, 
mentalni razvoj, 
intelektualne 
sposobnosti
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Zdravstvena poškodba, 
funkcionalna oviranost, 
somatske posebnosti, 
razvojni status otroka

»/…/ v zdravstveni dokumentaciji ni opisanih posebnosti, ki bi kazale 
na vzrok učnih težav /…/« (A1-4, A1-5, A1-7, A1-12, A1-13, A1-27);

»/…/ iz dokumentacije niso razvidne somatske posebnosti, ki bi 
pomembno vplivale na učenčevo šolsko delo /…/« 
(A1-16, A1-17, A1-20, A1-22, A1-25, A1-26); 

»/…/ otrok ni bil hospitalno zdravljen, /…/ prejemal je le antiastmatično 
terapijo /…/ psihomotorni razvoj je potekal normalno /…/« (A1-20);

»/…/ otrok ni bil resneje bolan ali poškodovan, operiran, /…/« 
(A1-17, A1-22); 

»/…/ deklica je rojena po normalni nosečnosti, porodna teža, ocena 
po Apgarju, vodena v razvojni ambulanti zaradi hipotonije, shodila 
pri 18 mesecih, govoriti pričela pravočasno, logopeda ni potrebovala, 
najverjetnje zaradi organske okvare možganov ob prezgodnjem rojstvu 
in hipotonije priporočam obravnavo pri nevrologu, /…/ na sistematičnih 
pregledih niso ugotavljali nepravilnosti v rasti in razvoju /…/« (A1-16); 

»/…/ ob tokratnem pregledu ugotavljamo pri dečku normalen, a 
nekoliko neenakomeren mentalni razvoj. Za starost ima težave še pri 
štetju in konzervaciji števila ob okornejši predvsem fini motoriki. /…/« 
(A2-2);

»/…/ otrok je ob pregledu drobno nemiren, vsa navodila hitro dojame, 
pri reševanju je primerno vztrajen. /…/ je deček z govorno-jezikovno 
motnjo in primanjkljaji na področju koncentracije, pozornosti in 
grafomotorike ob sicer povprečnih intelektualnih sposobnostih.  
Za premagovanje težav pri šolskem delu bo potreboval dodatno 
strokovno pomoč logopeda in SRP in prilagoditve. /…/« (A2-3);

»/…/ ob psihološkem pregledu ugotavljam povsem normalne povprečne 
intelektivne sposobnosti. Kljub jezikovni in slušni oviranosti hitro in 
ustrezno razumeva navodila, si prizadeva za uspeh in je hitro učljiv /…/« 
(A3-28); 

»/…/ rojena po normalni nosečnosti, /…/ psihomotorni razvoj je 
potekal normalno, /…/ do šole je tudi nekajkrat prebolevala vnetja /…/ 
poškodovana in operirana ni bila /…/ po poškodbi, ki jo je utrpela, je 
bila operirana, kljub intenzivni rehabilitaciji je travmatolog še vedno 
ugotavljal zavrto gibljivost komolca /…/ zato je bila napotena na 
dodatno slikovno diagnostiko. Ugotavljam, da ima deklica somatske 
zdravstvene težave, ki lahko delno vplivajo na njeno šolanje. /…/« (A2-9);

»/…/ je primerno prehranjena, koža in vidne sluznice primerno 
prekrvljene, generalizirano je nakazan znižan mišični tonus, hodi 
navznoter, sicer pa v preostalem kliničnem in nevrološkem statusu ni 
odstopanj od pričakovanega. /…/« (A2-10);

»/…/ deček je gluh od rojstva, od 5,5. leta nosi kohlearni implant, ki mu 
omogoča dober sluh. Govori le ukrajinsko in rusko. Po izjavi mame je 
deček zdrav, redko bolan in nima kroničnih bolezni. /…/« (A3-28)

medicinski zdravstvena 
dokumentacija, 
organske okvare, 
terapija,  
bolezen ali poškodba, 
somatske posebnosti, 
psihomotorni razvoj

Odziv otroka na  
različne socialne 
situacije

»/…/ dobro razumevanje socialnih situacij /…/« (A1-4); 

»/…/ v pogovoru je zadržan, sedi sključeno, redko vzpostavi kontakt, /…/ 
zelo se razveseli pohvale, da je nalogo pravilno rešil /…/« (A1-5); 

»/…/ zelo dobro bi se znašel v različnih socialnih situacijah /…/« (A1-7); 

»/…/ hitro vzpostavi kontakt, v socialnih interakcijah z vrstniki je odprta 
/…/« (A1-16);

»/…/ sošolci ga težje sprejemajo, ker se hitro razjezi in razdira igro /…/ je 
zelo občutljiv, vedno bolj se zaveda svoje govorne motnje, odkar obiskuje 
logopeda, je postal bolj samozavesten in komunikativen /…/«(A2-3);

»/…/ profil posebnih potreb pokaže razmeroma dobro šolsko in socialno 
samopodobo /…/« (A2-6);

»/…/ otrok nima zavor v socialnem funkcioniranju. Je težje prilagodljiv, 
od nekdaj samotarski. Lažje navezuje stike s starejšimi. Z mlajšimi se 
slabše razume. Med vrstnike se sicer vključuje, vendar ima pogosto 
konflikte. Takrat neustrezno reagira. Če stvari niso po njegovo, se močno 
razburi /…/« (A2-19)

pedagoški socialne interakcije  
z vrstniki,  
navezovanje stikov, 
samopodoba, 
vključevanje v igro 
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Pojasnjevanje vzgojnih 
in izobraževalnih 
primanjkljajev in 
potrebnih prilagoditev

»/…/ disleksija ovira šolski razvoj in napredek, zaradi česar ima precej 
težav pri šolskih predmetih, ki zahtevajo veščine branja in pisanja /…/ 
pri učenki gre za specifične učne težave težje oblike na področju branja 
in pisanja, težave ima z artikulacijo, grafomotoriko in upočasnjenim 
tempom dela. Omenjeni primanjkljaji jo ovirajo tudi na področju 
matematike. Slabše obvlada matematični besednjak, počasneje prikliče 
matematična deklarativna dejstva, računa s pomočjo prstov, občasno 
uporablja strategijo priklica. Težave ima z razumevanjem daljših in 
kompleksnejših besedilnih nalog. Poštevanke ni avtomatizirala /…/« 
(A2-14);

»/…/ pri deklici so prisotne predvsem težave v ekspresiji govora. 
V pogovoru s sogovornikom govori počasi in zadržano. Na vprašanja 
kratko odgovarja /…/ Navodila razume in jih pravilno izpelje. Med delom 
je dovolj zbrana. Izgovorjava glasov Š, Ž, Č, R, široki E in široki O v njenem 
govoru še ni izdelana. /…/« (A2-21);

»/…/ na področju predbralnih veščin poimenuje vse tiskane črke, 
ustrezno določi tudi prvi in zadnji glas. Prebere posamezne zloge, 
dvozložne besede. Večini dvozložnih besed določi tudi pomen.  
Ob vprašanjih ustrezno obnovi besedilo. /…/« (A2-23);

»/…/ potrebuje prilagojen sedežni red, ki mu bo omogočal boljšo 
osredotočenost na šolsko delo. Zaradi motnje vida je počasnejši pri 
opazovanju, iz istega razloga bo počasnejši pri branju in pisanju. 
Potrebuje prilagoditve tabelske slike zaradi motnje daljinskega vida. 
Učitelj bo pri pripravi slikovnega gradiva dosegel boljšo ločljivost slik,  
skic in zemljevidov, na katerih naj bodo le bistveni podatki s poudarjenimi 
linijami in kontrasti in intenzivnimi barvami. Za pisanje naj uporablja 
pisala, ki puščajo močno sled, po potrebi naj se mu gradivo poveča /…/« 
(A3-18) 

pedagoški veščine branja in 
pisanja,  
matematika, 
predbralne veščine, 
prilagoditve, 
prilagojena učna 
gradiva,  
artikulacija, 
grafomotorika in 
tempo dela

Močna področja  
otroka

»/…/ uspešen pri konstrukcijskih nalogah, ki zahtevajo miselno 
analizo, dobro besedno razumevanje /…/ (A1-12); 

 »/…/ nadpovprečni rezultati na področju verbalnega razumevanja, 
bogato besedišče in spretnost izražanja /…/« (A1-15);

»/…/ njegova močna področja so: delovni spomin, vidna obdelava 
podatkov, motorične veščine in veščine socialnega zavedanja in 
komunikacije. /…/« (A2-6);

»/…/ dekličina močna področja so bogato besedno znanje in dobre 
sposobnosti abstraktnega mišljenja, ustrezno računsko znanje, obseg 
splošne poučenosti in odlične sposobnosti miselne analize, sinteze, /…/ 
pri reševanju nalog je sistematična, fleksibilna in vztrajna /…/« (A2-10)

»/…/ grafomotorična preizkušnja izkazuje ustrezno vidno motorično 
zaznavanje in koordinacijo, sposobnost načrtovanja, dobro energetsko 
opremljenost in ustrezen tempo dela. Deček izkazuje likovno nadarjenost 
/…/ ima dobre vizualne predstave, grafomotorično je spreten, riše 
izredno podrobno, tudi v 3D-perspektivi. Uspešno rešuje naloge 
razlikovanja in podrobnosti, nize, zaporedja, ploskovne in prostorske 
predstavljivosti /…/ piše v hitrem tempu /…/ (A3-28); 

»/…/ močna področja predstavljajo dobre sposobnosti priklica 
šolskega usvojenega znanja, ustrezne sposobnosti pojmovnega  
mišljenja in sklepanja /…/« (A1-17); 

»/…/ je čustveno in socialno zrela, uspešna na glasbenem in 
športnem področju /…/« (A1-22); 

»/…/ ima veliko močnih področij: bogato besedišče, spretno 
izražanje /…/« (A1-15);

»/…/ je delaven in ima smisel za humor /…/« (A1-27)

pedagoški likovna nadarjenost, 
glasbeno in športno 
področje, delovni 
spomin, motorične 
veščine, čustvena 
in socialna zrelost, 
učinkovite socialne 
spretnosti, dobro 
logično povezovanje in 
sklepanje

Ker so me zanimale značilnosti opisa tudi glede na strokovni profil člana KUOPP, sem pregle-

dala zapise psihologov, specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in zdravnikov. Izluščila sem 

vsebinska področja, ki so prevladovala v njihovih zapisih in iz katerih je bil razviden njihov 

način prepoznavanja otrokovih posebnih potreb v postopku usmerjanja. Zbirniki zapisov za 

posamezno skupino A1, A2 in A3 so v tabelah številka 7, 8 in 9 v prilogi naloge.



Natalija Vovk Ornik   VLOGA UČITELJA V PROCESU USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

195

Način prepoznavanja otrokovih težav v postopku usmerjanja z vidika člana KUOPP 

Iz zapisov sem poskušala ugotoviti način prepoznavanja otrokovih težav in prevladujoči diskurz 

pri obravnavi otrok v procesu usmerjanja, in sicer iz:

– načina opisa prepoznanih otrokovih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb; 

– načina obravnave otrok v postopku usmerjanja: ali pripravijo člani poročilo o otroku na pod-

lagi priložene dokumentacije, ali otroka pregledajo, ali opravijo razgovor z otrokom oz. starši;

– vsebine zapisa posameznega člana: na kaj se nanašajo ugotovitve o otrokovih težavah, ali 

opisujejo tudi prilagoditev in uporabo pripomočkov v procesu poučevanja.

Tabela 36: Način prepoznavanja otrokovih težav v postopku usmerjanja - A1, A2 in A3 – z vidika 
člana KUOPP, ki je razviden iz strokovnega mnenja

Član KUOPP Strokovno mnenje ID otroka ∑

Psiholog Povzema mnenje iz psihološke 
dokumentacije, poročila o otroku in razgovora 
s starši otroka.

A1-4, A1-13, A1-15, A1-22, A1-17
A2-9, A2-14, A2-21
A3-1, A3- 8, A3-18, A3-29

12

Otroka pregleda in uporabi psihodiagnostična 
sredstva (WISC III, LB, RT Goodenough, 
Ravenove progresivne matrice CPM…)

A1-5, A1-7, A1-12, A1-16, A1-20, A1-24,  
A1-25, A1-26, A1-27
A2-2, A2-3, A2-6, A2-10, A2-19, A2-23 
A3-11, A3-28

17

Specialni in 
rehabilitacijski 
pedagog

Povzema mnenja iz dokumentacije (zahteve, 
poročila šole, mnenja in priporočila zunanje 
ustanove).

A1-7, A1-12, A1-20
A2-2, A2-6, A2-14, A2-10, A2-21
A3-1 , A3-8, A3-18

11

Z otrokom se pogovori A1-13, A1-15, A1-16, A1-26, 
A2-23

5

Otroka pregleda (ACADIA test, SNAP test). A1-4, A1- 5, A1-16, A1-17, A1-24, A1-25, A1-27, 
A3-11, A3-28

9

Surdopedagog 
- logoped

Opredeli težave na govorno- jezikovnem 
področju in prilagoditve pri izvajanju pouka 
povezane s podajanjem sporočil in opisov 
dogodkov.

A2-3, A2-6, A2-21, A2-23 
A3-29

5

Zdravnik Zdravnik pripravi mnenje na podlagi pregleda 
dokumentacije ((zdravstveni karton otroka in 
priložene zdravstvene dokumentacije (mnenja 
specialistov, npr. nevrologa) ali pogovora s 
starši. 

A1-4, A1-5, A1-7, A1-12, A1-13, A1- 15, A1-16, A1-
17, A1-20, A1-22, A1-24, A1-25, A1-26, A1-27
A2-14, A2-10, A2-2, A2-3, A2-6, A2-9, A2-10, A2-
19, A2-21
A3-1, A3-8, A3-11, A3-18, A3-28, A3-29

29

Fiziater Priporočila za izvajanje športne vzgoje in 
prilagoditve pri tehničnem pouku.

A2-9 1

Legenda: ID otroka – zaporedna številka primera iz skupine A1, A2 in A3
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Psihologi so pri več kot polovici primerov otrok iz vseh treh skupin izvedli psihološki pregled 

otroka in pri tem uporabi psihodiagnostična sredstva. Pri 12 otrocih iz obeh skupin so obliko-

vali mnenje na podlagi že predložene dokumentacije ali pogovora s starši otroka. 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi so tretjino otrok iz vseh treh skupin pregledali, pri čemer 

je bilo njihovo poročilo osredotočeno na prilagoditve pri izvajanju pouka in uporabo pripomoč-

kov. Kakšno učno okolje je najbolj primerno za učenca, kakšne pogoje in dodatno strokovno 

pomoč potrebuje, predlaga torej strokovnjak:

- »/…/ poučevanje naj bo multisenzorno, strukturirano, z ustreznimi pohvalami in pozitivni-

mi spodbudami. Med poukom je potrebno sprotno preverjanje razumevanja informacij, po 

potrebi pomoč z dodatni razlagami in pojasnili in konkretizacijo /…/« (A1-5); 

- »/…/ v šoli potrebuje učenec jasno strukturirano okolje, možnost gibalnih odmorov, usmer-

janje pozornosti v bistvene podatke, preverjanje razumevanja navodil in ponovitev le-teh 

po potrebi, vodenje po stopnjah, uporabo kartončkov z navodili in postopku, nudenje eno-

značnih in enostavnih navodil, hitrih povratnih informacij o učenju in vedenju, pomoč pri 

usvajanju ustreznih učnih, organizacijskih in samoregulatornih strategij /…/« (A1-20).

Logoped in surdopedagog sta vse otroke, pri katerih sta sodelovala v KUOPP, pregledala. Logo-

ped je opredelil težave na govorno-jezikovnem področju in navedel prilagoditve pri izvajanju 

pouka, ki so bile povezane s sporočili, opisi dogodkov in zgodbicami.

Zdravnik je v vseh primerih otrok pripravil mnenje na podlagi dokumentacije, v nekaterih 

primerih se je pogovoril s starši in tako dopolnil podatke iz zdravstvene dokumentacije. Opis 

zdravnika temelji na opisu razvojnega statusa otroka (potek nosečnosti in porod, otrokov psi-

homotorični razvoj in posebnosti, kdaj je otrok shodil, kdaj je pričel govoriti). V skupini A3 

so poleg zdravnika pediatra v komisiji zaradi kompleksnosti težav sodelovali še pedopsihiater, 

nevrolog in otorinolaringolog. Vsi zdravniki v tej skupini so oblikovali mnenje na podlagi pri-

ložene zdravstvene dokumentacije (izvidi in mnenje, zdravstveni karton, mnenje specialistov 

…) in pogovora s starši otrok. To je bilo tudi pričakovano, saj je bilo v tej skupini k zahtevi za 

uvedbo postopka usmerjanja priložene več zdravstvene dokumentacije kot pri ostalih dveh sku-

pinah. Učitelji so v pogovorih poudarili, da bi bil z njihovega vidika pomembnejši podatek, ali 

somatske oz. zdravstvene težave vplivajo na potek šolanja otroka in njegovo doseganje vzgojno-

izobraževalnih ciljev. Iz zdravniških poročil pa je razvidno, da zdravniki opisujejo le otrokovo 

zdravstveno stanje z vidika medicinske stroke.
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Iz poročil članov KUOPP ni razvidno, da bi v postopku usmerjanja člani KUOPP opravili 

pogovor z otrokom. V procesu priprave strokovnega mnenja so se nekateri člani pogovorili le 

s starši otroka. 

Najpogostejša vsebinska področja v poročilih članov KUOPP glede na posamezni strokovni profil 

Psiholog

Pri večini otrok v obeh skupinah so psihologi opisovali intelektualne sposobnosti otroka (slika 5), 

in sicer telesne (gibalne) ali duševne (čutno zaznavne in umske – inteligentnost, ustvarjalnost). 

Pri tem so uporabljali določene psihometrične preizkuse, kot so npr. WISC III, Likovni preizkus 

Bender (LTB), kar kaže na prisotni medicinski diskurz. 

Značilnosti psihološkega opisa so bile povezane z opisom intelektualnih sposobnosti, značil-

nostmi psihomotoričnega in grafomotoričnega razvoja otroka in njegovih močnih področij. Le 

v primeru otrok iz skupine A3 je psiholog ali povzemal šolsko poročilo in poročilo psihologa, ki 

je otroka ambulantno obravnaval, ali pa je poročilo zapisal na podlagi pregleda otroka.

PSIHOLOG

GIBALNE 
SPOSOBNOSTI 

SPOZNAVNI 
RAZVOJ

NEHARMONIČEN 
PROFIL

PSIHOMOTORIČNI 
TEMPO

PROSTORSKA 
ORIENTACIJA

BESEDNE IN 
NEBESEDNE 

SPOSOBNOSTI

GLOBALNA 
OCENA

DOSEŽEK KRONOLOŠKA 
STAROST

MOČNA 
PODROČJA

Slika 5: Prevladujoča vsebinska področja iz poročila o otroku, ki jih je opisoval psiholog

INTELEKTUALNE 
SPOSOBNOSTI 
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Specialni in rehabilitacijski pedagog

Posamezne ugotovitve psihologa, ki temeljijo na opisu otrokovih sposobnosti, je v sintezi stro-

kovnega mnenja dopolnil specialni in rehabilitacijski pedagog (slika 6), in sicer je opisoval in 

pojasnjeval otrokove vzgojno-izobraževalne zmožnosti in primanjkljaje. V vseh primerih otrok je 

bila vsebina poročila SRP osredotočena na opis zmožnosti otroka pri pouku. Za oceno otrokovih 

zmožnosti in potreb so nekateri SRP uporabili tudi določene preizkuse (preizkus SNAP - profil 

ocene posebnih potreb, razvojni test vizualno-motorične integracije, test motenj branja in pisanja 

- MBP, …). Pri pojasnjevanju vzgojno-izobraževalnih potreb so se opirali na prepoznane sposob-

nosti otrok s pomočjo preizkusov (ACADIA, SNAP, MBP, …). SRP so v poročilih navajali in opi-

sovali tudi prepoznane težave na področju šolskih veščin, in sicer na področju branja, pisanja in 

računanja (matematika), opisovali so odziv otroka na različne socialne situacije, kar je vključeva-

lo tudi oceno otrokovih socialnih spretnosti in izbiro učinkovitega ravnanja v različnih socialnih 

situacijah. V skupini A2 je sodeloval še logoped, ki je opisoval in pojasnjeval otrokove vzgojne in 

izobraževalne primanjkljaje in zmožnosti na področju govora in govorne in jezikovne komuni-

kacije, ki se kasneje povezujejo z usvajanjem šolskih veščin, povezanih z branjem in pisanjem.

V skupini A2 so pri sedmih otrocih člani KUOPP opisali tudi odziv otroka na različne socialne 

situacije (sposobnost razumevanja socialnih situacij), kar je povezano s samopodobo učenca, 

sprejemanjem učenca v razrednem okolju in z učenčevimi čustvenimi in vedenjskimi odzivi 

SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG 

VKLJUČENOST 
OTROKA V RAZREDNO 

SREDINO 

MATEMATIKA

ODZIV OTROKA NA 
RAZLIČNE STRESNE 

SITUACIJE 

SLUŠNA 
OVIRANOST

OCENA SPLOŠNE 
POUČENOSTI 

OTROKA

GRAFOMOTORIKA 
IN STRANSKOST

BRANJE BESEDILA IN 
RAZUMEVANJE 
POVEDANEGA

OCENA POTREB 
OTROKA V UČNEM 

PROCESU

GOVOR IN 
GOVORNO-JEZIKOVNA 

KOMUNIKACIJA

PREDBRALNE 
VEŠČINE

PISANJE PO 
NAREKU

VEŠČINE BRANJA 
IN PISANJA

PRILAGODITVE V 
PROCESU POUČEVANJA 

IN UČENJA

Slika 6: Prevladujoče vsebine iz poročila o otroku, ki jih je opisoval specialni in rehabilitacijski pedagog
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na različne socialne situacije. V skupini A3 so v KUOPP poleg specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga sodelovali še logoped, tiflopedagog in surdopedagog. Slednji je opisoval otrokove pri-

manjkljaje na področju sluha.

Zdravnik

Zdravniki so v poročilu opisovali razvojni status in zdravstveno stanje otroka. (slika 7) Za zapise 

zdravnikov v skupini otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (A1) je značilno, da 

v celotni skupini niso dali nobene relevantne informacije, ki bi pomembno opisovala otrokove 

vzgojno-izobraževalne potrebe. Mnenje so zdravniki povzeli iz priložene zdravstvene dokumen-

tacije (praviloma iz zdravstvenega kartona otroka). V skupini A3 se je opis zdravstvenega stanja 

otroka nanašal na opis somatskega in nevrološkega statusa, terapijo in uporabo medikamento-

zne terapije. Zaradi kompleksnosti primanjkljajev, ovir oz. težav OPP je v tej skupini v KUOPP 

sodeloval tudi pedopsihiater. V poročilu je opredelil otrokove težave na področju pozornosti in 

koncentracije in poudaril pomen spodbudnega šolskega okolja: »/…/ zelo pomemben vpliv pa 

ima poleg družine tudi šola z ustreznim upoštevanjem dečkovih odstopanj na področju šolskega 

dela in ustreznimi prilagoditvami, ki omogočajo napredek v skladu s sposobnostmi dečka /…/« 

(A3-1). Terminologija, ki jo uporabljajo zdravniki pri opisu otrokovih težav, ovir oz. motenj in 

v poročilih, spada v medicinski diskurz, saj opisuje otrokove poškodbe, nezmožnosti in indivi-

dualne značilnosti.

V skupini A2 izstopa primer deklice (A2-9), ki je bila usmerjena zaradi posledic poškodbe 

roke, ki so po mnenju članov KUOPP vplivale na doseganje vzgojnih in izobraževalnih ciljev. 

ZDRAVNIK

ORGANSKE 
OKVARE

RAZVOJNI STATUS

TERAPIJA

BOLEZEN ALI 
POŠKODBA

SOMATSKI IN 
NEVROLOŠKI 

STATUS

SOMATSKE 
POSEBNOSTI

ZDRAVILO 
RITALIN

MOTNJE 
POZORNOSTI S 

HIPERAKTIVNOSTJO 

ZDRAVSTVENO 
STANJE OTROKA 

KEMOTERAPIJA

Slika 7: Prevladujoče vsebine iz poročila o otroku, ki jih je opisoval zdravnik
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Zdravnica, specialistka fiziatrije, je opisala nastanek poškodbe, njene posledice in njihov vpliv 

na določene aktivnosti v vzgojno-izobraževalnem procesu. Ker je to dober primer opisa, kako 

vplivajo težave na otrokovo doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev na področju gibanja in 

predlogov zdravnika za prilagoditve, jih povzemam v nekoliko daljšem zapisu: »/…/ zaradi 

poškodbe, ki jo je deklica utrpela, je prisotna omejena gibljivost v področju komolca, /…/ omejena 

je tudi sposobnost iztega komolca, pronacija (vzvračanje navznoter) in supinacija (vzvračanje 

navzven) podlakti /.../ aktivnosti na področju skrbi zase izvaja na prilagojen način z nadomestni-

mi strategijami, pri izvedbi je samostojna /…/«. Iz opisa poškodb in uporabljene terminologije 

je sicer razvidno, da gre za značilnosti medicinskega diskurza. V nadaljevanju pa je zdravnica 

pojasnjevala dekličine vzgojno-izobraževalne potrebe: »/.../ Piše z desno, dominantno roko, pri 

čemer je drža asimetrična. To jo nekoliko upočasni, dolgoročno pa to lahko predstavlja možnost 

za razvoj dodatnih težav. Svetujemo, da se ji ponudi podaljšan čas pisanja /.../, pri tehničnem 

pouku, pri aktivnostih, kjer bo morala vključiti obe roki in biti natančna pri izvedbi, svetujemo, 

da se ji ponudi podaljšan čas za izdelavo izdelkov ter se pri vrednotenju upošteva omejitve, ki 

so posledica opisanih težav. Težave pri športni vzgoji (preval nazaj, vožnja s kolesom, gimna-

stične prvine, plezanje po vrvi/drogu, tek na daljše razdalje, servis pri odbojki), zato potrebuje 

prilagojeno izvajanje /…/, vključuje naj se v aktivnosti, kot so tek, lažje aerobne vaje, košarka, z 

omejitvami tudi odbojka (ne zmore izvesti servisa), v primeru vključitve v zimsko smučarko šolo 

svetujemo, da se vključi v učenje teka na smučeh, medtem ko alpsko smučanje zaradi možnosti 

dodatne poškodbe odsvetujemo /…/.« V tem primeru je zdravnica umestila dekličine težave na 

področju gibanja v izobraževalni kontekst, ki ga poudarja bio-psiho-socialni model, ki potrebe 

posameznika na področju primanjkljajev umešča v širši kontekst – socialnega, izobraževalnega 

in funkcionalnega (Košir, 2003). 

Vsebina poročil psihologov in specialnih in rehabilitacijski pedagogov se je razlikovala od 

zdravnikov tudi po navajanju močnih področij otrok. Ker so se med seboj le-ta v posameznih 

skupinah razlikovala in zaradi boljše preglednosti, jih predstavljam v nadaljevanju shematsko za 

vsako posamezno skupino posebej.

Za vsako skupino sem iz opisov oblikovala posamezna ponavljajoča področja. 
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Močna področja v poročilih članov KUOPP v vseh treh skupinah

Slika 8: Močna področja otrok iz skupine A1

MOČNA 
PODROČJA

KONSTRUKCIJSKE 
NALOGE

VERBALNO 
RAZUMEVANJE 

IN BOGATO 
BESEDIŠČE

PRIKLIC 
ŠOLSKEGA 
ZNANJA, 

POJMOVNO 
MIŠLJENJE IN 

SKLEPANJE

DELAVNOST 
IN SMISEL ZA 

HUMOR

GLASBA 
IN ŠPORT

ČUSTVENA 
IN SOCIALNA 

ZRELOST

Slika 9: Močna področja otrok iz skupine A2

MOČNA 
PODROČJA

SOCIALNA 
PRILAGODLJIVOST 

IN 
PRIPRAVLJENOST 

ZA VLAGANJE 
TRUDA DELOVNI 

SPOMIN, 
BESEDNA 

OBDELAVA 
PODATKOV

MOTORIČNE 
VEŠČINE

SPLOŠNA 
POUČENOST

MATEMATIKA

VEŠČINE 
SOCIALNEGA 

ZAVEDANJA IN 
KOMUNIKACIJE



Natalija Vovk Ornik   VLOGA UČITELJA V PROCESU USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

202

Slika 10:  Močna področja otrok iz skupine A3

MOČNA 
PODROČJA

BESEDNO 
RAZUMEVANJE 
IN USVOJENO 

ŠOLSKO 
ZNANJE MOTIVIRANOST, 

PRIPRAVLJENOST 
NA SODELOVANJE, 

DOMAČA 
PODPORA, 

POMNJENJE

DOBRA 
ENERGETSKA 

OPREMLJENOST

GRAFOMOTORIČNA 
SPRETNOST

DOBRE 
VIZUALNE 

PREDSTAVE

LIKOVNA 
NADARJENOST

V raziskavi v Sloveniji »Učenci z učnimi težavami v osnovni šoli: razvoj celovitega sistema učinko-

vite pomoči« (Magajna, Pečjak, 2008, v Magajna, 2008) so ugotavljali, da so močna področja in 

socialna vključenost pomembna varovalna dejavnika pri učencih z učnimi težavami. 

Iz slike 8, 9 in 10 je razvidno, da so člani KUOPP v poročilih navedli otrokova močna področja, 

in sicer vsaj na enem izmed naslednjih področij: glasba, šport, likovna nadarjenost, socialna 

prilagodljivost, matematika, (grafo)motorične veščine, motivacija za šolsko delo, vizualna predsta-

vljivost, …



Natalija Vovk Ornik   VLOGA UČITELJA V PROCESU USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

203

 4 UGOTOVITVE IN INTERPRETACIJA

V teoretičnem delu naloge sem pisala o pomenu izvajanja petstopenjskega modela pomoči v 

skladu s Konceptom (Magajna, Čačinovič Vogrinčič, et. al., 2008), v katerem ima učitelj ključno 

vlogo prav pri prepoznavanju učenčevih vzgojno-izobraževalnih potreb in takojšnji pomoči pri 

pouku. Zato sem s prvim raziskovalnim vprašanjem želela ugotoviti, kako se učitelji odziva-

jo v procesu poučevanja pred usmeritvijo na otrokove posebne potrebe. Učitelji v raziskavi so 

učencu nudili praviloma pomoč v razredu takoj. V primeru, da je otrok bil obravnavan v zunanji 

strokovni ustanovi, so povedali, da so upoštevali predlagane prilagoditve in priporočila strokov-

ne ustanove: »/…/ Po priporočilih zunanje ustanove sem prilagajala tudi prej ne glede na to, ali 

ima otrok odločbo ali priporočilo /…/« (A2-14). Hkrati so se opirali tudi na priporočila šolske 

svetovalne službe, na katero se večinoma v šoli obrnejo po pomoč. Odgovore učiteljev je potrdi-

la tudi priložena dokumentacija, ki opisuje izvajanje IDPP. Učitelji so pri več kot polovici otrok 

iz skupine A1 in A2 izvajali prvo stopnjo pomoči po konceptu, in sicer pri neposrednem delu z 

učencem v času pouka, v času jutranjega varstva, podaljšanega bivanja in dopolnilnega pouka. 

V skupini A3 za otroka niso bili pripravljeni IDPP, dva učitelja (A3-11, A3-29) sta omogočila 

učencu prilagoditve sedežnega reda in podaljšan čas. Učencu (A3-28), ki je imel primanjkljaj 

zaradi razumevanja slovenskega jezika, pa je bila omogočena pomoč takoj v okviru pouka in 

individualno za zapolnitev vrzeli na področju razumevanja jezika. Pomoč sta izvajali učiteljica 

in šolska svetovalna služba.

M. Kavkler (2011) je navedla, da ima učitelj prav na prvi stopnji ključno vlogo ne le pri izvajanju 

pomoči, temveč tudi pri odkrivanju učencev, ki so rizični za težave. Prenos informacij in vsebine 

strokovnega dela učitelja v procesu izvajanja IDPP pred postopkom usmerjanja je izjemnega 

pomena pri oblikovanju odločitev v procesu usmerjanja. L. Magajna (2011a) je menila, da lahko 

spremljanje učinkovitosti poučevanja in pravočasne obravnave zmanjšajo »/…/ prehitro in 

preobsežno napotitev na postopke usmerjanja in pogostost zahtev po dodatni strokovni speci-

alnopedagoški pomoči. Čakanje na to, da bodo težave dovolj izrazite za napotitev na usmerja-

nje, pa lahko povzroči sekundarne posledice učne neuspešnosti, kar dolgoročno zelo povečuje 

obremenitev našega šolskega sistema /…/« (prav tam, str. 100). Zato je pomembna podpora in 

pomoč učencu v okviru pouka in pravočasno prepoznavanje otrokovih posebnih vzgojno-izo-

braževalnih potreb, pri čemer ima učitelj ključno vlogo.
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Učitelji v raziskavi so prepoznali težave učencev na različnih področjih posebnih vzgojno-izo-

braževalnih potreb, ki sta jih opisala Lewis in Doorlag (2010) in so bile praviloma povezane s 

posebnimi potrebami na področju izobraževanja: od govora in jezika, slabe številske predstave, 

slabše grafomotorike do področja načrtovanja, organizacije, samoregulacije, težav pri koncen-

traciji in pozornosti, področja branja in pisanja, sluha in govora, razumevanja pojmov in poja-

vov, razumevanja časa, reševanja problemskih nalog in količine. Le trije učitelji so posebej opi-

sali tudi učenčevo socialno vključenost v razredno okolje. Učitelji torej niso bili posebej pozorni 

na področje socialnega vključevanja otrok v razredno okolje in odnos do vrstnikov, kar je bilo 

v nasprotju s pričakovanjem staršev, da bodo učitelji po usmeritvi namenili tudi več pozornosti 

delu z razrednim okoljem, v katerega je vključen otrok. Skrb za delo s celotnim razredom 

pri vključevanju OPP po usmeritvi je namreč opisala le ena učiteljica v skupini A3. Starši so 

menili, da bi lahko učitelji načrtovali delo z razredom v okviru ur svetovalne storitve, ki je bila 

uvedena z novelo ZUOPP-1 (2011) in katere namen je zagotavljanje podpornega okolja za uspe-

šnejše vključevanje OPP v razredno okolje. To pomeni, da je namenjena učencem v oddelku, 

v katerega je vključen OPP, njegovi družini, strokovnim delavcem itd. Ali to kaže na zaposta-

vljenost področja socialnega vključevanja in usmerjenost učiteljev le na dejavnosti, ki poteka-

jo pri pouku, ločeno od dejavnosti, ki spodbujajo vključevanje v razredno okolje? Poudarjanje 

otrokovih težav in osredotočenost na njihovo individualno obravnavo kaže namreč bolj na 

značilnosti integracijskega izobraževalnega sistema kot na inkluzivni model izobraževanja, ki je 

usmerjen med drugim tudi v prilagodljivo in podporno razredno okolje (Porter, 1995, v Kobal 

Grum in Kobal, 2009). Drugi vidiki razvoja učencev so tako manj pomembni oz. učitelji niso 

odgovorni zanje v primerjavi z odgovornostjo in pričakovanji na področju izobraževalnega na-

predka otroka in pridobivanja znanja (Lesar, 2009, str. 231). 

V slovenski raziskavi (Magajna in Pečjak, 2008) so ugotovili, da so prav socialna vključenost 

in močna področja pomembni varovalni dejavniki pri učencih z učnimi težavami. Tako uči-

telji kot tudi člani KUOPP so sicer opisovali učenčeva močna področja, kar je bilo razvidno iz 

poročil o otroku. Kasneje so jih navajali tudi člani KUOPP v strokovnih mnenjih. Tudi priča-

kovanja staršev so bila usmerjena v učiteljevo prepoznavanje otrokovih močnih področij, ki naj 

bi jih po njihovem mnenju učitelji izrabili za ustrezno spodbudo otroku. Starši so tudi izrazili 

pričakovanje, da se učitelji pri tem ne bi osredotočali le na otrokove primanjkljaje. Posamična 

mnenja učiteljev so pokazala, da pričakovanja staršev glede osredotočenosti učitelja na otro-

kove primanjkljaje ne morem v celoti potrditi. Učiteljica iz skupine A2-9 je menila, da se bo 

»/…/ stanje z rehabilitacijo uredilo /…/« (integracija!). Druga učiteljica (A3-18) pa je ocenila, da 
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ima učenec »/…/ pomanjkanje interesa za šolsko delo /…/« (težave izhajajo iz otroka samega!). 

S prvo izjavo se potrjuje ideja integriranega šolanja, v ozadju katere je predpostavka, »/…/ da se 

lahko učence s terapijo ali z rehabilitacijo spremeni oz. pripravi do tega, da se vključijo v redni 

sistem šolanja /…/« (Lesar, 2009, str. 109). Druga izjava pa kaže na diskurz odklona, ki ga opisuje 

Skidmore (2002), in pripisuje vire težav učencu samemu, šola pa mora zagotoviti takšno pomoč 

pri učenju, ki bo »zdravila šibkosti posameznega učenca«.

Ker je za prepoznavanje otrokovih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb že pred postopkom 

usmerjanja ključen učitelj, sem z drugim raziskovalnim vprašanjem ugotavljala, v kolikšnem 

deležu v postopku usmerjanja aktivno sodeluje otrokov učitelj. Iz analize dokumentacije sem 

ugotovila, da v nobeni KUOPP ni bil prisoten učitelj kljub nameri zakonodajalca o njegovem 

sodelovanju bodisi s pisnim bodisi z ustnim mnenjem. Ker je sestava KUOPP določena norma-

tivno, so pričakovano pri vseh otrocih sodelovali psiholog (ali klinični psiholog ali univerzitetni 

diplomirani psiholog), specialni in rehabilitacijski pedagog, logoped in zdravnik pediater ali 

zdravnik šolske medicine. KUOPP naj bi pred izdajo strokovnega mnenja pridobila pisno ali 

ustno mnenje učitelja. Iz pregleda dokumentacije sem ugotovila, da je bilo pri več kot polovici 

otrok v vseh treh skupinah k poročilu šole priloženo tudi pisno mnenje učitelja o postopku 

usmerjanja. Sprašujem pa se, kaj se je zgodilo pri ostali polovici učiteljev, da tega mnenja niso 

dali. Strokovno mnenje še vedno oblikujejo le strokovnjaki s področja medicine, psihologije 

in specialne in rehabilitacijske pedagogike brez neposrednega sodelovanja učitelja, kar kaže na 

prevladujoči profesionalizem v postopku usmerjanja in na medicinski diskurz. To je posledi-

ca normativne ureditve, ki aktivnosti učitelja formalno ureja po zaključeni usmeritvi. Aktivno 

vključevanje učitelja v delo z OPP je predvideno pri izvajanju DSP, ki se nanaša na učno pomoč. 

in pri pripravi individualiziranega programa. Pri vključevanju učitelja v procesu priprave stro-

kovnega mnenja pa zakonodajalec njegovih neposrednih aktivnosti ni predvidel, razen možnosti 

pridobitve pisnega ali ustnega mnenja. To je v postopku usmerjanja odločitev KUOPP. Nekateri 

učitelj iz raziskave so v postopku usmerjanja sicer sodelovali s člani KUOPP posredno, s pisnimi 

poročili. Njihova vsebina pa ni vsebovala premisleka o spreminjanju redne prakse poučevanja 

(Fulcher, 1989), temveč se je nanašala bolj na opis učiteljevega opažanja otrokovih težav. To lah-

ko govori o tem, da se nekateri učitelji ne čutijo dovolj kompetentni za oblikovanje predlogov 

članom KUOPP. Trije sogovorniki so ocenili, da je njihovo pisno mnenje dovolj (A1-12, A1-13, 

A1-20), saj učitelj po njihovem mnenju nima dovolj strokovnega znanja, da bi lahko aktivno 

sodeloval v postopku usmerjanja. Prevladujoči profesionalizem in s tem povezano vprašanje 

pomanjkanja ustreznega strokovnega znanja učiteljev se kaže tudi pri pripravi poročil o otroku. 
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Učitelji namreč pogosto ne pripravijo poročila o otroku, temveč pri njem sodelujejo, zapišejo pa 

jih najpogosteje šolski svetovalni delavci. Morda to kaže na učiteljevo nesamozavest pri delu z 

OPP. Četudi učijo otroke v razredu in z njimi delajo v vsakodnevnih učnih situacijah, se ne čuti-

jo odgovorne in sposobne za delo z učenci s posebnimi potrebami. To je potrdila tudi raziskava 

M. Peček in I. Lesar (2006), v kateri avtorici ugotavljata, da odgovornost za pripravo poročila o 

otroku prenašajo učitelji na svetovalne delavce, »/…/ saj je za zapis tega poročila potrebno po-

sebno znanje in vedenje, za delo z otroki s posebnimi potrebami pa so potrebni posebni prijemi, 

posebni cilji in jih lahko izobražujejo le za to posebej usposobljeni učitelji /…/« (prav tam, str. 

100). To je povezano s prakso profesionalizma, ki poudarja, da je edino znanje profesionalcev v 

primeru raziskave šolskih svetovalnih delavcev takšno, da se lahko ustrezno odzovejo na OPP 

(Fulcher, 1989, str. 51) in tudi ustrezno poročajo o njihovih vzgojno-izobraževalnih potrebah. 

Podobno je potrdila tudi analiza (Švajger Savič et al., 2014) med ravnatelji, svetovalnimi delavci 

in učitelji osnovnih šol. Ugotovljeno je bilo, da sodelovanje učitelja v postopku usmerjanja teme-

lji predvsem na seznanitvi staršev z možnostjo uvedbe postopka usmerjanja, pojasnilu staršem 

glede potrebnosti postopka in sodelovanju pri pripravi poročila o otroku.

Ali je tudi v tem primeru podobno kot pri mnenju o izvajalcih dodatne strokovne pomoči, ki so 

po učiteljevem mnenju specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki so najbolj ustrezno usposobljeni 

za delo z otroki s posebnimi potrebami? Ali učitelji prepuščajo zapis poročila o otroku svetoval-

nemu delavcu, ker on najbolje ve, kako zapisati poročilo, četudi je učitelj tisti, ki je z otrokom 

največ časa pri pouku in ga tudi v šolskih situacijah najbolje pozna? Ali se to zgodi zaradi pre-

pričanja, da učitelji nimajo dovolj znanja, da bi delali z otrokom s posebnimi potrebami, niti ne 

zmorejo ustrezno prepoznavati njegovih posebnih potreb? 

S tretjim raziskovalnim vprašanjem sem želela odgovoriti na vprašanje, katere ugotovitve uči-

telja KUOPP upošteva pri pripravi strokovnega mnenja. Iz pregleda dokumentacije se je poka-

zalo, da so člani KUOPP praviloma sledili mnenju učiteljev glede prilagoditev in predlogov za 

izvajanje dodatne strokovne pomoči. Praviloma so povzemali zapise iz poročil šole o otroku 

in pisnega mnenja učiteljev. To pomeni, da je bilo mnenje učitelja za člane KUOPP pomembna 

informacija za odločitev o tem, kakšne prilagoditve potrebuje otrok pri pouku, kdo naj bo izva-

jalec dodatne strokovne pomoči (DSP) in kakšen je predlagani način izvajanja DSP. Kljub temu 

pa so posamezni člani KUOPP opravili tudi pregled otroka. Ker v praksi usmerjanja kaže, da od-

ločitev za pregled otroka člani KUOPP sprejmejo po pregledu dokumentacije, bi lahko sklepala, 

da bodisi zapisano mnenje učitelja članu KUOPP ne zadostuje, da bi lahko dovolj kompetentno 
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predlagal usmeritev, bodisi da je priložena nezadostna in vsebinsko skromna dokumentacija, 

iz katere niso dovolj jasno razvidni mnenje strokovnjakov in poročila iz dosedanjih obravnav 

otroka v zunanjih ustanovah. Ali se kaže v tem profesionalizem (le strokovnjak ve!) ali pa stro-

kovnjaki nimajo zaupanja do zapisanega mnenja učiteljev oz. jih ne upoštevajo kot enakovredne 

člane v postopku usmerjanja? Prisotnost profesionalizma izhaja že iz normativno urejenega 

sistema usmerjanja, ki zahteva od članov KUOPP umestitev otroka v eno izmed skupin OPP, 

in šele na podlagi tega ugotavljanje otrokovih vzgojno-izobraževalnih potreb. I. Lesar (2009, 

str. 169) navaja, da to odvrača pozornost od osrednjega vprašanja pedagoškega diskurza, »kako 

učiti«. Kot sem že predhodno ugotovila, je tudi pisno mnenje učiteljev usmerjeno bolj v opise 

otrokovih težav, predlogi so usmerjeni v dodatno individualno delo z učencem, ki naj ga izvaja 

za to usposobljeni strokovnjak, kot pa v premisleke, kako učiti OPP. 

S četrtim raziskovalnim vprašanjem sem ugotavljala, kakšno je mnenje učiteljev glede njihove 

vloge v KUOPP. Nadalje me je zanimalo, katere informacije lahko dajo, da bodo s tem prispevali 

h kvalitetnejši odločitvi za usmeritev. Polovica učiteljev iz skupine A1 je opisala pomembno 

vlogo učitelja že v procesu odkrivanja otrokovih težav in priprave IDPP, kar je bilo v tej skupini 

razvidno tudi iz dokumentacije in priloženih IDPP. Učitelji v ostalih dveh skupinah (A2 in A3) 

pa so še dodali, da je vloga učitelja v postopku usmerjanja pomembna tudi zaradi učiteljevega 

celostnega vpogleda v funkcioniranje otroka v učni situaciji in socialnem okolju v razredu. Uči-

telj so povedali, da bi članom KUOPP lahko dali informacijo o tem, kaj otrok zmore, zna, opisali 

bi otrokova močna in šibka področja, kako otrok dela v razredu, opisali bi otrokove čustvene 

odzive, prilagoditve in didaktično-metodične pristope. Nadalje so menili, da ima učitelj tudi 

relevantne informacije o napredku otroka, o spremembah na socialnem področju, čustveni zre-

losti otroka, socialni vključenosti v razred in bivalnih razmerah. Zato je večina sogovornikov v 

vseh treh skupinah menila, da bi moral kot aktivni član KUOPP sodelovati otrokov učitelj in/ali 

razrednik. Aktivno sodelovanje učitelja v KUOPP bi pripomoglo k večji aktualizaciji vseh infor-

macij o otroku: od uporabe učinkovitih didaktično-metodičnih pristopov, prilagoditev do opisa 

otrokovih močnih področij in težav. Vse te informacije pa bi bile iz avtentičnega okolja, kjer 

poteka pouk. Pomemben vidik je po mnenju učiteljev tudi socialno vključevanje otroka v razre-

dno okolje, ki ga lahko opiše le razrednik, zato bi bila z učiteljevimi informacijami slika o otroku 

pri članih KUOPP bolj celostna. Mnenje učiteljev o pomenu socialnega vključevanja otroka v 

razredno okolje se ne sklada z zapisi v dokumentaciji, kjer so le trije učitelji posebej opisali tudi 

učenčevo socialno vključenost v razredu. Kot sem že ugotovila, učitelji niso bili posebej pozorni 

na področje socialnega vključevanja otrok v razredno okolje in odnos do vrstnikov.
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Učitelji so povedali, da bi se ob njihovem aktivnem sodelovanju v KUOPP lahko izognili odlo-

čitvam o usmeritvi, ko otrok v učnih situacijah dejansko izraža popolnoma druge vzgojno-iz-

obraževalne potrebe, ki pa jih z usmeritvijo v program ne dobi, npr. učenec z usmeritvijo dobi 

dodatno strokovno pomoč, ki pa je ne potrebuje, potreboval pa bi dodatno podporo pri vključe-

vanju v razredno okolje. Tudi Opara (2005) meni, da ocenjevanje otrokovega razvoja ne temelji 

le na ocenjevanju in pisanju poročil, temveč je ključno odkrivanje učenčevih posebnih vzgojno-

izobraževalnih potreb že v fazi prepoznavanja le-teh v razredu, in ne le v procesu usmerjanja. 

Zato imajo po njegovem mnenju pri odkrivanju učenčevih težav pomembno vlogo prav učitelji 

in drugi strokovni delavci v šoli. 

S petim raziskovalnim vprašanjem sem želela pridobiti odgovor, katera spoznanja in ugotovitve v 

procesu usmeritve so najbolj ključna in koristna informacija za učiteljevo vsakodnevno prakso 

v razredu. Učitelji v skupini A1 in A3 so izpostavili pomen zapisanih priporočil v strokovnem 

mnenju, ki so ključna za delo učitelja v razredu. To so prilagoditve, njihov opis in umeščenost v 

izvajanje neposrednega učnega dela. Za učitelja so pomembni tudi ostali podatki in informacije 

o otroku, ki so zapisani v strokovnem mnenju, saj s tem učitelji lažje razumejo težave otroka. 

Nekaj učiteljev v skupini A2 in A3 je bilo kritičnih do zapisa strokovnega mnenja, saj so menili, 

da bi moral zapis vsebovati manj strokovnih izrazov, ki jih učitelji pogosto ne razumejo: »/…/ 

da je napisano bolj preprosto, da učitelj hitro razbere in da je to jasno tudi staršem, ki imajo ve-

lika pričakovanja, sploh ko je otrok s težavami, starši čutijo še večjo nemoč /.../ Morda podatkov 

iz zdravstvenega kartona šola praviloma ne rabi /…/ čeprav so v določenih primerih pomembni 

(prometna nesreča, izguba kakšnega člana v družini ...). /…/« (A2-19). Prilagoditve strokovne-

ga mnenja bi morale biti po mišljenju učiteljev zapisane bolj strukturirano. Zapis bi moral biti 

kratek in konkreten, z opisom težav otroka in navodili glede izvajanja. Po mnenju sogovornikov 

je pomembno, da so prilagoditve osmišljene, razdeljene na področje prilagajanja pouka in po-

dročje ocenjevanja znanja, kajti le tako jih bo lahko učitelj umestil v neposredno delo z otro-

kom v razredu. Poleg obrazložitve pomena prilagoditev, priporočil in nasvetov glede strokovne 

literature, dobrih primerov učinkovite prakse so nekateri učitelji menili, da je pomembna tudi 

informacija o otrokovi družini. Učitelj bi moral po njihovem mnenju dobiti iz KUOPP tudi celo-

stno sliko glede otrokovega vsakodnevnega življenja, odnosov v družini in drugih zdravstvenih 

posebnosti iz otroštva, ki pa jih od članov KUOPP ne dobijo. 

Učitelji so tudi izpostavili, da je pomembna pravočasnost pri seznanjanju s posebnimi vzgojno-

izobraževalnimi potrebami otroka, da je učitelj ustrezno pripravljen na vstop otroka v razred. 
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Učitelji v skupini A3 so povedali, da bi potrebovali več napotkov in dodatnih informacij zaradi 

specifičnega znanja, ki je povezano z delom z OPP iz te skupine. Izpostavili so tudi pomen in-

formacij glede uporabe zdravil v primeru dolgotrajno bolnega otroka. Zaradi kompleksnosti 

težav otroka je za učitelje iz te skupine pomembno tudi mnenje drugih strokovnjakov, kot npr. 

logopeda. Navajali so pričakovanja glede informacij, ki so večinoma povezana s prilagoditvami 

v procesu pouka in ocenjevanja, opisom učinkovite prakse in informacije o družini. To, kar so 

učitelji navajali kot pričakovanja, lahko povežem s petimi področji učiteljskih kompetenc, ki so 

jih pripravili v okviru projekta (Peklaj et al., 2008) Partnerstvo fakultet in šol v dialogu z vsemi 

partnerji v izobraževanju. Učitelji pričakujejo več informacij predvsem s področja učinkovitega 

poučevanja, vodenja in komunikacije in preverjanja in ocenjevanja znanja in spremljanja na-

predka učenca. Raziskava (Peklaj in Puklek Levpušček, 2006) pa je pokazala, da učitelji prav na 

področju prepoznavanja in ravnanja z OPP potrebujejo dodatno znanje. Tako lahko razumem 

tudi pričakovanja učitelja, da jim bodo prav informacije glede jasne strukture, navodil in opisov 

težav otroka, ki jih bodo pripravili strokovnjaki, člani KUOPP, četudi niso neposredno opazova-

li otroka v razredu niti otroka ne poznajo v učnih situacijah, pri delu najbolj koristile. 

Izkušnje učiteljev v raziskavi DAFFODIL (Lebeer et al., 2012) so pokazale podobne ugotovitve. 

Učitelji so bolje razumeli otrokove težave in prilagodili proces poučevanja, če so bili seznanjeni 

z usmeritvijo in poročili strokovnjakov. Podobno so ocenili kot slabost dolgotrajnost postopkov 

ocenjevanja in negativne in zapletene povratne informacije o otroku z malo uporabnih priporočil. 

Nasprotno pa sta dva učitelja (A1-16, A2-2) v raziskavi povedala, da je podrobnejši zapis strokov-

nega mnenja pomemben bolj za učitelja začetnika, sicer pa so učitelji avtonomni pri svojem delu 

in podrobnih navodil za delo v razredu ne potrebujejo. Učitelja sta strokovno mnenje KUOPP 

opisala bolj kot dodatno obremenitev (tudi zaradi kasnejšega pričakovanja staršev glede prilago-

ditev!), saj sta ocenila, da sta na tem področju sama že dovolj izkušena. To oceno učiteljev lahko 

povežem z ugotovitvami v raziskavi V. Kiswarday Riccarda (2012), ki je ugotovila, da se prepriča-

nje učitelja o lastni učinkovitosti pri pedagoškem delu krepi s količino izkušenj poučevanja OPP 

(prav tam, str. 263). Tudi prilagoditve za učence v prvem triletju so po mnenju učiteljice (A2-23) 

del vsakodnevne prakse v razredu, zato so običajni del pouka in jih ni potrebno posebej izposta-

vljati za OPP, kot je to zapisano v strokovnem mnenju: »/…/ preverjanje in ocenjevanje je v prvem 

razredu prilagojeno (možnost ponavljati in se naučiti), podaljšan čas je imela tudi omogočen, jasna 

in kratka navodila veljajo za vse otroke (to ni nič posebnega le zanjo), glede na to, da slabo vidi, smo 

že prilagodili gradivo, povečali na A3-format, podčrtali navodila /…/« (A2-23). 
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S šestim raziskovalnim vprašanjem sem želela dobiti odgovor na vprašanje o učiteljevih priča-

kovanjih glede usmeritve. Učitelji v raziskavi so pričakovali, da bo postopek usmerjanja potekal 

hitro, da bodo dobili navodila za delo z otrokom v razredu in ure dodatne strokovne pomoči. Iz-

razili so tudi pričakovanje o bolj natančno določeni vlogi in sodelovanju staršev. Tudi iz pregleda 

dokumentacije in pisnega mnenja učiteljev sem ugotovila podobno. Učitelji pri večini učencev 

v vseh treh skupinah pričakujejo individualno dodatno strokovno pomoč, ki naj bi jo praviloma 

izvajal specialni in rehabilitacijski pedagog. Učitelji očitno razumejo postopek usmerjanja kot 

proces, v katerem naj bi OPP praviloma dobili individualno dodatno strokovno pomoč, ki jo 

izvaja za to usposobljeni strokovnjak. To potrjuje mnenje nekaj učiteljev (A1-7, A1-24, A1-26), 

ki so opisali pozitivni učinek usmeritve že v tem, da je otrok dobil dodatno pomoč strokovnja-

ka, ki dela z učencem individualno, izven pouka: »/…/ Po pravici povedano nič posebnega nisem 

pričakovala. Meni najbolj pomaga, če dobi otrok učno pomoč strokovnjaka na svojem področju, pa 

še to bi bilo boljše, da ga vzame izven pouka, pa morda enega stalnega, ki ga res pozna, potem je 

tudi napredek /.../« (A1-22). Dva učitelja v skupini A2 pa nista zaznala, da bi bile otrokove težave 

takšne stopnje, da bi potreboval usmeritev: »/…/ glede na to, da je bila deklica usmerjena, jaz pa 

tega niti nisem pričakovala, se gotovo to moje pričakovanje ni uresničilo /…/« (A2-10), zato od 

usmeritve nista pričakovala nič posebnega. 

Starši so nasprotno od učiteljev pričakovali, da se bo po usmeritvi izvajala dodatna strokovna 

pomoč v oddelku ali izven časa pouka, in niso posebej izpostavljali pomena števila ur dodatne 

strokovne pomoči. Po mnenju nekaterih staršev se z izločanjem otroka iz oddelka v času pouka 

med drugim zmanjša možnost njegove socialne vključenosti v razredno okolje. Starši so tudi 

povedali, da je pomembna prisotnost otroka pri pouku, saj v primeru izvajanja individualne 

pomoči izven razreda otrok začne zaostajati za snovjo, ki jo obravnavajo pri pouku. Posledica 

tega je obilica domačega dela. Starši iz skupine A1 so opisali, da imajo otroci kljub odločbi veli-

ko domačega dela, kar kaže na to, da učitelji prilagoditve pri izvajanju programa usmerjajo le v 

šolsko delo, in ne v prilagoditve, ki bi se nanašale na delo doma. Navodila za prilagojeno izvaja-

nje izobraževalnega programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (2003, v 

nadaljevanju Navodila) navajajo tudi prilagoditve za delo doma. OPP so v primerjavi z vrstniki 

pogosto bolj obremenjeni s šolskim delom. Zato je pomembno, da je domače delo dobro pre-

mišljeno, strukturirano in po potrebi individualizirano. Iz odgovorov staršev pa lahko sklenem, 

da učitelji bodisi niso seznanjeni z navedenimi Navodili bodisi ne pripisujejo večjega pomena 

prilagoditvam pri domačem delu, ker so bolj osredotočeni na prilagojeno izvajanje dela v razre-

du in v procesu poučevanja. 
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Ta odgovor pa odpira še drugo razsežnost obremenjenosti učencev s posebnimi potrebami, ki 

je povezana na eni strani s pravico do dodatne strokovne pomoči in na drugi z dodatno obre-

menitvijo učenca. Odgovori staršev so pokazali na pomen dobre organizacije dela v razredu, ki 

bi omogočila izvajanje dodatne strokovne pomoči v času otrokovega pouka brez izključevanja 

otroka iz razrednega okolja in dodatnih kasnejših obremenitev z domačim delom. Inkluzivna 

paradigma predpostavlja polno vključevanje otroka v razredno okolje, prav iz tega primera pa 

je razvidno, da je takšno ureditev v okviru našega šolskega sistema težko izpeljati. Pričakovanja 

staršev so bila povezana tudi z boljšim učnim uspehom otroka, z učinkovitostjo dodatne stro-

kovne pomoči in zmanjšanim doživljanjem stiske otroka pri odhodu v šolo. 

Glede na to, da je iz odgovorov učiteljev mogoče razbrati pričakovanja, da bodo dobili od KUOPP 

konkretne napotke za delo z otrokom v razredu, ki sodijo na področje učiteljevih kompetenc, se 

mi je postavilo vprašanje odgovornosti učitelja za izvajanje neposrednega učnega dela v razredu 

po usmeritvi. To pomeni, da učitelji pričakujejo »recept« in s tem prenos odgovornosti za delo 

in napredek otroka na strokovnjake, ki izdelajo strokovno mnenje, saj učitelj izvaja določila iz 

odločbe o usmeritvi v razredu »po navodilih« drugih strokovnjakov. Morda lahko najdemo tudi 

odgovor na tovrstna pričakovanja učiteljev, kot navajata D. Sedej Rozman in K. Švajger Savič 

(2009), v preveč podrobno zapisanih prilagoditvah v strokovnem mnenju in odločbi o usmeri-

tvi, ki jemljejo učitelju, ki je strokovnjak za poučevanje, avtonomijo in s tem tudi odgovornost 

za neposredno ustvarjalno delo v razredu. Po drugi strani pa nekateri učitelji menijo, da se po 

usmeritvi odgovornost za delo z učencem v razredu prenese v celoti na učitelja. 

Koncept (Magajna, Čačinovič Vogrinčič, et al., 2008) pred usmeritvijo nedvoumno učitelja opre-

deljuje kot nosilca IDPP-ja, pri tem pa sta učitelj in učenec soustvarjalca v primeru pomoči (prav 

tam, str. 72). Zato bi morali učitelji svoje delo skrbno načrtovati skupaj s šolskim strokovnim 

timom, v katerega bi moral biti vključen tudi učenec (pri čemer učenca učitelji niso navajali 

kot soustvarjalca načrtovanja pomoči!). Aktivnejša vloga učitelja v postopku usmerjanja bi dala 

priložnost učitelju, da bi pojasnil vse zaznane težave otroka in predstavil tudi lastno mnenje.  

V tem primeru morda učitelji ne bi več pričakovali navodil KUOPP, temveč bi z aktivnejšo vlogo 

soustvarjali strokovno mnenje in s tem prevzeli tudi del odgovornosti za usmeritev otroka. 

Podobno kot od vsebine strokovnega mnenja učitelji tudi od specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga (v nadaljevanju SRP) pričakujejo konkretne informacije in napotke, kako delati z 

otrokom, o oblikah dela, prilagoditvah, uporabi pripomočkov. Učitelji v skupini A1 in A2 so 
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menili, da je mnenje SRP za učitelja najpomembnejše, saj ima po njihovi oceni tudi največ 

uporabnega znanja in védenja za delo z učenci s posebnimi potrebami. To je pomembno po 

mnenju sogovornikov zaradi konkretnih napotkov za delo z učenci v razredu. Pomen podpore 

in pomoči učitelju je poudarila tudi M. Kavkler (2009), saj po njenem mnenju učitelj ni ekspert 

za delo z OPP, zato potrebuje pomoč in podporo. Podobno navajata tudi M. Peček in I. Lesar 

(2006), ko govorita, da od učitelja ne moremo pričakovati, da bo poznal vse specifike razno-

likosti učencev, ki se bodo pojavljale v razredu, pomembno pa je, da je pripravljen vzeti to ra-

znolikost kot izziv. To pa lahko doseže, če z učenci vzpostavi oseben odnos, razred pa oblikuje 

kot skupnost učencev, v katerem bosta obstajala občutek pripadnosti, solidarnosti in skrb za 

ostale (prav tam, str. 207). 

Tudi učitelji v raziskavi so povedali, da niso eksperti za delo z OPP, zato največ ustreznih in-

formacij, ki so koristne za njihovo delo, lahko dobijo prav od SRP. Ključno vlogo SRP opišejo 

učitelji tudi v KUOPP, pri čemer je delež tistih učiteljev, ki menijo, da so pomembni vsi trije člani 

KUOPP, enak. Nekaj učiteljev je v pogovorih posebej izpostavilo pomen poznavanja učiteljevega 

dela članov KUOPP, kajti le s tem bo mnenje medsebojno usklajeno. 

Zanimalo me je, kako (če) so učitelji spremenili način dela z OPP po usmeritvi. Odgovori uči-

teljev so bili raznoliki, saj je učiteljev pristop odvisen tudi od učenčevih vzgojno-izobraževalnih 

potreb. Učitelji iz skupine A3, ki imajo v razred vključene OPP s kompleksnejšimi primanjkljaji, 

ovirami oz. motnjami, so bolj sledili napotkom iz strokovnega mnenja in odločbe, saj so pove-

dali, da nimajo dovolj ustreznega znanja za delo z OPP. Njihovi odgovori lahko kažejo tudi na to, 

da so manj samozavestni pri delu z učenci s kompleksnejšimi primanjkljaji in zato tudi bolj sle-

dijo zapisanim vsebinam iz strokovnega mnenja in odločbe. Polovica učiteljev iz skupine A1 pa 

je povedala, da je usmeritev potrdila njihovo dosedanje delo, saj se je izvajanje IDPP nadaljevalo 

tudi po usmeritvi. Učitelji so z odgovori potrdili pomen smiselnega umeščanja prilagoditev v 

proces poučevanja, ki je tudi odvisen od učenčevih vzgojno-izobraževalnih potreb. To dodatno 

potrjuje pomen učiteljevega spremljanja otrokovega napredka v razredu in njegove strokovne 

presoje glede učinkovitih prilagoditev, ki jih potrebuje učenec pri pouku. 

Osmo raziskovalno vprašanje odgovarja na vprašanje kompetenc in specifičnega znanja učite-

lja za učinkovito delo v razredu z OPP in za aktivno sodelovanje v procesu usmerjanja. Učitelji 

v raziskavi so menili, da je vloga učitelja v postopku usmerjanja pomembna, saj imajo celostni 

vpogled v funkcioniranje otroka v učni situaciji in v razredu in otroka tudi najbolj poznajo.  
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V pogovorih so izpostavili nekaj ključnih področij, za katere imajo po njihovem mnenju dovolj 

kompetenc za delo z OPP in pomembnih informacij, ki bi pripomogle h kvalitetnejši usmeritvi. 

To so: 

– informacije, ki so povezane z dejanskim opisom stanja učenca v razredu, kaj otrok zmore 

in zna,

– poznavanje otrokovih močnih in šibkih področij,

– čustvena zrelost in odzivanje učenca, 

– socialna vključenost učenca v razred in poznavanje družinskih razmer,

– učinkoviti didaktično-metodični pristopi in prilagoditve.

 

Nekaj učiteljev je povedalo, da bi aktivno sodelovanje zanje pomenilo tudi večjo odgovor-

nost pri neposredni pedagoški praksi. Aktivni član KUOPP bi moral biti po mnenju večine 

učiteljev bodisi otrokov razrednik bodisi otrokov učitelj, ki bi pripomogel k večji aktualiza-

ciji vseh informacij o otroku. To mnenje je podkrepil učitelj v skupini A3, ki je povedal, da 

člani KUOPP po njegovem mnenju nimajo dobrega vpogleda v šolsko delo (v predmetnik, 

cilje in učni načrt), zato je sodelovanje učitelja pomembno: »/…/ jaz mislim, da ima učitelj 

pomembno vlogo, ker otroka pozna; strokovnjaki v KUOPP se srečajo z otrokom le enkrat ali 

dvakrat, kljub temu da učitelj napiše mnenje, šola ga odda; tako mislim, da bi morala Zavod 

RS za šolstvo in KUOPP sodelovati bolj, kajti s pogovorom se dobi širša slika o otroku, kot le na 

pisni ravni /…/« (A3-29/U1). 

Z devetim raziskovalnim vprašanjem sem želela pridobiti mnenje staršev o učiteljevem od-

zivanju na otrokove posebne potrebe, in sicer pred postopkom usmerjanja in po usmeritvi.  

Zanimalo me je tudi, kako starši ocenjujejo vlogo učitelja v postopku usmerjanja. V teoretič-

nem delu naloge sem opisala pomen odnosa med učitelji in starši, ki so odvisni na eni strani od 

učiteljevega znanja in spretnosti in na drugi od izkušenj, pričakovanja in stališč staršev. Hornby 

(2000) navaja partnerski model kot najustreznejši model sodelovanja med učitelji in starši. Po 

tem modelu se poleg konstruktivnega vključevanja staršev razvija zavedanje, da lahko na dolo-

čen način prispevajo k razvoju izobraževanja svojih otrok. Sodelovanje s starši je pomemben del 

učiteljevega dela in njegove odgovornosti, saj z vzpostavitvijo sodelovalnega odnosa s starši uči-

telj poveča verjetnost napredka in dobrega izida za učenca (Peklaj, 2008, str. 77). To potrjujejo 

tudi nekatere druge raziskave, ki navajajo, da lahko sodelovanje staršev in učiteljev pozitivno 

vpliva na učenje in učne dosežke učencev (Intihar in Kepec, 2002; Magajna, Pečjak, et al., 2008; 

Clement Morrison, 2008a; Kalin in Peček, 2012). 
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Zanimalo me je, kako starši ocenjujejo učiteljevo odzivanje na otrokove posebne potrebe že 

pred usmeritvijo in kakšne so spremembe po usmeritvi. Dobra polovica staršev iz skupine A1 in 

A2 ni zaznala bistvenih prilagoditev poučevanja pred postopkom usmerjanja, pri čemer so jih 

učitelji opisovali. Razkorak med mnenjem učiteljev in staršev lahko kaže tudi na pomanjkljivo 

komunikacijo in sodelovanje med njimi. Neusklajeni odgovori so lahko posledica prevelikega 

pričakovanja staršev ali pa so učitelji odgovarjali tako, kot so ocenili, da je socialno zaželeno. 

Po usmeritvi otroka so sogovorniki opazili spremembo učiteljevega načina dela v razredu. Po-

vedali so, da je učitelj izvajal prilagoditve in otroku omogočil uporabo pripomočkov v skladu z 

odločbo. Manj kot polovica staršev v vseh treh skupinah pa ni zaznala bistvene spremembe po 

usmeritvi, saj so učitelji z otrokom delali že pred tem. Odgovori staršev potrjujejo pomen izva-

janja Koncepta (Magajna, Čačinovič Vogrinčič, et al., 2008) že v času pred usmeritvijo, kar so 

potrdili tako starši kot učitelji. Ker se s tem potrjuje ključna vloga učitelja, me je v nadaljevanju 

zanimalo, kaj so starši menili o aktivnem sodelovanju učitelja v postopku usmerjanja. 

Večina staršev je povedala, da je tudi aktivno sodelovanje učitelja v postopku usmerjanja ključno 

tako za učitelja kot tudi za člane KUOPP. Poleg učiteljeve vloge so starši v vseh treh skupinah 

ocenili, da je v procesu usmerjanja pomembna tudi njihova vloga. Najprej zaradi sodelovanja z 

učiteljem in izmenjave pomembnih informacij, nato zaradi ustrezne motivacije otroka za sode-

lovanja na obravnavah in pregledih in zaradi zastopanja interesa otroka. 

Starši so menili, da če učitelj ne zazna otrokovih težav pravočasno, nima dovolj znanja, da bi 

lahko aktivno sodeloval v KUOPP. Učitelj bi se v primeru aktivnega sodelovanja v KUOPP po 

mnenju staršev kasneje v razredu lažje spoprijemal s težavami otroka in prenašal spoznanja iz 

KUOPP v razred. Na drugi strani pa so starši poudarili tudi pomen učiteljevega sodelovanja 

zaradi prenosa pomembnega znanja in védenja o otroku, ki izhaja iz vsakodnevne razredne 

situacije, na KUOPP. Po mnenju nekaterih staršev pa je pri aktivnem sodelovanju učitelja v 

KUOPP tudi možnost subjektivnosti pri odločanju, saj ima učitelj pogosto informacije, ki 

bi lahko vplivale tudi na objektivnost njegove odločitve (npr. pozna okolje, sorojence, ….): 

»/…/ če bi bil kot član komisije, je vprašanje, kaj bi se zgodilo, saj veste, učitelji so ljudje, eni 

so strokovni, morda bi bili tu zadaj lahko tudi drugi interesi, vsekakor bi bilo pomembno, da bi 

sodelovali, da bi dali mnenje, če pa bi bili kot člani komisije, pa morda celo ne. Učitelj pozna 

sorojence, pozna okolje, morda pozna več subjektivnih informacij, ki bi lahko vplivale na objek-

tivnost usmeritve /…/« (A1-13). 
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Večina staršev je menila, da je za otroka odločba ključni dokument, saj je omogočila OPP prila-

goditve pri izvajanju pouka. Ker starši sodelujejo tudi pri pripravi individualiziranega programa 

(IP) otroka, sem predpostavljala, da so dobro seznanjeni z napredkom otroka, s prilagoditvami 

in z načinom dela otrokovega učitelja v razredu. Da vedno temu ni tako, kažejo odgovori neka-

teri staršev, ki so povedali, da nimajo stika z učiteljico in ne dobijo povratnih informacij o delu 

z otrokom v razredu. S povratno informacijo o napredku in delu otroka so kasneje povezana 

tudi njihova pričakovanja. Kvaternik, Kustec in Kodele (2011) so opozorile na izsledke analize 

sodelovanja staršev pri izvajanju IDPP in ugotovile, da ima sodelovanje, ki temelji na etiki ude-

leženosti in perspektivi moči, pozitivne učinke na otroka, starše in šolske svetovalne delavce. 

Kot je poudarjeno v Konceptu (Magajna, Čačinovič Vogrinčič, et al., 2008), pomeni skrbno 

načrtovanje, dokumentiranje in evalviranje otrokovega napredka odgovorno ravnanje učitelja v 

odnosu do učenca. Učitelj bo le s takšnim ravnanjem lahko z vso strokovno odgovornostjo pre-

dlagal staršem morebitne ukrepe in druge oblike pomoči ali usmerjanje v ustreznejši program. 

Z desetim raziskovalnim vprašanjem sem želela pridobiti odgovor, kateri diskurz je v procesu 

usmerjanja mogoče ugotoviti in kako vpliva na prakso usmerjanja. 

Osnova za inkluzivno naravnano šolsko prakso po mnenju več avtorjev (Fulcher, 1989; Lesar, 

2007, 2009; Peček in Lesar, 2006; Kroflič, 2003) je pedagoški diskurz, nekatere raziskave (Peček 

in Lesar, 2006; Rovšek, 2013) pa kažejo, da je kljub temu na področju usmerjanja prevladujoč 

medicinski diskurz. O zakonodaji na področju usmerjanja OPP v Sloveniji, ki ohranja medicin-

ski diskurz oz. profesionalizem, je pisala že I. Lesar (2009). Kriterij za usmeritev v večinsko šolo 

ostaja enak – otrok se glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oz. motnje usmeri v ustrezen 

program vzgoje in izobraževanja s predpostavko, da bo dosegel enak izobrazbeni standard kot 

ostali učenci. Medicinski diskurz izpostavlja pomen diagnoze. Za težave otroka, iz katere sicer 

posledično izhajajo njegove posebne potrebe, pa lahko dovolj strokovno poskrbijo samo speci-

alisti (Kroflič, 2010). 

Tudi raziskava DAFFODIL je pokazala, da so v državah, vključenih v raziskavo (Belgija, Norve-

ška, Švedska, Madžarska, Romunija in Portugalska), uporabljali za oceno funkcioniranja otroka 

standardne psihometrične teste, ki so jih uporabili predvsem pri odločitvah, ali bo otrok usmer-

jen v program. S paradigmatskega vidika lahko uporabo testov umestim v integracijsko politiko, 

v katero kot znanstvena paradigma sodi profesionalizem. 
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V raziskavi sem ugotovila, da je na področju usmerjanja prisoten profesionalizem, ki se naj-

prej izrazi skozi sestavo KUOPP. To poimenuje Skidmore (2004, v Lesar, 2009) psihomedicinska 

paradigma. Nadalje sem ugotovila, da poročila o otroku v večini primerov zapisujejo svetoval-

ni delavci, in ne učitelji. Učiteljeva pričakovanja glede usmerjanja so povezana z individualno 

dodatno strokovno pomočjo, ki se nanaša na premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj in 

jo izvajajo praviloma specialni in rehabilitacijski pedagogi. Tudi pri analizi dokumentacije sem 

ugotovila, da je psiholog v postopku usmerjanja pri prvi skupini pri več kot polovici otrok izve-

del psihološki pregled. Pri opisu otrokovih težav je sledil izkazanim sposobnostim učenca in jih 

opisoval v kontekstu vzgojno-izobraževalnega primanjkljaja, učnih veščin in učljivosti učenca. 

Ker pa je pri tem uporabljal psihodiagnostična sredstva, lahko govorim o profesionalizmu, ki ga 

G. Fulcher (1989) opisuje v tem primeru kot prednost pri tistih strokah, ki lahko z različnimi in-

strumenti ugotavljajo odstop od »normale«, določajo stopnjo deficita in s tem čim bolj natančno 

določijo tudi kategorijo. Za ugotavljanje namena upravičenosti usmeritve (pridobitev dodatne 

strokovne pomoči in prilagoditev) je torej v sistemu usmerjanja še vedno v ospredju uvrščanje 

otroka v skupino na podlagi primanjkljaja, ovire oz. motnje. To je značilnost integracijske po-

litike, ki izhaja iz medicinskega diskurza, ki izpostavlja pomen diagnoze in otrokove motnje.  

Tudi M. Kavkler (2015) navaja, da so v slovenski zakonodaji opredeljene skupine OPP, ki name-

sto njihovih posebnih potreb navajajo primanjkljaje, ovire oz. motnje, kar je značilno za medi-

cinsko paradigmo (prav tam, str. 8). V raziskavi DAFFODIL (Lebeer et al., 2012) so opozorili na 

posledice ocenjevanja s pomočjo testov inteligentnosti in seštevanja točk, kar posledično vpliva 

na posameznikovo samoizpolnjevanje, vodi v nizka pričakovanja in pomanjkanje ustreznih pri-

ložnosti, v marsikateri državi pa tudi do izključevanja. Postavljanje diagnoz strokovnjakov 

je eden izmed dejavnikov, ki zavira inkluzivno izobraževanje, saj se vključevanje otroka v šolo 

povezuje le s testnimi rezultati in diagnozami, ne upošteva pa se njegovih močnih področij.  

Do tega so bili kritični tudi učitelji v raziskavi DAFFODIL in nekateri udeleženi psihologi, ki so 

menili, da strokovna poročila pogosto ne dajejo odgovorov na najpomembnejša vprašanja, ki se 

nanašajo na spodbude in način dela z OPP. 

Iz sheme poteka postopka usmerjanja v Sloveniji je razvidno, da je postopek natančno opredeljen.  

I. Lesar (2009) je izpostavila problem podrobno opisanega formalnega postopka usmerjanja, ki lahko 

pomeni manjšo verjetnost, da bodo strokovno utemeljene rešitve prinesle konstruktivne učinke za 

posameznike (prav tam, str. 229). Podobno je menil tudi Kroflič (2002), ko je zapisal, da je inkluzi-

jo mogoče sprejeti kot spontano obliko sprejemanja različnosti, neuspelo vključevanje pa kot »/…/ 

skrbečo, a umetno regulacijo odnosov med večinsko in manjšinsko populacijo /…/« (prav tam, str. 84). 
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I. Lesar (2009) se je pri tem spraševala ali so učitelji avtonomni pri svojem delu in »upajo« izpe-

ljati določene prilagoditve v procesu poučevanja brez določeni dokazil in navodil. Odgovori v 

raziskavi so potrdili njeno predvidevanje, saj je večina učiteljev pričakovala od KUOPP zapisana 

navodila za delo z OPP, četudi so pred tem izvajali pomoč in prilagoditve v okviru IDPP. Tudi v 

praksi usmerjanja se kaže, da so najpogostejša vprašanja učiteljev iz šol povezana z mnenjem, ali 

lahko določeno prilagoditev za učenca pri pouku izvajajo, četudi otrok formalno nima odločbe. 

Da je v ozadju zakonodaje diskurz, ki sam po sebi producira pričakovanje, da je za neproble-

matičen del učenčevega izobraževanju odgovoren učitelj, za drugi del pa specialni pedagog, sta 

v zaključkih raziskave o pravičnosti slovenske šole opozorili tudi M. Peček in I. Lesar (2006, 

str. 206). Pri raziskavi DAFFODIL (Lebeer et al., 2012) so avtorji navedli pomen povratne in-

formacije za učitelje, pri čemer bi morala ta vsebovati pozitivne in ključne navedbe, ki bi jih ka-

sneje razvijali učitelji v individualiziranem programu. Predvsem pa je pomembno kvalitativno 

opisovanje otrokovih vzgojno-izobraževalnih potreb, ki se povezujejo z učenjem. Ta proces pa 

predvideva tudi vključevanje otroka.

Da je v procesu usmerjanja moč ugotoviti profesionalizem, kaže tudi spoznanje, da se v postop-

ku usmerjanja malo oz. ne upošteva otrokovo mnenje. KUOPP namreč ni uporabila nobenega 

zapisa mnenja otroka, četudi so v poročilih šole dodali zapis pogovora z otrokom o postopku 

usmerjanja. Dolčič (2014) opozarja, da mnenje otroka do nekega vprašanja še ne pomeni obveze 

za tistega, ki vodi postopek, da temu mnenju sledi v celoti, pač pa pomeni njegovo obveznost, 

da to mnenje oceni glede na otrokovo zrelost. Iz odločb pa bi moralo biti razvidno, kako in v 

kolikšni meri se je otrokovo mnenje upoštevalo. Če se ni v celoti, bi morali navesti razloge, zakaj 

ni bilo upoštevano (prav tam, str. 61). Izsledki raziskave Armstronga (1995, v Peček, 1999) so 

potrdili, da učenci, stari med 5 in 16 let, ki imajo čustvene in vedenjske težave, razumejo cilje in 

rezultate diagnosticiranja kakor tudi posledice, ki jih bo zanje imela kategorizacija. Armstrong 

(1995) je še poudaril, da je našel malo dokazov o tem, da bi si profesionalci na kakršen koli način 

prizadevali pridobiti učenčevo mnenje o dogajanju. To trditev lahko potrdim, saj sem v raziskavi 

ugotovila, da kasneje v strokovnem mnenju nikjer ni bilo povzetega otrokovega mnenja o po-

stopku usmerjanja. Slovenska raziskava B. Caf (2015) o pogledu otrok s posebnimi potrebami na 

proces lastnega šolanja je pokazala, da so učenci in starši v veliki meri sicer vključeni v postopek 

usmerjanja, pa vendar to ni redna praksa vseh KUOPP. Poleg tega je ugotovila, da so učenci v 

manjši meri kot njihovi starši vključeni v oceno svojih zmogljivosti in težav. Tudi člani KUOPP 

se v večji meri pogovarjajo s starši OPP in v manjši z učenci. 
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V Sloveniji opredeljevanje primanjkljajev, ovir oz. motenj temelji na Kriterijih (Vovk-Ornik, 

2014a). Pri vseh skupinah OPP opisi sledijo kontinuumu težav, ki praviloma zajemajo le tiste 

otroke, ki potrebujejo v času vzgoje in izobraževanja usmeritev v najprimernejši program vzgoje 

in izobraževanja v skladu z ZUOPP-1 (2011). Kriteriji vsebujejo poleg opisa posamezne skupine 

še dodatna merila za dodelitev občasnega spremljevalca pri tistih skupinah otrok s posebnimi 

potrebami, za katere je zakonodaja predvidela to kot izjemo (Vovk-Ornik, 2014a). V njih so na-

tančno zapisane značilnosti posameznih skupin OPP. Izpostavlja se akademski napredek učenca 

(doseganje vsaj minimalnih standardov znanja), prevladuje stroka (medicinska in psihološka), 

ki ocenjuje, ali bo učenec z dodatno strokovno pomočjo in prilagoditvami zmogel doseči vsaj 

minimalne standarde znanja in se prilagoditi obstoječemu sistemu. I. Lesar (2009) se sprašuje, 

kje sta tu pedagoška stroka (prav tam, str. 231) in učitelj, ki je strokovnjak za poučevanje. 
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 5 SKLEPNE UGOTOVITVE

Inkluzivno izobraževanje in vloga učitelja 

V doktorskem delu sem v ospredje usmerjanja OPP postavila nekatere teorije postmodernizma 

kot izhodišča za koncept inkluzije, ki opisujejo prizadevanja za otrokove pravice in multikulturne 

ideje, pri tem pa se priznavajo individualne razlike med posamezniki in se hkrati ohranja njihova 

identiteta. Ključni dejavniki, ki so v medsebojni odvisnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja, so 

otrok, učitelj in program. Učitelji se v vsakodnevni poučevalni praksi srečujejo z vse bolj hetero-

geno populacijo otrok, pri čemer je pri udejanjanju inkluzivne prakse ključna prav njihova vloga. 

Zato sem v empiričnem delu doktorske naloge na podlagi analize strokovne dokumentacije in 

delno strukturiranih intervjujev z učitelji in starši OPP raziskala obravnavo otrok v postopku 

usmerjanja s poudarkom na vlogi in sodelovanju učitelja. Pri tem sem poskušala ugotoviti, kateri 

je prevladujoči diskurz na področju usmerjanja, raziskala sem, kako (če) učitelji prenašajo spo-

znanja v postopku usmeritve v vsakodnevno poučevalno prakso, kako pridobivajo informacije o 

otroku, katere so tiste učiteljeve kompetence in védenje o učencu, ki bi lahko pomembno vplivali 

na kvalitetnejše odločitve v postopku usmeritve. Zanimalo me je še, kako (če) sodelujejo v po-

stopku usmerjanja starši in kakšno mnenje imajo o postopku usmerjanja, o učiteljevem odziva-

nju na otrokove posebne potrebe, kako ocenjujejo učiteljevo in lastno vlogo. 

Proces usmerjanja se je v zadnjih petnajstih letih večkrat spremenil, vendar zgolj normativno. 

Osnovna sprememba paradigme od medicinskega v pedagoški diskurz usmerjanja pa ostaja vse od 

leta 2000, ko je bil sprejet ZUOPP, bolj ali manj določena le na papirju. Sprememba je sicer prinesla 

premik v poimenovanju populacije OPP in poudarila usmerjanje v različne programe. To je pome-

nilo tudi premik od tradicionalnega koncepta pojmovanja deficita v socialnointegrativni model, 

ki je osnova za inkluzivno izobraževanje v eni šoli (Magajna, 2011a). Po M. Lipec Stopar (2010) je 

usmerjanje procesno dejanje, ki se prične s prepoznavanjem otrokovih značilnosti, zaradi katerih 

ima otrok posebne vzgojne in izobraževalne potrebe, nadaljuje se podpora z viri, ki jih imajo šole, v 

katere je otrok vključen, na voljo. Osnovno izhodišče pa je kakovostno izobraževanje, ki je s svojimi 

zahtevami najpogosteje tudi izhodiščni kriterij za to, kateri otrok potrebuje postopek usmerjanja in 

kateri ne. Procesno usmerjanje in uvedba individualiziranega programa je sicer pomemben korak k 

upoštevanju različnih ravni potreb, tako tistih, ki so skupne vsem, kot tistih, ki so značilne za posa-

meznika. Pri tem pa sem ugotovila, da smo še vedno v sistemu, ki se preveč ukvarja s tem, v katero 

skupino OPP sodi posamezen otrok, namesto da bi bili usmerjeni v njegove potrebe. 
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Na sistemski ravni z vidika teorije socialne pravičnosti po mnenju I. Lesar (2009) na for-

malnem nivoju lahko zasledimo le načelo enakih možnosti, zapletati pa se začne pri načelu 

poštenih enakih možnosti in načelu diference. Pri OPP se namreč po mnenju avtorice načelo 

enakih možnosti ne uresničuje v praksi. OPP se še praviloma vključujejo v večinske šole, če 

imajo takšno vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oz. motnje, da bodo lahko v vzgojnem in 

izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo dosegli 

enak izobrazbeni standard kot ostali učenci. Tudi pri določanju programa vzgoje in izobraže-

vanja je zaznati protislovnost, saj je kriterij, kje se bo šolal otrok, njegova zmožnost doseganja 

minimalnih standardov znanja in sicer ob dodatni strokovni pomoči, pri čemer so ostali vi-

diki popolnoma spregledani. 

Osnovna ideja inkluzivnega izobraževanja temelji na predpostavki, da imajo vsi učenci enake 

možnosti za razvoj ne glede na svoje zmožnosti in sposobnosti, individualno in v sodelovanju 

z ostalimi (Bjørnsrud in Nilsen, 2011, v Bouillet in Kudek-Mirošević, 2015, str. 12). Učitelj je s 

tem postavljen pred številne pedagoške izzive, saj poleg ustrezne didaktično-metodične usposo-

bljenosti pomeni to tudi spremembo njegovega razmišljanja in s tem povezanih stališč do otrok 

s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. V teoretičnem delu doktorske naloge sem 

opozorila tudi na pomen učiteljevih kompetenc in usposobljenosti, saj na pomanjkanje kompe-

tenc učiteljev za poučevanje raznolike populacije otrok opozarjajo številne raziskave (Glazzard, 

2011 v Bouillet in Kudek-Mirošević, 2015; Loyd, 2008; Peček in Lesar, 2006; Štemberger, 2013). 

Celostni sistematičen model pomoči, ki je bil oblikovan na osnovi analiz stanja v slovenskem 

šolstvu, analiz strokovnega gradiva, domačih in tujih izkušenj in prakse in bazira na tristopenj-

skem modelu odziv na obravnavo (RTI), je Koncept dela: učne težave v osnovni šoli (Magajna, 

Čačinovič Vogrinčič, et al., 2008), ki sem ga podrobneje opisala v teoretičnem delu. Na vseh 

stopnjah pomoči je pomembna učiteljeva vloga, od prepoznavanja učenčevih težav do ustreznih 

ukrepov pomoči in podpore v razredu pred usmerjanjem in kasneje v izvajanju ustrezne pomoči 

in podpore po usmeritvi učenca.

Odziv učiteljev in staršev na otrokove posebne potrebe pred usmeritvijo

Zaradi vse večje vključenosti učencev s posebnimi potrebami v večinske šole sem predvidevala, 

da imajo učitelji izkušnje pri delu z njimi in delajo nekoliko prilagojeno že pred usmeritvijo. Od-

govori učiteljev v raziskavi so potrdili, da učitelji delajo z otrokom v razredu že pred usmeritvijo 
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in da učencu nudijo različne načine pomoči, četudi pri vseh učencih šola ni pripravila IDPP. To 

se je pokazalo predvsem pri otrocih iz skupine otrok s senzornimi motnjami. Ugotovila sem, da 

se v petstopenjskem modelu pomoči učiteljevo sodelovanje konča na zadnji, peti stopnji pomo-

či, ko mora šola pripraviti poročilo o otroku. Če se predlaga za učenca usmerjanje v ustreznejši 

program pomoči, se učitelji v nadaljevanju aktivno ne vključujejo v proces priprave strokovnega 

mnenja. Vloga učitelja na primer na Finskem, Norveškem, Švedskem in Portugalskem je v pro-

cesu usmerjanja aktivnejša kot pri nas. Učitelji so del procesa ocenjevanja otrokovih posebnih 

vzgojno-izobraževalnih potreb. Tudi v procesu poučevanja so bolj avtonomni pri izbiri nadalj-

njih prilagoditev, kot npr. na Norveškem, ko je odločba za učitelja le formalni okvir, izvedbo pa 

prilagodi glede na otrokove trenutne potrebe (Lesar, 2009).

Iz pogovora z učitelji in starši sem ugotovila, da so težave pogosto identificirali strokovnjaki 

bodisi v ustanovah, kjer otroci obiskujejo zunanjo obravnavo bodisi v šolski svetovalni službi. 

Sodelovanje učitelja s svetovalno službo in zunanjimi strokovnjaki je tudi eden izmed ključnih 

pristopov pri odkrivanju in prepoznavanju učnih težav. V teoretičnem delu naloge sem opisala 

uporabnost neformalnih oblik ocenjevanja (Magajna, 2011a; Pulec Lah, 2011), ki jih lahko 

izvede učitelj v učnem okolju neposredno v procesu poučevanja in s tem pomembno dopolni 

in nadgradi informacije, ki so pridobljene s standardnimi preizkusi. To metodo poudarja tudi 

Koncept (Magajna, Čačinovič Vogrinčič, et al., 2008), zato bi lahko učitelj z aktivnim sodelova-

njem predstavil članom KUOPP zbrane ugotovitve iz učnega okolja. Tudi iz rezultatov raziskave 

projekta DAFFODIL (2011/2012) je razvidno, da se vloga učitelja in staršev v procesu ocenje-

vanja otrokovih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb spreminja, kot npr. v Belgiji, kjer so v 

procesu uvajanja aktivne vloge učitelja pri ocenjevanju OPP. 

Odgovori staršev v raziskavi so pokazali na pomanjkanje komunikacije med šolo in starši, 

saj mnenje staršev o učiteljevem prilagajanju poučevanja otroka pred postopkom usmerjanja 

kaže na razlike med oceno učiteljev in staršev. Četrtina staršev v raziskavi je povedala, da 

pred usmerjanjem niso zaznali, da bi učitelj prilagajal poučevanje. Nekaj staršev je povedalo, 

da nimajo neposrednega vpogleda v potek pouka, zato to težko ocenijo. Nasprotno pa so 

učitelji prilagoditve opisovali v dokumentaciji in to povedali tudi v intervjujih. Tudi ta raz-

korak med mnenjem učiteljev in staršev lahko pokaže na pomanjkljivo komunikacijo in so-

delovanje med njimi. V praksi postopkov usmerjanja se kaže vse večja ozaveščenost staršev, 

poznavanje postopka usmerjanja in zakonodaje. Starši so pri tem vse bolj samoiniciativni 

in ne čakajo na pobude bodisi učiteljev bodisi drugih strokovnih delavcev. Na vprašanje o 
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pobudniku usmerjanja je namreč večina staršev v raziskavi odgovorila, da so bili na podlagi 

lastnega opažanja pobudniki usmerjanja starši sami ali pa so jih na to opozorili strokovnjaki 

v zunanjih ustanovah. Le dva starša iz skupine A3 sta povedala, da sta pobudo za usmerjanje 

dobila od učiteljice ali specialne pedagoginje na šoli. To pomeni, da formalno najpogosteje 

začnejo postopek usmerjanja starši z vložitvijo zahteve za uvedbo postopka, kar jim tudi 

nalaga zakonodaja.

Analiza (Švajger Savič et al., 2014) med ravnatelji, svetovalnimi delavci in učitelji osnovnih šol 

pa je pokazala, da so predvsem razredni učitelji seznanili starše z možnostjo uvedbe postopka 

usmerjanja, jim pojasnili razloge za uvedbo in sodelovali pri pripravi poročila o otroku. Dve 

tretjini svetovalnih delavcev iz navedene analize je ocenilo, da starši sami redko dajo pobudo za 

usmerjanje. Glede na razlike o pobudniku usmerjanja med mojo raziskavo in navedeno analizo 

sklepam, da je možno, da so starši pobudo razumeli kot dejansko oddajo vloge za usmerjanje, 

čeprav jim to tako ali tako nalaga zakonodaja. Možno je tudi, da so udeleženci tako v analizi kot 

v moji raziskavi odgovarjali tako, kot so menili, da je socialno zaželeno. 

Pričujoče ugotovitve so pokazale pomen partnerskega sodelovanja med učitelji in starši (Hor-

nby, 2000; Novljan, 2004) in skupno prizadevanje obojih za nudenje kar najbolj celostne pod-

pore otroku. Starši in učitelji prevzamejo specifično odgovornost, pomembno pa je, da potekata 

med njimi odkrita komunikacija in spoštovanje (Novljan, 2004; Jereb, 2011; Kvaternik, Kustec 

in Kodele, 2011). 

Upoštevanje mnenja učitelja pri pripravi strokovnega mnenja in pričakovanja učitelja in star-

šev glede usmeritve

Pri analizi dokumentacije sem ugotovila, da so člani KUOPP pri večini primerov povzemali 

učiteljevo pisno mnenje. Učitelji so o postopku usmerjanja pri večini učencev opisovali težave 

učenca in pričakovanja glede individualne dodatne strokovne pomoči, ki naj bi jo praviloma 

izvajal specialni in rehabilitacijski pedagog. Pisno mnenje učiteljev v raziskavi je odraz učite-

ljevega razumevanja postopka usmerjanja. Lahko bi rekla, da učitelji razumejo usmerjanje bolj 

kot proces, v katerem otroci praviloma dobijo dodatno strokovno pomoč, ki jo izvaja indivi-

dualno za to usposobljeni strokovnjak, ne pa kot priložnost, da bi na podlagi ugotovitev v tem 

procesu spreminjali lastno poučevalno prakso. Njihovi opisi so bili tako usmerjeni bolj kot v 

opis poučevalne prakse v razredu v opis otrokovih težav. Tudi študija primera osnovne šole 
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Berg na Norveškem (Nes Mordal in Strømstad, 1998, v Booth in Ainscow, 1998) je pokazala, 

da je med učitelji razširjeno mnenje, da je treba učence s posebnimi potrebami poučevati indi-

vidualno, zunaj razreda, kar naj bi sicer želeli tudi učenci sami. Učitelji so po mnenju avtorjev 

s tem nakazali namero proti spreminjanju lastne prakse, proti individualizaciji in diferenciaciji 

pouka. Učitelji so torej bolj naklonjeni inkluziji otrok s posebnimi potrebami, kadar so ti otroci 

dodatno vključeni v posebni program zunaj razreda (Coates, 1989; Semmel et al., 1991).

Polovica učiteljev v raziskavi je povedala, da je edini strokovno usposobljen za delo z učenci 

s posebnimi potrebami specialni in rehabilitacijski pedagog (SRP). Četrtina jih je menila, da 

so pomembni vsi trije člani KUOPP, saj učitelj potrebuje celostno informacijo o otroku. Mnenje 

SRP je po njihovem mišljenju pomembno zaradi prepoznavanja učnih težav otroka, ustrezne 

opredelitve specifičnih težav in napotkov za delo z učencem. Učitelji so še povedali, da je SRP 

strokovno kompetenten, zna presoditi, kaj so pomanjkljivosti in kako jih lahko učitelj obrav-

nava. M. Kavkler (2009) meni, da učitelji niso eksperti za delo z OPP, tudi M. Peček in I. Lesar 

(2006) navajata, da od učitelja ne moremo pričakovati, da bo poznal vse specifike raznolikosti 

učencev, ki se bodo pojavljale v razredu, pomembno pa je, da je pripravljen vzeti to raznolikost 

kot izziv. Zato učitelji potrebujejo pri delu podporo in pomoč. Primerjalna študija (Lesar, 2009) 

je pokazala, da učitelje prav občutek nekompetentnosti pripelje do izključevanja učencev iz re-

dnega pouka. Študija je primerjala različne vrste prakse razvoja inkluzivnih šol na Norveškem, v 

ZDA in Angliji. Ugotovila je, da praksa izvajanja individualiziranih programov pogosto pripelje 

tudi do izključevanja učencev iz rednega pouka in s tem tudi do deljenje odgovornosti: »/…/ za 

neproblematične učence skrbi učitelj, za problematični del pa specializirani pedagog /…/« (prav 

tam, str. 202). Učitelj in SRP se drug z drugim ne pogovarjata o prilagoditvah poučevanja, ki bi 

učencu bistveno olajšale učenje in socialno vključevanje. Učitelj se obrača na SRP kot na stro-

kovnjaka le takrat, ko ima z določenim učencem težave.

Podobne ugotovitve najdemo v raziskavi, ki je bila izvedena v šolskem letu 2003/2004 (Peček 

in Lesar, 2006) na osnovnih šolah v Sloveniji in je obravnavala različnost učencev. Ena izmed 

številnih ugotovitev je bila, da je več kot polovica učiteljev menila, da o tem, kaj potrebuje uče-

nec s posebnimi potrebami, največ ve specialni in rehabilitacijski pedagog, na drugem mestu 

je učitelj, sledijo starši in na koncu učenec sam. Raziskava Ornelles, Cook in Jenkins (2007, v 

Kavkler, 2010) pa navaja mnenje SRP, ki menijo, da so veliko bolj usposobljeni za delo z učenci 

v inkluzivnih šolah kot učitelji.



Natalija Vovk Ornik   VLOGA UČITELJA V PROCESU USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

224

Podobno kot učitelji so tudi starši povedali, da so dobili največ koristnih informacij od SRP in 

psihologa v KUOPP. Poudarili so, da sta z njihovega vidika pomembna prava informacija in 

točno prepoznavanje otrokovih težav, ki jih razbremeni skrbi. Nekaj staršev je povedalo, da so 

od SRP dobili tudi pomembne informacije o tem, kje lahko poiščejo še dodatne vire in kako naj 

delajo z otrokom doma. Dva starša v skupini A3 pa sta izpostavila, da so bile informacije od 

članov KUOPP preveč splošne. Povedala sta, da sta dobila uporabnejše informacije od učitelja v 

šoli. B. Caf (2015) je navedla izsledke raziskave, ki so pokazali, da starši pogosto ne vedo, kaj so 

jim strokovnjaki povedali ob zaključku diagnostičnega postopka, zato je predpostavljala, da ta 

informacija otrokom in staršem ni bila dana ali pa je bila predstavljena na kratko ali zgolj zapisa-

na v strokovnem mnenju. Morda je razlika v mnenju staršev, ker so v moji raziskavi odgovarjali 

o informacijah, ki jih dobijo od usmeritve, medtem ko je v omenjeni raziskavi naveden diagno-

stični postopek, kar se lahko nanaša na poročilo strokovnjaka po pregledu otroka. 

Pričakovanja staršev glede postopka usmerjanja so bila pogosto usmerjena v izboljšanje učnega 

uspeha otroka, kar pomeni, da so pričakovali, da je odločba o usmeritvi »čarobna palica«, ki bo 

v kratkem času bistveno izboljšala otrokov učni uspeh. Njihovo mnenje kaže na pretirano pou-

darjanje učnega uspeha v našem šolskem sistemu. NESSE (2012) navaja, da v nekaterih državah 

zaradi boljših rezultatov iz mednarodnega preverjanja znanja (npr. PISA) izključijo vse OPP. Tudi 

nekaj staršev je izpostavilo, da so pričakovali od učiteljev več celovitega pristopa, in ne le usmer-

jenost v doseganje standardov znanja in programa. A. Clement Morisson (2008a) je navedla, da 

je močna povezanost med vključitvijo staršev v proces vzgoje in izobraževanja in vzgojno-izobra-

ževalnimi rezultati učencev. Pričakovanja staršev do izboljšanja učnega uspeha lahko razumem 

tudi kot rezultat trenutnega sistema javnega šolstva in vključevanja otrok v večinske šole. V 

ozadju se namreč zrcali njihova skrb, da če otrok kljub pomoči ne bo zadostil določenim mi-

nimalnim standardom znanja, bo usmerjen v drug program, ki pa ga večinske javne šole vsaj za 

enkrat še ne morejo ponuditi (Novak, 2004; Šelih, 2013), in bo tako izpostavljen stigmatizaciji.

Sprememba načina dela učitelja po usmeritvi in spoznanja o usmerjanju, ki so ključna za uči-

teljevo vsakodnevno prakso 

Polovica učiteljev iz raziskave v skupini otrok s PPPU (A1) je povedala, da se je z usmeritvijo po-

trdilo njihovo dosedanje delo, zato po usmeritvi niso bistveno spreminjali dela v razredu z OPP. 

Najbolj je vplivala usmeritev OPP na spremembo načina dela pri učiteljih v skupini s senzor-

nimi motnjami, saj je bila to skupina otrok s senzornimi težavami in več motnjami. Učitelji so 
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upoštevali predlagane prilagoditve v odločbi. Možna razlaga takšne prakse je, da so spremembe 

načina dela učitelja odvisne od otrokovih težav in potreb po izvajanju prilagoditev v programu 

in od učiteljevega predhodnega dela, saj so o manjših spremembah v načinu dela z otrokom po-

ročali tisti učitelji, ki so v razredu že pred usmeritvijo izvajali prilagojen način poučevanja. Gre 

za učitelje, ki so že pred usmeritvijo izvajali IDPP pri učencih z učnimi težavami, medtem ko 

sem iz dokumentacije razbrala, da ga v skupini otrok s senzornimi motnjami šola ni pripravila. 

Najpomembnejše informacije za vsakodnevno prakso v razredu so po mnenju učiteljev iz razi-

skave opis in namen prilagoditev pri pouku, do kdaj naj jih učitelj upošteva in kako naj jih ume-

sti v pouk. Učitelji so izpostavili tudi pomen pravočasne usmeritve, še preden je učenec vključen 

v razred, še posebej na prehodu iz vrtca v šolo. V tem primeru so učitelji pričakovali, da bodo 

dobili več informacij o učenčevih težavah, njegovih močnih in šibkih področjih, specifične di-

daktične informacije in informacije o ocenjevanju otroka s posebnimi potrebami. V raziskavi 

M. Peček in I. Lesar (2006) so ugotovili, da bi razredni učitelji želeli več izvedeti o značilnostih 

učenčeve motnje, medtem ko je predmetne učitelje bolj zanimalo, kako se je učenec sposoben 

učiti. Predpostavljali so, da si učitelj zastavlja bolj pedagoška vprašanja (kako učenca vključiti 

v razred, kako bo učitelj organiziral pouk, o učnih metodah in tehnikah poučevanja učencev z 

različnimi sposobnostmi), ne pa toliko vprašanja o njihovih primanjkljajih in njihovem prepo-

znavanju. V svoji raziskavi pa sem ugotovila, da je učitelje zanimalo oboje, tako opis učenčevih 

težav in značilnosti njegovih motenj kot tudi informacije o prilagoditvah pouka.

Učitelji o lastni vlogi v postopku usmerjanja in o kompetencah 

Nekatere slovenske raziskave (Hladnik, 2008; Lesar, 2009; Marentič Požarnik, 2003; Peček, Čuk 

in Lesar, 2006; Resman, 2003; Štemberger, 2013) so poudarile pomen učiteljeve vloge v različ-

nih vidikih pri delu z OPP. V. Hladnik (2008) je v raziskavi o usmerjanju otrok s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami ugotovila, da je večina intervjuvancev negativno ocenila ukinitev učitelja 

v stalni sestavi KUOPP. Do prenove zakonodaje v letu 2007 so bili kritični tudi v Analizi vzgoje 

in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji, ki je iz postopka identifikacije primanj-

kljajev, ovir oz. motenj izključila vzgojitelje in učitelje (Opara et al., 2010). 

Ker sem predhodno pri analizi dokumentacije ugotovila, da člani KUOPP povzemajo mnenje 

učitelja v svojih poročilih in kasneje tudi v strokovnem mnenju, sem predpostavljala, da bodo 

tudi učitelji ocenili svojo vlogo v postopku usmerjanja kot pomembno. Predvidevanja so se 
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potrdila, saj je večina učiteljev v raziskavi povedala, da imajo kot otrokovi učitelji in/ali razre-

dniki celostni vpogled v funkcioniranje otroka v učni situaciji in socialnem okolju v razredu.  

V primeru aktivnega sodelovanja v KUOPP bi tako poleg opisa otrokovega dela v učni situa-

ciji predlagali še prilagoditve, ki so se v dosedanjem delu z otrokom izkazale kot učinkovite. 

Nadalje bi dali predloge glede števila ur dodatne strokovne pomoči, uporabe različnih di-

daktičnih pripomočkov in organizacije časa pri izvajanju pouka. Poleg navedenega bi lahko 

informirali člane v KUOPP o tem, kaj otrok zmore, kaj zna, kakšen je njegov napredek, 

kakšne so spremembe na socialnem področju, kakšna je čustvena zrelost otroka, socialna 

vključenost v razred, bivalne razmere otrok. Ena učiteljica je menila, da bi bila v primeru 

aktivnejšega sodelovanja v KUOPP bolj odgovorna za izvedbo programa po usmeritvi, kot 

pa če dobi v roke le »papir«, ki ga prebere. Nekaj učiteljev je bilo kritičnih do strokovnega 

mnenja, saj so menili, da člani nimajo dobrega vpogleda v šolsko delo, predmetnik, v učne 

načrte in cilje. Dodatne učiteljeve informacije pa bi lahko pripomogle h kvalitetnejši usme-

ritvi otroka. Učiteljevo mnenje torej lahko razumem kot pozitivno naravnanost učitelja do 

aktivnejšega sodelovanja v KUOPP, saj menijo, da imajo dovolj védenja in znanja, ki bi lahko 

pripomoglo h kvalitetnejši usmeritvi.

Starši v raziskavi so bolj kot učiteljevo aktivno vlogo v postopku usmerjanja poudarili pomen 

njegovega aktivnega dela pred postopkom usmerjanja, in sicer pri identifikaciji otrokovih težav, 

pri pripravi poročila o otroku in svetovanju staršem, kam se lahko obrnejo z otrokom po pomoč. 

Nekateri starši so ocenili, da bi bilo sodelovanje učitelja v KUOPP koristno tudi za člane komi-

sije, saj bi tako dobili povratno informacijo od učitelja. Ti pa bi se na tak način lažje spopadali s 

težavami, ki jih ima otrok, in mu omogočili tudi lažje napredovanje. Zaradi sodelovanja učitelja, 

ki dobro pozna učni program in cilje, bi bila vsebina strokovnega mnenja tako bolj usmerjena 

v način dela z otrokom, učiteljeva aktivna vloga v KUOPP pa bi se prenesla tudi v neposredno 

razredno situacijo. 

Nekateri učitelji v raziskavi so pričakovali napotke, kako delati z otrokom v razredu, s pred-

postavko, da bodo s tem dvignili lastno kompetentnost pri poučevanju. To kaže na njihovo 

nesamozavest pri delu z učenci s posebnimi potrebami, saj pričakujejo navodila, dodatno učno 

pomoč pa naj bi po njihovem mnenju izvajali strokovnjaki z zadostnim znanjem za delo z OPP. 

Odgovore učiteljev lahko povežem s kompetencami in vlogo učitelja pri vključevanju učencev 

s posebnimi potrebami v večinsko šolo. Dvom učiteljev o lastni strokovni usposobljenosti bi 

lahko po mnenju M. Peček in I. Lesar (2006) in M. Peček, S. Macura-Milovanović in Čuk (2015) 
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pripisali tudi kontekstu ločenega izobraževanja učiteljev, ki nagovarja k stališču, da učitelji ni-

majo zadostnega strokovnega znanja za poučevanje učencev s posebnimi potrebami. V raziskavi 

slednjih so namreč ugotovili, da tovrstna »zmeda« glede kompetenc učitelja za poučevanje ra-

znovrstne populacije otrok izhaja tudi iz predvidevanja, da so SRP eksperti, specialne ustanove 

imajo manj številčne oddelke in s tem več možnosti za individualizacijo (Macura-Milovanović, 

Pantić in Closs, 2012, v Peček, Macura-Milovanović in Čuk, 2015, str. 108). Raziskava v nadalje-

vanju še navaja, da imata Slovenija in Srbija ločene študijske programe izobraževanja za učitelje 

in SRP, rezultat pa je mnenje učiteljev, da nimajo dovolj ustreznega znanja za delo z ranljivimi 

skupinami učencev. Ilustrativna je navedba izjave učiteljice: »/…/ Inkluzija mora bazirati na 

prostovoljni ravni. Ni prav, da se otroka s posebnimi potrebami preprosto vključi in se pričakuje, 

da bomo učitelji delali z njim. Če je to tako preprosto, potem ne vem, zakaj študijski program na 

Fakulteti za defektologijo traja štiri leta? /…/« (Macura-Milovanović, Gera in Kovačević, 2010, v 

Peček, Macura-Milovanović in Čuk, 2015, str. 108). 

Prevladujoči diskurz v postopku usmerjanja 

Primerjalna študija razvoja inkluzivnih šol (Lesar, 2009) je pokazala, da v vseh treh državah, 

vključenih v študijo, »/…/ bodisi prevladujejo diskurzi nezmožnosti in profesionalizma (Norve-

ška, Anglija) bodisi je zakonodaja na nacionalni ravni zasnovana »preširoko« (ZDA), kar omo-

goča nato lastno, specifično interpretacijo lokalnim ali institucionalnim ravnem, kjer pa v ospredje 

spet prideta izpostavljena diskurza /…/« (prav tam, str. 201). Ugotovitve iz moje raziskave kaže-

jo, da tudi v Sloveniji ohranjamo medicinski diskurz in profesionalizem v procesu usmerjanja.  

Na to kaže več dejavnikov; to so:

– obstoječa zakonodaja s področja usmerjanja, v kateri je določena tudi sestava KUOPP;

– zapisana poročila o otroku članov KUOPP, predvsem zdravnika in psihologa;

– pričakovanja učitelja glede individualne dodatne strokovne pomoči, ki jo bodo izvajali 

izven razreda strokovnjaki, predvsem SRP; 

– pogosto ocenjevanje otroka s psihometričnimi testi in na podlagi tega umeščanje v posa-

mezne kategorije na podlagi Kriterijev;

– Kriteriji (2014), ki natančno opisujejo posamezno skupino OPP; 

– potek postopka usmerjanja je normativno natančno opredeljen. 

V poročilih psihologov in specialnih pedagogov sem sicer prepoznala nekatere značilnosti 

pedagoškega diskurza, ko opisujejo otrokove vzgojno-izobraževalne zmožnosti. Psihologi  
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v KUOPP so zapisali oceno otrokovega razvoja na posameznih razvojnih področjih (gibalnem, 

kognitivnem, govornem, socialnem, emocionalnem in osebnostnem). Pri oceni so izpostavili 

tudi močna področja otroka in spremljajoče dejavnike v njegovem okolju, določili so raven de-

lovanja otroka na posameznih razvojih področjih, ki je osnova za oceno zmožnosti za doseganje 

predpisanih standardov znanja in bolj ali manj zanesljivo napoved otrokovih kasnejših dosež-

kov. Do tega je I. Lesar (2009) kritična, saj meni, da ob predpostavki rednih šol, ki so namenjene 

predvsem akademskemu napredovanju in tistim učencem, ki zmorejo na tem področju dosegati 

vsaj minimalne standarde, ni pričakovati spodbujanja razmišljanja o oblikovanju šole kot inklu-

zivne institucije. S predvidevanji, kaj posamezniki v programih lahko dosežejo, ne bomo dosegli 

cilja »/…/ socialne konstituiranosti in rahljanja stereotipov o normalnosti in deviantnosti /…/«, 

na kar opozarja tudi Bela knjiga (1997, str. 24). Tudi zaključki projekta DAFFODIL (Leeber et 

al., 2012) so pokazali pomen povratnih informacij za učitelje in starše, ki temeljijo na opisovanju 

otrokovih vzgojno-izobraževalnih potreb in se povezujejo z učenjem. Pri tem so poudarili, da je 

pomembno tudi vključevanje otroka. Tudi izkušnje staršev in strokovnjakov, sodelujočih v razi-

skavi, so pokazale, da ima močan vpliv na posameznikovo samoizpopolnjevanje (t. i. Pygmalion 

učinek) le seštevanje točk na testih inteligentnosti, še posebej če je rezultat nizek. To posledično 

vodi v nizka pričakovanja učiteljev in pomanjkanje ustreznih priložnosti za učenca, v marsika-

teri državi pa tudi v izključevanje. 

Po J. Kodrič (2010) se »/…/ vse bolj opušča model opisovanja motenj z uveljavljenimi stopnjami 

in se uveljavlja opisovanje področij, na katerih posameznik potrebuje dodatno podporo, ki je lahko 

občasna, omejena, razširjena ali stalna /…/« (prav tam, str. 14–15). Postopek usmerjanja se 

še vedno izvaja in razume kot diagnosticiranje in poglobljeno ocenjevanje OPP (Caf, 2015).  

Po mnenju B. Caf (2015) priprava strokovnega mnenja ne bi smela temeljiti le na dokumentaciji, 

ki pogosto ni povsem nova. Člani KUOPP morajo opraviti diagnostično oceno, za katero pa bi 

morali imeti dovolj časa. S tem, ko avtorica poudarja pomen diagnostične ocene, ki jo opravijo 

strokovnjaki, utrjuje medicinski diskurz na področju usmerjanja. 

V poročilih SRP lahko ugotovim tudi značilnosti pedagoškega diskurza. SRP izdela globalno 

oceno otrokovih sposobnosti s specialnopedagoškega vidika, ki pa ni povezana le z vredno-

tenjem otrokovih sposobnosti in zmožnosti, temveč vsebuje tudi predloge za prilagoditve pri 

izvajanju programa in uporabo pripomočkov. Učitelji v raziskavi so povedali, da so mnenja SRP 

najbolj uporabna za njihovo vsakodnevno delo z OPP. 
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Učitelji, vključeni v raziskavo, v nobenem primeru niso aktivno sodelovali s člani KUOPP na 

seji senata; sodelovali so le posredno, torej pisno, bodisi s pripravo poročila o otroku, pri zapisu 

IDPP-ja bodisi s pisnim mnenjem o postopku usmerjanja. Nekaj učiteljev je tudi navedlo, da 

člani KUOPP slabo poznajo šolsko prakso, zato so bolj osredotočeni na opisovanje otrokovih 

primanjkljajev, ovir oz. motenj kot pa na neposredno pedagoško prakso. Tudi raziskava M. Pe-

ček in I. Lesar (2006) je pokazala, da je v praksi usmerjanja učiteljeva vloga še vedno na obrobju. 

Kljub nameri zakonodajalca o sodelovanju učitelja je prevladujoč medicinski diskurz in v okviru 

integracijske politike profesionalizem, v katerem je govora izključno o strokovnem znanju pro-

fesionalcev. Menim, da bi z aktivnejšo vlogo učitelja v KUOPP presegli medicinski diskurz in se 

usmerili v opisovanje učenčevih zmožnosti in njegovih vzgojno-izobraževalnih potreb. 
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 6 OVIRE PRI RAZISKOVANJU

V procesu raziskovalnega dela sem zaznala, da je bila tema raziskovalne naloge preširoko za-

stavljena, saj so se odpirale vedno nove vsebine, ki so zahtevale dodatno pozornost, premislek 

in zastavljale vedno nova vprašanja. Poleg raziskovanja vloge učitelja sta se kot zelo zanimiva 

vsebina raziskovanja izkazala še sodelovanje staršev in otrok v procesu usmerjanja in podrob-

nejša analiza postopka usmerjanja. Ker so vse teme zelo široke, jih v svoji raziskavi nisem mogla 

poglobljeno raziskati. Vse troje bi namreč terjalo samostojno raziskavo.

 

Z vidika metodologije je bila izbira kvalitativne metode proučevanja smiselna, saj sem tako do-

bila boljši vpogled v opisano problematiko, z vsakim udeležencem v raziskavi pa sem lahko 

vzpostavila osebni stik. V pogovoru z udeleženci sem zaznala nekaj zadržka, četudi sem se pred-

stavila kot raziskovalka, in ne uslužbenka Zavoda RS za šolstvo, ki dela na področju usmerjanja 

otrok s posebnimi potrebami. Menim, da je moje siceršnje delo vseeno lahko pri nekaterih 

učiteljih sprožilo socialno zaželene odgovore. Pri nekaterih udeležencih raziskave sem zaznala 

tudi težave pri ubesedenju lastnih misli. To oviro sem lahko zmanjšala z dodatnimi vprašanji in 

spodbudami, kar mi je omogočil delno strukturirani intervju.
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 7 RAZMIŠLJANJE O UGOTOVITVAH RAZISKAVE IN 
PREDLOGI ZA PRENOS UGOTOVITEV RAZISKAVE  
V PRAKSO

Na podlagi teoretičnih predpostavk in empiričnega dela raziskave sem oblikovala nekatere pre-

dloge, ki so povezani s spremembami na normativni ravni in rešitvami, ki se nanašajo predvsem 

na okrepljeno vlogo učitelja v procesu usmerjanja. Izpostavila sem pomen vloge staršev in glas 

otroka v procesu usmerjanja. V nadaljevanju predstavljam tudi svoje razmišljanje, ki sem ga 

oblikovala skozi celotni proces raziskave. 

Raziskava je pokazala, da so učitelji naklonjeni aktivnejšemu sodelovanju v KUOPP. Večina uči-

teljev, ki so bili najpogosteje tudi otrokovi razredniki, ima dober vpogled v funkcioniranje otroka 

v učni situaciji, zato bi lahko bila njihova vloga v KUOPP aktivnejša. Nekaj učiteljev je bilo kri-

tičnih do sedanjega načina usmerjanja, saj so menili, da člani KUOPP nimajo dobrega vpogleda 

v šolsko delo, predmetnik, učne načrte in cilje. Zato bi lahko bil njihov prispevek pri pripravi 

strokovnega mnenja prav v tem, da bi prispevali pomembno védenje o otrokovem delu v razredu. 

Večina je menila, da bi dodatne učiteljeve informacije pripomogle h kvalitetnejši usmeritvi. 

Nadalje je večina učiteljev povedala, da je za njihovo delo najpomembnejša informacija, ki jo 

dasta SRP in psiholog, le nekaj sogovornikov pa tudi, da so pomembne informacije vseh treh 

članov, tudi zdravnika. Glede na te ugotovitve predlagam, da bi se specialisti medicinske stroke 

v delo KUOPP vključevali le izjemoma, torej le pri tistih otrocih, ki imajo kompleksnejše 

vzgojno-izobraževalne potrebe. To bi pomenilo tudi premik iz prakse profesionalizma in medi-

cinskega diskurza v pedagoški diskurz. Otrokov učitelj bi se aktivno, ne le posredno s pisnim 

mnenjem, vključil v celoten proces usmerjanja, vključno z aktivnim članstvom v KUOPP. 

S tem bi prevzel del strokovne odgovornosti za odločitve, zaradi aktivnega sodelovanja v multi-

disciplinarnem timu pa bi bil samozavestnejši pri vsakodnevni pedagoški praksi pri delu z OPP. 

V ospredje vseh ključnih zakonskih dokumentov bi se morale postaviti otrokove vzgojne in 

izobraževalne potrebe, ne pa njegovi primanjkljaji, ovire oz. motnje, in zagotoviti tudi proces 

spremljanja učinkovitosti usmeritve. S to spremembo in aktivno vlogo učitelja v KUOPP bi 

usmerjanje postalo procesno dejanje. Proces usmerjanja se tako ne bi zaključil z odločbo, od ka-

tere učitelji pogosto pričakujejo predvsem navodila za uvajanje prilagoditev pri pouku, nekateri 

pa jo razumejo tudi kot formalni dokument, ki dá učitelju zakonsko podlago in ga zavezuje, da 
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izvaja prilagoditve, določene v odločbi. Učitelji se z aktivnim sodelovanjem v procesu usmerjanja 

tako ne bi več spraševali, ali lahko določene prilagoditve izvajajo brez odločbe o usmeritvi oziroma 

ali je dovoljeno prilagajanje pouka učencu že pred usmeritvijo, kar je pogosto vprašanje iz prakse. 

Kot sem že zapisala, ne moremo od učiteljev pričakovati, da bodo eksperti za delo z otroki s 

posebnimi potrebami (Kavkler, 2009) niti da bodo poznali vso specifiko raznolikosti učencev, 

pomembno pa je, da raznolikost v razredu vzamejo kot izziv (Peček in Lesar, 2006). Iz moje 

raziskave namreč izhaja, da so učitelji pogosto nesamozavestni pri delu z učenci s posebnimi po-

trebami, saj večinoma pričakujejo napotke za delo z OPP, pomoč pa naj bi po njihovem mnenju 

izvajal strokovnjak z zadostnim znanjem za delo z OPP. Na eni strani torej učitelji povedo, da 

imajo dovolj informacij in védenja o funkcioniranju otroka v razredu, da bi lahko aktivneje so-

delovali v postopku usmerjanja, na drugi strani pa pričakujejo od usmeritve natančna navodila 

za delo z OPP. Manjši strokovni angažma učiteljev lahko pripišem tudi natančno zapisanim pri-

lagoditvam in navodilom o pedagoškem ravnanju z otrokom, ki izhajajo iz strokovnega mnenja, 

kar lahko zmanjša učiteljevo samostojno iskanje strokovnih rešitev (Sedej Rozman in Švajger 

Savič, 2009). Kot sem že zapisala, je dvom učiteljev o njihovi strokovni usposobljenosti lahko 

tudi v kontekstu ločenega izobraževanja učiteljev in SRP (Peček in Lesar, 2006; Peček, Macura-

Milovanović, Čuk, 2015), ki nagovarja k razmišljanju, da je za delo z OPP potrebno specialno 

znanje, ki pa ga učitelji v okviru svojega izobraževanja ne dobijo. Zato sta pomembni ustrezna 

strokovna podpora in pomoč učiteljem. To bi lahko dosegli tudi z oblikovanjem strokovnih 

centrov pomoči, ki bi jih zasnovali iz obstoječih specializiranih ustanov. Ti bi bili dodatni vir 

pomoči in podpore učitelju v vsakodnevni praksi. Predloge za ustanovitev mreže strokovnih, 

podpornih in referenčnih centrov je navedla že Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Sloveniji 

(Krek in Metljak, 2011). Z vidika moje raziskave pa je ustanovitev strokovnih centrov pomoči 

pomembna predvsem zaradi možnosti dodatne strokovne podpore učiteljem tako za delo z OPP 

kot tudi za sodelovanje s starši. T. i. centre za pomoč (angl. resource center) imajo organizirane na 

Norveškem v okviru državnega podpornega sistema STATPED. Njihova osrednja naloga je med 

drugim tudi povezovanje z univerzo in različnimi fakultetami pri razvoju posebnih kompetenc 

pri učiteljih na eni in populaciji oseb s posebnimi potrebami na drugi strani (Globačnik, 2012). 

Eden od pomembnih elementov Konvencije o pravicah invalidov (2008) je potreba po usposa-

bljanju učiteljev za bolj kompetentno poučevanje raznolike populacije učencev. Države pogod-

benice so se zavezale, da bodo sprejele ukrepe za usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih 

delavcev na vseh ravneh izobraževanja. S tem se bodo lahko v praksi uresničevale pravice oseb 

s posebnimi potrebami. Pridobivanje kompetenc je povezano tudi z začetnim izobraževanjem 
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učiteljev. Iz raziskave (Peklaj in Puklek Levpušček, 2006) izhajajo ugotovitve, da obstajajo po-

membne razlike med kompetencami, ki jih pridobi učitelj v času študija, in kompetencami, 

ki naj bi jih imel. Med vsemi kompetencami učitelji in študenti najbolj potrebujejo dodatno 

znanje na področju soočanja in ravnanja z agresivnim in neustreznim vedenjem v razredu, pre-

poznavanja in ravnanja z OPP in na področju učnih strategij. Podobne rezultate so dobili tudi 

v mednarodni študiji Teachers Matter (OECD, 2005), ki je pokazala, da so učitelji med drugim 

premalo usposobljeni za delo s heterogenimi oddelki (Peklaj et al., 2008). V moji raziskavi so 

učitelji pred usmeritvijo v IDPP opisovali otrokove posebne potrebe, ki so bile praviloma po-

vezane s posebnimi potrebami na področju izobraževanja. V pisnem mnenju je bilo zaznati, da 

učitelji niso bili posebej pozorni na področje socialnega vključevanja OPP v razred. Nekateri so 

celo poudarili, da nimajo dovolj strokovnega znanja, da bi lahko aktivno sodelovali v postopku 

usmerjanja : »/…/ vse, kar je bilo, sem izpolnila vprašalnike in noter zapisala svoja opažanja (po-

ročilo o otroku), da bi bila kaj posebej pozvana, to pa ne. Je kar specialna pedagoginja to speljala 

sama. Glede na to, da mi nismo izobraženi v tej smeri, smo učitelji razrednega pouka in razvojne 

psihologije in pedagogike ni bilo veliko oz. sama teorija, in ko to sam doživiš, smo le malo premalo 

podkovani /…/« (A1-20). Zato predlagam, da se študijski programi za učitelje in bodoče pe-

dagoške delavce, ki ne vključujejo vsebine, ki je pomembna za delo s heterogeno populacijo 

otrok, okrepijo in posodobijo. 

Za prehod iz medicinskega v pedagoški diskurz usmerjanja bi bile potrebne tudi nekatere kon-

ceptualne spremembe. Veljavni Kriteriji za opredeljevanje vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. 

motenj otrok s posebnimi potrebami (Vovk-Ornik, 2014a) so naravnani le na opisovanje primanj-

kljajev, ovir oz. motenj OPP. Zakonske podlage za usmerjanje in opredeljevanje OPP pa bi mora-

le biti bolj naravnane na kontinuum pomoči OPP. Usmerjanje bi moralo temeljiti na zmožnostih 

otrok za učenje, pri čemer bi morali formalno usmeritev dobiti le tisti otroci, ki imajo najtežje 

oblike primanjkljajev. To predvideva tako tristopenjski model odziv na obravnavo - RTI (Mellard 

et al., 2010) kot petstopenjski model Koncept dela: učne težave v osnovni šoli (Magajna, Čačinovič 

Vogrinčič, et al., 2008). V raziskavi sem namreč ugotovila, da se Koncept izvaja v večini prime-

rov pri prvi in drugi skupini OPP iz raziskave, tj. pri otrocih s PPPU in pri otrocih z več motnjami.  

Učitelj ima v tem konceptu ključno vlogo tako na prvi stopnji modela pomoči, ko odkriva učen-

ce, ki so rizični za učne težave, kot kasneje pri nudenju pomoči v razredu. Učiteljeva pomoč traja 

ves čas izvajanja IDPP in se tudi praviloma spreminja v skladu z evalvacijo napredka učenca. 

Koncept (Magajna, Čačinovič Vogrinčič, et al., 2008) navaja podskupine učnih težav in pred-

videva načrtovanje pomoči tudi za: »/…/ učence z jezikovnimi težavami, s težavami zaradi 
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motnje pozornosti, upočasnjenega razvoja, zaradi slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti, 

pomanjkljive učne motivacije, čustveno pogojenih težav pri učenju, zaradi drugojezičnosti ter so-

cialno- kulturne in socialno-ekonomske oviranosti. Z vidika celovite skrbi na področju učnih težav 

je pomembno tudi, da je šola pozorna na učence z blažjimi vidnimi, slušnimi, govornimi in/ali 

motoričnimi okvarami /…/« (prav tam, str. 10). Zato predlagam sistematično uvajanje Kon-

cepta (Magajna, Čačinovič Vogrinčič, et al., 2008) v vse vzgojno-izobraževalne ustanove in 

načrtno spremljanje izvajanja. 

Kot sem zapisala v teoretičnem delu, je A. Šelih (2013) opozorila, da vse od leta 2000, ko je bil 

sprejet ZUOPP, niso oblikovani osnovni pogoji za inkluzijo vseh OPP. Zato bi bilo potrebno raz-

rešiti osnovno strokovno vprašanje glede medsebojnih razmerij med vzgojnim in izobraževal-

nim programom z enakovrednim standardom in prilagojenim vzgojnim in izobraževalnim pro-

gramom z nižjim izobrazbenim standardom, da bi se lahko tudi učenci z motnjami v duševnem 

razvoju vključili v večinsko šolo. Enovit program za vse otroke in mladostnike (Mitchell, 2015) 

mora biti prilagojen tako, da najbolj ustreza zmožnostim in interesom vseh učencev. Kot pravi 

Resman (2003) inkluzivna šola zahteva, da je kurikulum odprt. V primeru, da ga ni mogoče pri-

lagajati, govorimo namesto o enakosti in enakopravnosti o segregaciji. Tako predlagam obliko-

vanje standardnega kurikuluma, ki je prilagojen sposobnostim in potrebam vseh učencev. 

V raziskavi sem ugotovila tudi pomanjkanje komunikacije med starši in učitelji. Nekateri starši 

niso imeli zadosti informacij o prilagoditvah pri poučevanju otroka pred usmeritvijo, nekaj star-

šev je povedalo, da niso zaznali nobenih sprememb pri delu z otrokom v okviru pouka po usme-

ritvi. Slednje me je vodilo v dvom o sodelovanju staršev pri pripravi individualiziranega progra-

ma, pri katerem bi morali sodelovati. Nekatere študije so ugotovile (Pomerantz et al., 2007), da 

ustrezna vključenost staršev poleg boljših učnih dosežkov vpliva tudi na duševno zdravje otrok 

in pozitivno deluje na njihov čustveni in socialni razvoj. Tudi v projektu DAFFODIL (Lebeer, 

2011/2012) se je pokazala dejavna vloga staršev v sistemu ocenjevanja. V večini držav, vključe-

nih v raziskavo, je zadnja odločitev glede usmeritve v rokah staršev. Podobno je navedel tudi 

Resman (2003), in sicer da bi morali po načelu prostovoljnosti, ki izvira iz deklarirane pravice 

in odgovornosti staršev za otrokov razvoj in izobraževanje, to odgovornost prepustiti staršem. 

Podobno se je v raziskavi pokazalo tudi z vlogo otroka v procesu usmerjanja. Koncept soustvar-

janja poudarja delovni odnos in učenje kot pogovor (Čačinovič Vogrinčič, 2011). Elementi v 

konceptu soustvarjanja izhajajo iz pedagoškega diskurza (Fulcher, 1989), v katerem so bistve-
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nega pomena pogovor, govor, jezik in odprt prostor. Na podlagi raziskave pa sem ugotovila, da 

je tudi pri sodelovanju otroka v postopku usmerjanja moč ugotoviti profesionalizem, saj se ni 

upoštevalo otrokovega mnenja. Iz analize dokumentacije je bilo namreč razvidno, da KUOPP 

ni uporabila nobenega zapisa mnenja otroka, četudi so šole v šestih primerih otrok v poročilih 

šole dodale zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja. Nekatere raziskave so pokazale, 

da je malo dokazov o tem, da bi si profesionalci na kakršen koli način prizadevali pridobiti 

učenčevo mnenje o dogajanju (Armstrong, 1995, v Peček, 1999), četudi bi bila to njihova ob-

veza (Dolčič, 2014). Tudi B. Caf (2015) je v raziskavi ugotovila, da so učenci in starši v veliki 

meri sicer vključeni v postopek usmerjanja, pa vendar to ni redna praksa vseh KUOPP. Tudi v 

projektu DAFFODIL (Lebeer et al., 2012) so avtorji navedli, da proces ocenjevanja predvideva 

tudi vključevanje otroka. Pomen vključevanja učencev s posebnimi potrebami v procese odlo-

čanja je izpostavila tudi M. Peček (1999). Sodelovanje otroka in njegovih staršev je pomembno 

za uresničevanje pedagoškega diskurza, pri odločitvah, kje se bo šolal učenec, pa se postavlja 

v ospredje diskurz pravic. ZUOPP-1 je dodal v del strokovne dokumentacije tudi zapis pogo-

vora z otrokom o postopku usmerjanja, razen če tega zaradi njegove starosti ali sposobnosti 

razumevanja okoliščin ni mogoče opraviti. To določilo zakona sicer lahko razumem tudi kot 

intenco zakonodajalca k aktivnejši vlogi otroka oz. mladostnika kot »eksperta iz izkušenj« in 

hkrati uresničevanja KPI (2008), ki določa, da imajo »invalidni« otroci enako kot drugi pravico 

svobodno izraziti svoje mnenje o vsem, kar je povezano z njimi, pri čemer se njihovo mnenje 

upošteva glede na njihovo starost in zrelost. Dolčič (2014) ugotavlja, »/…/ da se zdi odraslim 

pogosto samoumevno, da bodo za otroka poskrbeli njihovi starši in skrbniki, saj je to njihova za-

konska dolžnost, pri tem pa se postavlja domneva, ali starši res vedno odločijo v otrokovo največjo 

korist, če tega ne moremo ali ne želimo preveriti /…/« (prav tam, str. 61). Zato predlagam, da se v 

sistem usmerjanja aktivneje vključi starše in otroke. Večja vključenost staršev pa bo možna 

tudi takrat, ko bodo imeli starši tudi več možnosti izbire šol, ki bodo imele za vključevanje 

OPP tudi vse ustrezne pogoje. 
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 7.1  PREDLOG SISTEMSKIH REŠITEV IN MODELA USMERJANJA, KI 
TEMELJI NA NAČELIH IN CILJIH VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OPP  
S POUDARKOM NA AKTIVNI VLOGI UČITELJA V POSTOPKU 
USMERJANJA 

V predhodnem poglavju sem izpostavila nekatere bistvene izsledke iz raziskave, ki so poveza-

ne tudi s spremembami v postopku usmerjanja. Pri tem je pomembno vprašanje normativne 

urejenosti poteka postopka, ki naj poteka tako, da bo učitelj aktivno sodeloval v procesu usmer-

janja in bo hkrati s tem pridobil pomembne informacije za neposredno delo z OPP v razredu.  

Kot predvideva tristopenjski Model odziv na obravnavo-RTI (Mellard, et al., 2010) in v Sloveniji 

sprejet Koncept dela: učne težave v osnovni šoli (Magajna, Čačinovič Vogrinčič, et al., 2008), je pri 

prepoznavanju specifičnih motenj učenja in k učencu usmerjenega poučevanja učiteljeva vloga 

ključna. M. Kavkler (2011) je navedla, da je učinkovitost modela znanstveno dokazana in omogo-

ča inkluzivno vzgojo in izobraževanje. Odgovorna in aktivna vloga učitelja v postopku usmerjanja 

predpostavlja torej dvig kakovosti usmerjanja in uresničevanje inkluzivnega izobraževanja.

V nadaljevanju navajam ključne ugotovitve iz empiričnega dela raziskave, ki so povezane s po-

tekom postopka usmerjanja.

Učitelji so učencu praviloma nudili pomoč v razredu takoj, ko so zaznali težave. Upoštevali so 

tudi predlagane prilagoditve in priporočila šolske svetovalne službe in strokovnih ustanov.

Izvajanje izvirnega delovnega projekta pomoči (IDPP) je povezano v večini primerov s sku-

pino otrok s PPPU, četudi Koncept (Magajna, Čačinovič Vogrinčič, et al., 2008) navaja in pred-

videva načrtovanje pomoči tudi za učence z jezikovnimi težavami, z motnjami pozornosti, za 

učence s slabo razvitimi samoregulacijskimi spretnostmi, s pomanjkanjem učne motivacije, s 

čustvenimi težavami, drugojezičnostjo ter socialno-kulturno in socialno-ekonomsko ovirano-

stjo. To zahteva upoštevanje kontinuuma pomoči, ki je določen v Konceptu (Magajna, Čačino-

vič Vogrinčič, et al., 2008) za vse učence s težavami pri učenju (učnimi težavami), ki potrebujejo 

pomoč in podporo. Večina OPP namreč potrebuje le dobro poučevalno prakso (Kavkler, 2011), 

postopek usmerjanja pa je potreben le za tiste učence z izrazitejšimi vzgojno-izobraževalnimi 

potrebami. Zato lahko usmerjanje razumemo tudi kot pomemben del inkluzivne prakse, kot 

peto stopnjo pomoči pri izvajanju Koncepta (Magajna, Čačinovič Vogrinčič, et al., 2008), ki je 

namenjena le 5 odstotkom  populacije OPP.
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Učitelji ne sodelujejo aktivno v KUOPP, saj je raziskava pokazala, da niti v enem sestavu komisije 

ni sodeloval učitelj. To je bilo pričakovano, saj ZUOPP-1 (2011) natančno določa sestavo KUOPP, 

v kateri pa učitelj nima statusa aktivnega člana. Kljub možnosti, da bi pridobili ustno mnenje uči-

telja, ga KUOPP v nobenem primeru ni povabila k aktivnemu sodelovanju. Učitelj je sodeloval le s 

pisnim mnenjem o postopku usmerjanja in pri pripravi poročila o otroku. Na pomen učiteljevega 

ocenjevanja v procesu pouka, ki je bolj relevantna informacija kot pa le testni rezultati, običajno 

pridobljeni v kliničnih situacijah, je pokazala tudi raziskava DAFFODIL (Lebeer et al., 2012).

Učitelji pri pripravi poročila o otroku pogosto le sodelujejo, zapišejo pa ga najpogosteje šolski 

svetovalni delavci. To lahko kaže po mnenju avtoric M. Peček in I. Lesar (2006) na prakso pro-

fesionalizma (le določen strokovnjak ima zadosti strokovnega znanja, da se lahko ustrezno odzove 

na otrokove posebne potrebe!) in dvom učiteljev v lastne sposobnosti za delo z OPP, četudi so z 

njimi pri pouku in jih v šolskih situacijah tudi najbolje poznajo.

V raziskavi se je pokazalo, da učitelji pričakujejo, da bo postopek usmerjanja potekal hitro, da 

bodo dobili napotke in navodila za delo z OPP v razredu in da bo otrok dobil individualno 

dodatno strokovno pomoč (DSP), ki jo bo izvajal praviloma SRP. Po mnenju avtoric D. Sedej 

Rozman in K. Švajger Savič (2009) lahko vplivajo na pričakovanja glede napotkov in navodil 

za delo z OPP tudi podrobni zapisi prilagoditev v strokovnem mnenju, ki učiteljem jemljejo 

strokovno avtonomijo, zmanjšajo njihov strokovni angažma in premislek za delo v razredu. 

Tudi raziskava DAFFODIL (Lebeer, et al., 2012) je pokazala na razkorak med normativnimi, 

strokovnimi in ocenjevalnimi zmožnostmi in znanjem pri ukrepanju v smeri večjega vključe-

vanja OPP. Tudi učitelji v navedeni raziskavi so ocenili kot negativno izkušnjo dolgotrajnost 

postopka ocenjevanja, negativne opise otrokovih primanjkljajev, ter malo uporabnih priporo-

čil. To so dejavniki ocenjevanja, ki zavirajo inkluzivno izobraževanje.

Najbolj ključna informacija za učitelja je zapis prilagoditev, njihov opis in umeščenost v nepo-

sredno učno delo. Zapisi prilagoditev morajo biti po mnenju učiteljev osmišljeni, razdeljeni na 

področje prilagajanja pouka in področje ocenjevanja znanja. Učitelji so v raziskavi izpostavili, 

da bi moral zapis sinteze v strokovnem mnenju vsebovati manj strokovnih izrazov, ki jih učitelji 

pogosto ne razumejo. Pomembno je, da je povratna informacija za učitelja in starše razumljiva – 

pomen jasne in razumljive povratne informacije, ki je usmerjena v priporočila in načine pomoči 

otroku navaja tudi raziskava DAFFODIL (Lebeer, et al., 2012). Tovrstna informacija je pogoj za 

inkluzivno izobraževanje. 
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Učitelji so naklonjeni aktivnejšemu sodelovanju v KUOPP, saj imajo dober vpogled v funkci-

oniranje otroka v učni situaciji in bi lahko prispevali pomembne informacije o otrokovem delu 

v razredu. Učitelji so še menili, da člani KUOPP nimajo dobrega vpogleda v šolsko delo, pred-

metnik, učne načrte in cilje.

Člani KUOPP praviloma sledijo pisnemu mnenju učiteljev glede prilagoditev in predlogov za 

izvajanje dodatne strokovne pomoči (DSP). To pomeni, da je mnenje učitelja za člane KUOPP 

pomembna informacija pri oblikovanju predlogov prilagoditev in izvajalca DSP. Praksa usmer-

janja je pokazala tudi, da člani KUOPP sprejmejo odločitev o pregledu otroka v procesu usmer-

janja po pregledu dokumentacije.

Starši ocenjujejo izvajanje prilagoditev poučevanja pred postopkom usmerjanja drugače kot 

učitelji. Razkorak med mnenjem učiteljev in staršev lahko kaže tudi na pomanjkljivo komunika-

cijo in sodelovanje med učitelji in starši. Lahko pa to pripišem tudi previsokim pričakovanjem 

staršev in socialno zaželenim odgovorom učiteljev.

Starši so podprli pomen aktivnega sodelovanja učitelja v postopku usmerjanja in sicer tistega 

učitelja, ki ima dovolj znanja in otroka tudi dobro pozna. Sodelovanje učitelja pa je po mnenju 

staršev pomembno tudi za člane KUOPP, pri čemer so nekateri starši izpostavili možnost su-

bjektivnega odločanja učitelja, ki lahko vpliva na objektivnost odločitve.

Starši ocenjujejo postopek usmerjanja kot ključni proces, ki OPP omogoči prilagoditve in 

dodatno strokovno pomoč. 

Del dokumentacije v postopku usmerjanja je tudi zapis mnenja otroka o postopku usmerjanja, 

ki pa ga člani KUOPP kasneje malo oz. ne upoštevajo.

Navedene ugotovitve sem razvrstila med dejavnike procesa usmerjanja, za katere se je v razi-

skavi pokazalo, da spodbujajo ali zavirajo inkluzivno izobraževanje. Vsi navedeni dejavniki so 

povezani bodisi z vlogo učitelja v postopku usmerjanja bodisi, z vlogo staršev in OPP.

Zaradi boljše preglednosti dejavnike predstavljam v tabeli 37.
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Tabela 37: Dejavniki procesa usmerjanja, za katere se je v raziskavi pokazalo, da spodbujajo ali zavi-
rajo inkluzivno izobraževanje

Pozitivni dejavniki z vidika  
inkluzivnega izobraževanja

Negativni dejavniki z vidika 
inkluzivnega izobraževanja 

Ključni dokumenti in 
normativne podlage,  
v katerih so določeni 
posamezni dejavniki

Učitelji učencu nudijo pomoč v razredu 
takoj (IDPP), ko zaznajo učne težave 
otroka, v skladu s Konceptom (Magajna, 
et al., 2008). 

Učitelji čakajo na zaključek postopka 
usmerjanja in odločbo o usmeritvi, da 
bodo otroku nudili pomoč in prilagoditve. 

26. člen ZUOPP-1 (2011) 

Koncept dela: učne težave 
(Magajna, et al., 2008) – 
sprejel Strokovni svet RS za 
splošno izobraževanje  
(11. 10. 2007)

Ključna informacija za učitelja je zapis 
prilagoditev, njihov opis in umeščenost v 
neposredno učno delo. Informacija mora 
biti razumljiva in usmerjena v priporočila in 
načine pomoči za OPP. 

Ni kvalitativnega ocenjevanja, 
interpretacija in vrednotenja učitelju 
niso jasna in razumljiva: »/…/ zapis 
strokovnega mnenja  mora vsebovati manj 
strokovnih izrazov, ki jih učitelji pogosto ne 
razumejo/…/«

27. člen ZUOPP-1 (2011) 

Učitelji so naklonjeni aktivnejšemu 
sodelovanju v KUOPP. 

Učitelj aktivno ne sodeluje v KUOPP.

Učitelji pri pripravi poročila o otroku 
pogosto le sodelujejo, zapišejo pa jih 
najpogosteje šolski svetovalni delavci.

23. člen ZUOPP-1 (2011) 

Mnenje učitelja je za člane KUOPP 
pomembna informacija pri oblikovanju 
predlogov prilagoditev in izvajalcev DSP.

Učitelji pričakujejo, da bodo dobili 
napotke in navodila za delo z OPP v 
razredu, da bo otrok dobil individualno 
dodatno strokovno pomoč (DSP), ki 
jo bo izvajal praviloma specialni in 
rehabilitacijski pedagog (SRP).

od 22. do 40. člena ZUOPP-1 
(2011) 

Učitelj ima ustrezne strokovne 
kompetence za delo z OPP v razredu: 
dejanski opis stanja učenca v razredu 
(kaj zmore in zna), močna in šibka 
področja, čustvena zrelost in odzivanje 
učenca, socialna vključenost v razred in 
poznavanje družinskih razmer, učinkoviti 
didaktično-metodični pristopi in 
prilagoditve. 

Člani KUOPP nimajo dobrega vpogleda 
v šolsko delo (predmetnik, cilji in učni 
načrt). 

Pedagoški diskurz: usmerjeno na 
razumevanje otrokovih vzgojno-
izobraževalnih potreb, močna področja, 
učne veščine. 

Kurikulum dostopen za vse, pomembno je 
razvijanje učinkovite poučevalne prakse.

Medicinski diskurz in profesionalizem: 
sestava KUOPP brez učitelja, umeščanje 
otrok v skupine na podlagi primanjkljaja, 
ovire oz. motnje. Izpostavljen je 
pomen diagnoze in otrokove motnje. 
Relevantno je le mnenje strokovnjaka 
zunanje strokovne institucije. 

ZUOPP-1 (2011) 

24. člen ZUOPP-1 (2011)
Kriteriji za opredelitev 
primanjkljajev, ovir oz. 
motenj otrok s posebnimi 
potrebami (2014)

Vključenost staršev in otrok v proces 
usmerjanja: izmenjava informacij, 
sodelovanje med starši, otrokom in 
učiteljem, motivacija otroka in zastopanje 
interesa otroka v procesu usmerjanja - 
partnerski model sodelovanja  
(Hornby, 2000).

Starši nimajo možnosti izbire šole v 
katero se bo vključeval OPP. Ni mreže šol, 
ki bi izvajale kontinuum programov. 

5. člen ZUOPP-1 (2011)

Aktivna vključenost OPP v postopek 
usmerjanja 

Ni upoštevan »glas otroka« v postopku 
usmerjanja. 

tretji odstavek 26. člena 
ZUOPP-1 (2011)
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Izhajajoč iz ciljev in načel vzgoje in izobraževanja OPP, ki so določena v 5. členu ZUOPP-1 

(2011) in temeljijo na »/…/zagotavljanju največje koristi otroka, celovitosti in kompleksnosti vzgoje 

in izobraževanja, enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok, vključevanju 

staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov v postopek usmerjanja in oblike pomoči, individualizi-

ranega pristopa, interdisciplinarnosti, ohranjanju ravnotežja med različnimi področji otrokovega 

telesnega in duševnega razvoja, čim prejšnje usmeritve v program vzgoje in izobraževanja, takoj-

šnje in kontinuirane podpore in strokovne pomoči v programih vzgoje in izobraževanja, vertikalne 

prehodnosti in povezanosti programov, organizacije in izobraževanja čim bližje kraju bivanja ter 

zagotavljanju ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka/…/«, teo-

retičnih izhodiščih in ugotovitvah iz raziskave sem oblikovala načela, ki dopolnjujejo temeljna 

načela pomoči učencem z učnimi težavami zapisana v Konceptu (Magajna, Čačinovič Vogrin-

čič, et al., 2008) in so povezana s petim korakom pomoči: 

1. Načelo prožnosti/fleksibilnosti postopka usmerjanja, ki se nanaša na sestavo KUOPP 

Večina učiteljev v raziskavi je povedala, da je za njihovo delo najpomembnejša informacija, ki 

jo dasta SRP in psiholog, le nekaj sogovornikov pa tudi, da so pomembne informacije vseh treh 

članov, tudi zdravnika. Glede na te ugotovitve predlagam, da je sestava KUOPP prožna.

Specialisti medicinske stroke naj bi se v delo KUOPP (ki naj bi se preoblikovale v strokovne time) 

vključevali le izjemoma, torej le pri tistih otrocih, ki imajo kompleksnejše vzgojno-izobraževal-

ne potrebe. To bi med drugim pomenilo tudi premik iz prakse profesionalizma in medicinskega 

diskurza v pedagoški diskurz. Otrokov učitelj bi se aktivno, ne le posredno s pisnim mnenjem, 

vključil v celoten proces usmerjanja, vključno z aktivnim članstvom v KUOPP - strokovnem 

timu. S tem bi prevzel del strokovne odgovornosti za odločitve, zaradi aktivnega sodelovanja v 

multidisciplinarnem timu pa bi bil samozavestnejši pri vsakodnevni pedagoški praksi pri delu 

z OPP. Člani strokovnega tima pa bi bili praviloma strokovnjaki, ki so otroka obravnavali v zu-

nanji strokovni ustanovi ali šolski strokovni tim. 

2. Načelo hitre odzivnosti v postopku usmerjanja

Učitelji in starši v raziskavi so izpostavljali, da je postopek usmerjanja za OPP dolgotrajen pro-

ces, še posebej, ko se v procesu priprave strokovnega mnenja izvajajo dodatni pregledi OPP.  

Ugotovila sem, da so starši pogosto povezovali čas obravnave otroka v zunanji ustanovi v na-
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daljevanju še s potekom postopka usmerjanja, v katerega so bili praviloma vključeni tudi stro-

kovnjaki, ki so otroka obravnavali še pred začetkom postopka usmerjanja v zunanji ustanovi.  

Kot sem že predlagala, naj bodo v strokovnem timu, ki naj bo multidisciplinaren, pri usmer-

janju vključeni tisti strokovnjaki, ki so otroka obravnavali in ga tudi dobro poznajo. S tem bi 

bilo zaupanje glede odločitve o usmeritvi s strani staršev večje, saj bi sodelovali pri usmerjanju 

strokovnjaki, ki otroka dobro poznajo. Odzivnost v postopku usmerjanja pa bi bila hitrejša, 

saj za pripravo strokovnega mnenja člani strokovnega tima otroka ne bi dodatno pregledovali.  

Z aktivnejšim sodelovanjem učitelja v strokovnem timu bi lahko povečali odzivnost v postop-

ku usmerjanja, saj po ugotovitvah v raziskavi praviloma nudijo pomoč učencu v razredu ta-

koj, ko zaznajo težave. To pomeni, da ima učitelj veliko izkušenj in védenja glede otrokovih 

posebnih potreb in bi prispeval veliko pomembnih informacij glede potrebnih prilagoditev pri 

izvajanju pouka. S tem bi učitelj soustvarjal vsebino strokovnega mnenja. Tudi starši v raziskavi 

so poleg dolgotrajnosti postopka usmerjanja ocenili, da je v postopku usmerjanja preveč stro-

kovnjakov, ki se srečajo z otrokom, kar je za otroka velika obremenitev. Glede na ugotovitev 

raziskave, da so člani KUOPP praviloma sledili pisnemu mnenju učiteljev o prilagoditvah in 

predlogih za izvajanje dodatne strokovne pomoči (DSP), pomeni, da je bilo mnenje učitelja 

za člane KUOPP pomembna informacija pri oblikovanju predlogov prilagoditev in izvajalca 

DSP. Torej je to priložnost za aktivno sodelovanje učitelja v postopku usmerjanja, s čimer bi se 

skrajšal tudi čas odzivnosti v postopku usmerjanja, še posebej pri pripravi strokovnega mnenja 

in kasneje pri udejanjanju pravic iz usmeritve v vsakodnevni pedagoški praksi.

3.  Načelo aktivne vloge učitelja v postopku usmerjanja

Raziskava je pokazala, da so učitelji naklonjeni aktivnejšemu sodelovanju v KUOPP. Večina 

učiteljev, ki so bili najpogosteje tudi otrokovi razredniki, ima dober vpogled v funkcioniranje 

otroka v učni situaciji, zato so menili, da bi lahko bila njihova vloga v KUOPP aktivnejša. 

Učitelji imajo dober vpogled v šolsko delo, predmetnik, učne načrte in cilje. Zato bi v proce-

su priprave strokovnega mnenja prispevali pomembna védenja o otrokovem delu v razredu. 

Večina učiteljev je menila, da bi dodatne učiteljeve informacije pripomogle h kvalitetnejši 

usmeritvi. Pomen izmenjave strokovnih znanj in izkušenj med učitelji in drugimi strokovnimi 

delavci navaja tudi Koncept (Magajna, Čačinovič Vogrinčič, et al., 2008).
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4. Načelo sodelovanja staršev in OPP v postopku usmerjanja

Načelo partnerskega sodelovanja s starši poudarja tudi Koncept (Magajna, Čačinovič Vogrinčič, et 

al., 2008), ki pojasnjuje pomen vzpostavitve delovnega odnosa med strokovnimi delavci in starši in 

soustvarjanja dobrih rešitev za otroka. V raziskavi sem ugotovila pomanjkanje komunikacije med 

starši in učitelji. Nekateri starši niso imeli dovolj informacij o prilagoditvah pri poučevanju otroka 

pred usmeritvijo, drugi niso zaznali sprememb pri delu z otrokom v okviru pouka po usmeritvi. 

Vključenost staršev lahko vpliva tudi na boljše učne dosežke otrok, duševno zdravje ter čustveni in 

socialni razvoj (Pomerantz et al., 2007). Kot je pokazala raziskava v projektu DAFFODIL (Lebeer, 

2012) je v večini držav, vključenih v raziskavo, zadnja odločitev glede usmeritve v rokah staršev. 

Tudi Resman (2003) je mnenja, da bi morali po načelu prostovoljnosti, ki izvira iz deklarirane pra-

vice in odgovornosti staršev za otrokov razvoj in izobraževanje, to odgovornost prepustiti staršem.

Načelo udeleženosti otroka v procesu pomoči navaja tudi Koncept (Magajna, Čačinovič Vogrin-

čič, et al., 2008), kar izhaja iz koncepta soustvarjanja, ki poudarja delovni odnos in učenje kot 

pogovor (Čačinovič Vogrinčič, 2011). Iz analize dokumentacije se je v moji raziskavi poka-

zalo, da KUOPP ni uporabila nobenega zapisa mnenja otroka, četudi so šole v šestih primerih 

otrok oddale zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja. Na pomen sodelovanja OPP v 

procesih podpore in pomoči (Armstrong, 1995; Čačinovič Vogrinčič, 2011) in v procesu usmer-

janja (Peček, 1999; Dolčič, 2014; Caf, 2015) so opozorili številni avtorji.

5. Načelo uvajanja pedagoškega diskurza, ki predpostavlja razumevanje otrokovih vzgojno-

izobraževalnih potreb in temelji na močnih področjih OPP ter upoštevanju individualnosti 

in predpostavlja oblikovanje standardnega kurikuluma, ki je prilagojen sposobnostim in po-

trebam vseh učencev.

V empiričnem delu naloge sem ugotovila, da je na področju usmerjanja OPP prisoten pro-

fesionalizem, ki se najprej odraža v sestavi KUOPP. Ugotovila sem tudi, da poročila o otroku 

najpogosteje pripravljajo šolski svetovalni delavci, učitelji pričakujejo od usmeritve individual-

no dodatno strokovno pomoč, ki jo praviloma izvaja SRP, za določitev »kategorije« so pogosto 

uporabljena psihodiagnostična sredstva. V ospredju usmeritve je še vedno umeščanje otrok v 

skupine na podlagi Kriterijev za opredeljevanje vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj 

otrok s posebnimi potrebami (Vovk-Ornik, 2014a, v nadaljevanju Kriteriji), ki so opredeljeni v 

ZUOPP-1 (2011). Naša zakonodaja torej omogoča usmeritev na osnovi primanjkljajev, ovir oz. 
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motenj. Posebne vzgojno-izobraževalne potrebe otrok so opredeljene v IDPP in kasneje v IP-ju. 

Kot eno izmed prednosti učinkov ocenjevanja za inkluzivno izobraževanje je tudi prepozna-

vanje otrokovih težav pri učenju, ki upoštevajo tako njegove primanjkljaje kot tudi močna po-

dročja (Lebeer, et al., 2012). Za učence v inkluzivnih pogojih izobraževanja se načrtuje pouče-

vanje v ustreznem modelu kurikula, z možnostmi prilagoditev in modifikacij (Mitchell, 2015).  

To pomeni, da so v inkluzivnih razredih učenci na različnih stopnjah razvoja in potrebujejo 

različne stopnje poučevanja in/ali prilagoditev. S tem se uresničuje načelo enakih možnosti 

s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok. Prav zaradi tega je pomembno, da so jasno 

opredeljene otrokove vzgojno-izobraževalne potrebe in ne le značilnosti, ki izhajajo iz opisa 

posameznega primanjkljaja, ovire oz. motnje.

Za uresničitev navedenih načel bi moral postopek usmerjanja potekati na sledeči način:

Prvi in pomemben korak pri uresničevanju načela hitre odzivnosti v postopku usmerjanja so 

spremembe v Zakonu o osnovni šoli (2011) in Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potreba-

mi (ZUOPP-1). Oba zakona bi morala jasno določiti sistematično uvajanje Koncepta (Magajna, 

et al., 2008) za vse učence, ki pomoč potrebujejo. Za odkrivanje učenčevih težav učitelj poleg 

formalnih uporablja še neformalne oblike ocenjevanja (Pulec Lah, 2010), ki jih izvede v učnem 

okolju, v vsakodnevnem procesu poučevanja in so njegovo osnovno orodje za prepoznavanje, 

spremljanje napredka in ocenjevanje učnih zmožnosti, dosežkov in potreb učencev. To mora 

potekati na prvih treh stopnjah pomoči. Poglobljene oblike diagnostičnega ocenjevanja se upo-

rabljajo na četrti in peti stopnji pomoči (Magajna, Čačinovič Vogrinčič, et al., 2008).

Z doslednim izvajanjem Koncepta (Magajna, Čačinovič Vogrinčič, et al., 2008) bi dosegli ure-

sničitev načela hitre odzivnosti in čim prejšnje usmeritve v program tudi v postopku usmerja-

nja. OPP bi bili predhodno ustrezno strokovno obravnavani v skladu s kontinuumom pomoči 

na vseh stopnjah. S sklepnim evalvacijskim poročilom IDPP pa bi šola pokazala, da v odnosu 

do učenca z učnimi težavami ravna z največjo možno strokovno odgovornostjo. To je povezano 

tudi s pomembnimi informacijami, ki jih šola poda v poročilu o otroku in so strokovna podlaga 

za usmeritev v program. Z aktivnim sodelovanjem učitelja v procesu usmerjanja bi se izmenjale 

informacije med učitelji in ostalimi člani strokovnega tima, mnenje o otrokovih posebnih vzgoj-

no-izobraževalnih potrebah bi bilo pripravljeno hitreje in praviloma brez dodatnih pregledov. 

Učitelj bi tako pridobil takojšnjo povratno informacijo o potrebnih prilagoditvah in dodatni 

pomoči in ne bi čakal na odločbo o usmeritvi.
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Nadalje bi se morale v ospredje vseh ključnih zakonskih dokumentov postaviti otrokove 

vzgojno-izobraževalne potrebe, ne pa njegovi primanjkljaji, ovire oz. motnje. To pomeni spre-

membo v ZUOPP-1 (2011), in sicer v členu, ki določa podlage za usmeritev. Člen zakona 

postavlja v ospredje »/…/upoštevanje otrokovih potreb na telesnem, spoznavnem, čustvenem, 

socialnem področju ter posebnih zdravstvenih potreb, pri čemer se upoštevajo otrokova dosežena 

raven razvoja, zmožnost za učenje in doseganje standardov znanja ter prognoza njegovega na-

daljnjega razvoja ob upoštevanju otrokovih primanjkljajev, ovir oz. motenj, kakor tudi kriterijev 

za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj/…/« (24. člen, ZUOPP-1, 2011). 

Posebne vzgojno-izobraževalne potrebe so povezane s področjem organizacije, motorike, so-

cialne integracije in izobraževanja (Kavkler, 2011). V času šolanja pa so pomembne dejavnosti, 

ki so povezane s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami in potekajo pri pouku, zato 

bi morale biti še posebej izpostavljene. Te so opisovali tudi učitelji v IDPP. To so prilagoditve 

izvajanja pouka ter uporaba različnih opor in pripomočkov. Zato bi bilo potrebno dopolniti 

vsebino Kriterijev (Vovk-Ornik, 2014a), ki so naravnani le na opisovanje otrokovih primanj-

kljajev, ovir oz. motenj OPP. Zakonske podlage za usmerjanje in opredeljevanje OPP pa bi 

morale biti bolj naravnane na kontinuum pomoči OPP. Usmerjanje pa bi moralo temeljiti na 

zmožnostih otrok za učenje, pri čemer bi morali formalno usmeritev dobiti le tisti otroci, ki 

imajo najtežje oblike primanjkljajev. 

S to spremembo in aktivno vlogo učitelja v KUOPP bi usmerjanje postalo procesno dejanje. 

Proces usmerjanja se tako ne bi zaključil z odločbo, od katere učitelji pogosto pričakujejo pred-

vsem navodila za uvajanje prilagoditev v pouk, nekateri pa jo razumejo tudi kot formalni doku-

ment, ki dá učitelju zakonsko podlago in ga zavezuje, da izvaja prilagoditve, določene v odločbi. 

Učitelji se z aktivnim sodelovanjem v procesu usmerjanja tako ne bi več spraševali, ali lahko 

določene prilagoditve izvajajo brez odločbe o usmeritvi, oziroma ali je dovoljeno prilagajanje 

pouka učencu že pred usmeritvijo, kar je pogosto vprašanje iz prakse. Pedagoški diskurz je bolj 

kot v opisovanje otrokovih primanjkljajev in ovir usmerjen v načine pomoči in neposredno 

pedagoško prakso. V njej pa je ključna vloga učitelja. Tudi v zaključkih raziskave DAFFODIL 

(Lebeer, et al., 2012) je poudarjeno, da so ključne informacije za učitelja tiste, ki se nanašajo na 

spodbujanje učnih in socialnih možnosti, kar pa pomeni uporabo dinamičnega ocenjevanja, 

ki temelji na kvalitativnem opisovanju otrokovih vzgojno-izobraževalnih potreb povezanih z 

učenjem in razvojem otroka. 



Natalija Vovk Ornik   VLOGA UČITELJA V PROCESU USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

245

Zato predlagam spremembo poimenovanja strokovnega mnenja (27. člen, ZUOPP-1, 2011) v 

mnenje o otrokovih vzgojno-izobraževalnih potrebah, ki v ospredje postavlja otrokove potrebe 

in ne primanjkljaje, ovire oz. motnje. Hkrati s tem predlagam, da se spremeni tudi poimenova-

nje komisije za usmerjanje OPP v strokovni tim za oblikovanje mnenja o otrokovih vzgojno-izo-

braževalnih potrebah. Vsak od članov strokovnega tima mora predstaviti posebne potrebe OPP 

s svojega strokovnega področja, ob zaključku pa oblikujejo sintezo mnenj o otrokovih posebnih 

potrebah. Predlagam tudi, da strokovni tim, v katerega je aktivno vključen tudi učitelj, po usme-

ritvi spremlja evalvacijo učinkovitosti izvajanja IP. 

Ključna vsebina mnenja o otrokovih vzgojno-izobraževalnih potrebah naj bo kvalitativen opis 

otrokovih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb, ki temelji predvsem na dejavnostih, ki so 

povezane z opisom pomoči, učnimi zmožnostmi OPP in potrebnimi prilagoditvami pri pouku. 

V mnenju o otrokovih vzgojno-izobraževalnih potrebah se odloči tudi o dodatni strokovni po-

moči in globalnih ciljih za izvajanje programa, ki jih kasneje operacionalizira strokovna skupina 

pri pripravi IP.

V predlogu modela usmerjanja sem poudarila predvsem tista področja, ki so povezana z aktivno 

vlogo učitelja v procesu usmerjanja, s čimer sem poskušala uresničiti cilj raziskave in oblikovati 

predlog modela, ki bi temeljil na interdisciplinarnem timskem modelu obravnave otroka in v 

katerem bi imel tudi učitelj aktivno vlogo. I. Lesar (2009) je opozorila, da podrobno opisan po-

stopek usmerjanja lahko pomeni tudi malo verjetnosti, da bodo strokovno utemeljene rešitve 

prinesle konstruktivne učinke za posameznika. To trditev lahko potrdim, saj izkušnje iz prakse 

pogosto kažejo, da so vzgojno-izobraževalne potrebe posameznega OPP edinstvene in jih ni 

mogoče v postopku usmerjanja reševati v okviru danih normativnih podlag in na enak način 

za vse. Zato sem oblikovala okvirni model postopka usmerjanja z bistvenimi spremembami in 

vsebinami, za katere na podlagi izsledkov raziskave predpostavljam, da bi doprinesle k učinko-

vitejšemu poteku postopka usmerjanja in bi se lahko uresničevale tudi v praksi.
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Predlog modela poteka postopka usmerjanja

Izvajanje KONCEPTA DELA: UČNE TEŽAVE V OSNOVNI ŠOLI (Magajna, Čačinovič Vogrinčič, et al., 2008):

1. Pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja in varstva
2. Pomoč šolske svetovalne službe
3. Dodatna individualna in skupinska pomoč

1. , 2. in 3. STOPNJA POMOČI

MNENJE IN POMOČ ZUNANJE STROKOVNE USTANOVE

4. STOPNJA POMOČI

POSTOPEK USMERJANJA Spremembe od 22. do 40. člena ZUOPP-1 (2011)

VLOGA za postopek usmerjanja, h kateri je priložena 
vsa strokovna dokumentacija o dosedanjih obravnavah 
otroka (zdravstvena, psihološka, pedagoška, specialno 
pedagoška, socialna poročila) ter poročilo strokovnega  
tima v vzgojno-izobraževalnem zavodu, ki vključuje tudi  
opis izvajanja IDPP ter zapis pogovora z otrokom.

STROKOVNI TIM za ugotavljanje otrokovih posebnih 
vzgojno-izobraževalnih potreb: specialni pedagog  
ustrezne smeri, socialni pedagog, psiholog, zdravnik 
ustrezne specialnosti, otrokov učitelj/razrednik. 
Člani strokovnega tima so praviloma strokovnjaki, ki so 
otroka obravnavali v zunanji strokovni ustanovi ali v šolski 
svetovalni službi. Člani strokovnega tima se določijo 
glede na otrokove vzgojno-izobraževalne potrebe, torej ni 
potrebno, da sodelujejo vsi, v vsakem primeru pa mora 
sodelovati otrokov učitelj.

Sprememba poimenovanja: 
namesto KUOPP  STROKOVNI TIM

sprememba sestave KUOPP

(sprememba 23. člena ZUOPP-1 (2011))

PODLAGE ZA USMERITEV

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev,  
ovir oz. motenj OPP so osnova za opredeljevanje  
otrokovih vzgojno-izobraževalnih potreb.

Kriterije za opredelitev vrste in stopnje 
primanjkljajev, ovir oz. motenj OPP (2014) je 
potrebno konceptualno prenoviti in vsebine povezati 
z opisovanjem otrokovih vzgojno-izobraževalnih 
potreb in naravnati na kontinuum pomoči. 
(sprememba 24. člena ZUOPP-1 (2011))

Sprememba poimenovanja:  
 Kriteriji za opredeljevanje otrokovih 
vzgojno-izobraževalnih potreb glede na vrsto in 
stopnjo primanjkljajev, ovir oz. motenj OPP

5. STOPNJA POMOČI

se nadaljuje
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V teoretičnem delu doktorskega dela sem za razumevanje kompleksnosti problemov, ki se na-

našajo na uvajanje in uresničevanje inkluzije v praksi že omenila Ballov model (Tikondwe Kam-

chedzera, 2010; Kavkler, 2011), ki pokaže na neusklajenost med namero, politiko in realnostjo v 

praksi. Na razvoj inkluzije vplivajo številni dejavniki, ki so povezani z definicijo inkluzije, z de-

finicijo primanjkljajev, ovir oz. motenj, posebnih potreb, izbiro medicinskega ali socialnega mo-

dela, interakcijo med dejavniki okolja in biološkimi značilnostmi učenca. Pri tem je pomembna 

odločitev politike, ki izbira med medicinskim modelom ali socialnim modelom, pri tem pa so 

aktivno soudeleženi predstavniki vlade, ministrstva za šolstvo in drugih služb, predstavnikov 

pomembnih strokovnih združenj. Vsi ti oblikujejo zakonodajo in vplivajo na definicijo inklu-

Slika 11: Shematski prikaz predloga modela postopka usmerjanja v okviru petstopenjskega 
modela pomoči

nadaljevanje

STROKOVNI TIM pripravi:

MNENJE O OTROKOVIH VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH 
POTREBAH, v katerem se odloči tudi o dodatni strokovni 
pomoči in ciljih, ki jih kasneje operacionalizira strokovna 
skupina pri pripravi Individualiziranega programa (IP).

Sprememba poimenovanja:
namesto STROKOVNO MNENJE  MNENJE O 
OTROKOVIH VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH POTREBAH

USTANOVA POOBLAŠČENA ZA VODENJE POSTOPKA USMERJANJA pripravi:

ODLOČBA O USMERITVI – pravni akt v kateri se odloči o 
otrokovih vzgojno-izobraževalnih potrebah in pomeni 
osnovo za pravno varstvo otrokovih pravic.   

STROKOVNA SKUPINA (vsi strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega 
programa) V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI USTANOVI, V KATERI JE (BO) OTROK VKLJUČEN pripravi:

INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM (IP) dela.

Pri oblikovanju IP sodeluje tudi otrok in njegovi starši.

Strokovna skupina skupaj z učiteljem spremlja in  
evalvira učinkovitost izvajanja  IP.

VIRI POMOČI (MATERIALNI IN STROKOVNI) 
UČITELJU, OTROKU IN STARŠEM 

STROKOVNA SKUPINA, STROKOVNI CENTRI 
POMOČI (delovali bi v obstoječih »specialnih 
ustanovah«) IN DRUGI (PROSTOVOLJCI)

STROKOVNI TIM SPREMLJA EVALVACIJO IN 
UČINKOVITOST IZVAJANJA IP.
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zije, na namen in cilje izobraževanja OPP. M. Kavkler (2011) ugotavlja, da so učitelji običajno 

izvzeti s tega področja, čeprav je njihova vloga ključna pri udejanjanju inkluzije v šolski praksi. 

Učitelji so pomembni oblikovalci politike (angl. »policy-makers) inkluzije v praksi (Vidovich, 

2001, v Tikondwe Kamchedzera, 2010), saj aktivno udejanjajo inkluzijo v šoli in v razredu.  

Zato je pomembno, da so aktivno soudeleženi v vseh procesih. 

V moji raziskavi pa se je pokazalo, da je učiteljeva vloga še vedno na obrobju. Učitelj je izključen 

in sistema usmerjanja, čeprav so normativno določene možnosti za njegovo sodelovanje, ki pa 

se v praksi ne udejanja. Bolj ko učitelja izključujemo iz sistema usmerjanja, bolj utrjujemo mne-

nje, da učitelj ni kompetenten strokovnjak za sodelovanje pri usmerjanju, niti pri udejanjanju 

predlogov pri usmeritvi v praksi in za delo z OPP. Kot je opozorila I. Lesar (2009) formalizacija 

vzgojno-izobraževalnega dela učiteljev v rednih šolah krni njihovo strokovno avtonomijo in 

hkrati izraža tudi dvom v njihovo strokovno delo (zmožnost presoje in strokovno utemeljenega 

odzivanja na raznolikosti učencev) (prav tam, str. 229). Kompetence si učitelj pridobi tudi v 

interdisciplinarnem sodelovanju z ostalimi strokovnjaki, med katere sodijo tudi člani KUOPP. 

Pri tem je pomembno, da je učiteljeva vloga aktivna in strokovno enakovredna z ostalimi čla-

ni. Za razvijanje pozitivnih stališč učiteljev do vključevanja učencev s posebnimi potrebami je 

pomembno, da bo učitelj za kompetentno delo z učenci imel dovolj védenj in podpore, ne le 

vodstva, temveč tudi sodelavcev in drugih strokovnjakov. Tako izhajajoč iz pregleda zakonodaje, 

ugotovitev iz raziskave in izkušenj iz vsakodnevne prakse ugotavljam, da smo še vedno globoko 

v medicinskem modelu in profesionalizmu. Spremembe na tem področju pa zahtevajo celovito 

prenovo področja - od politike, zakonodaje, spremenjenega prepoznavanja vzgojno-izobraže-

valnih potreb in spremembe postopka usmerjanja. 

Predstavljeni predlog modela pomeni prvi korak in premislek k spremembam zakonodaje na 

občutljivem področju, ki ne zajema le področja šolstva, temveč tudi področje zdravstva in so-

cialnih pravic, ki izhajajo iz pridobljenega statusa OPP. S spremembo zakonodaje in obstoječih 

Kriterijev (Vovk-Ornik, 2014a) bi dosegli tudi pomemben paradigmatski premik. Naj pouda-

rim tudi pomen evalvacije učinkovitosti izvajanja dodatne strokovne pomoči, ki v dosedanjem 

sistem ni normativno določena. Spremljanje učinkovitosti poučevanja in pravočasne obravnave 

(Magajna, 2011a) lahko zmanjšajo prehitro napotitev na postopke usmerjanja, pravočasna pod-

pora in pomoč pa lahko dolgoročno razbremenjuje šolski sistem sekundarnih posledic učne 

neuspešnosti, ki pomembno vpliva na duševno zdravje otrok. 
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 9 PRILOGE

 9.1 OBVESTILA ZA UDELEŽENCE V RAZISKAVI

 9.1.1 Dopis za starše z informacijo o raziskavi in pridobitev soglasja
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 9.1.2 Dopis za ravnatelje šol – obvestilo za sodelovanje učitelja v raziskavi po 

soglasju staršev

(Poslano na ravnateljev elektronski naslov ali elektronski naslov osnovne šole.) 

Spoštovana ga. ravnateljica/g. ravnatelj. 

V okviru raziskave na temo Vloga učitelja v postopku usmerjanja otrok s posebnimi po-
trebami, ki jo opravljam kot doktorska študentka, vas prosim za sodelovanje. V raziskavi 
nas zanima učiteljeva vloga v postopku usmerjanja in ali usmeritev vpliva na njegovo 
poučevalno prakso. 

Iz vzorca naključno izbranih 50 otrok je bil izbran tudi učenec /ime in naziv osnovne 
šole/_____________ / ime in priimek učenca/____________. Njegovi starši so na pod-
lagi poslanega obvestila (prilagam ga v pripetku), podali soglasje za vpogled v dokumen-
tacijo in hkrati tudi soglasje za pogovor. Soglasje hranimo v dokumentaciji otroka za 
potrebe raziskave. 

Ker je bistveni del raziskave opravljen pogovor z otrokovim učiteljem, vas prosim za 
soglasje, da pogovor z otrokovo učiteljico-razredničarko /učiteljem-razrednikom/ tudi 
opravim. Prosim, da se pogovor (če je le možno) izvede v prostorih vaše šole. 

Pogovor je pripravljen kot polstrukturirani intervju in vsebuje 4 temeljna vprašanja s 
krajšimi podvprašanji. Prvi sklop vprašanj se nanaša na neposredno delo učitelja z učen-
cem, ki ga poučuje. Drugi sklop vprašanj pa se nanaša na učiteljevo splošno mnenje o 
postopku usmerjanja. Pogovor traja okvirno 30 minut (odvisno od govorca). 

Vljudno prosim za sodelovanje vašega učitelja in vas v pričakovanju odgovora lepo poz-
dravljam. 

Natalija Vovk - Ornik
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 9.2 OBRAZCI V POSTOPKU USMERJANJA

 9.2.1 Izjava šole o izvajanju koncepta učne težave v osnovni šoli

U
radni list R

epublike S
lovenije

Š
t.88

/
25. 10. 2013

/
S

tran
9555

OBRAZEC                PRILOGA 6

 

 

IZJAVA ŠOLE O IZVAJANJU KONCEPTA UČNE TEŽAVE V OSNOVNI ŠOLI
 

 

Ravnatelj ___________________________ šole _______________________________potrjujem, da so bile pri delu z učencem 
__________________________rojenim _____________ in stanujočim________________________________________________________ v procesu 
kontinuuma pomoči učencem z učnimi težavami, izvedene štiri osnovne stopnje pomoči, in sicer:

1. Pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja
2. Pomoč šolske svetovalne službe 
3. Dodatna individualna in skupinska pomoč 
4. Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove  

 

 

 

Datum:                                                                                                      Žig šole in podpis ravnatelja:   

Priloge: 

POROČILO O POSAMEZNEM IZVEDENEM KORAKU

S
tran 9556

/
Š

t. 88
/

25. 10. 2013
U

radni list R
epublike S

lovenije

1. Pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja

a. Pomoč učitelja pri pouku
 

Število 
izvedenih ur v 
posameznem 
šolskem letu

Šol. leto/št. ur

Vsebina, na kateri se je 
individualizacija 
izvajala, vrste in 
področja prilagoditev

Načrtovani cilji 
individualizacije 

Doseženi cilji 
individualizacije

Razlogi, zakaj niso bili cilji doseženi

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 
Priloga: OCENA VRSTE TEŽAV PRI UČENJU, KI JIH IMA UČENEC
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U
radni list R

epublike S
lovenije

Š
t.88

/
25. 10. 2013

/
S

tran
9557

b. Pomoč učitelja  v podaljšanem bivanju 

Število 
izvedenih ur v 
posameznem 
šolskem letu

Šol. leto/št. ur

Vsebina, na kateri se je 
individualizacija 
izvajala, vrste in 
področja prilagoditev

Načrtovani cilji 
individualizacije 

Doseženi cilji 
individualizacije

Razlogi, zakaj niso bili cilji doseženi

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

S
tran 9558

/
Š

t. 88
/

25. 10. 2013
U

radni list R
epublike S

lovenije

 
c. Pomoč učitelja  pri dopolnilnem pouku

 
Število 
izvedenih ur v 
posameznem 
šolskem letu

Šol. leto/št. ur

Vsebina, na kateri se je 
individualizacija 
izvajala, vrste in 
področja prilagoditev

Načrtovani cilji 
individualizacije 

Doseženi cilji 
individualizacije

Razlogi, zakaj niso bili cilji doseženi
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U
radni list R

epublike S
lovenije

Š
t.88

/
25. 10. 2013

/
S

tran
9559

2. Pomoč šolske svetovalne službe 

Datum izvedbe 
pomoči

Izvajalec Trajanje 
pomoči

Načrtovani cilji svetovanja in 
diagnosticiranja

Doseženi cilji 
diagnostičnega 
ocenjevanja in pomoči ter 
podpore učencu 

Razlogi, zakaj niso bili cilji doseženi

Priloga: DIAGNOSTIČNA OCENA SVETOVALNE SLUŽBE

S
tran 9560

/
Š

t. 88
/

25. 10. 2013
U

radni list R
epublike S

lovenije

3. Dodatna individualna in skupinska pomoč 

Datum 
izvedbe ure

izvajalec Vrsta specifične oblike 
pomoči, ki naj bi jih bil 
učenec deležen

število 
otrok v 
skupini

Načrtovani cilji Doseženi cilji Razlogi, zakaj  niso bili cilji doseženi

Priloga:  DOPOLNITVE DIAGNOSTIČNE OCENE (sklepna evalvacijska ocena tretje stopnje)
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U
radni list R

epublike S
lovenije

Š
t.88

/
25. 10. 2013

/
S

tran
9561

4. Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove  

Datum 
obiska 
ustanove

Zunanja ustanova Strokovni delavci, ki 
so sodelovali pri 
diagnosticiranju in 
vrsti pomoči

Vrsta pomoči Diagnostična ocena Doseženi cilji
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 9.2.2 Poročilo vzgojno-izobraževalnega oz. socialno varstvenega zavoda o otroku

Uradni list Republike Slovenije Št. 88 / 25. 10. 2013 / Stran 9551

PRILOGA 4
Vzgojno izobraževalni/socialno varstveni zavod

………………………………………………………………………………………………………

POROČILO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OZ. 
SOCIALNOVARSTVENEGA ZAVODA O OTROKU 

 
PODATKI O OTROKU 

Ime in priimek  ..……..………………………………………………………………………………………………. 
Datum rojstva  .………………………………………………………………………………………………………. 
Naslov …..…………………….……………………………………………………………………………………….. 

Naziv in naslov institucije:    
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefon: 
Ime in priimek kontaktne osebe: 

 
Razred/letnik/stopnja:  ..………………………………………….; če je dijak, vpišite tudi program 
srednje šole:  ……………………………………………………………………………………..………………….. 
 
1. Poročilo ob uvedbi postopka 

1.2.    Opažanja o otroku:
 Podatki o otrokovih posebnostih, ki so vam jih posredovali starši:

 Opišite značilnosti otroka, njegovega razvoja, močna ter šibka področja ter morebitne posebnosti 
in odstopanja v telesnem,  spoznavnem in psihosocialnem razvoju:

1.3. Otrokovi dosežki v okviru programa, v katerega je vključen (opišite, kaj otrok zmore in kje ima 
težave): 

 osnovne veščine (branje, pisanje, računanje, pravopis): 
 pri predmetih in na posameznih predmetnih področjih: za otroke katerih znanje se ocenjuje 

opisno, zapišite glavne poudarke iz opisne ocene, za vse ostale otroke pa tudi ocene pri 
posameznih predmetih v zadnjih dveh razredih

 odlog šolanja DA    NE
 ponavljanje razreda (zapišite razred, ki ga je učenec ponavljal)
 popravni izpiti (razred in predmeti)
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2

1.4.  Opis dela z otrokom v šoli na podlagi ugotovljenih težav (potrebno je navesti izobrazbo 
izvajalcev): 
 
1.4.1. Opišite pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku in podaljšanem bivanju:

1.4.2. Opišite pomoč šolske svetovalne službe in/ali mobilne specialno pedagoške službe:

1.4.3. Opišite individualno in skupinsko pomoč: 

1.4.4. Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove

1.4.5. 
 za otroka v osnovni šoli je pripravljen izvirni delovni projekt pomoči:   DA      NE

V primeru odgovora DA, prosimo, da dokument priložite k poročilu.  
V kolikor je otrok že obravnavan pri posameznem strokovnjaku v šoli, npr. spec. ped., logoped, 
psiholog, je poročilo obvezna priloga temu dokumentu.

1.5. Opišite napredek otroka glede na začetno stanje:

1.6. Opišite sodelovanje s starši 

1.7.    Sklepna ugotovitev in predlog šole glede potrebne pomoči in prilagoditev otroku: 

1.8.    Mnenje učitelja/učiteljice na podlagi 23. člena ZUOPP-1:   
 

2. EVALVACIJSKO POROČILO STROKOVNE SKUPINE 
(v primeru, da je bil otrok že usmerjen) 

 

2.2.    Člani strokovne skupine  

2.3.    Izvajalci dodatne strokovne pomoči in sestava strokovne skupine   
 

IZOBRAZBA 
IZVAJALCA 

OBSEG VRSTA* NAČIN** 

* učna pomoč ali pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj in svetovalna storitev
** individualno ali v skupini, v oddelku ali izven oddelka
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3

2.4.    Poročilo strokovne skupine  
 
2.5. Opažanja o otroku: 

 opišite značilnosti otroka, njegovega razvoja, močna ter šibka področja ter morebitne posebnosti 
in odstopanja v telesnem, spoznavnem in psihosocialnem razvoju:

 opišite otrokove dosežke, ki so ugotovljeni na podlagi evalvacije individualiziranega programa 
(opišite, kaj otrok zmore in kje ima težave). Navedite tudi ocene in morebitna ponavljanja razreda:

 zapišite otrokov napredek na posameznih področjih dejavnosti oz. pri predmetih, kjer se je izvajala 
dodatna strokovna pomoč, 

 navedite, katere prilagoditve in pripomočke ste otroku omogočili in ali so bile učinkovite:

 zapišite realizacijo zastavljenih ciljev ter odstopanja od zastavljenega in razloge za to:
 
2.6. Mnenje o ustreznosti usmeritve (sklepna ugotovitev strokovne skupine in mnenje o nadaljnjem 
usmerjanju z navedenimi predlogi pomoči in prilagoditev).
 

Datum: Žig Podpis odgovorne osebe

…………………….. …………………….. 
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 9.2.3 Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja

1 
Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij  
za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami  
(Ur. l. RS št. 88/2013), priloga 1 

         
ZAHTEVA ZA UVEDBO POSTOPKA USMERJANJA 

 
Podpisani v skladu s 25. členom Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 
58/11, 40/12 ZUJF in 90/12 – ZUOPP1; v nadaljnjem besedilu ZUOPP-1) vlagam zahtevo za uvedbo 
postopka usmerjanja otrok s posebnimi potrebami na podlagi k vlogi priloženih dokazil. 
 
1. Podatki o vlagatelju 

a) Fizična oseba 

Ime                                ____________________________________ 

Priimek                          ____________________________________ 

Sorodstveno razmerje   ____________________________________ 

Naslov bivališča            ____________________________________ 

Mobilni telefon               ____________________________________ 

E-naslov                        ____________________________________ 

b) Pravna oseba 

Naziv pravne osebe:     ____________________________________ 

Naslov (ulica in hišna številka, kraj)  __________________________________________________ 

Kontaktna oseba           ____________________________________ 

Telefonska številka       ____________________________________ 

E-naslov    ____________________________________ 

 

 
2. Podatki o otroku, mladoletniku oz. polnoletni osebi (če se razlikuje od vlagatelja) 

 
Ime in priimek   ____________________________________________________ 

Spol: M   Ž  (obkroži) 

Datum, kraj, država rojstva   _________________________________________________ 

EMŠO            ___________________  

Državljanstvo ___________________ 

 

Naslov stalnega bivališča  ________________________________________________ 

Pošta in poštna številka    __________    _________________________ 

Občina ______________________ 
 
Naslov začasnega bivališča_______________________________________________ 
Pošta in poštna številka     _________    _________________________ 

Občina ______________________ 
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2 
Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij  
za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami  
(Ur. l. RS št. 88/2013), priloga 1 

 
3. Podatki o starših  
 
 mati   

 

Ime ______________________________   

Priimek ______________________________   

EMŠO ______________________________   

Naslov bivališča ______________________________   

Pošta ______________________________   

(Mobilni) telefon ______________________________   

E-pošta ____________________________________   

 

 

oče   

 

Ime ______________________________   

Priimek ______________________________   

EMŠO ______________________________   

Naslov bivališča ______________________________   

Pošta ______________________________   

(Mobilni) telefon ______________________________   

E-pošta ____________________________________   

 

4. Podatki o rejniku / skrbniku 

 
Ime in priimek oz. naziv pravne osebe:  ____________________________________ 

Naslov bivališča:        ____________________________________ 

Pošta     ____________________________________ 

(Mobilni) telefon   ____________________________________ 
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3 
Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij  
za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami  
(Ur. l. RS št. 88/2013), priloga 1 

 

5. Institucija, kjer poteka vzgojno-izobraževalno delo: 
Naziv________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Naslov   
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
6. Področje primanjkljaja, ovire oziroma motnje (ustrezno obkroži): 
 
a) z motnjo v duševnem razvoju     

b) slep, slaboviden oziroma otrok z okvaro vidne funkcije     

c) gluh oziroma naglušen     

d) z govorno-jezikovnimi motnjami 

e) gibalno oviran 

f) dolgotrajno bolan 

g) s primanjkljaji na posameznih področjih učenja    

h) z avtistično motnjo 

i) s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 

Opis težav: ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Razlog za uvedbo postopka usmerjanja 

usmeritev v program vzgoje in izobraževanja 

Utemeljitev: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

8. Oblike pomoči v vzgojno-izobraževalnem oz. socialnovarstvenem zavodu 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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4 
Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij  
za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami  
(Ur. l. RS št. 88/2013), priloga 1 

9. Ustanove, v katerih je bil otrok obravnavan (centri za duševno zdravje,  dispanzerji, 
svetovalni centri, zdravstveni domovi, bolnišnice, ambulante in drugo) 

 

NAZIV USTANOVE IME IN PRIIMEK 
STROKOVNEGA 
DELAVCA 

STROKOVNI PROFIL 
(zdravnik, psiholog, 
specialni in 
rehabilitacijski 
pedagog, logoped, 
….) 

DATUM ZADNJE 
OBRAVNAVE/PREGLEDA 
V USTANOVI 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

a) Osebni zdravnik ______________________________________________________________ v 
Zdravstvenem domu _____________________________________________________________ 

 

10. Predlogi vlagatelja o potrebni pomoči otroku  (program, pripomočki, prilagoditve, dodatna 
strokovna pomoč, tolmač slovenskega znakovnega jezika in drugo) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
11. Pripombe/ pomembne informacije 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
Obvezne priloge, ki jih mora v skladu s prvim in tretjim odstavkom 26. člena ZUOPP-1, priložiti 
vložnik: 

1. Razpoložljiva STROKOVNA DOKUMENTACIJA (ustrezno obkroži): 
a) zdravstvena poročila 
b) psihološka poročila 
c) specialno pedagoška poročila 
d) socialna poročila 
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5 
Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij  
za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami  
(Ur. l. RS št. 88/2013), priloga 1 

e) druga poročila, ki utemeljujejo (otrokove) posebne potrebe  
 

2. POROČILO VZGOJNO-IZOBRAŽEVANEGA ZAVODA 
 

3. ZAPIS POGOVORA Z OTROKOM O POSTOPKU USMERJANJA, razen v primeru, ko 
pogovora zaradi otrokove starosti ali sposobnosti razumevanja okoliščin ni mogoče opraviti. 
 

V skladu z drugim odstavkom 26. člena ZUOPP-1 lahko Zavod Republike Slovenije za šolstvo pridobi 
dodatno psihološko in medicinsko dokumentacijo.  
 
 
Datum: ______________________     
 
Podpis vložnika oz. odgovorne osebe in žig, če je vlagatelj institucija: 
 

_____________________________________ 
 
 
 
 
 
Izjava in podpis staršev, mladoletnika oz. polnoletne osebe (če je vložnik vzgojno-izobraževalni 
oz. socialnovarstveni zavod):  
 
V skladu drugim odstavkom 26. člena ZUOPP-1 soglašam, da Zavod Republike Slovenije za šolstvo 
pridobi dodatno psihološko in medicinsko dokumentacijo. Hkrati potrjujem prejem izvoda zahteve, ki 
ga bo vzgojno-izobraževalni oz. socialnovarstveni zavod podal pri Zavodu RS za šolstvo: 
  

Podpis: _____________________________ 
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 9.2.4 Strokovno mnenje

Obrazec je predpisan s Pravilnikom o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS št. 88/2013). 

 
Stran 1 

 

Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 
pri    

 
Številka:  
Datum:  

 

S T R O K O V N O    M N E N J E 
 

1. Ime in priimek otroka:   

2. Datum, kraj, država rojstva:  
3. Naslov:  
    

4. Ime in priimek očeta:  
Naslov:  

 

 5. Ime in priimek matere:  
Naslov:  

 
6. Ime in priimek rejnika/skrbnika:  
Naslov:  
 
7. Sinteza ugotovitev o obravnavanem otroku  

 
8. Predlog  usmeritve 

 otrok se ne usmeri:  
 otrok se usmeri:  

 
8.1. Program usmeritve: 
  
 
8.2. Vrsta in stopnja primanjkljaja, ovire oziroma motnje: 
 
 
8.3. Rok za preverjanje ustreznosti usmeritve:  

    
8.4. Vključevanje v druge programe (na podlagi 17. člena ZUOPP-1):  
 
8.5. Obseg, oblika ter izvajalec dodatne strokovne pomoči:     
 
8.6. Pripomočki, ki so potrebni za vključitev otroka v program ter prilagoditev prostora in 
opreme:    
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Obrazec je predpisan s Pravilnikom o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS št. 88/2013). 

 
Stran 2 

 

  8.7. Spremljevalec za nudenje fizične pomoči: 

• stalni:   

• začasni:  
 
8.8. Morebitno zmanjšanje števila otrok v oddelku:  
             
8.9. Pravica do tolmača za slovenski znakovni jezik:        
 
9. Na podlagi 16. člena ZUOPP-1 

 vključitev v zavod za vzgojo in izobraževanje, socialno varstveni zavod, domovi 
učencev za otroke s posebnimi potrebami:  
 namestitev v rejniško družino:  

 
 
 
 
Člani senata: 

 

 
Predsednik komisije:    
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 9.3 VPRAŠANJA ZA DELNO STRUKTURIRANI INTERVJU 

 9.3.1 Okvirna vprašanja za intervju z učitelji

Kako ste delali z otrokom v razredu pred usmeritvijo?

Katere težave ste opazili pri otroku, da ste staršem svetovali dodatno obravnavo in kasneje tudi 

usmeritev?

Opišite kako je potekal postopek usmerjanja otroka, ki ga poučujete?

V katerih delih postopka usmerjanja ste vi sodelovali? 

Kakšno je vaše mnenje o postopku usmerjanja otroka, ki ga poučujete?

Kakšno je vaše mnenje o vašem sodelovanju v postopku usmerjanja?

Kakšna so bila vaša pričakovanja od postopka usmerjanja otroka?

Kaj ste pričakovali od odločbe o usmeritvi, kaj da bo v odločbi napisano?

Kaj se je od teh pričakovanj uresničilo in kaj ne?

Kako ste spremenili vaše delo z učencem v razredu, ko je bila izdana odločba o usmeritvi (ali ste 

zaradi odločbe kaj spremenili, vam je dala kakšne koristne informacije za vaše delo v razredu)?

Raziskovalec: »Do sedaj so se vprašanja nanašala konkretno na učenca, ki ga vi poučujete, v na-

daljevanju pa sledi sklop vprašanj, ki se nanaša na vaše splošno mnenje o postopku usmerjanja. 

Ali bi želeli v zvezi s postopkom usmerjanja vašega učenca izpostaviti še kaj, kar ni bilo zajeto v 

vprašanjih in je po vašem mnenju bistveno sporočilo.« 

Kako bi morala biti oblikovana vsebina strokovnega mnenja, da bi vam pomagala pri neposre-

dnem delu v razredu?

Mnenje katerega člana komisije za usmerjanje je za vas ključno pri usmeritvi otroka in vam naj-

bolj koristi za delo z otrokom? Zakaj?

Katere informacije o otroku bi želeli izvedeti, da bi lahko bolje delali v razredu? Zakaj?

Kateri član komisije za usmerjanje je za vas ključen pri usmeritvi?

Kakšna naj bi bila po vašem mnenju vloga učitelja v komisiji za usmerjanje?

Menite, da bi moral biti tudi en učitelj stalni član komisije za usmerjanje tako, kot so ostali člani?

Menite, da bi moral biti član komisije otrokov učitelj oz. razrednik (kar pomeni, da bi pri usmer-

janju vsakega otroka sodeloval drug učitelj)?

Katere so tiste pomembne informacije, ki jih lahko učitelj poda v postopku usmerjanja in s tem 

doprinese k kvalitetnejši odločitvi za usmeritev otroka? 
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  9.3.2 Okvirna vprašanja za starše

Kako je učitelj prilagajal poučevanje vašega otroka pred postopkom usmerjanja?

Kdo je bil pobudnik usmerjanja za vašega otroka? Zakaj? 

Opišite kako je potekal postopek usmerjanja za vašega otroka. 

Kakšna je bila vloga otrokovega učitelja v tem postopku?

Kakšna je bila vaša vloga pri tem?

Kaj menite o vsebini strokovnega mnenja?

Mnenje katerega strokovnjaka je bilo po vašem mnenju najbolj koristno oz. od katerega strokov-

njaka, člana komisije za usmerjanje, ste dobili največ koristnih informacij in na kaj so se le-te 

nanašale?

Kako se je spremenil način dela učitelja z otrokom po usmeritvi? (Ko je otrok dobil odločbo.)

So se vaša pričakovanja od usmeritve otroka uresničila?

Menite, da bi moral otrokov učitelj aktivno sodelovati v postopku usmerjanja? 

Zakaj? Prosim, pojasnite.

Raziskovalec: »Ali bi želeli v zvezi s postopkom usmerjanja vašega otroka izpostaviti še kaj, kar ni 

bilo zajeto v vprašanjih in je po vašem mnenju bistveno sporočilo.« 
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 9.4 PRILOGE 2

 9.4.1 SESTAVA KUOPP V SKUPINAH A1, A2 IN A3

Tabela 1: Sestava KUOPP v skupini A1

Strokovni profil člana KUOPP

ID  
otroka

Psiholog/ 
spec. klinične 
psihologije

Psiholog/ 
univ. dipl. 
psiholog

Specialni in 
rehabilitacijski 
pedagog (SRP)

Zdravnik specialist

pediater šolske 
medicine

pediater, 
nevrolog

4 X  X  X 3

5  X  X  X 3

7 X  X  X 3

12 X  X  X 3

13  X  X  X 3

15  X  X  X 3

16  X  X  X 3

17  X  X  X 3

20 X  X  X 3

22  X  X  X 3

24  X  X  X 3

25 X  X  X  X 4

26 X  X  X 3

27  X  X  X 3

SKUPAJ 6 8 14 3 9 2
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Tabela 2: Sestava KUOPP v skupini A2

Strokovni profil člana KUOPP

ID  
otroka

Psiholog/ 
spec. 
klinične 
psihologije

Psiholog/ 
univ. dipl. 
psiholog

Specialni in 
rehabilitacijski 
pedagog (SRP)

Logoped

Zdravnik specialist

pediater

pedopsihiater

šolske m
edicine

nevrolog

fiziater

2  X  X  X 3

3  X  X  X 3

6  X  X  X  X 4

9  X  X  X  X 4

10  X  X  X 3

14  X  X  X  X 4

19  X  X  X  X  X 5

21  X  X  X 3

23  X  X  X  X 4

SKUPAJ 7 2 8 5 4 1 4 1 1

Tabela 3: Sestava KUOPP v skupini A3

Strokovni profil člana KUOPP

ID  
otroka

Psiholog/ 
spec. 
klinične 
psihologije

Psiholog/ 
univ. dipl. 
psiholog

surdopedagog 
in logoped

Specialni in 
rehabilitacijski 
pedagog (SRP)

Zdravnik specialist

pediater

pedopsihiater

šolske m
edicine

nevrolog

otorinolaringolog

1  X  X  X  X 4

8  X  X  X 3

11  X  X  X 3

18  X  X  X 3

28  X  X  X 3

29  X  X  X  X 4

SKUPAJ 3 3 2 4 4 1 1 1 1
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 9.4.2 PROFIL ŠOLSKEGA STROKOVNEGA DELAVCA, KI JE PRIPRAVIL POROČILO O 

OTROKU V SKUPINAH A1, A2 IN A3

Tabela 4: Profil šolskega strokovnega delavca, ki je pripravil poročilo o otroku – A1

ŠOLSKI STROKOVNI DELAVEC

ID  
otroka Razrednik

Šolska 
svetovalna 

delavka/
strokovni 
profil ni 
razviden

Socialni 
pedagog

Specialni in 
rehabilitacijski 
pedagog (SRP)

Socialni 
delavec

Učitelj za 
individualno 
učno pomoč

Poročilo 
podpisal 
ravnatelj

4  X

5  X

7  X  X

12  X  X  X

13  X  X  X

15  X

16  X

17  X  X

20  X

22  X  X

24  X

25  X

26  X  X

27  X  X  X  X

SKUPAJ 5 3 1 1 1 1 13
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Tabela 5: Profil šolskega strokovnega delavca, ki je pripravil poročilo o otroku – A2

ŠOLSKI STROKOVNI DELAVEC

ID  
otroka Razrednik Psiholog

Specialni in 
rehabilitacijski 
pedagog (SRP)

Vzgojiteljica Poročilo  
podpisal ravnatelj

2  X  X

3  X  X

6  X  X

9  X  X

10  X  X

14  X  X

19  X  X

21  X  X

23  X  X

SKUPAJ 5 1 2 1 9

Tabela 6: Profil šolskega strokovnega delavca, ki je pripravil poročilo o otroku – A3

ŠOLSKI STROKOVNI DELAVEC

ID  
otroka Razrednik Vzgojiteljica

iz vrtca

Specialni in 
rehabilitacijski 
pedagog (SRP)

Poročilo  
podpisal  
ravnatelj

1  X  X

8  X  X

11  X  X

18  X  X

28  X  X

29  X  X

SKUPAJ 4 1 1 6
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 9.4.3 VSEBINA ZAPISOV ČLANA KUOPP (PSIHOLOGA, SRP IN ZDRAVNIKA) V STRO-

KOVNEM MNENJU UMEŠČENA V KATEGORIJO

9.4.3.1 Tabela številka 7: Vsebina zapisov člana KUOPP (psihologa, SRP in zdravnika) v 
strokovnem mnenju umeščena v kategorijo – A1

Psiholog ∑
Specialni in 

rehabilitacijski 
pedagog (SRP)

∑ Zdravnik ∑ Diskurz

OPIS  
INTELEKTUALNIH 
SPOSOBNOST

4, 5, 7, 12, 13, 
15, 16, 17, 
20, 22, 24, 
25, 26, 27

14 16, 17, 24,  
25, 26, 5 medicinski

OPIS RAZVOJNEGA 
STATUSA in 
ZDRAVSTVENEGA 
STANJA 

4, 5, 7, 12,  
13, 15, 16,  

17, 20, 22, 24, 
25, 26, 27

14 medicinski

ZDRAVSTVENA 
POŠKODBA/
FUNKCIONALNA 
OVIRANOST

medicinski

ODZIV OTROKA NA 
RAZLIČNE SOCIALNE 
SITUACIJE

4, 5, 7,  
13, 16 5 pedagoški

POJASNJEVANJE VI 
PRIMANJKLJAJEV 13, 15 2

4, 5, 7, 12, 13, 
15, 16, 17, 20, 

22, 24, 25
12 pedagoški

MOČNA PODROČJA 
OTROKA

12, 15,  
17, 20 4 15 1 pedagoški 

  Psiholog – A1

– »…dekličine intelektualne sposobnosti so izrazito disharmonične, besedna inteligentnost je 

v normativnem področju, nebesedna pa je nizko povprečna,…« (4) 

– »…izdelek dečka na WISC III kaže povprečno inteligentnost ob izrazito neizravnanem profi-

lu, nebesedne sposobnosti so visoko povprečne in višje od besednih, ki so nizko povprečne« (5) 



Natalija Vovk Ornik   VLOGA UČITELJA V PROCESU USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

289

– »…dečkove globalne intelektualne sposobnosti so povprečne, …Zelo dobro bi se znašel v 

različnih socialnih situacijah…na nebesednem področju ima zelo dobre sposobnosti,….« (7), 

– »…dekličine globalne sposobnosti so visoko nadpovprečne, profil sposobnosti je nekoliko 

neharmoničen,….na področju besednega razumevanja je zelo uspešna, kar se kaže v splošni 

poučenosti, zelo bogatem besednjaku in logično-kategoričnem mišljenju, …« (12)

– »….ugotavljam nadpovprečne besedne in visoko povprečne besedne intelektualne kapacite-

te, močno področje predstavljajo visoke sposobnosti logično-kategoričnega mišljenja. Dobro 

razumeva navodila in socialne situacije…« (13)

– »…nadpovprečne rezultate dosega na področju verbalnega razumevanja, rezoniranja in 

smiselnega verbalnega pomnjenja. Dobro povezuje….Težave ima na področju kratkotrajne-

ga in delovnega pomnjenja, vidno motoričnega usklajevanja, …« (15)

– »…deklica ima besedne in nebesedne intelektualne kapacitete v območju povprečne in-

teligentnosti,….profil posameznih sposobnosti je neizravnan. Pri nalogah, ki zahtevajo 

matematično-računske sposobnosti so dosežki v okviru povprečja. Šibka je tudi na področju 

kratkotrajnega slušnega in delovnega spomina…« (16)

– »…ugotavljam povprečne intelektualne kapacitete. Profil posameznih sposobnosti je ne-

harmoničen. Močna področja predstavljajo dobre sposobnosti priklica šolskega usvojenega 

znanja, ustrezne sposobnosti pojmovanja mišljenja in sklepanja, …« (17)

– »…ugotavljam da so dečkove intelektualne sposobnosti nadpovprečne, pri čemer nekatere 

dosegajo nadpovprečni nivo (sposobnost analize in sinteze, pomnjenje informacij po zapo-

redju),….profil sposobnosti je razgiban, pomembno znižan je psihomotorni tempo…« (20)

– »…deklica ima harmonične, a podpovprečne besedne intelektualne sposobnosti. Na ne-

besednem področju je profil izrazito neharmoničen, ob visoko povprečnih sposobnostih se 

pojavljajo specifični primanjkljaji, ….močna področja predstavljajo nadpovprečne konstruk-

cijske sposobnosti ter hiter grafomotorični tempo, ….« (22)

– »…dosežki na preizkusu intelektualnih sposobnosti so neharmonični, z besednimi sposob-

nostmi v območju visokega povprečja, in nebesednimi sposobnostmi v območju nizko. …pri 

pridobivanju šolskega znanja jo ovira šibkejša vizualno-motorična integracija ter počasen 

psihomotorični tempo....« (24)

– »….neharmonično razvite sposobnosti, še zlasti na nebesednem delu in na področju zaznav-

ne organizacije, kar je značilno za otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja….

opazna je nekoliko okornejša grafomotorika in psihomotorični tempo....« (25)

– »…rezultati tako na besedni kot nebesedni lestvici so razpršeni od visokih do izjemno niz-

kih….Na področju razumevanja in logičnega povezovanja besednih pojmov je dosegel stati-
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stično pomembno višje rezultate kot je povprečje za njegovo starost…Izkazani psihomotorni 

tempo je upočasnjen, …..« (26)

– »…izkazuje visoko povprečne intelektualne sposobnosti, z visoko povprečnimi besednimi 

in nebesednimi intelektualnimi sposobnostmi,…na področju besednega razumevanja izstopa 

ob ustrezni splošni poučenosti, besednjaku in razumevanju vsakdanjih življenjskih proble-

mov izredno visoka zmožnost pojmotvornosti…« (27)

  Specialni in rehabilitacijski pedagog – A1 

Področje branja

Branje besedila in razumevanje prebranega:

– »…umetnostno besedilo bere za starost ustrezno hitro, pravilno in z intonacijo,po prvem 

branju besedilo obnovi v smiselnem zaporedju s pravilno oblikovanimi povedmi,… v besedilu 

poišče samostalnike in pridevnike jim določi spol in število, …« (4) 

– »…krajše besedilo je prebral zatikajoče, daljše besede še najprej tiho, ustno je besedilo povzel 

samostojno, smiselno, v kratkih, preprostih povedih…« (5) 

– »…bere dobro, zatika se mu le ob manj znanih in novih besedah, prebrane vsebine slabše 

razume in pomni, za razumevanje nove snovi potrebuje dodatno razlago in več časa, …« (7) 

–  »…obrne na neprilagojeno stran, globoko vzdihne, pojavljajo se tipične napake, menja b-d, 

občasno črkuje, branje je počasno, disritmično, pri tretji vrstici si prične kazati s kazalcem 

leve roke, besede zmaliči, ne poveže pomena besede, …. Zgodbo v grobem razume, manjkajo 

pa detajli, …« (12) 

– »…bere počasneje, občasno ima težave z zamenjavo vidno podobnih črk (vizualna disleksi-

ja). Grafomotorično je okrnjena, črke so večje, bolj oglate,…. bere neritmično…« (13)

–  »…na podlagi dokumentacije ugotavljam, da se pri dečku prisotni specifični primanjkljaji 

na področju branja in pisanja v zmerni do težji obliki. Težave se kažejo pri fonološkem zave-

danju, vidnem zaznavanju, razločevanju in grafomotoričnem tempu,….bralna tehnika še ni 

avtomatizirana, branje poteka počasi…« (15)

– »…kaže si s svinčnikom, nič ne menja b in d, malce nemirna, zelo dobro pripoveduje, pri 

pisni obnovi pa je izredno počasna…«(16)

– »…odstopa na področju branja, pisanja, grafomotorike ter pozornosti in nemira, …Glasno 

branje ni avtomatizirano, bere počasi, zamenjuje vidno podobne črke. Pri branju se vidno 

muči. Sam pove, da najraje bere stripe…« (17)
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– »….bralna tehnika še ni avtomatizirana, bere neritmično, zlogovano, pri branju in pisanju se 

pojavljajo specifične napake, ….grafomotorični tempo je upočasnjen,…« (20)

– »…branje ni avtomatizirano, razume kratke in enostavne vsebine, uspešna je na področju 

slušnega razlikovanja, ….« (22)

– »…zmerne težave so prisotne pri časovno omejenih preizkusih priklica besed, povprečne in 

boljše rezultate pa dosega pri omejenem branju besed in kratkega besedila, …« (24)

– »…tehnika branja je ustrezna, daljše besede spontano zloguje, občasno se pojavijo zamenja-

ve vizualno podobnih črk. Krajša besedila razume ustrezno, pri pisanju so prisotni izpusti, 

zamenjava črk, zlogov, pogosto zapisuje fonetično, ….« (26)

– »…bere lepo, razumljivo, skoraj tekoče, prebrano si slabše zapomni…besedilo povzame sa-

mostojno, z naštevanjem dejstev…« (27)

Pisanje po nareku:

– »…po nareku je pisal počasi, z okorno pisavo, s ponovitvami teksta in z veliko napakami…« (5)

– »…ne sledi tempu, pisava je neurejena, mestoma slabo berljiva…« (12)

– » … pri nareku težko sledi tempu, zato si poltiho govori, da ohranja narekovano vsebino, 

kljub temu zaostaja in se tudi večkrat zmoti, ….« (17)

– »…narekovani enoti ne sledi, ….zapis je grafomotorično okornejši…« (20)

– »…po nareku piše počasi, z močnejšim pritiskom na podlago…« (27) 

Matematika: 

– »…pri matematiki pozna osnovne računske operacije s števili do milijon, pri zapisu večme-

stnih števil občasno zamenja števke v številu,…« (4) 

– »…poštevanke še ni povsem avtomatiziral, števila pravilno prebere in razvrsti. Sešteva in 

odšteva s pomočjo prstov, za računanje je potreboval nekaj več časa…« (5)

– »…poštevanke še ni avtomatiziral, pri računanju se hitro zmoti, številske predstave ima 

ustrezne…« (7) 

– »…pri računanju si pomaga s podpornimi strategijami (prsti). Priklic deklarativnih dejstev 

je počasen in nezanesljiv, njen tempo dela je upočasnjen…« (13)

– »…primanjkljaji na področju matematike, pisanja, velike in fine motorike ter težave s kon-

centracijo in gibalnimi nemirom…« (16) 

– »…težko prikliče deklarativna dejstva, poštevanko obvlada, ker ima težave pri branju posle-

dično slabše razumeva besedilne naloge…« (17) 
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– »…poštevanko obvlada številske predstave še nima utrjene, prav tako proceduralno znanje 

težje sledi večstopenjskim besednim matematičnim problemom…« (20)

– »…slabe številske predstave ….« (22)

– »…dobro se orientira v številski vrsti do 20…v tem obsegu tudi sešteva in odšteva, s preho-

dom čez desetico, orientacija v obsegu do 100 je šibka, pomaga si pri računskih operacijah 

spontano s pomožnimi strategijami, vendar je pri tem počasna,…pri preprostih besedilnih 

nalogah in kompleksnejših računih seštevanja in odštevanja je izjemno negotova, računa po 

strategiji poskusa in zmote….« (24)

– »…pri matematiki ima težave pri besedilnih naloga, sicer učni program obvlada….« (25)

– »…pri računanju spontano uporablja prste in drug konkreten material. Težave ima s števil-

skimi predstavami kot matematičnimi pojmi. Računa z napakami, večje težave so z računa-

njem z neznanim členom in pri besedilnih nalogah….« (26)

– »…poštevanko in obravnavane osnovne aritmetične postopke je avtomatiziral, vendar še ra-

čuna z napakami,…« (27) 

Ocena splošne poučenosti otroka: 

– »…njegova splošna poučenost je slabša…« (7)

Ocena potreb otroka v učnem procesu: 

– »….potrebuje vodenje pri spoznavanju lastnih značilnosti učenja s samoopazovanjem…« (4)

– »…poučevanje in delo naj bo multisenzorno, strukturirano ter z ustreznimi pohvalami in 

pozitivnimi spodbudami. Med poukom je potrebno sprotno preverjanje razumevanja infor-

macij,…« (5)

– »…potrebuje jasna in kratka navodila, preverjanje razumevanja navodil, dodatno razlago na-

vodil in kompleksnih vsebin ter besed, konkretizacijo učne snovi, pomoč pri organizaciji zapi-

skov, možnost podaljšanega časa pri preverjanju in ocenjevanju znanja, poudarek na ustnem 

preverjanju in ocenjevanju ter napovedano preverjanje in ocenjevanje znanja, ….« (7)

– »…v učnem procesu potrebuje strukturirano učno okolje z jasno izraženimi pravili, možno-

stjo krajših odmorov, med poukom zaradi ohranjanja in povečanja storilnosti in pozornosti, 

možnost podaljšanega časa pri preverjanju in ocenjevanju znanja, poudarek na ustnem pre-

verjanju in ocenjevanju ter napovedano preverjanje in ocenjevanje znanja ….« (13)

– »…uspešno kompenzira težave, kadar si lahko pomaga s povezovanjem, grupiranjem, osmi-

šljanjem informacij…« (15)
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– »…pri šolskem delu potrebuje predvsem veliko razumevanja, podpore in pomoči. Še zlasti na 

področju matematike, motorike in organizacije. Potrebuje jasna in kratka navodila, dovolj 

časa da se pripravi za pouk in šport. Nekaj časa bo potrebovala pomoč, razdelitev nalog na 

posamezne korake ali faze, potrebuje večjo mizo in pomoč pri organizaciji šolskega dela ter 

delovnega prostora v razredu ter pomoč pri organizaciji zapiskov, učnih pripomočkov…« (16)

– »…potrebuje jasna navodila, preverjanje razumevanja navodil, občasno učiteljevo branje 

navodil, pomoč pri branju pri pouku in ne izpostavljanja učenca z branjem pred razredom. 

Možnost podaljšanega časa pri preverjanju in ocenjevanju znanja,več časa za prepis besedila 

s table ali uporabo IKT tehnologije, …toleranco do specifičnih napak pri pisnem preverjanju 

in ocenjevanju znanja, ….« (17)

– »…v šoli potrebuje jasno strukturirano okolje, možnost gibalnih odmorov, usmerjanje po-

zornosti v bistvene podatke, preverjanje razumevanja navodil in ponovitev le-teh po potrebi. 

….preverjanje in ocenjevanje znanja naj poteka v individualnih situacijah, ….svetujem pri-

lagoditve gradiv, dečka ne izpostavljati glasnemu branju, ….« (20)

– »…potrebuje kratka in jasna navodila, preverjanje razumevanja navodil, diferenciacijo do-

mačih nalog, zlasti pri matematiki, ….« (22)

– »….zaradi blage disleksije potrebuje pomoč na jezikovnem področju in besedilnih nalogah 

pri matematiki. Potrebuje več časa, toleranco do specifičnih napak in spodbude…« (25)
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9.4.3.2 Tabela številka 8: Vsebina zapisov člana KUOPP (psihologa, SRP in zdravnika) v 
strokovnem mnenju umeščena v kategorijo – A2

Psiholog ∑
Specialni in 

rehabilitacijski 
pedagog (SRP)

∑ Zdravnik Fiziater ∑ Diskurz

OPIS  
INTELEKTUALNIH 
SPOSOBNOST

2, 3, 6,  
10, 14, 19, 

21, 23
8 medicinski

OPIS RAZVOJNEGA 
STATUSA in 
ZDRAVSTVENEGA 
STANJA 

2, 6, 9, 10, 
14, 19, 
21, 23

8 medicinski

ZDRAVSTVENA 
POŠKODBA/
FUNKCIONALNA 
OVIRANOST

9 9 1 medicinski

ODZIV OTROKA 
NA RAZLIČNE 
SOCIALNE 
SITUACIJE

9, 10 2 3, 6 2
19  

(pedo-
psihiater)

1 pedagoški

POJASNJEVANJE VI 
PRIMANJKLJAJEV 3 1

2, 3, 6, 14, 14 
(log), 19, 21 

(log), 23
8 3 9 2 pedagoški

MOČNA PODROČJA 
OTROKA 3, 6 2 pedagoški 

  Psiholog – A2

– »… zelo slaba prostorska orientacija in organizacija, okorna grafomotorika (LTB),…« (2), 

»…ob tokratnem pregledu ugotavljamo pri dečku normalen a nekoliko neenakomeren men-

talni razvoj. Za starost ima težave še pri štetju in konzervaciji števila ob okornejši predvsem 

finimotoriki.….« (2)

– »…otrok je ob pregledu drobno nemiren, vsa navodila hitro dojame, pri reševanju je primer-

no vztrajen. …je deček z govorno-jezikovno motnjo in primanjkljaji na področju koncen-

tracije, pozornosti in grafomotorike ob sicer povprečnih intelektualnih sposobnostih. Za 

premagovanje težav pri šolskem delu bo potreboval dodatno strokovno pomoč logopeda in 

SRP ter prilagoditve.….« (3)
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– »…pri kronološki starosti….so dosežki na preizkusu intelektualnih sposobnosti neharmonič-

ni, z besednimi sposobnostmi v območju nizko povprečno in nebesednimi sposobnostmi v obmo-

čju nizko. Glede na njegove dosežke je najmočnejše področje besednega razumevanja, …« (6)

– »…intelektualne sposobnosti so povprečne, psihološki profil je neharmoničen, besedne spo-

sobnosti so pomembno nižje od nebesednih, globalna ocena ni določljiva, ….« (10)

– »…pri deklici se pojavlja pomembna razlika med besednimi in nebesednimi intelektualnimi 

kapacitetami in sicer dosega na besednem področju podpovprečne, na nebesednem pa pov-

prečne rezultate. Profil posameznih sposobnosti je izrazito neharmoničen….« (14)

– »…rezultati psihološkega pregleda kažejo, da je profil izkazanih intelektualnih sposobnosti 

neharmoničen. Dosežki se raztezajo od izredno nizkih do visoko povprečnih do povpreč-

nih.…«(19)

– »…je deklica z disharmonično razvitimi intelektualnimi sposobnostmi. V storilnostnih 

situacijah je nesproščena in prekomerno zadržana. Motorično je manj spretna. Razumeva-

nje navodil je starosti primerno. Je dobro poučena in spretna na področju vidno-motorične 

koordinacije….« (21)

– »…dekličine izkazane intelektualne sposobnosti so izrazito neskladne….njena učljivost je 

pomembno znižana na področju opismenjevanja in količinskih predstav. Hitreje se utruja in 

takrat postane tudi impulzivnejša, pozornost pa pomembno zaniha….« (23)

  Specialni in rehabilitacijski pedagog – A2

–  »....ugotovljene so SUT: šibkosti na področju grafomotorike, lateralnost je nepopolna, do-

minantna je leva roka, učna zmogljivost je zmanjšana (šibkejši priklic, nihajoča koncentra-

cija, nakazani znaki disleksije). Potrebuje več časa, več navodil….« (2)

– »…opazne so težave na področju govora, govor je slabo razumljiv, zato se težje vključi v 

skupino, v igro, hitro pride do konfliktov…zaradi dislalie ima težave pri identifikaciji ter 

diferenciaciji glasov, s tem pri analizi besed, vezavi in branju….« (3)

– »…SNAP profil kaže več težav na različnih področjih učenja,….najbolj izstopajo težave s 

hitrostjo obdelave podatkov, specifične težave branja, težave s fonološkim zavedanjem 

in specifične težave računanja, …njegovo šibko učninkovitost zmanjšujejo težave s slušno 

obdelavo podatkov, neverbalne učne veščine ter motnja pomanjkljive pozornosti….« (6)

– »…pri specialno pedagoškem pregledu izkazuje vzorec vedenja – uporniški, brezbrižen, rahlo 

nastopaški s preizkušanjem mej dovoljenega. Na jezikovnem področju so še vedno priso-
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tne napake specifične narave, ki se s trajanjem aktivnosti stopnjujejo. Branje je neritmično, 

….grafomotorika je slaba, ….delovni tempo je počasen, …na matematičnem področju ima 

ustrezne strategije pri reševanju nalog, obvlada pretvorbo mer iz z uvidom rešuje besedilne 

naloge, …« (10)

– »…disleksija ovira šolski razvoj in napredek, zaradi česar ima precej težav pri šolskih pred-

metih, ki zahtevajo veščine branja in pisanja…pri učenki gre za specifične učne težave težje 

oblike na področju branja in pisanja, težave ima z artikulacijo, grafomotoriko in upo-

časnjenim tempom dela. Omenjeni primanjkljaji jo ovirajo tudi na področju matematike. 

Slabše obvlada matematični besednjak, počasneje prikliče matematična deklarativna dejstva, 

računa s pomočjo prstov, občasno uporablja strategijo priklica. Težave ima z razumevanjem 

daljših in kompleksnejših besedilnih nalog. Poštevanke ni avtomatizirala. …« (14)

– »…pri gibanju je počasnejša,…šibkejše je ravnotežje, grafomotorika je ustrezna, s koordina-

cijo oko-roka nima težav. Prijem pisala je pravilen, pritisk na podlago ustrezen. Pri striženju 

nima težav. Pozna in poimenuje barve, razvršča po več kriterijih, prešteva, prireja in pozna 

števila do deset, razume velikostne odnose…« (21)

– »…v času pregleda deklica izkazuje manj kot optimalno usmerjenost procesov. Prisotni so še 

zdrsi pozornosti. Občasno je prisoten gibalni nemir. Lateralnost je križna, ….zaradi ome-

njenih primanjkljajev so še vedno prisotne težave pri reševanju konstrukcijskih nalog, preri-

sovanju, prepisih. Na področju vizualnega pomnjenja ni opaznih posebnosti.…« (23) 

  Logoped – A2

– »... deček ima slabši priklic besed (ne spomni se imena svoje šole), zapis po nareku je negotov, 

izgubi veliko časa s prepoznavanjem glasov in iskanjem glasu ustrezne črke…« (6)

– »…težave fonološkega zavedanja, slabše slušno pomnjenje, šibkejši besednjak, počasen pri-

klic besed in pojmov vplivajo na področje ustnega in pisnega jezika ter predstavljajo oviro pri 

rabi jezika za namen učenja…« (14)

– »…na področju govorno-jezikovne komunikacije je opazna slabša slušna pozornost in za-

pomnitev. Na nivoju artikulacije je izrazit parasigmatizem, kjer so neizdefirencirani sičniki 

in šumniki. Po slušni sliki jih deček ločuje. Pri matematičnih nalogah je uspešen, ima dobro 

osvojene številske predstave in količinske predstave…« (19)

– »…pri deklici so prisotne predvsem težave v ekspresiji govora. V pogovoru s sogovornikom 

govori počasi in zadržano. Na vprašanja kratko odgovarja….Navodila razume in jih pravil-
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no izpelje. Med delom je dovolj zbrana. Izgovorjava glasov Š, Ž, Č, R, široki E in široki O v 

njenem govoru še nista izdelana.…« (21)

– »…na področju predbralnih veščin poimenuje vse tiskane črke, ustrezno določi tudi prvi in 

zadnji glas. Prebere posamezne zloge, dvozložne besede. Večini dvozložnih besed določi tudi 

pomen. Ob vprašanjih ustrezno obnovi besedilo.…« (23)

Odziv otroka na različne socialne situacije (sposobnost razumevanja socialnih situacij):

– »…sošolci ga težje sprejemajo, ker se hitro razjezi in razdira igro, ….je zelo občutljiv, vedno 

bolj se zaveda svoje govorne motnje, kar obiskuje logopeda, je postal bolj samozavesten in 

komunikativen,…« (3)

– »…profil posebnih potreb pokaže razmeroma dobro šolsko in socialno samopodobo,…« (6)

– »…psihologinja ob pregledu pred letom dni pri dekletu ugotavlja blag upad razpoloženja in 

nekoliko znižano socialno samopodobo…« (9)

– »…učno učinkovitost ovirajo specifične kognitivne in čustvene motnje ob sicer ustreznih 

intelektualnih sposobnostih,…« (10) – PSIH. 

– »…ob pomanjkanju občutka varnosti in sprejetosti, v šolskem in domačem okolju, odreagira 

z opozicionalnim vedenjem…« (10) – SRP

– »…dekličino vedenje je socialno ustrezno, nima težav z navezovanjem stikov s sovrstniki in 

se uspešno vključuje v šolsko okolje, …Deklica ima ustrezno samopodobo, je čustveno sta-

bilna…« (14) SRP

– »…otrok nima zavor v socialnem funkcioniranju. Je težje prilagodljiv, od nekdaj samotar-

ski. Lažje navezuje stike s starejšimi. Z mlajšimi se slabše razume. Med vrstnike se sicer vklju-

čuje, vendar ima pogosto konflikte. Takrat neustrezno reagira. Če stvari niso po njegovo, se 

močno razburi, …«(19) – (PEDOPSIHIATER)

– »…v socialnem stiku je prijetna, pripravljena vlagati v usmerjen napor…« (23)

Močna področja otroka:

– »….njegova močna področja so: delovni spomin, vidna obdelava podatkov, motorične ve-

ščine ter veščine socialnega zavedanja in komunikacije…« (6)

– »…dekličina močna področja so bogato besedno znanje in dobre sposobnosti abstraktnega 

mišljenja, ustrezno računsko znanje, obseg splošne poučenosti ter odlične sposobnosti miselne 

analize, sinteze, …..pri reševanju nalog je sistematična, fleksibilna in vztrajna, …« (10)

– »…močna področja predstavljajo dobre sposobnosti sklepanja na nebesednem podro-

čju, dobre sposobnosti vidno –prostorske orientacije, dobre sekvencialne sposobnosti in 
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ustrezna pozornost za vizualne podrobnosti…« (14)

– »…močno področje je matematika,…« (19) 

– »…uspešen je pri vprašanjih, ki izkazujejo splošno poučenost, pri poimenovanju posame-

znih predmetov je hiter in točen, …besedne igre uspešno rešuje…« (19)

– »…dekličina močna področja predstavljajo sposobnost besedne predelave, radovednost, so-

cialna prilagodljivost in pripravljenost za vlaganje truda,…« (23) 

  Zdravnik – A2

– »…ob pregledu je nekoliko prekomerno prehranjen, očesni stik vzpostavim le za par trenut-

kov, bulbomotorika je primerna, …..sliši ustrezno. Infekta ni videti. Ima odprti ugriz, fina 

motorika je okorna, prisotna je centralna hipotonija…« (2)

– »…perinatalna anamneza in psihomotorični razvoj sta bila normalna. Težje bolan ni bil, 

enkrat po padcu s sani opazovan na otroški kirurgiji,…ob pregledu ni somatskih odstopanj, 

diskretno slabša je fina motorika, desničar…« (6)

– »…rojena po normalni nosečnosti, …psihomotorni razvoj je potekal normalno, ….do šole je 

tudi nekajkrat prebolevala vnetja….poškodovana in operirana ni bila, …po poškodbi, ki jo je 

utrpela je bila operirana, kljub intenzivni rehabilitaciji je travmatolog še vedno ugotavljal zavrto 

gibljivost komolca, …zato je bila napotena na dodatno slikovno diagnostiko. Ugotavljam, da 

ima deklica somatske zdravstvene težave, ki lahko delno vplivajo na njeno šolanje…« (9)

– »…je primerno prehranjena, koža in vidne sluznice primerno prekrvljene, generalizirano je 

nakazan znižan mišični tonus, hodi navznoter, sicer pa v preostalem kliničnem in nevrolo-

škem statusu ni odstopanj od pričakovanega, …« (10)

– »…po pregledu dokumentacije ni najti somatskih posebnosti, ki bi pomembno vplivale na 

učenkino šolsko delo, …« (14)

– »…v zdravstvenem kartonu ni zabeleženih težjih akutnih obolenj, kroničnih obolenj, tež-

jih poškodb in operacij. Na osnovni vseh navedenih podatkov, zabeleženih v zdravstvenem 

kartonu otroka, ne ugotavljam somatskih zdravstvenih težav, ki bi pomembno vplivale na 

šolanje otroka.« (19) 

– »…imela je operacijo žrelnice, ….sluh je bil preverjen pred operacijo in normalen. Pri sistemat-

skem pregledu ni dobro videla, napotena je bila k okulistu, tam je bil vid normalen. Zaradi mo-

tenj v mišičnem tonusu in počasnejšega gibalnega razvoja je imela nevrofizioterapijo….«(21)
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9.4.3.3 Tabela številka 9: Vsebina zapisov člana KUOPP (psihologa, SRP in zdravnika) v 
strokovnem mnenju umeščena v kategorijo – A3

Psiholog ∑
Specialni in 

rehabilitacijski 
pedagog (SRP)

∑ Zdravnik
Pedopsihiater ∑ Diskurz

OPIS  
INTELEKTUALNIH 
SPOSOBNOST

1, 11, 28, 29 4 medicinski

OPIS RAZVOJNEGA 
STATUSA in 
ZDRAVSTVENEGA 
STANJA 

1, 8, 11,  
18, 28, 29 6 medicinski

ZDRAVSTVENA 
POŠKODBA/
FUNKCIONALNA 
OVIRANOST

medicinski

ODZIV OTROKA 
NA RAZLIČNE 
SOCIALNE 
SITUACIJE

11 1 1 1 pedagoški

POJASNJEVANJE VI 
PRIMANJKLJAJEV 8, 18 2 1, 8, 11,  

18, 28, 29 6 8 1 pedagoški

MOČNA PODROČJA 
OTROKA 11 1 pedagoški 

  Psiholog – A3

– »…deček na preizkušnjah splošnih intelektualnih sposobnosti dosega povprečen rezultat. 

Dosežek na nebesedni lestvici je visoko povprečen. V ambulantni situaciji je deček preti-

rano tih, zadržan, brez lastnih spodbud…Njegovo vedenje se je s prejemanjem Ritalina 

(zdravilo, op. avtorice) zelo izboljšalo. Zaradi še vedno občasnih motenj kontrole čustvenih 

in vedenjskih odzivov je strokovno mnenje, da bi bila za dečka ustrezna občasna specialno 

pedagoška pomoč…« (1)

– »…po zaključenem zdravljenju in ob ponovni vključenosti v razred, naj se pomoč izvaja toli-

ko časa in v tolikšnem obsegu, da bo otrok zapolnil vrzeli v znanju, nato naj se ukine…« (8)

– »…pri 8,7 letni prizadevni in živahni deklici ugotavljamo ob tokratnem psihološkem pre-

gledu neskladen razvoj intelektivnih sposobnosti. Večina besednih sposobnosti sega že v 
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območje nadpovprečja, medtem ko nebesedne v območje podpovprečja. Profil njenih spo-

sobnosti je neharmoničen. Šibka področja se kažejo na področjih zaznavne organizacije, 

predvsem v sposobnostih zaporednega in predstavnega mišljenja, pozornosti na detajle, po-

časnejši tempo obdelovanja vidnih informacij, …«

– »…po opisu strokovnih delavk vrtca fantov spoznavni razvoj dobro poteka. Zaradi slabšega 

vida potrebuje več časa, da se znajde v novem prostoru…« (18)

– »…ob psihološkem pregledu ugotavljam povsem normalne povprečne intelektivne sposob-

nosti. Kljub jezikovni in slušni oviranosti hitro in ustrezno razumeva navodila, si prizadeva 

za uspeh in je hitro učljiv…« (28)

– »…dekličin razvoj na vseh področjih odgovarja vsaj kronološki starosti…« (29)

  Specialni in rehabilitacijski pedagog, logoped, tiflopedagog in surdopedagog – A3

– »…deček je uspešen na vseh področjih učenja, uspešno govorno nastopa, pripoveduje in ob-

navlja znane pravljice in slikanice. Besedišče je zadovoljivo, pripoved v smiselnem zaporedju. 

Nekaj težav je na področju artikulacije, vendar je govor razumljiv... Njegovo šibko področje je 

področje grafomotorike, zmanjšana pozornost in počasnost ter občasno težave pri razume-

vanju navodil…« (1) – SRP

– »…po zdravljenju mu je potrebno ob ponovni vključitvi v redno šolsko delo omogočiti posto-

pno vključevanje in primerno dozirati šolske zahteve ter obremenitve. Prilagojeno izvajanje 

pouka ob vrnitvi naj mu omogoči lažje usvajanje učne snovi in razvijanje socialne ter ču-

stvene varnosti po daljši odsotnosti….zaradi možnosti pogostejše odsotnosti je potrebno to 

upoštevati pri celotnem učno-vzgojnem procesu, opravičen naj bo športa. Učna pomoč naj se 

izvaja toliko časa, da zapolni vrzeli v znanju, nato predlagamo, da se ukine…« (8) – SRP

– »…govor okolja razumeva, sama se izraža jasno, besedni zaklad je primeren, prav tako splo-

šna razgledanost…v šolo ne hodi preveč rada, ker je treba tam delati. Med sošolci se dobro po-

čuti, z učitelji se razume,.. sedi naj spredaj, kjer bo učitelj lažje sledil njenemu delu in je manj 

motečih dejavnikov, dovolj veliko tabelsko sliko, ki ne vsebuje preveč podrobnosti, na klopi 

dovolj prostora za odlaganje pripomočkov, pri predmetnem pouku naj ima v vsaki učilnici 

prostor na istem mestu, ….pri pisnem ocenjevanju znanja potrebuje naloge z večjim tiskom, 

podaljšan čas,…« (11) – SRP

– »…za uspešno sledenje pri pouku bo potreboval prilagoditve, ki jih določi tiflopedagog, …« 

(18) – SRP
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– »…potrebuje prilagojen sedežni red, ki mu bo omogočal boljšo osredotočenost na šolsko delo. 

Zaradi motnje vida je počasnejši pri opazovanju, iz istega razloga bo počasnejši pri branju 

in pisanju. Potrebuje prilagoditve tabelske slike zaradi motnje daljinskega vida. Učitelj bo 

pri pripravi slikovnega gradiva dosegel boljšo ločljivost slik, skic in zemljevidov na katerih 

naj bodo le bistveni podatki, s poudarjenimi linijami in kontrasti in intenzivnimi barvami.  

Za pisanje naj uporablja pisala, ki puščajo močno sled, po potrebi naj se mu gradivo poveča, 

…« (18) – tiflopedagog 

– »…zaradi slušne oviranosti in jezikovne bariere deček potrebuje dodatno strokovno in učno 

individualno pomoč in prilagoditve v sodelovanju s surdopedagogom…, ob dobrih kognitiv-

nih sposobnostih izkazuje hiter tempo učenja. Predlagam, da se izvajajo že utečene prilago-

ditve pri pouku, kot so dodatne razlage in pomoč pri prevajanju besedil in navodil. Podaljšan 

čas pisnega ocenjevanja, prilagojeni testi (večja pisava, več prostora za pisanje), vprašanja naj 

bodo kratka in enoznačna. Sedi naj blizu učitelja, da se lažje preverja njegovo razumevanje. 

…« (28) – surdopedagog

– »…deklica pri pogovoru ne sodeluje dosti, slušna pozornost in diskriminacija sta slabše raz-

viti, ni pozorna na posamezne glasove v besedi….odgovarja na vprašanja in ne kaže interesa 

za pogovor in sodelovanje. Mati ugotavlja, da deklica nima težav v šoli, da govori nekoliko 

glasneje, da uporablja dokaj obsežen pasivni in aktivni besednjak in ima bogato domišljijo 

…« (29) – logoped

Odziv otroka na različne socialne situacije/sposobnost razumevanja socialni situacij:

– »…deklica ima težave na področju razumevanja in reševanja socialnih problemskih situacij, 

zaradi česar ima težave na področju socialnih odnosov…« (11) – SRP

  Zdravnik – A3

– »… je tretji otrok, v njegovi perinatalni anamnezi ni posebnosti. Zaradi ekstenzijskega vzorca 

je bil vključen v nevrofizioterapevtsko obravnavo, shodil je pri 15 mesecih,…zaradi težav z 

artikulacijo glasov je bil kasneje vključen v logopedsko obravnavo. Zaradi težav s kontrolo ču-

stvenih in vedenjskih odzivov, kar se ponavlja predvsem v domačem okolju, je voden v pedop-

sihiatrični ambulanti. Zaradi motenj pozornosti z impulzivnostjo in motoričnim nemirom 

prejema zdravilo Ritalin, ki mu pomaga pri boljšem funkcioniranju. Telesno je lepo razvit, 

primerno velik in prehranjen…« (1)
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– »…deček je zdravljen z intenzivno kemoterapijo in je v fazi zdravljena z Methotrexatom v 

visokih odmerkih. Intenzivni del zdravljenja bo predvidoma potekal do…, redna vključitev v 

razred bo mogoča šele v naslednjem šolskem letu. V času intenzivnega zdravljenja in okre-

vanja udeležba pri rednem šolskem pouku ni možna, zato naj pouk poteka po prilagojenem 

šolskem učnem programu. Do redne vključitve v razred naj bo v celoti oproščen od pouka 

športne vzgoje…« (8)

– »…je prvi od dveh otrok, rojen ob roku, brez zapletov. Zaradi močne kratkovidnosti, astigma-

tizma in škiljenja nosi očala in redno hodi na preglede k okulistiki. Vid brez očal je na desnem 

očesu 0,1 na levem 0,2…« (18)

– »…deček je gluh od rojstva, od 5,5, leta nosi kohlearni implant, ki mu omogoča dober sluh. 

Govori le ukrajinsko in rusko. Po izjavi mame je deček zdrav, redko bolan in nima kroničnih 

bolezni…« (28)

– »…doslej ni bila resno bolna, deklica ima normalni somatski in nevrološki status. Vodena je 

v ambulanti Avdiovestibuloškega centra UKC Ljubljana, ….odstranjena žrelnica, dg. …« (29)

Močna področja otroka

– »…njena močna področja so sposobnost besednega razumevanja, osvojeno šolsko zna-

nje…« (11) – psiholog

– »…njena močna področja so razumevanje, motiviranost, pripravljenost na sodelovanje, 

primerna šolska in domača podpora, dobro pomnjenje in splošna poučenost, sproščenost, na-

stopanje z recitiranjem, ….« (11) – SRP 

– »…grafomotorična preizkušnja izkazuje ustrezno vidno motorično zaznavanje, in koordina-

cijo, sposobnost načrtovanja, dobro energetsko opremljenost in ustrezen tempo dela. Deček 

izkazuje likovno nadarjenost…« (28) – psiholog

– »…ima dobre vizualne predstave, grafomotorično je spreten, riše izredno podrobno, tudi v 

3D perspektivi. Uspešno rešuje naloge razlikovanja in podrobnosti, nize, zaporedja, ploskovne 

in prostorske predstavljivosti … piše v hitrem tempu …« (28) – SRP
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 9.5 SKUPINA A1 – UČITELJI

 9.5.1 KAKO STE DELALI Z OTROKOM V RAZREDU PRED USMERITVIJO?

»…Glede na priporočila mame in po razgovoru z njo na kakšne težave je naletela ter na njena in 

moja opažanja je sedela spredaj, je bila v kontaktu z menoj, kadar je odplavala v svoj svet, da smo 

jo priklicali nazaj, tako da je bila ves čas v moji bližini in da je lahko sproti delala…« (13)

»…V bistvu smo se že na začetku šolskega leta pogovarjali, starša sta prišla do mene in sta mi opisala 

situacijo,… potem skupaj načrtovali s SRP kaj to pomeni, kako obravnavati otroka, … bil je v prvi klo-

pi, v bližini mene, je bil deček, ki je rabil pozornost, toplino, nekoga, ki ga je imel ob sebi, ki mu je blizu, 

ker mu je s tem tudi zaupal. Drugače pa sem posebej delala preizkuse znanja – povečan font, posebno 

pisavo, da je bila bolj čitljiva, predvsem njegovi računi – po sklopih (samo seštevanje in samo odšteva-

nje) …, prilagojen čas, ne glede na to, da ni imel odločbe je teste pisal izven razreda, pri SRP,…« (20)

»…že od začetka šolskega leta sem pričela učencu prilagajati pouk,…« (26)

»…Je obiskovala dopolnilni pouk, ni zadostovalo, zato smo se odločili za skupinsko učno pomoč, v 

paru,…« (24) 

»…Ko smo zaznali težave, smo delo prilagodili njegovim sposobnostim in tempu dela in pač pri-

lagoditve. Poleg tega smo imeli uro individualne učne pomoči, enkrat tedensko je delala z njim 

psihologinja, vabili smo ga na dopolnilni pouk. Vse kar se lahko nudi otroku pred usmerjanjem, pa 

še staršem smo svetovali, kako si naj doma organizirajo delo…« (27)

»…Sošolci ga niso tako sprejeli, kot sem jaz to želela, hitro sem opazila težave, videla sem, da je bil po-

časen, on je zaostajal, bile so tudi opombe, češ da še ni nič naredil. Potem pa sem videla za kaj gre, je 

predstavil to svojo težavo - disleksijo, na pobudo mamice, pripravil plakat, o tem pripovedoval sošolcem. 

Potem pa ni bilo več težav, smo vedeli za kakšno težavo gre, da bo delal počasneje, da bo slabše bral, po-

tem je to predstavil še učiteljem v zbornici, to je bila zanimiva zadeva, ko je učiteljem povedal o tem, tudi 

kateri znani možje so to imeli, ki so bili kasneje pomembni…. Takoj, ko sem ga dobila, so bile napisane 

prilagoditve, ki jih je napisal specialni pedagog, v dnevniku je bil rumeni listek, pozorna sem bila na dalj-

ši čas pisanja, povečano pisavo, barvo listov, pisal je izven razreda (pri specialnem pedagogu)…« (15)

»…Na podlagi teh podatkov, delom v prvih dneh, lastnih izkušenj, s pogovorom z učencem sem opazi-

la, kje so njegova šibka področja in kje so področja kjer je močnejši. Potem pa sem se držala izkušenj 

učencev s posebnimi potrebami, kar navadno komisija predlaga kot neko prilagoditev…« (7)

»…učenca sem posedla bližje k sebi, ponudila prilagoditve, podaljšan čas, pri testih sem mu razširila 

teste (najbrž je mislila razmik med vrsticami) Upoštevala sem tudi prilagoditve iz priporočila Sveto-

valnega centra…« (17)
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»…Deklica se je prešolala iz podružnice in je bila zame nepopisan list papirja. O deklici nisem ve-

dela popolnoma nič. Z učiteljico si nisva izmenjali informacij. Ko je prišla mama k meni prvič, je 

rekla, da ima deklica težave pri matematiki. Mamo sem potolažila in dejala, da je to moja skrb in 

da bom jaz ugotovila, kje ima težave. Potem pa sem delala z njo tako, kot z vsemi ostalimi učenci, 

če je potrebovala dodatno razlago, sem ji nudila…« (25)

 9.5.2 KATERE TEŽAVE STE OPAZILI PRI OTROKU, DA STE STARŠEM SVETOVALI 

DODATNO OBRAVNAVO IN KASNEJE USMERITEV?

»…Več različnih. Recimo pri likovni teoriji, umetnosti si ne zapomni pojmov, recimo tople, hladne 

barve, potem je malo prehitra, želi si biti tekmovalna, ravno tako kot ostali otroci. Če ji pustiš, da 

odgovori, je pri tem zelo uspešna (tu sem razumela, da ji profesor da nekaj več časa za odgovor, kot 

ostalim učencem, opomba avtorice) Drugo kot razrednik sem jaz začutil, da bi rada pomagala v ra-

zredu, in mi je veliko pomagala, lani je plakat samostojno organizirala, je bil vrhunski plakat…« (4) 

»…Največja težava je bila z branjem, je zlogoval na začetku, ni se mogel skoncentrirati,…« (20)

»…dobre in slabe stvari, kje učenec zna, kje lahko učno zablokira…« (22)

»…imel pa je težave z zapisom, grafomotorika, branje, številske predstave…« (5)

»…Na učnem področju pa je bilo zelo hitro zaznati, da ima na jezikovnem področju težave, po-

mnjenje, da si nekaj zapomni, tehnika branja težjih, manj znanih besed, besedilne naloge, pred-

vsem naloge višjega nivoja sploh., Potrebno je bil veliko urjenja, da si je kaj zapomnil. Spomin je 

bil težava…« (7)

»…Predvsem organizacijske težave in težave na posameznih področjih. Dovolj hitro si je zapomnil 

snov, razumel, vendar s pomočjo vprašanj, drugačno obliko naloge: da je bil prostor urejen, da so 

bile potrebščine pripravljene, veliko časa je potreboval, da se je pripravil na pouk, potem pa je padla 

tudi koncentracija in pozornost…« (27)

»…Zanimivo, da je imela zelo velike težave pri branju, vsebino je razumela, le zapis je bil problem. Naj-

več težav je bilo na področju branja in pisanja. Pri ostalih predmetih, samo računanje ni bilo problemov, 

tako da sem sklepala, da tu gre za neke motnje, težave, ki jih je treba na drug način reševati…« (12)

»…Menjava črk, b-d, m-n, o-a, obrača številke, to pa je pravzaprav vse…« (25) 

s koncentracijo in pozornostjo: »…Največ težav je imela na področju koncentracije, na momente je 

izgubila vso energijo, da ji je svinčnik padel iz rok,…« (13)

»…težave pri razumevanju pojmov, pojavov, velike težave pri razumevanju časa, problemskih 

nalog, pri razumevanju količin…« (24)
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 9.5.3 OPIŠITE KAKO JE POTEKAL POSTOPEK USMERJANJA OTROKA, KI GA 

POUČUJETE? V KATERIH DELIH POSTOPKA USMERJANJA STE VI SODELOVALI?

»…Jaz sem pripravila samo poročilo, prej sta se s tem ukvarjala svetovalna delavca na šoli,…« (15) 

»…Pripravila sem poročilo o otroku…« (24) 

»…Enkrat smo šli tudi na Metelkovo, kjer smo imeli skupni sestanek, da smo še tam povedali, kaj 

priporočajo in kaj se dogaja z njim…« (20) 

»…Mama je takoj na začetku povedala, da bo v obravnavi in potem so jo nekaj časa vozili tja ker 

so bili naročeni….odločbo je dobila bolj na koncu šolskega leta,…« (16)

 9.5.4 KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O POSTOPKU USMERJANJA OTROKA, KI GA 

POUČUJETE?

»…Postopek usmerjanja je pozitiven, učinek je viden, tudi ostali učitelji povedo, da so rezultati 

dobri…« (4)

»…Ne morem oceniti, ker mislim, da nisem sodelovala. Nudila sem le eno leto pomoč otroku…« (5)

»…Smiselno je bilo na vsak način, res bi bilo škoda, da bi deklica imela toliko slabši uspeh zaradi 

teh težav. Do odločbe pa se vleče predolgo, res je, da smo učitelji s tem seznanji prej, da upoštevamo 

določene prilagoditve, se med sabo pogovarjamo, učitelji, ki ga kasneje poučujejo upoštevajo do-

ločene prilagoditve že naprej, vedo kako in kaj. Julija je šola napisala poročilo, v septembru je bilo 

izdelano strokovno mnenje, deklica je bila že v petem razredu, ko je dobila odločbo. Predolg je ta 

čas, ko učitelji opazimo, da ima otrok težave in do konca postopka usmerjanja…« (12)

»…Seveda za njega je bilo, pri njemu se je res videlo, da so te težave hujše oblike…« (15)

»…Jaz sem bila usmerjena bolj v to da pomagam otroku konkretno takrat ko delamo. Tukaj, v 

razredu rabi pomoč, tukaj ji bom pomagala, jo bom opozorila…« (16)

»…Za učenko ja, ker se mi zdi, da po tistem kar sem se pogovorila z učiteljico v 4. razredu, je zadeva v 5. 

razredu že dobro stekla, najbrž je bilo tale postopek usmerjanja znak, da so starši redno pristopili…« (22)

»…Se strinjam, da je bila v tem primeru usmeritev potrebna, prepozno pa smo ugotovili, da sode-

lovanje s starši ni takšno, kot bi bilo optimalno za to deklico, pa smo potem se pogovorili skupaj s 

starši, potem pa se je v drugi polovici šolskega leta več aktivnosti odvijalo tudi zaradi tega, ker smo 

bili vsi pripravljeni sodelovati…« (24) 

»…Mislim, da je bilo to pri učencu zelo pozitivno. Ko spremljam njegovo uspešnost v 4. razredu, 

je bila zelo dobro izkoriščena ta pomoč, brez pomoči bi bil manj uspešen, tudi zaradi staršev, ki so 

sodelovali in se trudili…« (26)
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»…Jaz sem prepričan, da je bil postopek usmerjanja za učenca potreben, drugače bi lahko naza-

doval. On potrebuje nekoga, ki mu pomaga pri organizaciji, se mi zdi, da bi se kar izgubil. V 4. 

razredu, ko ima učenec le enega učitelja, se še da, kasneje ko je predmetni pouk, ko otrok prehaja 

iz učilnice v učilnico, je zadeva bolj kompleksna, otrok zamenja učitelje, prostor, manj je nadzora 

enega učitelja nad tem, kaj se dogaja…« (27)

»…Jaz mislim, da je šlo kar korektno in dosti hitro, predvsem zato, ker so bili starši zelo strmeli k 

temu, da se zadeva čim prej spelje. Mama je kar veliko klicala in bila v kontaku z njimi in je res 

delala na tem, da se to pridobi…« (20)

 9.5.5 KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O VAŠEM SODELOVANJU V POSTOPKU 

USMERJANJA? 

»…Druge vloge v bistvu nisem imela, razen to, da sem napisala poročilo. Učitelj po lastni presoji 

dela z otrokom, na podlagi izkušenj, preden dobi odločbo, saj vidiš, da tu ne gre za nedelo in zane-

marjenost. Zato mu je potrebno pomagati…« (12)

»…Sodelovanje je bilo zadostno, se mi zdi da nisem tako strokovno usposobljena, da bi vodila 

postopek, jaz lahko povem opažanja in mnenje, sem bila čisto zadovoljna, da je to dovolj…« (13)

»…Vse, kar je bilo sem izpolnila vprašalnike in noter zapisala svoja opažanja (poročilo o otroku) 

da bi bila kaj posebej pozvana to pa ne. Je kar specialna pedagoginja to speljala sama. Glede na to, 

da mi nismo izobraženi v tej smeri, smo učitelji razrednega pouka in razvojne psihologije in peda-

gogike ni veliko bilo, oz. sama teorija in ko to sam doživiš, smo le malo premalo podkovani…« (20)

»…Glede na to, da sem toliko let v službi (imam veliko delovnih izkušenj) verjetno bi lahko še več 

naredil, toda kot razrednik imam pomembno vlogo…« (4)

»…Mislim, da čisto premalo, ljubše mi je bilo pri tem, kadar smo otroke usmerjali na Metelkovo, 

tam smo šli na razgovor in smo se pogovarjali in sodelovali skupaj. Drugje pa zaenkrat jaz še nisem 

bila, da bi bolj aktivno sodelovala…« (26) 
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 9.5.6 KAKŠNA SO BILA VAŠA PRIČAKOVANJA OD POSTOPKA USMERJANJA OTROKA?

»…napotki s strani članov komisije bi bili dobrodošli, dodatne veščine s katerimi pridem do cilja, ki 

jih v času svojega izobraževanja nisem dobila, so pa specifične, npr. za izboljšanje grafomotorike, 

boljšega branja, sprostitev, umiritev…« (5)

»…da bodo eni rezultati in da bomo začeli delati po teh postopkih, da se mu bo vsak bolj posvečal, 

da bodo potem boljši rezultati…« (15) 

»…da mi bo nekdo dal konkretne usmeritve, kako naj z otrokom delam – torej vaje, natančne dolo-

čene vaje, kakšne se izvajajo pri spuščanju črk, se moraš kar sam znajti, konkretno sem pričakovala 

konkretne usmeritve in napotke…« (25) 

»…mešana pričakovanja, včasih si rečemo, saj nimamo kaj pričakovati, kaj nam pa lahko neka 

odločba nudi razen da dobi otrok nekaj ur več, vprašanja so tudi koliko je smiselno da gre otrok iz 

razreda, da nudi pomoč specialni pedagog…« (7)

»….ja zagotovo dovolj ur pomoči, morda tudi jasno določeno sodelovanje staršev in njihova vloga. 

Nekateri učitelji opažamo, da se otroci po DSP ne udeležujejo več DP, ker staršem včasih ni jasno, 

kaj pomeni DSP, bolj razumejo kot inštrukcijo in menijo da DP ne potrebuje več…« (24)

»…pričakovala sem da bo dobil kakšno uro, sem pa bila presenečena ker jih je dobil zelo veliko. 

Vsega skupaj 5 ur, sicer super, vendar sem bila presenečena, da je dobil tako veliko število. Na vsak 

način pa prav, da jih je dobil…« (26) 

»…Pričakovala sem poudarek na prilagoditvah in ne toliko ur DSP…« (13) 

»…da bi se vse hitreje odvijalo, pričakovala sem, da je ustrezna za strokovno pomoč, ima 1 uro 

dodatne pomoči, specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in prilagoditve. Jaz bi ji dala vsaj 2 uri 

pomoči, tudi morda kakšnega socialnega pedagoga…« (12)

»…pričakoval sem, da bi se do 6. razreda usmeritev izvedla, vedel sem, da v 5. razredu še ne bo 

težav…« (27)

»…Glede na mojo pedagoško prakso, to usmerjanje, ta pomoč pri teh otrocih, ravno na mojem področju 

imamo likovno terapijo za otroke, torej mislim, da delamo v tem procesu in da je ta pomoč, ki jo mi 

ponujamo otrokom s posebnimi potrebami dragocena in se niti ne zavedamo kakšna je ta pomoč…« (4)

»…do mene je prišlo kaj oni priporočajo, da se dokler ne dobi odločbe z njim počne, oz. se mu 

pomaga na določene načine. Učitelj, ki je temu naklonjen bo to delal, sicer ne. Mislim, da je itak 

potrebno gledati na otroka, otrok sam ni nič kriv…« (20) 

»…Po pravici povedano nič posebnega, kakor kdaj, meni najbolj pomaga, če dobi otrok učno po-

moč strokovnjaka na svojem področju, pa še to bi bilo boljše, da ga vzame izven pouka, pa morda 

enega stalnega, ki ga res pozna, potem je tudi napredek…« (22) 
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 9.5.7 KAJ STE PRIČAKOVALI OD ODLOČBE O USMERITVI, KAJ DA BO V ODLOČBI 

NAPISANO?

»…Pa saj jaz mislim, všeč mi je bilo, da je bilo navedeno kaj so tiste stvari, ki pomagajo. Jaz sem 

se tega držala – manjši obseg, večji font, večji razmik, da je hodil v manjšo skupino (to je pisalo v 

priporočilih) Pred tem je bil otrok pri DP pouku, celo šolsko leto, domenili smo se, da so učenci v 

večini pri dopolnilnem pouku…« (20)

»…Želela bi si bolj konkretizirane zadeve – ne samo da se ne upošteva napak, ki izhajajo iz motnje (iz 

tega lahko izvira več napak) preveč splošno so napisane, da meni niso v pomoč. Vsaj tale prilagoditev 

mi ni jasna. Tudi med sabo ima vsaka svoje mnenje. Bolj konkretizirati in umestiti prilagoditve in jih 

osmisliti. Vsako odločbo ko jo preberem in priporočila, bi rekla da se ponavljajo po enem vzorcu…« (22)

»…kaj nam pa lahko neka odločba nudi razen da dobi otrok nekaj ur več,… mislim, da je bilo v od-

ločbi napisano vse, kar sem tudi jaz zaznala, podaljšan čas, več konkretnih ponazoril, da sedi bližje, 

več ustnega preverjanja, ocenjevanja, tako da v bistvu se mi zdi, da ni bilo kakšnega odstopanja…«

»…odločbo doživljam kot dokument, kot neko zakonsko podlago, za kar moram jaz poskrbeti, 

da je otroku omogočeno in da se izvaja (neposredni izvajalec tistega, kar je zapisano v uradnem 

dokumentu)…« (5)

»…ja, kaj vem, saj tisto kar prebereš kar napišejo, je v redu, potem se posvetujemo na šoli še s sve-

tovalno službo…in izvajamo,…« (16) 

»…Meni ta dokument pomeni le potrditev mojega dela, do sedaj še ni bila kakšna stvar v katerikoli 

odločbi napisana, ki jih še ne bi izvajali (govorim o prilagoditvah)…« (26)

»…Odločbe ne vidimo, to imajo predvsem naši svetovalni delavci, če bi želela bi mi jo pokazali… (12)

»…jaz bi rekla na tem mestu, da se mi zdi, da morda učenka ni tako nujno potrebovala te odločbe. 

Pričakovala sem, da deklica niti ne bo usmerjena, menila sem, da so s priporočili pokrite njene 

potrebe…« (13) 

»…Pravzaprav nisem imela nobenih pričakovanj, ker se meni deklica ni zdela hud problem…« (25)

 9.5.8 KAKO STE SPREMENILI VAŠE DELO Z UČENCEM V RAZREDU, KO JE BILA IZDANA 

ODLOČBA O USMERITVI?

»…ni bilo velikih razlik, že med priporočili in odločbo ni bilo novih spoznanj. Veliko nisem spre-

minjala dosedanjega načina dela. Ti otroci so bližje učitelju, tako da mu damo manjši obseg, ga ne 

izpostavljamo, …slutimo nekako glede na izkušnje kako bo…« (7) 
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»…v bistvu ne, ker sem bila s tem že seznanjena, da je usmerjen in da bo dobil odločbo in kakšne 

težave ima, na tak način sem jaz delala z njim že od začetka šolskega leta. Seznanil me je s tem naš 

specialni pedagog in na pedagoški konferenci…« (15) 

»…sploh ne, ker sem se vsega že posluževala od začetka, po Konceptu dela, otrok je bil vključen v 

dopolnilni pouk…« (20)

»…pa mislim, da nič bistvenega, že preden je odločba sploh prišla sva bili dogovorjeni z mamo za 

praktične prilagoditve, ki bi jih naredila četudi odločbe ne bi bilo. To naredim tudi za druge otroke. 

Da napovem staršu kdaj bo otrok vprašan, da ga opozorim da sprašujem matematiko, da se da 

manj domače naloge, prilagodi zadevo, za poročat. To ni veljalo le za učenko, temveč tudi za vse 

ostale. To je prišlo tudi komu drugemu prav, da nisem poudarjala ves čas, da to velja tudi za to 

učenko…« (22)

»…pravzaprav nisem delala drugače kot prej, saj sem že prej opazila težave, ko to pri otroku za-

znam, rešujem takoj ko se začnejo, ne čakam na odločbo, četudi sem ji podaljšala čas, mislim, da 

je pisalo povečan format, tega pa sama deklica ni želela. Deklica ni želela prilagoditev. Če ne bi 

dosegala standardov, če bi videla, da se pojavi težava, bi to upoštevala. Deklica pravzaprav tega ne 

rabi…« (25)

»…pri svojem delu v razredu zelo malo spremenim, zato ker to že prej izvajam. Ko začnem ugota-

vljati, da je otrok na določenem področju šibkejši, da bi morda potreboval pomoč, takoj začnem s 

prilagoditvami, jih doziram toliko kot jih otrok potrebuje. Odločba se precej časa čaka, in ne vidim 

smisla, da bi čakala s prilagoditvami, če to izvajam to že prej…« (26)

»…ja, mogoče, ko dobiš še kakšnega otroka v razredu s podobnimi težavami, da že pri tistem dru-

gem otroku začneš na takšen način prilagajati, kako bom drugič, ko bo kak tak otrok imela težave, 

da bom znala uporabiti ustrezen način, kako ga bom usmerjala, kaj bom prilagajala, kje bom 

pozorna…« (12)

»…specifičnih napak pri ocenjevanju se ne upošteva, kar prej ni pisalo v priporočilih, ocenjevanje 

ima napovedano, česar prej ni bilo. Svoje delo nisem spremenila, ker je bilo vse kar je v odločbi, tudi 

v priporočilih, razen tega kar se tiče ocenjevanja…« (13) 

»…ja, v odločbi je bilo to, kar je za te otroke značilno: drug format testa, druga barva podlage, 

podaljšan čas pisanja, pisal je v drugem prostoru – to je bilo zapisano v ključnih točkah v odločbi. 

Nikoli ga nisem izpostavljala, da bi bral pred drugimi v razredu, uporabljal je ravnilce za branje, 

počakala, da je uredil misli pred odgovorom,…« (15) 

»…da uporablja konkretne pripomočke, številske trakove, stotične kvadrate, pri slovenščini sem ji 

dala možnost, da je uredila misli, čeprav se je do konca šolskega leta zelo uredila, postala bolj od-

prta, pri grafomotoriki pa je bilo še vedno nekaj težav…« (16)
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»…Spremenila nisem nič, vedela sem kako bom postopala, sedel je v moji bližini, individualno 

delo, fotokopiranje zapiskov, kadar je bilo potrebno, manjšanje obsega dela, dodatna razlaga, pre-

gled če razume snov, navodila, to sem počela tudi pred odločbo o usmeritvi…« (5) 

»…Moja naloga je bila, da učitelje opozorim (na učenko in njene težave) in da vejo, da pri spra-

ševanju, teoriji in pri pisnem delu ima deklica (prilagoditve) osebno pa jo jemljem kot vsakega 

otroka, ker pri likovni umetnosti imam zelo visok prag razmišljanja, tako da…. Mislim pa, da 

mora dobiti vsak učitelj informacijo o tem otroku, in da slučajno ne pride do zapleta, konflikta in 

nesporazuma…« (4) 

 9.5.9 KAKO BI MORALA BITI OBLIKOVANA VSEBINA STROKOVNEGA MNENJA, DA BI 

VAM POMAGALA PRI NEPOSREDNEM DELU V RAZREDU?

»…meni to pomaga, večkrat ga pogledam, sama sebe opozorim, na kaj naj bom pozorna. Praksa pa 

je, da ima to svetovalna služba, smo pa vsi zavezani k molčečnosti. Dobrodošlo bi bilo, da bi ga imel 

učitelj, razrednik. Informacije so vodilo, ki jih učitelj razume in ve, kako mora delati. Didaktično 

metodične prilagoditve, pripomočki in prilagoditve so koristna in potrebna informacija…« (5)

»…mi dobimo izpisane prilagoditve. Sinteza o obravnavanem otroku ima zame določen pomen, 

da otroka vidim še iz druge plati, tudi vzrok za te težave. Tega strokovnega mnenja jaz nisem 

brala, dobim odločbo in prilagoditve. To kar je zame pomembno pri pouku. Tudi didaktično me-

todične prilagoditve bi bile zame tudi pomembne. Dobro bi bilo, da je učitelj seznanjen s stanjem 

učenca…« (12-U1)

»…mislim, da je dokaj ustrezno strokovno mnenje, morda le še bolj konkretna navodila za prilago-

ditve, da takoj vidiš kaj je tisto, na kar moraš biti pozoren…« (27)

»…jaz za učenca nisem videla strokovnega mnenja,….se mi zdi, da je vsebina strokovnega mnenja 

prava, da sem dobila takšne informacije, ki so mi prišle prav. Informacije so se nanašale na težave, 

nisem pa dobila napotkov kako delati, dobila pa sem bolj opisane zdravstvene težave (ker je bil 

otrok z Aspergerjevim sindromom) zame je bila to pomembna informacija. To je zame pomemb-

no…« (15)

»…da vsak strokovnjak napiše svoje mnenje mi je v redu, tudi da je opisana dodatna strokovna 

pomoč in izvajalec, mogoče res pri prilagoditvah, kaj se upošteva pri otroku, tu bi potrebovali nekaj 

več podrobnih napotkov. Sicer pa mi je sama sinteza v redu…« (17) 

»…tako kot je sedaj je v redu, samo mogoče vzorec določene vaje, potem že učitelj stvari nadgradi, 

da veš kako in kje začeti…« (25)
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»…navajajo običajno tisto, kar smo učitelji že opažali. Več ali manj je birokratska zadeva, kaj naj 

bi mu bilo nudeno…« (7)

»…tam kjer so tiste stvari, kjer je močno področje, bi dala debeli tisk, da bi se naštelo po alinejah, 

bolj zgolj z berljivosti, da bo bolj pregledno, kar se tiče vsebine pa je OK, področja težav in močna 

področja bi bilo treba dati v razpredelnico, zapisati po alinejah, to ti prej pade v oči, kot pa bolj 

zgoščen zapis. Boljša struktura zapisa in preglednost zaradi pozornosti učitelja (potem bi si fotoko-

pirali in lažje brali)…«(12) 

»…Na koncu pa konkretna in kratka ter jedrnata priporočila – kje sedi, kako se do njega pristopa, 

vse na konkretni ravni. Didaktično metodične prilagoditve se mi zdi, da bi morale biti kratko in 

jedrnato zapisane – pričakuješ tudi strokovni nasvet, da ga preletiš in takoj vidiš, to, to, to, na to 

moram biti pozorna, če pride do odstopanj, pa se poglobim in vprašam za nasvet svetovalno službo 

ali pa kakšno stvar dodam ali odvzamem, če odgovorim, da tega ne potrebujem…« (13-U1)

»…Nekatere stvari bi dali v enem ali dveh stavkih, ne pa v preobširnem zapisu. Meni bi koristilo 

bolj konkretno in to bi bilo bolj učinkovito…« (4)

»Včasih gre za presplošne informacije, velikokrat pa se potegne ven stvari, ki so uporabne, na vsak 

način, ker otroci iz mojih rok le gredo po strokovno pomoč. Jaz nisem dovolj velik strokovnjak na 

specifičnih področjih, zato je SM uporabno, enkrat bolj, drugič manj, odvisno od otrokovih te-

žav…« (26)

»…Morda bolj operacionalizirati predlagane prilagoditve, določiti namen, kdaj, da jih učitelj zna 

potem umestiti v neposredno delo v razredu…« (24)

»…jaz za učenca nisem videla strokovnega mnenja,….se mi pa zdi, da je vsebina strokovnega mne-

nja prava, da sem dobila takšne informacije, ki so mi prišle prav…« (15) 

»…Da bi ga učiteljica dobila v roke, ni vedela,…« (20)

 9.5.10 MNENJE KATEREGA ČLANA KUOPP JE ZA VAS KLJUČNO PRI USMERITVI 

OTROKA IN VAM TUDI NAJBOLJ KORISTI ZA DELO?

»specialni pedagog« (12, 13, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 27)

»pomembni so vsi trije člani, učitelj potrebuje celostno informacijo o otroku« (4, 15, 17)

»pomembnost mnenja je odvisna od področja izraženosti otrokovih težav« (5, 7, 22)

»zdravnik, zaradi opisa zdravstvenih težav« (13, 22)

»psiholog, zaradi psiholoških testiranj ali ocene socialnega vključenosti otroka v razred, stigmatiza-

cije , za čustvene in vedenjske težave« (12, 13)
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»psiholog, zaradi psiholoških testiranj ali ocene socialnega vključenosti otroka v razred, stigmati-

zacije otroka« (16, 24)

»socialni pedagog« (16)

»klinični psiholog« (13)

  ZAKAJ?

»….specialni pedagog mogoče kot večji praktik, z več konkretnimi napotki, oblikami dela, prilago-

ditvami, uporabo pripomočkov, uporabni nasveti od specialnih pedagogov…..so pa res vsi poveza-

ni, to je dejstvo…« (12-U1) 

»…je tako strokovno podkovan, da zna presoditi, kaj so pomanjkljivosti, kako se dajo urediti, na 

kakšen način, kakšne naloge je potrebno delati, kakšne prilagoditve, kakšne vaje,…« (12-U2)

»…zato ker z njimi sodelujemo, delamo programe za učence, z zdravnikom sploh nimamo stika, 

nobenih poročil ne dobimo…« (13)

»…od njega največ pričakujem, zato da bi mi dal napotke – kako z njim delati. Seveda bi prej pre-

brala oboje, tudi od zdravnika mnenje. S psihološkega stališča tudi. Potem bi jaz to povezala. Želim 

pa si, da bi se specialni pedagog z menoj vsedel, tukaj ga imamo, tako bomo delali z njim…« (15) 

»…specialni pedagog zajame specifiko težav iz drugega stališča kot psiholog (zajame bolj čustveno 

plat otroka) zdravnik pa tudi v določeni meri, če gre za takšno specifiko (npr. dolgotrajno bolan 

otrok)…« (16)

»…defektolog na njegovem področju pregleda otroka, sicer se učim vsako leto, berem knjige, defek-

tolog je strokovnjak na svojem področju, meni kot učiteljici pa ta znanja manjkajo. Psiholog tudi, 

zdravnik pa enako…« (17)

»…ker se s tem največ ukvarja, ker je to ta problematika, ki se tiče vsega tega, zdravnik ga pregleda 

telesno, psiholog vedenjske stvari, specialni pedagog pa mora imeti vse, tudi kar se tiče šole…« (20)

»…ker gre za specifična znanja, ki jih jaz kot profesor razrednega pouka nimam, ena ideja da bi 

mi v takšnem primeru nekdo predstavil, da ne dobim le pisno, da pride, da razložil, naredi izo-

braževanje, da pove konkretno, kaj pomeni določena prilagoditev pri posameznem otroku…« (24)

»…specialni pedagog – ključen za delo učitelja. Ta mnenja so bolj »šolsko naravnana…« (25)

»…ker me zanima vzrok teh težav. Npr. z zdravnikovim mnenjem se ne morem ukvarjati, ker otro-

ku ne morem pomagati, lahko pa rešujem te težave, ki mi jih nakaže in pove SRP, tudi psiholog, 

najbolj pa SRP…« (26) 

»…ker dobro pozna specialna področja, pozna tudi področje psihologije, morda kombinacija vseh 

treh, ker znajo dobro razložiti, kaj otrok potrebuje…« (27)
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 9.5.11 KATERE INFORMACIJE O OTROKU BI ŽELELI IZVEDETI, DA BI LAHKO BOLJE 

DELALI V RAZREDU? ZAKAJ?

»…prilagoditve v razredu, kakšne posebnosti pri otroku, na kaj moram biti pozorna, če otrok izpo-

stavi kakšno posebno željo, če otrok ne sliši ali ne vidi, dobri slabi dnevi, močna področja,…« (13)

»…umestitev prilagoditev v obrazložitev in pomen prilagoditev. Imela sem izkušnjo, ko smo brez 

SM bil otrok obravnavan v eni izmed zunanjih institucij in smo se tam dobili s strokovnjaki, sem 

bila povabljena na timski sestanek, meni je bilo to tako dragoceno, ko smo se pogovarjali o otroku, 

sem izvedela veliko, česar jaz prej nisem…« (24)

»….V bistvu je zajeto vse. Komisija dovolj dobro razčleni te stvari. Morda prilagoditve, da bi bile 

bolj osmišljene in bi jih znal bolj umestiti v svoje delo. Morda psihofizično delovanje otroka, kako to 

vpliva na njega, da bolj spoznaš njegovo delovanje (kaj otrok doživlja) Jaz ne pogrešam informacij 

glede staršev, saj z njimi razviješ nek odnos, sam ne bi potreboval družinske anamneze…« (27)

»…da se čim hitreje nudimo najboljše pogoje za delo, jaz pri delu izhajam iz močnih področjih, kar 

se mi je v praksi pokazalo za učinkovito…« (13) 

»…tako kot se rekla že v začetku, tam kjer nastopi težava in kjer jaz osebno čutim manjko, odvisno od 

primera do primer. Pri učencu mogoče mi je bila največja zanka to, kako priti do njega, kako bo on 

čustven sprejel in se sprostil, da bo potem šolsko delo steklo. Usmeritev mi na to ni dala odgovora…« (5)

»…Pomembno je, da imaš vpogled v otrokovo vsakodnevno življenje, v samo družino, odnose v dru-

žini, zdravstvene posebnosti iz otroštva, funkcioniranje v družini, odnos oče mama, starši otroci…« (12) 

»…z mamo sem se potem povezala, da sem začutila družinsko ozadje, kako družina funkcionira, 

kako deklica funkcionira, sem potem dopolnila tisti majnko, ki ga v strokovnem mnenju ni. Pogo-

vorila sem se z mamo, tako da imam celotno sliko funkcioniranja družine…« (16) 

»…najpomembnejše informacije o otroku, ki potrebuje pomoč, se dobijo prav preko staršev. Tukaj 

zelo težko kakšen zunanji pomaga, ker če se s starši naveže stik, da učitelju zaupajo mislim, da so 

to najpomembnejše informacije…« (26) 

»Specifično didaktične informacije…« (15)

»…ocenjevanje otroka s posebnimi potrebami, ….ker spremljamo otroka, veliko že vemo. Meni je 

pomembno, da jaz poznam starše otrok, ker je od tega odvisno ali so pripravljeni in sposobni vložiti 

delo v otroka, da ni pretiranih zahtev do učnega uspeha. Ne glede na to, bi jaz vzpostavila svoje 

mnenje, saj papir prenese vse…« (26) 

»…povejo nam kje ima težave, katere prilagoditve potrebuje, pove kateri je vir ali naloge za delo 

z učencem, strategijo dela po drugih kanalih, na kakšen način bodo imeli manj težav, snov hitreje 

sledili,… (13)



Natalija Vovk Ornik   VLOGA UČITELJA V PROCESU USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

314

»…kako obširno in kaj zahtevati od tega otroka, pravopis, hitrost branja, konkretne stvari, pa kaj 

lahko od takšnega otroka pričakujem, tudi s prilagoditvami, pričakovala bi, da bi povedal kako 

prilagoditi teste in razlago,…« (15- U2)

»…Jasna struktura prilagoditev, primer, zgled vaj, tudi didaktično metodične prilagoditve, tudi v 

samem postopku, da bi navezali stik s temi ljudmi, ki so v komisiji…« (25) 

»…odvisno za kakšno usmeritev gre, na katerih področjih ima težave, če gre za učne primanjkljaje, 

specifične težave, potem specialni pedagog, če gre za socialne, čustvene, vedenjske težave je to psi-

holog, če je to otrok s sladkorno, neko hibo je to zdravnik…« (7) 

»…zelo pomembna informacija zame je informacija od staršev, zelo pomembna je informacija 

prejšnjega razrednika (pomembna je vertikalna povezava) od razredne stopnje do predmetne sto-

pnje, ker je to eno potovanje, se pogovarjamo, pa ne tako, kot bi se mogoče lahko, mi pa manjka 

(ker poznam otroško psihologijo) mnenje vrtca. Od tam bi mogli dobiti točke, katere so zelo po-

membne za otroka…« (4)

»…ne vem, meni je super informacija prejšnjega razrednika, da se z njim pogovorim, kako je zadeva 

tekla, kakšen je bil proces, kako je sodeloval v razredu, čeprav vemo, da se potem med počitnicami 

otroci spremenijo (dorastejo in se zgodijo spremembe) Otrok ob novem učitelju doživi spremembo. Na 

tej šoli ne bi nič pogrešala, ker smo v vsem usklajeni, lahko vprašaš kadarkoli, še tisto minuto…« (20)

 9.5.12 KATERI ČLAN KUOPP JE ZA VAS KLJUČEN PRI USMERITVI?

»specialni pedagog« (12, 15, 16, 20, 26, 27)

»vsi trije, specialni pedagog, psiholog in zdravnik« (4, 7, 17) 

»odvisno od vrste otrokovih težav« (5, 24, 25)

»klinični psiholog« (13)

»vsi trije, specialni pedagog, klinični psiholog in zdravnik« (5)

»ne morem se odločiti, kdo je ključen« (22)

 9.5.13 KAKŠNA NAJ BI BILA PO VAŠEM MNENJU VLOGA UČITELJA V KUOPP?

»…komisija je kot barvni krog – starši, učitelji in strokovna komisija. Zdravnik normalno, o njem 

niti ne moremo komunicirati. To je zaključen krog. Vloga učitelja je absolutno pomembna, ker vsak 

učitelj vidi svojega otroka na svoj način…« (4)
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»…učitelj poda videnje oz. konkretne zaznave, ki jih dobi pri pouku. Pozna cilje, pozna program, 

recimo 5. razreda in ve, kje otrok je. Nekako mogoče tudi že vidi pot naprej, ali bo zmogel ali ne, 

oz. ob pomoči celotnega tima, lahko otroka pelje do napredka…« (5)

»…na vsak način, da povemo tudi svoj vidik, kako mi vidimo otroka, kako funkcionira v razredu, 

kakšno je sodelovanje z družino, kako mi vidimo tega otroka, ker te zgodbe imajo različne plati, v 

šoli tako, izkušnje s starši so spet drugačne. Na vsak način bi bilo fino, da tudi učitelji povemo svojo 

zgodbo, kako vidimo, kako otrok dejansko sodeluje. Učitelji imamo več vpogleda v dejansko stanje, 

v vsakodnevno življenje v razredu, na hodniku, zunaj. Ker učitelj ga bolj pozna, kot člani komisije, 

ki ga vidijo v drugačni situaciji…« (12)

»…ja, morala bi biti bolj aktivna vloga, so le trije ljudje, ki otroka ne poznajo, poznajo ga zgolj na pod-

lagi papirjev in tega kar je napisano. Morda bi bilo tudi smiselno, da bi učitelj sodeloval…« (12-U2)

»…da pove svoje mnenje, stanje tako kot je. Ampak jaz se kot učitelj ne čutim dovolj kompetentna, 

da bi peljala postopek v celoti sama, sem le delček tima,…« (13)

»…ne bi bilo slabo, da bi učitelj pri tem sodeloval, ker ga vidi v drugi situaciji in lahko prida po-

datke in informacije, ki jih ta strokovna skupina ne more v tako kratkem času pridobiti…« (16)

»…učitelj realno posreduje informacije, kaj dela v šoli z otrokom, tako kot npr. starš doma…« (16-U2)

»…nekaj kaj je napisano, ti tudi takrat ko pišeš ne pride na pamet, potem pa si lahko drug drugače 

predstavlja, zato mislim, da je komunikacija priporočljiva. Da povedo, kako je pri pouku. Je pa to 

dodatna obremenitev za učitelja. Ne vem kakšen bo še trend naprej, bilo pa bi smiselno…« (20) 

»….učitelj da svoje mnenje že v poročilu o otroku. Če je potem je lahko to odvisno od komisije, če 

rabijo kakšno ključno informacijo potem si bodo želeli slišati, da obrazložimo kakšne alineje, če 

imajo otroke enkrat na obravnavi, papir prinese vse, če bi lahko takrat povprašali,…« (24)

»…jaz mislim, da bi bilo potrebno sodelovanje, učitelji se mi zdi, da otroka najbolj pozna, največ 

časa preživi z njim, bilo bi zelo pametno, da bi učitelj sodeloval zraven…« (25)

»…jaz mislim, da bi bilo dobro, če bi bil lahko učitelj član komisije. Ker le izhaja iz prakse, mislim, 

da lahko otroka vidi drugače, tako kot zdravnik, psiholog, specialni pedagog. Potem bi bila še ta 

stran bolj osvetljena…« (26)

»…jaz mislim, da bi bilo dobro, če bi bil povabljen, v vsakem primeru, morda s krajšim poročilom. 

Potem imaš kasneje timske sestanke, prej pa kot da ni potreben, pa se pogovarjaš o istem otroku. 

Ko se začne usmerjanje, je pomemben učitelj, da poda svoje mnenje, ki ga komisija nima…« (27)

»Mislim, da bi bilo pomembno, da bi tudi člani komisije slišali kakšne težave je učitelj ugotovil, to 

sodelovanje bi bilo zelo koristno. (15) »…za prvo strokovno mnenje, se strinjam, da bi se mogoče 

vmes sestali strokovnjaki in učitelji, da bi se pogovorili o tem, z učiteljeve strani kako vidi otroka, 

pa še strokovnjaki, kako otroka vidijo. Tukaj bi morali stopiti skupaj…« (17)
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»…nikoli nisem bila v takšni vlogi, vedno učim v drugi triadi in se s tem ukvarja učiteljica v prvi 

triadi…,« (15-U2) 

»…kakor kdaj, meni se zdi, da je bilo v tem primeru za učenko, kolikor sem bila zraven dovolj…« (22) 

 9.5.14 MENITE, DA BI MORAL BITI TUDI EN UČITELJ STALNI ČLAN KUOPP TAKO, KOT 

SO OSTALI ČLANI?

»…otrokov učitelj…« (13) 

»…otrokov učitelj…« (15) 

»…otrokov učitelj. Vsaka informacija je dobrodošla, še iz druge roke…« (15-U1)

»…otrokov učitelj. Ker je ta otrok za učitelja aktualna zadeva, potem pa se ne poglabljaš več v 

posamezni primer,…« (16) 

»…otrokov učitelj. Ker otroka pozna, z njim dela in vidi težave…« (16-U2)

»…otrokov učitelj. Vsak učitelj vidi otroka drugače, če bi bila lani jaz, bi sodelovala jaz, v letošnjem 

letu pa kolegica učiteljica,…« (17)

»…otrokov učitelj, ker je v neposrednem stiku z otrokom, ga vidi, opazuje, vsakodnevno…« (20)

»…jaz mislim, da takrat ko imaš tega otroka je dobro, da si zraven, da slišiš tudi druga mnenja, 

kdaj lahko slišiš še kaj kar ni bilo zapisano, da pridejo še druga mnenja, kaj uspeva drugim, nehote 

se na takšnih srečanjih še največ podučiš. Morda zveš še kakšne stiske, za katere drugače ne bi iz-

vedel. Pa da so starši zraven, pa morda še kakšen učitelj, še posebej tisti učitelj, kjer se kažejo dobri 

rezultati. Da se osvetlijo otroci tudi iz te strani…« (22)

»…primerno da bi bil otrokov učitelj. Se pa spet sprašujem, koliko še obremeniti učitelja…« (24)

»…no, pri drugem otroku… mogoče celo dva, zunanji pa njegov učitelj, morda zaradi tega ker učitelji 

gledamo na otroka, vsaj jaz, bolj čustveno na svoje otroke. Bi morda pretiravala s to pomočjo…«(26) 

 9.5.15 MENITE, DA BI MORAL BITI ČLAN KUOPP OTROKOV UČITELJ OZ. RAZREDNIK 

(KAR POMENI, DA BI PRI USMERJANJU VSAKEGA OTROKA SODELOVAL DRUG 

UČITELJ)?

»…vsi trije člani. Starši, učitelji, ki imajo prvi kontakt…« (4)

»…ja, učitelj ga najbolj pozna, težko se odločim med enim in drugim, ja, če otroka ta učitelj pozna, 

potem je to sigurno bolj smiselno…« (7)
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»….recimo, jaz ker sem razredna učiteljica, jaz, kot razrednik…« (12)

»…skratka učitelj, ki otroka najbolj pozna. Ja, za vsakega otroka drug učitelj…« (12-U1)

»….jaz mislim, da takrat ko imaš tega otroka je dobro, da si zraven, da slišiš tudi druga mnenja…« (22)

»…primerno, da bi bil otrokov učitelj…« (24)

»…otrokov učitelj…« (13, 13-U1, 15)

»…Otrokov učitelj. Vsaka informacija je dobrodošla, še iz druge roke…« (15-U1)

»…Otrokov učitelj, ker je v neposrednem stiku z otrokom, ga vidi, opazuje, vsakodnevno…« (20)

»…ja, otrokov učitelj, ki poučuje otroka, ne kar nekdo. Ker ga bolj pozna, njegov napredek, kako 

deluje, s starši ima stike, ker ima vpogled v to, kako otrok funkcionira…« (27)

»…otrokov učitelj, zato ker ga bolj pozna…« (28)

 9.5.16 KATERE SO TISTE POMEMBNE INFORMACIJE, KI JIH LAHKO UČITELJ PODA V 

POSTOPKU USMERJANJA IN S TEM DOPRINESE H KVALITETNEJŠI USMERITVI?

»…na razredni stopnji mi svoje učence veliko bolj poznamo, kot na predmetni stopnji. Oseba, ki z otro-

kom več dela, ki ima več stika z njim, tudi učitelji v podaljšanem bivanju, ga vidijo v drugačnih situa-

cijah, drugačne stvari se z njim pogovarjajo in lahko dobijo drugačno predstavo, morda bolj realno, kot 

učitelj v razredu. Skratka učitelj, ki otroka najbolj pozna. Ja, za vsakega otroka drug učitelj…« (12)

»…predvsem je pomembno, da otrok ni gledan le skozi učni uspeh, je duhovno bitje, včasih je po-

memben tudi ta socialni vidik, vidik vključevanja, mogoče bi rekla, da kakšno strokovno mnenje 

ne vidi tega drugega obraza otroka. Tu se lahko da pomoč za napačne stvari, kot bi jih lahko otrok 

dejansko dobil, če bi na koncu resnično povedali, kaj otroku potrebuje – ali SRP, ali psihologa, ali 

socialnega delavca…« (13)

»…jaz bi mu povedala, kaj sem pri tem otroku opazila, kakšne težave, kaj vidim pri njem,…« (15) 

»…če so kakšne izboljšave, če je kaj bolj pozoren, manj pozablja, če se je kaj spremenilo ob teh 

metodah, ki jih izvajaš, rezultati preverjanj znanj, ki so posebej pripravljeni za tega otroka. Tudi 

prilagoditve in učinkovitost le-teh, še posebej če zazna kakšen nov pristop,…« (17)

»To bi gotovo lahko bil doprinos h kvalitetnejši usmeritvi. Morda bi kdaj učitelj lahko tudi podal 

mnenje, da ta otrok ne potrebuje usmeritve, da zmoremo delati z otrokom tudi v okviru danih 

možnost« (24)

»…otrokov učitelj ima največ teh informacij, morda ga drug učitelj poučuje in srečuje na kakšnem 

drugem področju (krožku) to je še bolj pomembno na predmetni stopnji. Na predmetni stopnji so 

sorazmerno stalni učitelji…« (25)
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»…samo s vprašalniki se ne da prikazati realnega stanja, zato bi bilo dobro, da bi preko pogovora 

učitelj predstavil svoje izkušnje, vse detajle težko zapišemo, mislim, da to ni dovolj…« (26)

»…Poleg tega, da lahko potrdim teze, ki jih komisija navede, otrokovo funkcioniranje, tudi mnenje 

in opažanja glede ukrepov, ki sem jih uvedla in so smiselni in potrebni. Ker se tudi tekom leta pri-

lagoditve spreminjajo, ……pozabila sem na močna področja, ki pa so zelo pomembna. Absolutno 

so močna področja pomembna,…« (16)

»…Ja, predvsem opis, kako otrok deluje, kje vidi težave, na katerih področjih, kako reagira pri tem, 

kako se počuti, kaj starši pravijo na njegovo delo, ker se lahko velikokrat izključujeta učitelj in star-

ši. Morda tudi kako se otrok počuti – ali mu to predstavlja stisko, ali se nenavadno obnaša…« (27)

»…samo delo pri pouku, sodelovanje s starši, vključenost tega otroka v skupino, sprejetost v skupino, 

reševanje konfliktnih situacij, skratka ena taka celostna podoba, to kar se dogaja v razredu, v procesu, 

to ker učitelji sodelujemo s starši, z okoljem v katerem otroka živi. Ta plat zgodbe je tudi pomembna, 

da bivalne razmere, ali situacija v kateri živijo, ne vpliva pozitivno na njeno delo in odziv,…« (12-U1)

»…Nekateri učenci dobijo pomoč za učenje, pa je dejansko ne rabijo, oni rabijo pogovor, nekoga da 

jih bo poslušal, da jih peljejo skozi to…« (13)

 9.6 SKUPINA A1 – STARŠI

 9.6.1 KAKO JE UČITELJ PRILAGAJAL POUČEVANJE VAŠEGA OTROKA PRED 

POSTOPKOM USMERJANJA?

»…Učitelj ni prilagajal pred odločbo, delal je tako kot za vse otroke…« (5)

»…Ne, nobenih prilagoditev ni bilo pred usmerjanjem…« (7)

»…Učitelj ni prilagajal pred odločbo, delal je tako kot za vse otroke…« (27)

»…Pravzaprav ni nič prilagajal, pri nas je bilo še slabše, celo hoteli so me prepričati, da jaz narobe 

vidim…« (24) 

»…Ni bilo nobenih prilagoditev. Učiteljica nas je opozorila, da gre težko branje, ne spomnim se 

vseh stvari natančno, je zaznala, da je nek primanjkljaj, da je neko odstopanje, nas je na to opozo-

rila, ni pa bilo nobenih prilagoditev pouka, sigurno ne…« (20)

»…Ja jaz bom rekla, da nisem zaznala nobene razlike, zame je bila to kuhinja, ko je zamenjala 

šolo, ko je prišla na matično šolo je drugače funkcionirala…« (25)

»…Jaz moram reči, da ko smo dobili že mnenje, še pred odločbo, sem se jaz oglasila v šoli pri spe-

cialnem pedagogu. So nam šli zelo na roko, so nam takoj že poskušal organizirati prilagoditve, 
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odzivnost učiteljev je bila različna…« (4)

»…Ja, je ker sem bila prej pri psihologu na SC in po teh pogovorih so mi dali priporočila, ki sem ga 

prinesla učiteljem in so kar prilagajali…« (17)

»Težko ocenjujem poučevanje, ker stvari ne poznam. Lahko govorim kakšen sem imela občutek, 

ta je zelo individualen. Vem, da mora vsak učitelj precej individualno delati z otroki. Včasih sem 

imela občutek, da teh individualnih prilagoditev ni bilo dovolj…« (15) 

»…v bistvu sem že v drugem govorila z učiteljico, pa je bilo še vse v mejah normale. V 3. razredu na 

začetku pa so se pojavile hude težave, sem prosila za pomoč, pogovor z učiteljico, pa so bili mnenja, 

da bodo vsi malo pozorni, da bo sina usmerjala, opozarjala, v razred je prihajala tudi specialna 

pedagoginja…« (26)

»…s prejšnjo učiteljico sem imela velike probleme, ker so mi govorili, da je hčerka lena…., Odgovor 

učiteljice je bil, dokler ne bo ustrezne odločbe, ona ne bo spremenila ali prilagajala, zato ker to ni 

njena dolžnost, v bistvu do odločbe se njene posebnosti niso upoštevale pri načinu dela…« (16) 

 9.6.2 KDO JE BIL POBUDNIK USMERJANJA ZA VAŠEGA OTROKA? 

»…starša sama…« (4, 5, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 26)

»…v šoli so opazili težave, zahtevo za usmerjanje sva podala starša…« (7, 27)

»…učiteljica…« (25)

»…starša, učiteljica in specialna pedagoginja…« (12)

  ZAKAJ?

»…Težje se uči, snov, spomin…« (7) 

»…Zaradi težav, ki smo jih vsi opazili…« (12) 

»…Opazila sva težave na šolskem področju…« (26)

»…Težave so se stopnjevale, na začetku sem tako opazila, da ima težave, že ko je začel hoditi v šolo. Jaz 

sem malo raziskovala in videla pri določenih nalogah težave in šele potem smo konec 3. razreda ugotovili, 

ko sem se obrnila na spec. pedagoginjo, da bi z njim delala in da bi mi povedala da je disleksija…« (17)

»…Ko sem opazila (ukvarjam se z literarno interpretacijo) da pri branju težko povezuje zloge v 

besede, to mi je bilo zelo nenavadno, doma veliko beremo, se s tem ukvarjamo, potem sem videla, 

da to nikamor ne vodi…« (15)

»…sin je imel težave z govorom, že ko je bil majhen, takrat je bil obravnavan v logopedski obrav-

navi,…« (20)
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»…ne vem, da ne piše lepo, da bi poskusili s psihologinjo, po tistem da bi bile dve uri, vmes pa še da 

bi ponavljala razred. Čakajte malo, sem rekla, zakaj pa bi ponavljala razred, sama nisem opazila 

takšne razlike. Potem se je to pletlo in je prišlo do usmeritve…« (25)

»…ker sem opazila hude težave, ker sem videla da se ona veliko uči, da ni lena,…« (22)

»…od prvega dne sem začela opažati, ker sem bila v začetku šest mesecev na dopustu, da sem jo 

učila jezik in sem takoj ugotovila, videla, da nekaj manjka, jo učila in videla da to ne gre tako hitro, 

da manjka ena povezava…« (24) 

»…Ker sem sama ugotovila, da dejansko ona noče niti ni lena, ampak da ima določene težave, ki 

so lahko tudi fiziološko, z nevrološko pogojene s prezgodnjim rojstvom,…« (16)

 9.6.3 OPIŠITE KAKO JE POTEKAL POSTOPEK USMERJANJA ZA VAŠEGA OTROKA?

»…Po pregledu sem dobila takoj informacijo, vprašali so me, kaj se meni zdi, kaj bi bilo smiselno 

narediti. Jaz sem rekla, da bi otrok potreboval več časa, ker je prepočasen…« (5)

»:..Pa šli smo na pregled na šolo, nasproti POP-TV, tam pa je teste opravljal za njegov nivo. SRP ga 

je testirala in je imela z njim pogovor. Največ je bilo tega tudi v odločbi napisanega. Mnenja so bila 

združena, so ga zelo dobro opisali in ocenili…« (27)

»…Imeli sva pregled pri psihologu in specialnemu pedagogu, pa pri nevrologu (mislim, da sva bili 

že prej, ki je potrdil razvojno motnjo koordinacije) Zdravnica je podala mnenje na podlagi zdra-

vstvenega kartona,…« (16)

»…ja, mogoče smo izjemen primer, ker smo imeli že prej obravnave, ker pa smo bili na tem zavodu 

že prej, smo se pogovarjali, da bo hči potrebovala pomoč, ko smo prišli v šoli skupaj do tega, sva 

podala vlogo, učiteljici prosila da poda svoje mnenje,…« (24)

»…midva sva iskala možnosti za testiranje za sina, odločila sem se za psihologinjo, s katero sem v 

preteklosti z njo že sodelovala... Imeli smo veliko srečo, da je bila psihologinja tudi članica komisi-

je…,… da bo v tem postopku tudi sodelovala v komisiji, kar je bila sreča…« (26)

»…v prvi fazi sem se pogovorila v šoli, potem sem dala vlogo na Zavod RS za šolstvo. Potem sem se 

prijavila v Moste (zdravstveni dom, op.) sem se odločila zaradi bližine…« (4)

»…Tudi na šoli so še preden so dobili priporočilo, so uvedli določene ukrepe že prej. Potem pa je prišlo 

priporočilo in so dejansko bili takšni ukrepi kot sedaj z odločbo. Postopek je tekel brez težav…« (13)

» Mi smo po tem novem postopku, sedaj je obrnjeno, ko smo morali mi začeti postopek, moram 

priznati, da se mi je zdelo (imam sedmo stopnje izobrazbe) zelo neprimerno, da sem morala jaz, 

ki nisem strokovnjak, ki sploh ne vem o čem debatiram, sem morala brati pravilnike in zakone, 
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zato da sploh ugotovim, kako naj sprožim postopek nečesa, za kar obstajajo strokovnjaki, ki bi to 

za moje pojme naredili bistveno hitreje in bolj kakovostno. ….To se mi zdi neprimerno, ker starši 

res nismo prave osebe, da bi pri neki taki zadevi, kjer je že identificiran nek primanjkljaj,… Starša 

niti nisva bila navdušena nad tem, da bi moral dobiti nek papir, odločbo, pa nama je bilo potem 

pojasnjeno, zakaj je ta postopek smiseln. Druga stvar ki me je motila, da je pri otrocih, ki so mlajši 

(govorim iz lastnih izkušenj) ko teh stvari ne znajo racionalno premleti, ko se zaveda, da je 

drugačen od ostalih, je označen iz vseh različnih strani, že tako ga obravnavajo različni ljudje na 

različnih koncih, potem pa se more pogovarjati še z goro različnih ljudi, zelo velika preizkušnja za 

otroka, čustveno zelo obremenjujoča. Izkušnja moje kolegice za sina, ki je morala obnoviti odločbo 

zaradi srednje šole, prav zaradi tega socialnega in čustvenega momenta ni želel sodelovati zraven. 

Še enemu odraslemu ni prijetno, da bi te nekdo nekaj spraševal. Tako mislim, da bi lahko bili ti 

postopki speljani bolj subtilno, z malo več posluha tistemu, ki je to namenjeno, to je otroku. Zato 

se je moj otrok, čeprav je fant, zelo težko spoprijemal s tem. Ker sem jih opozorila na to, so z njim 

delali potem zelo v rokavicah, lepo so delali z njim, ampak postopek je pač tak, zelo formalen in po 

alinejicah…« (20) 

 9.6.4 KAKŠNA JE BILA VLOGA UČITELJA V TEM POSTOPKU?

»…šola je mogla napisati poročilo. Kaj drugega ne vem, če je še kaj sodelovala…« (5)

»…učitelj je oddal poročilo…« (22)

»…učitelj je moral tudi zapisati mnenje, on je bil tisti, ki je boljši učitelj od tu, ima neko avtoriteto, 

se kar dobro otrokom posveti, zato se je tudi zgodilo usmerjanje…« (27)

»…v resnici sem bila tudi sama v dilemi, ko se videla, da imamo težave, sem vprašala učiteljico, pa mi 

je rekla (v 2. razredu) da je to prezgodaj. Sama pa se nisem mogla s tem strinjati, ker sem videla da se 

je otrok dobesedno mučil, za nas vse je bilo zelo neprijeten postopek (branje) saj do sedaj nismo videli, 

da bi imel otrok neke težave. Mislim, da bi moral vsak učitelj pravočasno zaznati težave otroka (glede 

na njegove izkušnje) kasneje se je to preneslo na poštevanko, zaporedja (dnevi v tednu, letni časi, me-

seci v letu) ….Očitno je da kurikulum v resnici predvideva znanja, ki pa so bila sinu zelo tuja…« (15)

»…učiteljica je bila v 2. razredu brez posluha, ki se je nanašal na postopek usmerjanja, s strani 

učiteljice ni bilo nobenega suporta. Ko je dobila odločbo, pa se je učiteljica malo bolj potrudila in 

stvari tudi spremenila…« (16) 

»…Povedal mi je, naj se obrnem na Gotsko, pač nas bodo naprej usmerjali na Gotski. Ne da bi jaz 

vedela, da je kaj sodeloval…« (7) 
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»…tudi pri angleščini je učiteljica tudi že pred odločbo »šla na roko«. (12) 

»…učiteljica v 4. razredu je bila aktivna, je bila zadovoljna, da sem jo prosila za nasvet in podala 

pobudo za usmerjanja. Na predmetni stopnji so bile težave, pri matematiki, zaradi številskih pred-

stav, časa ji je zmanjkovalo, če ne uspe rešiti, ker ima blokado, ko ne zna naprej…« (4) 

»…Mislim, da bi mogla biti zelo velika, pravzaprav največja, se mi zdi, da je zelo od učitelja odvi-

sno, kako to gre, je pa odvisno tudi od starša, kako vpliva to na učitelja…« (13) 

»…Vloge učitelja nisem zaznala. Povedala mi je, da so jo kontaktirali, da je morala podati mne-

nje, nekaj takega. Kakšnih drugih posebnih detajlov pa ne vem. Drugače pa ne vem, kakšna bi bila 

njena vloga…« (20)

»…Jaz tega ne morem vedeti, kakšna komunikacija je bila med njimi, mislim da je bilo verjetno le 

pisno mnenje…« (24)

»…Jaz papirjev naprej nisem videla. Učiteljica mi je rekla, na štiri oči, če bo šla Anja na matično 

šolo, pa še velikih pisanih črk niso vzeli, no pa je rekla, da ima razlog, da ona že ve, zakaj ne…« (25)

»…meni se zdi, ko sem prebrala ta koncept se je zelo angažirala tudi učiteljica in specialna peda-

goginja iz šole, ko sem brala njeno poročilo, sem ji rekla, da tako konkretnega poročila še ni bilo. 

Dekleta so res dobro opravila to vlogo. Zato najbrž posebne potrebe za specialno pedagoški pregled 

na KUOPP ni bil potreben (opravila je tudi SNAP test, op.)…« (26)

 9.6.5 KAKŠNA JE BILA VAŠA VLOGA PRI TEM?

»…Jaz sem se aktivno ukvarjala s tem, ker sem tudi zadevo sprožila, sem spremljala, kontak-

tirala s šolo, opravili sva vse preglede, prinesla odločbo, s svetovalno službo po odločbi opravila 

pogovor, z razrednikom in svetovalko, mi je predstavila program, kaj bo hči delala, kako bo 

delala, koliko časa ji odločba namenja, kaj ima možnost od prilagoditev. Mislim, da sem kar 

sodelovala.…« (4)

»…Ja, da moram jaz to speljati, to je bil glavni cilj, da bo lažje otroku. Po moje so me upoštevali, 

moje mnenje…« (5)

»…peljati otroka na Gotsko, no spraševali so nas kaj misliva, kaj se da rešiti, tudi nama se je doz-

devalo, pa nisva bila prepričana ali je to to…« (7)

»…Če ne bi nič naredila, se ne bi nič zgodilo. Moja vloga kot starša, zastopnika otrokovih interesov 

je bila pomembna…« (13)

»…Tako kot v življenju, eni smo bolj drugi manj aktivni, enim se to zdi konec sveta, jim je težko 

priznati, da ima otrok težave. Doma smo se veliko pogovarjali o tem. Ko je bilo to določeno, nam je 
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bilo vsem lažje. Imamo težavo, OK, zdaj bomo pa začeli to reševati. In smo začeli razmišljati, kako 

bomo to reševali…« (15)

»…Bistvena, brez starša ni nič, starš je matica vsega, odnos otroka s staršem je bistven, pomembno 

je, da imajo starši posluh do svojega otroka, da ga posluša in da ga sprejme…« (16)

»…Jaz sem morala opisati vsa opažanja, moje mnenje, to je bila moja vloga, da sem vse povedala, 

kot sem spremljala otroka, pa so rekli, da sem kar dobro opazovala otroka…« (17)

»…Ko so bila opravljena testiranja, ni bila prva stvar da bi mu mi razlagali, ti si pa dislektik, hi-

peraktivc, ker se nam to ni zdelo potrebno, smo se odločili, da ko bo sam izrazil interes, mu bomo 

stvari pojasnjevali malo kasneje. Je bila neka zmeda, ko se je srečeval z občutki manjvrednosti. To 

je bil najtežji del, pripraviti ga na vse te zadeve in formalnosti, ki so s temi papirji. Jaz se počutim 

popolnoma neusposobljena za vse to, kar je bilo treba tam noter napisati…« (20)

»…Da sva speljala postopek usmerjanja, še sedaj vrtam…« (22)

»…Vprašanja, kako vidim otroka, mi ni bilo postavljeno. Ker je bilo otrok že v obravnavi, sam 

postopek ni bil tako bistven, ker je bilo že prej vse znano. Moja vloga in vloga moža pa je bila v tem 

da sva se osebno zelo intenzivno angažirala, nisva pustila času, da bi to trajalo…« (24)

»…Jaz sem povedala svoje mnenje, mali ji je šlo branje slabo, sem rekla mogoče pa ji bodo lažje 

pomagali, sam jaz potem ko je prišla na to šolo, smo se s psihologinjo dogovorili, da ne bi hodila k 

njej, je imela lepe ocene, potem pa so mi rekli, da naj to ostane, škoda da bi se to zgubilo, če pa bi 

res potrebovala…« (25)

»…Sem pa poskušala sinu razložiti, kaj se dogaja z njim (je namreč zelo občutljiv) da ni neumen, 

razložila sem mu tudi povezave z možgani, primerjavo z znanimi možmi. Je pa imel tudi velika 

čustven nihanja, z učiteljico smo se srečevali…..V 4. razredu smo se na sestanku dogovorili, kakšne 

so prilagoditve , izrazila sem željo, da se prilagoditve, ki so predlagane tudi upošteva…« (26) 

 9.6.6 KAJ MENITE O VSEBINI STROKOVNEGA MNENJA?

»…nisem podala nobenega ugovora, čeprav sem smatrala, da je ena ura na teden zanjo premalo. 

Ker potrebuje kontinuirano pomoč…« (4)

»…Ja bistveno je vse skupaj, ure pomoči in podaljšan čas, to je ful pomembno za našega otroka…« (5)

»…strokovno mnenje je bilo korektno zapisano, nimam pripomb na to…« (12)

»…so kakšni detajli ko bi se lahko bolj poglobili, načeloma sem zadovoljna…« (13)

»…za šolo pa bi bilo potrebno še bolj vsebinsko opisati, manjkajo pa posledice težav – npr. na otroko-

vo razmišljanje, kako se to kaže. V resnici potem človek vedno znova skuša pojasniti, si vedno malo 
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v precepu –koliko mislijo, da daješ otroku potuho in pri izvajanju odločbe se še vedno pogovarjamo 

o tem kakšne so njegove prilagoditve. Mislim, da so dobra navodila podana na spletni strani Zavoda 

RS za šolstvo, Navodila za delo z otroki s PP, ki so usmerjeni v programe…« (15)

»…Zelo obširno in natančno, nisem imela nobene pripombe…« (16)

»…Bistvo njegovih težav je opisano, sem zadovoljna, te težave so korektno opisane, je mnenje, da 

se mu pomaga v tej smeri. Ne želim, da napreduje le zato, da se ga »rine naprej«, da pokaže svoje 

znanje, da se mu pomaga pri teh specifičnih težavah…« (17) 

»…Mene osebno je celo malo presenetilo v natančnost, v opažanje, kaj je bilo vse zapisano (morda 

zaradi tega, ker so otroka poznali že od prej) Tudi sama sem opazila določene stvari, pa nisem 

znala tako lepo povezati. S strokovnim mnenjem in odločbo sem bila zadovoljna…« (24)

»…Meni je bilo veliko olajšanje , ko smo dobili SM, že po testiranju, ko se je res videlo in skozi SM 

so se vse bojazni in moja razmišljanja, predvidevanja imajo res konkreten rezultat…« (26)

»…Člani komisije so ga dobro opisali, vse je čisto pravilno, to strokovno mnenje bi si morali kon-

kretno, vsak učitelj na predmetni stopnji, ki ga poučuje prebrati…« (27)

 »…V bistvu je dosti izčrpno, je neko ogledalo, ti pokaže neko realno sliko. To se strinjam. Tisto kar 

je mene zmotilo je, da imajo ti otroci dva ekstrema – nekje so ekstremno dobri, nekje pa ekstremno 

slabi in celotno to mnenje in program tega pa je usmerjen na te primanjkljaje, ne pa na močna 

področja…. mnenje je bilo za moje pojme korektno zapisano, nič takega ni bilo noter da bi lahko 

oporekala. Kar me je motilo, da se je program dela le za ta slabši del, za krepitev drugega dela, ki 

ga je potrebno pri teh otrocih bolj poudarjati pa smo starši čisto bosi. Logika in konstrukcijske spo-

sobnosti ima zelo dobro razvite. Kar se mi zdi velika škoda, da ima znanja in talente, ki so v druži 

pogrešani in iskani, pa se ga v šoli in družbi to ne bo spodbujalo – tak talent je v družbi drugače 

iskan, ne bo se pa spodbujal. Prezre se lahko takšnega otroka…. V tem šolskem sistemu, razen pri 

LV, se ne more s tem svojim talentom ne more izkazati. Tu manjka tudi v strokovnem mnenju ta 

opis. V bistvu ta kompenzacijski model pri njem manjka. To pa temelji le na tem, da starši to spod-

bujamo z določenimi tehničnimi, računalniškimi in modelarskimi delavnicami. V šoli pa to sploh 

ni prepoznano, prepoznana je le ta negativna plat…« (20)

«… jaz mislim, da je bilo to že v šoli opaženo, glede te pomoči, da bi se lahko pri marsikateremu otro-

ku učitelji bolj potrudili, da bi z njim več delali. Menim, da hči ne bi potrebovala usmeritve…« (25)
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 9.6.7 MNENJE KATEREGA STROKOVNJAKA JE BILO PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ 

KORISTNO OZ. OD KATEREGA STROKOVNJAKA, ČLANA KUOPP STE DOBILI 

NAJVEČ KORISTNIH INFORMACIJ IN NA KAJ SO SE NANAŠALE?

»…od specialnega in rehabilitacijskega pedagoga…« (4, 7, 15, 16, 17)

»…od psihologa…« (13, 15, 16, 26)

»…od specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in psihologa…« (5, 24)

»…od vseh treh…« (12, 27)

»…od nobenega, vse so preveč splošne…« (25)

»…od logopeda…« (15)

»…od strokovnjaka iz zunanje ustanove…« (22)

NA KAJ SO SE INFORMACIJE NANAŠALE?

»…pri specialnem pedagogu sem dobila veliko vsakodnevnih koristnih napotkov, ki se jih poskuša-

mo bolj ali manj držati. Kakšna družina pač smo, če je mama neorganizirana, se ne držimo vsega 

tega, je veliko nedoslednosti, sama pogosto vsega ne zmorem…« (16)

»…ja, kam naj se obrnem, kako naj vsaj približno delam, da bo mojemu sinu boljše z učenjem…« (7)

»…jaz bom rekla, da kar od vseh (članov KUOPP, op.) Vsi so mi odgovorili na vsa vprašanja, mi 

svetovali, katera knjiga in kaj naj preberem, da si bom ustvarila svoje mnenje…« (12)

»…konkretno je povedala, kakšne so težave deklice, ni olepševala stanja, nismo se šli miš maša, zelo 

konkretno…« (24) 

 9.6.8 KAKO SE JE SPREMENIL NAČIN DEL UČITELJA Z OTROKOM PO USMERITVI? (KO 

JE OTROK DOBIL ODLOČBO)

»…mislim, da se je spremenil način dela. Tudi pri matematiki. Odzivnost mislim da je ustrezna. 

Malo težav je npr. pri angleščini, ko bi ji mogoče namesto ustnega preverjanja bilo lažje rešiti ka-

kšno stvar v pisni obliki, namesto v ustni, ker se ona lažje koncentrira in umiri…« (4)

»…Ja, itak je bila. Majčken ga je drugače v razredu obravnavala. Je on hude jeze, se bo zapru vase 

in ne bo hotel nič več, ga je lepo prebrala. Je ga pol še opozorila, ali si zapisal, kaj imaš še za domačo 

nalogo, ga je opozorila, ja spremenila je tudi sedežni red, imela ga je bolj ospredje, da ga je imela 

bolj pred sabo. Pri ocenjevanju mu je podaljšala čas, ja ima tudi tisto za poštevanko, tabelco, mu je 

dovolila, da jo ima. To mu je bilo koristno…« (5)
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»…V lanskem letu se je proti koncu leta poznala očitna in vidna sprememba. Pohvalna. V tem 

šolskem letu, v 3. razredu pa je zgodba povsem druga. Presrečna sem, prezadovoljna, napredek je 

velik. Učiteljica vse upošteva, to je tako timsko delo žensk, ko vemo kaj delamo – mene, učiteljice in 

specialne pedagoginje. Si delimo informacije, pogosto vprašam specialnega pedagoga, kaj bi še lahko, 

tudi sama sem precej inovativna, ker vem, da rada poje, poskušam pri poštevanki upoštevat…« (16)

»…usmeritev ni vplivala na delo z otrokom, saj so v šoli delali že prej…« (12, 13, 15, 22)

»…Spremembe nisem zaznala, ponovno smo morali v šolo, kaj zdaj je, kaj se dogaja, zakaj se čaka, 

v poletnem času je dobila odločba, pred 1. Septembrom, pa je bil že oktober, pa se ni še nič zgodilo. 

Zato sva midva urgirala. Zame ko je bilo napisano, da ima 3 ure pomoči, sem razmišljala, da to 

pomeni pouk in 3 ure. To pomeni, da jo vzamejo od matematike in ji posebej pomaga. To zame ni 

DSP, ker gre iz razreda in ji manjka nato snov, ki jo jemljejo v razredu. Meni je tule malo zmešnjave 

in tega principa ne odobravam…« (24)

»…odločbo je dobil v 5. razredu, prav pred kratkim. Učiteljica je bila s tem seznanjena in je že pri-

lagajala, toliko kot je lahko,…« (17) 

»…jaz osebno ne, je pa Anja, se je pritoževala, ker je imela olajšave. Če je namesto 53 napisala 35 

jo je učiteljica vprašala, pa je rekla, da to ni pravično, da želi tako kot vsi ostali. Tudi spraševanja v 

naprej ni potrebno napovedati, torej ostane tako, kot da ne bi imela usmeritve…« (25) 

 9.6.9 SO SE VAŠA PRIČAKOVANJA OD USMERITVE OTROKA URESNIČILA?

»…Nisem imela nekih pretiranih pričakovanj. To je v bistvu en papir, ki daje učitelju neke smernice 

za delo, da bi jaz kaj veliko od tega pričakovala, pa nisem. Vsi ga skušamo na svoj način upora-

bljati…«(15)

»…Ne, zato še zdaj vrtam, ne zato ker jaz zdaj ne vem, kakšne so možne prilagoditve pri kontrolni 

nalogi. Pa kljub tem prilagoditvam ni uspešna…« (22) 

»…Razočarana nisem, zadovoljna sem s postopkom, ki smo ga speljali do konca, zadovoljna sem s pri-

lagoditvami, pomanjkljivosti pa vidim v tem, da bi se s tem lahko ukvarjal učitelj. Npr. nekdo ki preda-

va angleščino, matematiko, mislim, da bi bilo bolje, če bi z njo delal učitelj, da bi imela občutek kot da 

hodi na inštrukcijo, lahko vpraša, vadi ali učitelj dotičnega predmeta, ne pa specialni pedagog…« (4) 

»…saj pravim, tisti podaljšan čas, pa pristop učitelja, tudi…« (5) 

»…hči ima zelo kratke čas odločbo, konkretnih rezultatov niti ne vidim, recimo da ja, da sem želela 

to formalno potrditev, ker pač to šteje…« (13)

»…jaz bi rekla, da bom to lahko rekla, kakšen je rezultat dodatne strokovne pomoči. To da je bil 
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otrok prepoznan kot OPP pa je bilo v skladu z mojimi pričakovanji…« (17) 

»…da, pričakovala sem, da jo bodo razumeli in spoštovali njeno drugačnost, da ne more biti hitrej-

ša, da je njena grafomotorika takšna kot je, da škarje težko drži, tisoč in ena stvar, ki jo je zaznati 

pri Petji in da spodbujajo njene potenciale…« (16) 

»…Ja, v veliki meri so se. Jaz sem čutila razbremenitev, tudi Blaž zelo napreduje,…« (26) 

»…Mogoče sem si bolj idealno zamislila to celotno zadeva. Jaz sem mislila, da je ta stvar bolj ce-

lovita, da potekajo zadeve ne samo kako bo dobil oceno, kako bo izdelal razred. Morda tudi bolj 

spodbujanje na močnih področjih in nekako s tem bolj celovito in da bo v življenju res nekaj dose-

gel, ne samo končal šolo. Sedaj se mi zdi, da je to bolj usmerjeno v to, kako naj naredi to osnovno 

šolo, potem pa bomo že videli kako naprej. Jaz pa sem pričakovala, da bo to bolj celostno…« (20)

 9.6.10 MENITE DA BI MORAL OTROKOV UČITELJ AKTIVNO SODELOVATI V POSTOPKU 

USMERJANJA?

»…da, aktivno sodelovanje učitelja je pomembno…« (4, 5, 7, 13, 17, 20, 22, 24, 26, 27)

»…odvisno od učitelja in njegovega zaznavanja težav…« (12, 16)

»…da, oba učitelja, tudi učitelj v podaljšanem bivanju…« (27)

»…učitelji, ki učijo v OŠ nimajo dovolj znanj na tem področju…« (15)

»…da, čeprav je lahko učiteljevo mnenje subjektivno…« (20)

ZAKAJ? PROSIM POJASNITE?

»…po mojem da ja, ker otroka dobro pozna…« (5)

»….ker učitelj točno to ve, kar midva starša trdiva, da je to res. Tudi za učitelja bi bilo to koristno, tudi 

učitelju bi bilo lažje. Če kakšno mnenje še učitelj sliši, bi bilo lažje, tudi za člane bi bilo koristno…« (7)

»…menim, da bi bilo to fino, to je sicer dodatno breme učitelja, pri bolj aktivni vlogi v tem procesu 

bi bilo to tudi za učitelja koristno, mogoče ravno iz tega stališča, vsi tisti učitelji, ki so pri stvari 

sami poskrbijo za to, tisti, ki pa so zato tukaj, bi pa mu bila vsaka taka stvar odveč, koristila pa bi 

mu. Na šoli imajo mlad kader, mlade učiteljice, nekaj je tistih, ki so učile tudi mene, pa so se bistve-

no spremenile. Najbrž pa nekaj takšnih, ki so tu le za številko…« (22)

»…Absolutno, takoj, na začetku, s pozicije iskanja rešitev. V mojem idealnem svetu bi učitelj lahko 

doprinesel kaj tudi članom komisije…« (24)

»…Učitelj je vseeno malo bolj objektiven kot starši, šolsko delo z vidika učitelja bi bilo zanimivo 

podati tudi članom KUOPP. Ne vem sicer, kako bi to organizacijsko to uredili, bi pa bilo zanimivo. 
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Velikokrat je mnenje učitelja spregledano, kar ni prav. Tudi učitelj bi lahko dobil nekaj več povra-

tnih informacij s strani članov KUOPP…« (26)

»…Bilo bi smiselno, če bi učitelji kasneje to kar komisija predlaga to tudi upoštevali. Lani je to bilo 

v redu, letos pa le posamezni učitelji, velika večina pa ne…« (27)

»…To je odvisno od odnosa učitelja do tega področja, koliko otrok ima v razredu, da je v razredu 

30 otrok v razredu, res težko dela, ker danes so otroci na žalost preveč razpuščeni, si dovolijo vse, 

posledično pride do situacij, ki niso ustrezne. Potem motijo celotni razred. Menim, da učitelj, ki ne 

opazi težav otroka ni ustrezno usposobljen za to delo. Kar nekaj učiteljev na naših šolah ne zazna-

va tega, nimajo tega čuta, premalo imajo teh znanj, da bi lahko bili kompetentni na tem področju 

in enakovredno delali v komisiji s člani. Odvisno je torej od učitelja do učitelja, vsak ni temu na-

klonjen. Nekateri učitelji si vzamejo čas, nekateri pa ne, kot v vsakem poklicu so razlike. Možno da 

je otrokov učitelji aktiven v usmerjanju, ni pa nujno, odvisno je to od učitelja in njegovega zazna-

vanja. Jaz sem imela srečo, da je učiteljica to zaznala, da je temu naklonjena, je temu primeru. Če 

pa učitelj tega ne zaznava, ni temu naklonjen, pa mislim, da ne…« (12)

»…Zato ker kar nekaj časa preživi s tem otrokom in ga bolj pozna kot vsi ostali člani v komisiji. 

Učitelji če bi bil poleg, ko se neka stvar gradi, ti je to bolj lastno, ti je bližje in bolj si odgovoren do 

tega izvajanja…« (16)

»…Jaz mislim, da učitelji, ki učijo v OŠ nimajo dovolj izobrazbe na tem področju. Manjka jim 

strokovna usposobljenost. V resnici to ni nič slabega, ta proces poučevanja se stalno spreminja, ko 

stopaš po poklicni poti, je vedno čas, da si stvari pogledaš. Včasih sem imela občutek da so strokov-

njaki psihologi, defektologi v tem videli problem, učitelj pa tega niso zaznavali. Kar pa menijo, da 

jim enostavno tukaj manjkajo znanja. Dokler jim bodo ta znanja manjkala, bi bilo zelo narobe, da 

bi otroka iz te usmeritve izključili, to pa bi bilo zelo narobe…« (15)

»…Jaz mislim, da bi moral sodelovati, čeprav še vedno so učitelji, ki teh težav ne opazijo. Mislim, 

da bi bilo dobro, da učitelj poda svoja opažanja, ki jih v pisni dokumentaciji ne more tako široko 

obrazložiti, niti ne ve, kako bi jih formuliral. Učitelj je vsak dan z otrokom, pri že višjih razredih, 

ko se opazijo težave. Ni nujno, da jih opazijo učitelji od začetka, mogoče niso tako seznanjeni 

s temi težavami (različnimi) zame kot laika je disleksija ko sem se začela zanimati, zakaj ima 

te težave, sem po pregledu interneta, šla sem v knjižnico, prišla do zaključka. Morda bi učitelji 

morali imeti dodatno izobraževanje, da bi jim pokazali kakšne so te težave, da bi jih prej pre-

poznali. So tudi starši, ki tega ne opazijo. Največkrat mislijo, da so ti otroci leni, da se jim ne da 

brati, ipd…«(17)

»…V okviru šole naredijo podrobno obravnavo otroka (SRP, učitelj) potem se otrok da na KUOPP, 

ljudje, ki imajo enako izobrazbo, enake papirje, otroka ne poznajo, pa ne verjamem, da so rezul-
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tati vedno taki, da bi pokazali realno sliko - s čim ima otrok težave. Moje mnenje je, da mora biti 

pomen učiteljevega razmišljanja (SRP) v šoli večja…« (26)

»…Ker bi se na tak način lažje spopadal s težavami, ki jih ima otrok tudi on s svoje strani in otroku 

omogočil lažje napredovanje pri določenem gradivu…« (4)

»…Ker je največ z njim. Z njim je toliko časa, kot jaz. Ona ga vidi v nekem okolju, ki ga jaz ne, ne 

vidim, kako ona funkcionira v šoli, zato je namen da pove, kako ga on vidi. Mislim, da bi lahko 

bila usmeritev bolj kvalitetna, ker bi učiteljica posebej predlagala ukrepe, ki izhajajo iz dejanskega 

stanja delovanja učenca v razredu. Če bi bil kot član komisije, je vprašanje kaj bi se zgodilo, saj 

veste učitelji so ljudje, eni so strokovni, morda bi bili tu zadaj lahko tudi drugi interesi, vsekakor 

bi bilo pomembno, da bi sodelovali, da bi podali mnenje, če pa bi bili kot člani komisije, pa morda 

celo ne. Učitelj pozna sorojence, pozna okolje, morda pozna več subjektivnih informacij, ki bi lahko 

vplivale na objektivnost usmeritve…« (13)

»…Zato ker učitelj veliko časa, vsak dan živi z otrokom, se s tem ubada. Učitelji v nižjih razrednih 

so nepripravljeni na te stvari, ……ne znajo tega integrirati v razred, ne znajo to v razredih tako 

urediti, da ne bi bilo socialne izključenosti, da bi tudi drugi otroci to razumeli. Jaz to verjamem, 

da je obojestransko zahtevna zadeva, in te integracije tega v razredu, to je tudi ena izmed stvari, 

pri katerih bi tudi učitelj potreboval strokovno pomoč. Tukaj bi morda bila priložnost, da bi dobil 

to povratno informacijo nazaj, da bi znal bolj povezovati in integrirati ta del v razred. To socialno 

vključevanje, kar je bistvo inkluzije. Učitelj bi morda z aktivnejšo vlogo uresničeval inkluzijo in 

socialno vključenost in to speljeval z otroki v razredu. Kot pa da dobi papir, kot recept. Prav ta in-

tegracija v razred je ena izmed stvari, ki je nedorečena. To sem sprožila v razredu, sem predlagala, 

da se to predstavi ostalim otrokom v razredu, da bi to drugače razumeli. Starši ostalih otrok pa 

niso bili tako navdušeni…. Za moje pojme bi moral biti nek program, ko se učitelju res pomaga to 

zadevo speljati v razredu. Če bi komisija nadgradila svoje delo tudi s tem, da bi to skomunicirala 

z učitelji, pedagogom in starši bi bila sigurno nadgradnja tega. Predvsem da se poudari še to, da je 

potrebno to reševati na tak način, kot je tudi tu določeno, da se je potrebno usmeriti tudi na močna 

področja…« (20) 
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 9.7 SKUPINA A2 – UČITELJI

 9.7.1 KAKO STE DELALI Z OTROKOM V RAZREDU PRED USMERITVIJO?

»…Ko sem spoznala, da ima velike težave na področju izgovorjave in izražanja, sem mu posvetila 

več časa, da sva se pogovarjala, mogoče že zjutraj, pred ali po pouku, med poukom je včasih dobil 

več časa, da je povedal, da je izrazil kar je želel, dala sem ga v prvo vrsto sedet, da je bil bližje meni, 

da se ga lahko usmerjala…« (3, 10, 19)

»…Pri športni sem ji malo prilagodila, je naredila pri premetu vstran več poskokov, pri tehniki sem 

ji kakšno stvar pridržala…« (9)

»…Ne, dobila sem učenca z odločbo, in sem na tem gradila,…« (2, 6, 14-U2)

»…Deklica je prišla v šolo z odločbo o usmeritvi.., ker je imela odločbo že iz vrtca je sledil skupni 

sestanek z vsem osebjem, z logopedinjo in SRP, kakšen program bo sledil, kaj bo potrebovala. Tako 

da smo začeli že z DSP pri logopedinji, tako je vse do sedaj…« (21)

 9.7.2 KATERE TEŽAVE STE OPAZILI PRI OTROKU, DA STE STARŠEM SVETOVALI 

DODATNO OBRAVNAVO IN KASNEJE USMERITEV?

»…Ja, kot sem rekla, predvsem na področju številskih predstav so največje težave, tudi na bralno 

napisovalnem področju,…« (6)

»…ogromno težav pri pisanju, tudi na govornem področju, govori pretežno v pogovornem jeziku, 

težko prikliče besede, tudi piše v pogovornem jeziku, spušča črke, zlasti na koncu besede večkrat 

manjka zadnja beseda, pomnjenje, sedaj ko imamo pisno množenje si pomaga s tablico. To pisno, 

govorno področje, pomnjenje, priklic besed, …..skratka velik nabor težav…«(14) 

»…Grafomotorika, risanje, barvanje, kako se je znašla v prostoru in na papirju, številske pred-

stave, tukaj ima največ težav. Ni mogla verbalizirati in hkrati šteti (koordinacija in zaznavanje 

številskih predstav)…« (3)

»…Ja, to je v bistvu njena artikulacija glasu R, ki ga še ni uspela osvojiti. Učenka govori nosalno, 

to se opazi, še vedno, požira šumnike, glasu »r« pa še ni…« (21)

»…Naša logopedinja vedno v naredi v prvem razredu govorno jezikovni test in je ugotovila, da pod 

nujno rabi logopeda. Jaz sem se absolutno strinjala, tretji teden v septembru sem starša povabila 

in sta takoj pristala na to,…«(3)
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»…koncentracija in pozornost – izredno odkrenljiva, moteči so bili šumi, otrok je potreboval svoj 

zasebni kotiček,…« (19)

»…jaz niti nisem opazila težav, zdela se mi je dosti inteligentna punčka, najhuje je, da ni imela 

interesa…« (10)

 »…sama sem menila, da se bo to uredilo, ker je imela fizioterapijo…« (9) 

»…jaz je takrat nisem predlagala za usmerjanje, pobudo je dala mamica. Jaz sem se seveda stri-

njala, zadeva ji lahko samo koristi, nisem pa bila jaz tista, ki bi se mi zdelo to takrat nujno…« (14)

 9.7.3 OPIŠITE KAKO JE POTEKAL POSTOPEK USMERJANJA OTROKA, KI GA 

POUČUJETE?

»…Starši so me na govorili uri seznanili, da bodo podali predlog. Svetovalna služba jim je dala 

obrazce, ki so jih izpolnili…« (9)

»…Pobudnik usmerjanja se bila jaz. Starša sta pripovedovala kako potekajo obravnave v zdra-

vstvenem domu, v šoli pa imamo postopek – najprej pomoč pri pouku, potem pa dopolnilni pouk, 

potem pa hkrati sem se posvetovala z našima specialnima pedagoginjama…« (23)

»…V postopku usmerjanja nisem sodelovala…« (2) 

»…Razredničarka iz prvega oz. drugega razreda je bila udeležena v postopku usmerjanja…« (6) 

»…Jaz sem mogla sodelovati pri poročilu, pa za zdravnika in za psihologa sem morala oddati poro-

čilo. Enako za CSD, kjer sva pripravili poročilo skupaj s psihologinjo. Jaz sem sodelovala s KUOPP 

bolj na pisni ravni…« (10) 

  V KATERIH DELIH POSTOPKA USMERJANJA STE VI SODELOVALI?

»…iz dokumentacije je razvidno, da sem zapisala poročilo v obliki izvirnega dela pomoči,…« (6)

»…Sodelovala sem pisno, pa kar je bilo s starši…« (3)

»…Jaz sem ogromno poročil pisala za zdravnico in psihologinjo, izredno zahteven test, v angleščini 

poznavanja otroka na vseh področjih. Isti test je dobila tudi mama, pa sva se pogovarjali, pa sva 

obe odgovarjali enako. To je bilo v procesu njegove obravnave. Mislim, da je bila to psihologinja, ki 

je z menoj kontaktirala po e-pošti. Potem pa sem reševala še vprašalnik. Po navadi učitelj napiše 

mnenje, poleg tega pa smo pisali še vse te obrazložitve…« (19) 

»…nihče od komisije me ni poklical…« (9)

»…V postopek usmerjanja jaz nisem bila vpeta, nisem sodelovala, niti ne morem dati mne-

nja…«(14) 
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 9.9.8 KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O POSTOPKU USMERJANJA OTROKA, KI GA 

POUČUJETE?

»…Deček je zelo motiviran, je edini z odločbo v razredu, tako da je to zelo velika prednost. Zelo je 

motiviran,…« (6) 

»…Zanjo je to nujno potrebno, ona je deklica za katero je usmeritev nujno potrebna, ne bi zmogla 

delati, glede na težave, kolikor jih ima,…« (14)

»…Ja postopek je bil ustrezen in potreben…« (23)

»…Menim da je postopek za učenca potekal prepočasi…« (3)

»…Jaz bi že prilagajala, če rečem zase, ne morem pa trditi kako je na višji stopnji pri večih predme-

tih (likovni, tehnika, matematika) Morda je bilo smiselno usmerjanje za naprej…« (9)

»…Meni se zdi, da za učenko ne bi bila potrebna usmeritev, potrebovala bi bolj urejen ritem, red 

doma, je pesimistična, ...pogosto se je doma zaprla v sobo in »nabijala muziko…« (10)

 9.9.9 KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O VAŠEM SODELOVANJU V POSTOPKU 

USMERJANJA? 

»…V postopku usmerjanja učenca nisem sodelovala…« (2, 10, 14, 21)

»…Ker nisem bila aktivno soudeležena mnenja na splošno o postopku ne morem podati…« (3)

»…V postopku usmerjanju nisem sodelovala…« (6)

»…Menim, da ima učitelj zelo veliko vlogo, s tem, da opazi otroka, ki potrebuje pomoč. Lahko bi 

ga spregledal. Če se učitelj ne zavzame in ne sodeluje s starši, verjetno marsikje pride do tega že 

prepozno. To so stvari, učitelj se mora zavzeti, staršem ni lahko sporočati, da ni napredka, doma 

delajo, ker še vedno ni napredka, kaj bomo še naredili, je vloga velika, da učitelj sproži postopek 

naprej. Ti si z otrokom cel dan in noben specialna pedagoginja ne more vedeti, če je učitelj na to ne 

opozori. Učitelj se posvetuje z njima, s pedagoškim vodjem in predlaga, da gre po vseh teh korakih, 

ki so predvideni. Če bi malo zaspali in ne bi bili vztrajni, bi se postopek zavlekel…« (23) 

»…Mislim, da je bilo dovolj, ker ni bilo kaj več, kakšne hujše učne težave. Tukaj v bistvu težav ni 

bilo, le prilagoditve pri fizičnih dejavnostih…« (9)
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 9.9.10 KAKŠNA SO BILA VAŠA PRIČAKOVANJA OD POSTOPKA USMERJANJA OTROKA?

 »…Predvsem kakšne konkretne napotke, kako pri določenih težavah ravnat, kako usmerjat, da bo 

on lahko bolje delal…« (2)

»…mogoče več navodil, kako delati s takim otrokom, tiste stvari, ki so bile napisane sem jaz že kar 

sama po sebi naredila. Logično se mi zdi, da takšnega otroka dam k sebi, ga dam naprej sedet, da 

ga imam skoz na očeh, takemu otroku že v očeh vidiš, kje smo, da ga lahko spremljaš, ga sprašuješ. 

Mogoče še kakšna navodila več…« (3) 

»…Mogoče kakšen nasvet, kako še delati, določeni strokovnjaki ga vidijo še iz drugega stališča, ker 

jaz nisem strokovnjak s področja defektologije, ali pač česa takega, dejansko tudi nasvete od vseh 

strokovnjakov. Vedno si odločbo o usmerjanju preberem, da vidim, kaj so svetovali, kaj so dognali 

iz bolj strokovnega stališča, ker jaz to vidim bolj laično…« (14) 

 9.7.7 KAJ STE PRIČAKOVALI OD ODLOČBE O USMERITVI, KAJ DA BO V ODLOČBI 

NAPISANO?

 »…Želela bi, da bi konkretno pisalo do kdaj so kakšni pripomočki dovoljeni in v kakšni meri so 

dovoljeni. Kljub vsemu ta ocena najbrž ni tako realna kot od ostalih. Želela bi si da bi bilo bolj 

konkretizirano. Da se tisto področje, kjer ima otrok težave bolj natančno razdela. Ker je otrok zelo 

motiviran, dobro dela, s starši dobro sodelujemo…« (2, 3, 6) 

»…Določene prilagoditve, podaljšan čas, prilagoditve glede težjih vaj pri športni vzgoji, da se mor-

da nadomesti z drugimi vajami, prilagodi vaje, ki jih samo zaradi roke ne more narediti, da se da 

drugačne naloge, da se dože iste cilje…« (9) 

»…Odločba je pomembna v toliko, kolikor otrok dobi tistih 5 ure kolikor pač jih…« (14) 

»…Odločba je zame le neka formalna potrditev…« (23) 

»…Nič posebnega…« (10, 21)

 9.7.8 KAJ SE JE OD TEH PRIČAKOVANJ URESNIČILO?

»…Naš predlog so upoštevali, tako da so se pričakovanja glede tega uresničila…« (9, 19)

»…Formalna potrditev mojega dela…«(23)

»…Odločba mi je prinesla to, da sem vse še bolj premišljeno in resno zastavila, da še več premi-
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šljujem o metodah in oblikah dela z deklico, v novi odločbi/mnenju je na novo pisalo, da naj ima 

prilagoditve pri domačem branju, tega prej ni bilo…« (14- U2)

»…Mislim, da je to velika vloga naše specialne pedagoginje, da ona to dobro predstavi, tudi se veli-

ko pogovarjava, sodelujeva in usklajujeva. To kar jaz opazim pri urah ji povem, tako da to potem 

ona posreduje staršem, da vplivava na starše, kako delati doma z otrokom, to je podpora, starši to 

zelo zares vzamejo, doma več delajo, napredek je že opazen. To je bistveno…« (2) 

 9.7.9 KAKO STE SPREMENILI VAŠE DELO Z UČENCEM V RAZREDU, KO JE BILA IZDANA 

ODLOČBA O USMERITVI?

»…Naš predlog so upoštevali, tako da so se pričakovanja glede tega uresničila…« (9, 19)

»…Formalna potrditev mojega dela…« (23)

»…Odločba mi je prinesla to, da sem vse še bolj premišljeno in resno zastavila, da še več premi-

šljujem o metodah in oblikah dela z deklico, v novi odločbi/mnenju je na novo pisalo, da naj ima 

prilagoditve pri domačem branju, tega prej ni bilo…« (14- U2)

»…Mislim, da je to velika vloga naše specialne pedagoginje, da ona to dobro predstavi, tudi se veli-

ko pogovarjava, sodelujeva in usklajujeva. To kar jaz opazim pri urah ji povem, tako da to potem 

ona posreduje staršem, da vplivava na starše, kako delati doma z otrokom, to je podpora, starši to 

zelo zares vzamejo, doma več delajo, napredek je že opazen. To je bistveno…« (2) 

 9.7.10 KAKO BI MORALA BITI OBLIKOVANA VSEBINA STROKOVNEGA MNENJA, DA BI 

VAM POMAGALA PRI NEPOSREDNEM DELU V RAZREDU?

»…Strokovno mnenje je potrditev opažanj, se pa držimo zapisanega…« (9)

»…V glavnem je potrditev, ki jo sumim pri sebi, no drugače je nekaj strokovnih izrazov, sicer pa to, 

kar jaz še sicer opažam pri svojem delu. To potrdi moja opažanja v razredu…« (14)

»…kar sem imela priliko to prebrati, sem imela občutek da je bil zapisano pri vseh otrocih približno 

enako, pa ne opis otrokovih težav, temveč prilagoditve. Morda bi bilo tu potrebno kaj bolj podrobno 

zapisati, ker mi le nismo strokovnjaki na tem področju…« (10)

»…Meni se zdi, če so prilagoditve, učna pomoč se mi zdi, da se lepo znajdem iz strokovnega mne-

nja…« (10- U2) 

»…Da bi meni pomagalo, bi želela prav konkretne rezultate, otroci so testirani in da bi imela jaz 
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bolj konkretne rezultate, ker v bistvu jaz sama ugotavljam sproti kakšne težave se pojavljajo, v 

odločbi dobiš splošne usmeritve, konkretne težave pa ti sam ugotavljaš kar je tudi v redu, ker nisi 

obremenjen z zgodbo od prej, lahko so tudi izzvenele, sčasoma, odkar je bila odločba spisana. Če si 

nov učitelj rabiš nekaj časa, da vidiš, kje je učenec. Morda bi bilo lažje, če bi jaz vedela, kakšni so 

rezultati testiranj…« (6)

»…Da je napisano bolj preprosto, da učitelj hitro razbere in da je to jasno tudi staršem, ki imajo ve-

lika pričakovanja, sploh ko je otrok takole, starši čutijo še večjo nemoč (starši Marka so rekli, midva 

sva na koncu) ….Morda podatkov iz zdravstvenega kartona šola praviloma ne rabi, ….čeprav so v 

določenih primerih pomembne (prometna nesreča, izguba kakšnega člana v družini, ….)…« (19)

»…Morda je to bolj aktualno za tistega, ki bo z njo delal, ne pa zame, ki sem jo spremljala ves ta 

čas. Prilagoditve izvedbe programa, pripomočki, to smo mi že imeli, saj je cilj, da se otrok nekaj 

nauči ne pa da zahtevaš od njega nekaj kar ni sposoben…« (23) 

»…Njena vsebina mi pomaga. Ni pa nujno, da pri drugih otrocih. Ja, pri drugih se mi strokovna 

mnenja ne skladajo z realnostjo, ki je v razredu…« (21)

 9.7.11 MNENJE KATEREGA ČLANA KUOPP JE ZA VAS KLJUČNO PRI USMERITVI 

OTROKA IN VAM TUDI NAJBOLJ KORISTI ZA DELO? ZAKAJ?

»…specialni pedagog…« (2, 6-U2, 9, 10-U2, 14, 21, 23)

»…psiholog, zaradi psiholoških testiranj ali ocene socialnega vključenosti otroka v razred, stigma-

tizacije otroka…« (6, 10)

»…logoped za težave na govorno-jezikovnem področju…« (3)

»…zdravnik, zaradi opisa zdravstvenih težav…« (10)

»…pomembni so vsi trije člani, učitelj potrebuje celostno informacijo o otroku…« (19)

  ZAKAJ?

»…ja, vsak ima svojo vlogo, na svojem področju, zame konkretno specialna pedagoginja…« (2)

»…specialni pedagog pa mislim, da je najbolj sposoben za prepoznavanje in konkretiziranje učnih 

težav…« (6, 6-U2 )

»…zato ker pozna dejavnosti, katere bo otrok zmogel, dejavnosti učnega procesa…« (9)

»…ker nam je najbližji, podobno gleda kot mi na otroka in vidi kje so tisti primanjkljaji in kje je 

potrebno otroku pomagati…« (10-U2 )

»…ker mi dejansko njegovo mnenje in navodila v šoli lahko največ pomagajo,…«(14)
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»…Specialni pedagogi se mi zdi da otroka jemljejo tako, kot da imajo samo enega. Imajo drugačno 

predstavo in svoj pogled, kot ti ki imaš 30 otrok, oni pa le enega. Naša mnenja se pogosto krešejo. 

Imajo visoka pričakovanja od nas, tekom šolanja mi nismo tako izobraženi, se moramo še sami 

izobraževati…« (10)

 9.7.12 KATERE INFORMACIJE O OTROKU BI ŽELELI IZVEDETI, DA BI LAHKO BOLJE 

DELALI V RAZREDU?

»…katera področja so tista, na katerih ima težave,npr. matematika, če je težava pri logiki. Jaz otro-

ka dva meseca spoznavam, morda področja, kjer ima otrok težave. Tudi močna področja otroka. 

Tudi to je potrebno razvijati…« (2, 3)

»…Informacije že prej, preden otroka dobiš, mogoče pa s strani strokovnjakov, ki otroka že obrav-

navajo bi bilo zelo dobrodošlo strokovno mnenje, ki sem ga čez eno leto dobila torej takrat, ko sem 

deklico že sprejela v 1. razredu…« (23)

»…Bi si pa želela, da bi imela z zunanjo strokovno delavko jaz razgovor z njo. Oziroma, da se pri 

odločbah vsi dobimo vsaj enkrat skupaj s člani komisij, to pogrešam…« (21)

»…vpogled v otrokovo vsakodnevno življenje, v družino in odnose med njimi, zdravstvene poseb-

nosti iz otroštva, odnos mame in očeta,…« (10)

»…prilagoditve, do kdaj naj jih učitelj upošteva, umestitev prilagoditev v obrazložitev in njihov 

pomen…« (6) 

»…močna področja, da lahko učitelj gradi naprej tam, kjer je otrok uspešen…« (9)

»…splošne usmeritve s strani članov KUOPP, ki se tičejo prilagoditev. Za specifične rešitve je odgo-

voren učitelj…« (14)

»…Opis vaj, ki naj jih dela učitelj z otrokom, da bo uspešnejši pri delu…« (6-U2)

»…informacije od staršev, od prejšnjega razrednika, pa posebej še mnenje vrtca…« (2)

»…čustveni odziv otroka na šolske situacije, usmeritev učitelju na to ni dala odgovora…« (19)

  ZAKAJ?

»…Zaradi podajanja neposrednih informacij…« (9) 

»…Morda močna področja, na katerih je otrok uspešen, da lahko gradimo naprej…« (21)
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 9.7.13 KATERI ČLAN KUOPP JE ZA VAS KLJUČEN PRI USMERITVI?

»…specialni pedagog…« (2, 3, 6, 9, 10, 14, 23) 

»…odvisno od vrste otrokovih težav…« (10)

»…zdravnik…« (19)

»…specialni pedagog in logoped: oba sta na šoli, imata stik z učitelji in celostni vpogled…« (21)

 9.7.14 KAKŠNA NAJ BI BILA PO VAŠEM MNENJU VLOGA UČITELJA V KUOPP?

»…Jaz mislim, da je kar velika vloga, konec koncev učitelj največ ve o otroku, največ časa ga vidi v 

vseh različnih situacijah, celostni vpogled ima na otroka. Predvsem za usmerjanje, naprej se mi zdi 

njegova vloga najpomembnejša, tako da bi se morala upoštevati, da pove, kako otrok funkcionira, kje 

so potrebne usmeritve v socialni smeri, potem učno, to je neka podlaga zdravnik, psiholog, spec. pe-

dagog, potem pa pride učitelj, ki pove kako se je dogajalo in se potem naredi mnenje za naprej…« (6) 

»…da učitelj zapiše mnenje, odzivnost v šoli, kako se otrok odziva v skupini, otroci so v skupini 

drugačni, otroci pridejo že zelo zgodaj v šolo in so v šoli dalj časa, to je za otroke tudi pritisk, zato 

otroci s težavami to stisko občutijo še drugače. Tako da lahko te stvari, stiske otroka učitelj še drugače 

prepozna. Npr. specifične težave ki se opazijo pri delu v razredu ali v podaljšanem bivanju…« (19)

»…da bi bilo pomembno mnenje, ki ga jaz opažam dnevno, da bi dala poročilo na eno ocenjevalno 

obdobje (maj se mi zdi prehitro) in da bi iz tega učiteljevega poročila izhajali iz mojega poročila, 

morda kaj jaz ne vidim, zato bi potrebovala zraven še drug strokovni vidik. Vidim se v bolj aktivni 

vlogi…« (21)

»…meni se zdi, da je vloga učitelja zelo pomembna, zlasti zato, ker vsi ti zdravniki specialisti, pa 

klinična psihologinja iz zdravstvenega doma nimajo dobrega vpogleda v šolske zadeve, v predme-

tnik, v učni načrt, v cilje, zato lahko včasih zgolj iz nevednosti, ker ne morejo poznati stvari »zelo 

mimo vsekajo…« (14)

»…v bistvu ne vem kakšnega pomena je, učitelj poda mnenje v pisni obliki. Jaz mislim, da se upo-

števa učitelja. Bi pa izpostavila, da v bistvu čutimo učitelji, da včasih dobi kakšen otrok odločbo, za 

katere menimo, da je sploh ni potreben. Imamo otroke, ki bi to potrebovali, pa starši tega ne vložijo, 

imamo pa starše, ki zelo hitro izkoristijo to priložnost. Pa dobijo usmeritev. Potem pa so porazde-

ljene ure nepravično, npr. otrok z malo težavami pa veliko ur, nekdo, ki pa ima velike težave pa je 

dobil malo ur. Tukaj vidim pomembno veliko vlogo učitelja, ki bi znal povedati koliko ur potrebuje 

otrok…« (10-U2) 
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»…Na primer jaz bi si želela, da me nekdo pokliče in vpraša kakšno je stanje in bi povedala. Ja je 

nujno, npr. rabi logopeda pod nujno, ker je njegovo stanje na področju jezika. Ali je to telefonski 

klic, ali pogovor. Mislim, da smo vsi tako strokovno usposobljeni, da lahko ocenimo, ali je to nujno, 

ali se lahko kakšen mesec počaka…« (3) 

»…Glede na pretekle izkušnje bi rekla, da je pomembno da se učitelj enkrat na leto usede s celotno 

komisijo, ki dela in se temeljito o tem pogovori…« (2)

»…Bila bi enakovredna kot vsi ostali člani…« (23) 

 9.7.15 MENITE, DA BI MORAL BITI TUDI EN UČITELJ STALNI ČLAN KUOPP TAKO, KOT 

SO OSTALI ČLANI?

»…Ne, učitelj iz druge šole ne ve nič o otroku…« (10 14, 19, 21, 23)

»…Ne, učitelji smo različni, vsak vidi otroka drugače…« (2, 3)

»…razrednik ali predmetni učitelj…« (9)

»…da, učitelj z izkušnjami in empatijo…« (6)

 9.7.16 MENITE, DA BI MORAL BITI ČLAN KUOPP OTROKOV UČITELJ OZ. RAZREDNIK 

(KAR POMENI, DA BI PRI USMERJANJU VSAKEGA OTROKA SODELOVAL DRUG 

UČITELJ)?

»…da, ker ta učitelj otroka najbolj pozna…« (10-U2)

»…da, mnenje otrokovega učitelja je najpomembnejše, ker ga najbolj pozna…« (23)

»…da, mnenje otrokovega učitelja je najpomembnejše, ker ga pozna…« (21)

»…da, razrednik…« (2, 3, 6, 10, 19)

»…pisno mnenje učitelja je dovolj, učitelj nima toliko strokovnega znanja, da bi lahko aktivno 

sodeloval v postopku…« (9)

»…To si težko predstavljam, kako bi zakonsko to skozi spravili, če bi bil otrokov učitelj…« (14)
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 9.7.17 KATERE SO TISTE POMEMBNE INFORMACIJE, KI JIH LAHKO UČITELJ PODA V 

POSTOPKU USMERJANJA IN S TEM DOPRINESE H KVALITETNEJŠI USMERITVI?

»…Učitelji pa bi članom komisije dal svoje mnenje, vpogled, ki je tudi koristen. Tudi glede pri-

lagoditev in didaktično metodičnih pristopov. Včasih se zgodi, vedno znova iščeš nove poti in 

se ukvarjaš s tem, iščeš nove rešitve. Člani komisije vidijo otroka ločeno od skupine, tudi starši, v 

šoli je drugačno okolje, je s svojimi vrstniki ali cel popoldan na igrišču, v razredu pa si ustvari svoj 

prostor in je toliko in toliko let. Mislim, da je pomembno sodelovanje vseh členov, da dajo vrednost 

posameznikom, da so lahko uspešni, če tega sodelovanja ni, potem je težko. Predvsem je otrok tisti 

ki ne more biti uspešen in rešiti svojih težav…« (2)

»…Sigurno lahko dodatna informacija prinese k bolj kvalitetni usmeritvi otroka…« (3)

»…Ja, predvsem ti postopki, kako deluje do učenca, kako ga vključi v razred, kako skrbi za nemoten 

pouk delo samega učenca v razredu, na kakšen način postopati če so stiske, te pristope, ki jih celo 

leto preizkušaš in jih podaš v naprej. To bi bilo koristno za člane komisije…« (6)

»…Kje so velike težave, kaj učenec ne zmore, tudi celostno, kje bodo težave naprej, npr. matemati-

ka, učenec nima številskih predstav. Da so večje težave, ne le da se ni naučil poštevanke. Pomembno 

je, da poda realno situacijo v razredu, kako vidi otroka naprej. Tudi vse ostalo je pomembno, kako 

se učenec vklaplja v razred, v socialno sredino. Mislim, da komisija, strokovnjak, ko se z otrokom 

pogovarja, hitro vidi sliko…« (9)

»…Informacija glede delovanja otroka v skupini, v razredu, otrok se lahko pokaže v drugačni luči, 

v skupini imaš veliko otrok, ki te rabi, potem se težko posvetiš dobro vsem tistim, ki te rabijo. Tudi 

informacije glede prilagoditev, učinkovitosti le-teh, delovanje otroka učni situaciji,…« (10)

»…Vse težave kar se tiče pouka, to zagotovo, kako otrok pri posameznem predmetu deluje, kakšne 

težave zaznava, zmogljivost pisanja, tempo dela, kako otrok dohaja, je počasen, zapis dobrih in 

slabih dni, praktično se to beleži v nekem obdobju in se tudi vidi…« (19)

»…S tem bi učitelj čutil tudi večjo odgovornost, če bi aktivno sodeloval, kot pa če dobi v roke le 

papir in ga prebere:« Čisto konkretne težave, funkcioniranje tudi v učni situaciji, v razredu, s sošol-

ci, mogoče tudi kakšen je dobil vpogled v funkcioniranje družine, sodelovanje s starši, ali se lahko 

tudi od staršev pričakuje neko primerno usmerjanje otroka, da bi mu kaj pomagali v smislu šolskih 

stvari ali se to ne more pričakovati…« (14-U2) 

»…Vse to lahko potem tam na licu mesta povem, kako se otrok obnaša v razredu. Tudi dobra po-

učevalna praksa učitelja v razredu, prilagoditve, ki so učinkovite…« (20) 

»…Kar se tiče vedenjskih in čustvenih zadev. Tak podatek, ki ga drug nima od zunaj – je za člane 

pomemben…« (21)
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 9.8 SKUPINA A2 – STARŠI

 9.8.1 KAKO JE UČITELJ PRILAGAJAL POUČEVANJE VAŠEGA OTROKA PRED 

POSTOPKOM USMERJANJA?

»…sin je hodil v prvi razred, da z njim nekaj ni v redu, smo ugotovili v prvem razredu, ni hotel v 

šolo, je jokal. Po nekem času smo ugotovili tudi v zvezkih (številke) preden je začel brati, ni ma-

ral črk, to je bila cela drama. Potem pa nas je opozorila učiteljica, ki ni nič prilagajala, ni delala 

drugače. Mislim, da v prvem razredu ni bilo nič, jemali smo to kot to še ni ne vem kaj. Sama sem 

imela pogosto vprašanja, kam tako bezljate, učiteljica pa je pojasnila, da otroci rabijo znanje, so 

bolj inteligentni, kakšna inteligenca, če si naš še čevljev ni znal zavezati…« (6)

»…Ja, pred postopkom usmerjanja ni bilo nobenih zaznav da bi učitelj kako drugače delal kot z 

drugimi. Razen pogovor, ki sem ga imela z učitelji na govorilnih urah, pa sem zaznala, da je poča-

sna, ni skoncentrirana, ne bere dobro, se ji zatika, teste ko so pisali ni dokončala. V bistvu je bilo 

bolj to, da ne zmore narediti, da ni skoncentrirana, celo da ni zainteresirana, da bi se potrudila 

dovolj…« (14)

»…Ne, prej je bilo veliko težav, kot kasneje. Spremenila je šele takrat, ko je sin dobil odločbo. Prej 

je bilo veliko problemov, preden smo to uredili. Velikokrat sem moral v šolo, klicali so me, sredi 

službe…« (19)

»…Ne, ker velike potrebe po prilagajanju ni. Ima govorno napako, ne izgovori črke R tako da ima 

le s tem težave. Tako da ni bilo potrebno nekega posebnega prilagajanja. Ker pa ne govori dobro, 

ne podaja natančno svojega mišljenja. Je bolj skopa, tukaj pa moram reči, da je učiteljica ni kaj 

posebej spodbujala, da bi dobila od nje dodatne informacije…« (21) 

»…Učiteljica v razredu je to pomoč zavračala, menila je da sva midva prezahtevna starša in da si 

postavljava previsoke cilje in da tovrstne težave ki jih ima sin ugotovi tako ali tako učitelj v razredu 

ko otrok v 3. razredu, ne zna brat in pisat. In da sva midva mogoče naredila celo napako, ker sva 

ga pričela preveč zgodaj voditi k specialistu, ki so pač ugotovili, da ima težave. Ker morda on težav 

nima. To mi je bilo malo čudno, na sinovo pomanjkljivost so naju opozorili pri petih letih na zdrav-

niškem pregledu, kjer je opravljal teste v smislu motorike in fine motorike in govornih sposobnosti, 

motorika je bila podpovprečna, govorne sposobnosti pa so bile nadpovprečne...(2) 

»…Mislim, da je. So prilagajali. Ne vem pa, kaj so vse prilagajali. Na govorilih urah so nama po-

vedali, kaj so vse z njo delali…« (10)

»…Učitelji so se bolj izgovarjali na to, da mora dobiti uradno odločbo, nek papir…« (9)
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 9.8.2 KDO JE BIL POBUDNIK USMERJANJA ZA VAŠEGA OTROKA? 

»…starša…« (2, 9, 10, 14, 19, 21)

»…v šoli so opazili težave, zahtevo za usmerjanje sta podala starša…« (6, 23)

  ZAKAJ?

»…Probleme je imela, ni dohajala svojih vrstnikov. Vključevala se je v skupino kar v redu…« (23) 

»…potem pa nama je učiteljica povedala, on je začel govoriti šele pri štirih letih…« (3) 

»…Zaradi fizioterapije in usmerjanja, da smo dobili odločbo, na podlagi te pa smo dosegli, da pri 

telovadbi izvaja določene vaje. Pri predmetih sploh pri tehničnih, kjer je imela težave z risanjem in 

reševanjem nalog, da se ji je podaljšal za določen procent čas, da je lahko zaključila nalogo…« (9) 

»…Za šolo pa so nam rekli, da moramo zaradi logopeda, ki ga imajo v šoli, podati vlogo. Tako bo 

dobila DSP…« (21) 

»…specialna pedagoginja je opozorila na otrokove težave…« (6)

»…Opozorila sva, da ob vstopu v šolo ne zna niti ene pesmice na pamet. Po so mi rekli, ne zna 

še. To sva opazila tudi že v vrtcu, kjer tega sploh niso opazili. To je on prikril s svojim nastopom v 

skupini, zgledalo je, da to on vse zna. Ima svoj nastop…« (2)

»…Jaz imam že dve starejši hčerki, ta je najmlajša, pri njih nisem imela takšnih težav. Ko sem za-

znala, da si pesmice ne more zapomniti, pa še to nisem bila toliko pozorna v vrtcu, v šoli pa. Ko se 

je bilo potrebno naučiti zaporedja, sva se naučili, dolgo, ampak čez en mesec kot da prvič sliši. Sem 

rekla to nekaj ni v redu. In sem bila vedno bolj pozorna na te stvari…« (14)

»…imam sestro, ki dela z otroki s posebnimi potrebami, pa mi je rekla, zakaj pa ti to ne ´zrihtaš´ za 

svojo, pa sem rekla, da je nočem obremenjevati s tem, da jo bodo grdo gledali, da je poseben otrok, pa 

je rekla da to sploh ni neka sramota, da je to ´čist fajn´, naj ´probam´, mogoče mi bo uspelo…« (10) 

 9.8.3 OPIŠITE KAKO JE POTEKAL POSTOPEK USMERJANJA ZA VAŠEGA OTROKA?

»…postopek usmerjanja je dolgotrajen proces, v katerem je preveč strokovnjakov, kar je velika 

obremenitev za otroka…« (3, 4, 19)

»…Za odločbo sem podala vlogo na ZRSŠ, tu je bilo malo zapletov, najprej se je v osnovni šoli v 

predalu dolgo časa čakalo,…« (14)

»…Hoditi smo morali k psihologom, to je nezaslišano, tega je bilo preveč, preveč mučno za otroka 

in zame…« (19) 
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»…Vlogo smo oddali na ZRSŠ, k logopedu smo hodili v Mostah, v komisiji je bila tudi logopedinja, 

imela je psihološko oceno, bilo je potrjeno, da bo imela logopeda tudi v šoli. Potem pa smo naprej 

reševali v šoli, da bo imela logopeda…« (21)

»…Po podani vlogi smo peljali otroka na preglede k specialni pedagoginji, logopedinji, zdravnici, 

mož je peljal otroka tudi k psihologinji na testiranje. To so bili štirje ljudje. Z vsemi imamo lepe 

izkušnje. Vsi so rekli, da je Tomu problem, zato ker je v šoli vse prehitro in ne more tako hitro pro-

cesirati snovi. Da je pozen cvet, ki se bo razcvetel, ko bo vse to ´štekal´. To se je odvilo v roku enega 

meseca, v mesecu juliju je bilo izdano SM, v septembru pa odločba…« (6)

»…Mislim, da je bilo na podlagi pregleda na Soči odločeno, da bi jo morali usmerjati in ji poma-

gati…« (9) 

 9.8.4 KAKŠNA JE BILA VLOGA UČITELJA V TEM POSTOPKU?

»…Učiteljica prvega razreda in specialna pedagoginja sta izpolnili vse dokumente, ki jih mora šola 

izpolniti. To je bilo zelo korektno narejeno, s strani šole so bile pomanjkljivosti korektno zapisane. 

Videlo se je, da je bil določen trud da so se zadeve korektno izpolnili…« (2)

»…Ja, nekaj sodelovanja je bilo, dopisovali so si nekaj z učitelji (poročilo šole) tudi profesorja špor-

ta, glede izvajanja pouka za hčerko. Neposredno pa niso sodelovali…« (9) 

»…Ja, šola mi je vse pokazala, kar so naprej poslali. Vem in poznam njihovo mnenje. Kar pa je bilo 

drugače pa ne vem…« (10)

»…V bistvu sem jaz hvaležna učiteljici prvega razreda, da je opazila, da tu nekaj ne ´štima´. Vse-

eno ima prakso in uvid v delovanje otroka v šolski situaciji…« (6)

»…Mislim, da je imela učiteljica precej zaslug, da se je to hitro speljalo in da je sin tako napredo-

val…« (3) 

»…nisem zaznala, da so učitelja kaj kontaktirali…« (14) 

»…ne, ker ni bilo niti potrebe…« (21)

»…Tega pa ne vem. Jaz sem edino prosil učiteljico, da se sproti dogovarjava, sva bila veliko »na 

liniji…« (19, 23) 
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 9.8.5 KAKŠNA JE BILA VAŠA VLOGA PRI TEM?

»…Tudi jaz sem šla na komisijo, po predlogu za spremembo sem se šla veliko pogovarjati,…« (10)

»…Jaz sem bil šofer, sem jo čakal, bil zraven z njo, jo pustil, da sta naredili svoje…« (23) 

»…Midva sva vlogo izpolnila in popisala vse težave, prednost je bila ta, da je bil na komisiji ki je 

sina tako ali tako že obravnavala…« (2)

»…da sina motiviram, suportiram, spodbujam, njemu niti ni bilo jasno, kaj to je. Ko smo hodili k 

specialni pedagoginji, ga je kar matrala…« (6)

»…otroku sem moral povedati naprej, kaj se bo dogajalo. Pripraviti sem ga moral. Najprej je mislil, 

da je to igra, ko pa so ga začele masirati, pa sem izgubil živce in rekel da ne bomo več hodili. Sem 

moral to podpisati. Pri teh gospeh, ko sem sodeloval zraven sem rekel moj otrok tega ne bo delal. Je 

imel odpor do tega…« (19) 

»…Najina vloga je bila v smislu zastopanja interesa najine deklice, da bi lahko enakovredno delala 

tako kot vsi ostali otroci…« (9)

»…Pomagajmo otroku tam kjer se da. Poiščimo pravo pot za otroka…« (14)

»…v samem postopku ne velika, morala sem dati vlogo, pa da sem se pozanimala. Sicer pa mi je 

logopedinja v Ljubljani povedala kako poteka, pa govorila sem s svetovalcem, ki vodi postopek, 

kako je pa kdaj pride odločba, ker kar nekaj časa traja. To je pa vse…« (21) 

 9.8.6 KAJ MENITE O VSEBINI STROKOVNEGA MNENJA?

»…Strokovno mnenje je zelo dobro in korektno zapisano…« (9) 

»…Vsebina se mi zdi super, so prav našteli kaj je, so ugotovili s temi testi, kar je opravljala. Tu sploh 

nisem imela pripomb, je ustrezno, je to kar sem pričakovala…« (14)

»…S strokovnim mnenjem se strinjam, je korektno, so se člani potrudili, nisem imel nobenih pri-

pomb…«(19) 

»…SM je korektno zapisano, je vse ugotovljeno, kar sem jaz že prej vedela…« (10)

»…Ja, jaz mislim, da je v redu. Kar se tiče govorne napake je v redu, saj se to tudi sliši. Z ´r´- jem 

gre malo bolj počasi. Drugega pa se ne spomnim. Ne, nisem bila v dvomu, da ni kaj korektno zapi-

sano. Nekaj je bilo, kar mi ni bilo dobro zapisano, pa nisem hotela nič dodatno spraševati,…« (21)

»…strokovno mnenje je bilo v redu pripravljeno, dobro napisano…« (23)

»…Strokovno mnenje je ´mušter´, ni individualne ocene otroka, je v bistvu pet stavkov, ki so »kopi 

paste« po potrebi. To ni ocena otroka, obrazec, v katerem ´poklikaš´, obkrožiš, ki je prilagojen, tudi 
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njegove težave, ki so opisane so iz mojega opisa, s tem da so dodani bolj strokovni izrazi. Je kratko 

zapisano, vidi se da je to iz nabora, neki je nekoč nekdo za nekoga napisal, meni je pomembno, da 

je otrok dobil tisto odločbo Zavoda za šolstvo, da se mu to prizna. Če pa je tako mnenje dovolj, zato 

da to on dobi, sem pa tudi jaz zadovoljna. Če pa bi bilo vprašanje zaradi mnenja kako dobro je 

zapisano, kvalitetno in individualno, potem bi se s tem tudi ukvarjala. Glede na to, da Zavod temu 

mnenju sledi, če napišejo to ali to in tega posebej ne obrazložijo, je potem to dovolj…« (2)

»…ja, vsebina je kakršna je, kot morajo v svojem žargonu zapisano. Zmotilo me je, ker je kot ena 

številka, kot nek ´case´, primer. To bereš kot nek izvid, vse skupaj je bolj kaj otrok zna, kaj ne zna, 

zgolj so dejstva in navajanje…« (6)

»…Tam se sploh nisva strinjala, tam je bil obrazložen, kot da je otrok s posebnimi potrebami, nisva 

nič rekla, med nama ko sva se pogovarjala. Tam je bil prikazan kot da je z motnjo, zaostalostjo, se 

mi zdi, da je preveč stvari, ne prepodrobno, bilo je opisano zelo dobro, samo so bile stvari, ki niso 

bile značilne za njega. …Otrok s posebnimi potrebami je nekaj čisto drugega, kot za našega otroka. 

On je čisto normalen otrok, normalno živahen, normalno se vključi v družbo, morda malo srame-

žljiv, drugače pa ne vem…. Tako smo prebrali, kot da je umsko zaostal otrok, tako sva to prebrala 

in v bistvu je bil tako prikazan…« (3) 

 9.8.7 MNENJE KATEREGA STROKOVNJAKA JE BILO PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ 

KORISTNO OZ. OD KATEREGA STROKOVNJAKA, ČLANA KUOPP STE DOBILI 

NAJVEČ KORISTNIH INFORMACIJ IN NA KAJ SO SE NANAŠALE?

»…Najboljša je bila specialna pedagoginja oz. defektologinja, tudi dala mi je da jaz raziskujem, 

ogromno naslovov knjig, da jaz berem…« (6, 14) 

»…v komisiji pa od specialne pedagoginje…« (2, 23) 

»…gospa na Metelkovi mi je veliko pomagala,…« (19)

»…od fiziatrinje…« (9)

»…V bistvu od psihologa. Ker jo je tudi pregledala na tak način, dali so ji različne igrice, za raču-

nati, za razmišljati,…« (10) 

  NA KAJ SO SE INFORMACIJE NANAŠALE?

»…Kako naj delamo, specialni pedagog me je usmerjal na kakšen način,…« (14)

»…Povedala je, kje je imela hčerka probleme, dobili smo tudi naloge za domov, da je doma malo 

delala…« (23) 



Natalija Vovk Ornik   VLOGA UČITELJA V PROCESU USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

345

»…da naj naju nič ne skrbi, da je malo bolj počasen,…« (6)

»…edino z logopedinjo…, ki je tudi članica v komisiji, smo imeli velik kontakt. Logopedinja je bila 

bistvena, od katere smo dobili prave informacije…« (3)

»…fiziatrinja, ker je imela tudi sama v preteklosti to osebno izkušnje, je poznala pot, nam je sveto-

vala, dala strokovno mnenje, jo vzela na Sočo…« (9)

»….V bistvu vedela sem, da je otrok pameten, da ni lena, da je treba le z njo prav delati. To mi je 

odprlo neke nove smernice, kako, zakaj, to v bistvu so stvari, ki jih deklica ni marala delati. Dali so 

vedeti, da otrok vse hoče, le pravi pristop je potreben. Dobila sem hkrati potrditev in nasvet, odprle 

so se mi oči, vedela sem da je potrebno z otrokom drugače delati, tu pa sem dobila informacije, 

kako…« (10)

 9.8.8 KAKO SE JE SPREMENIL NAČIN DEL UČITELJA Z OTROKOM PO USMERITVI? (KO 

JE OTROK DOBIL ODLOČBO)

»…predvsem pri telesni vzgoji, ko je začela dobivati posebne vaje, da ni počivala, da je bila aktivna. 

Tudi pri reševanju nalog, da je imela podaljšanje ure. Kaj drugega posebnega pa ni bilo…«(9) 

»…Prilagoditve so izvajali, kar pa so izvajali že tudi prej. Odločba na tej šoli ni veliko spremenila. 

Na matični šoli je sedaj velik napredek…« (10)

»…Ja, učiteljica je čisto drugače začela delati s sinom. Razlika je bila v tem, da niso bile več tako 

ostre do njega, drugače so mu razložile naloge, obveznosti, sedel je individualno, ko je to potrebo-

val, še posebej ko ima svojih pet minut, da ga dajo za svojo mizo,…« (19)

»…Najprej ga je pustila tam, kjer je sedel, potem pa ga je dala v bližino sebe, dala mu je več pro-

stora, tako da je bila miza večja, tudi svetloba ga je motila. Nikoli ga ni klicala, ker je opazila, da 

ima težave z branjem. Med poukom mu je dajala pripomočke. Tudi imela je učno pomoč, to je bilo 

super, da je videla, kakšne težave je imel. Potem je imel kockice, pa liste, pa ko so imeli poštevanko, 

liste za množenje, pa za deljenje, pa take zanimive pripomočke, povečane črke, vedno kadar pa so 

pisali, je pisal med uro, potem pa še pri njej…« (6)

»…Pristopa učiteljica ni spremenila…« (14)

»…Mislim, da so jo vzeli že prej posebej, da je dobila dodatno pomoč, da so bolj nanjo gledali, da 

je dobila prilagoditve,…«(23)

»…Ne vemo. Ko je odločbo dobil, je bil že pri drugi učiteljici. Učiteljica je že skoz delala z njim tako 

kot z vsemi. Ko se je sinu ustavilo, je prišla do njega, mu pokazala in je delal naprej. On tudi nima 

tega občutka, da ima to pomoč. Kot vidimo je ne potrebuje, črke in izgovorjavo je pričel lepo delati. 
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Res se je to poznalo. Z to novo učiteljico nimamo pravega kontakta…« (3)

»….Zdelo se mi je, da je razen tega da je spec. pedagoginja z njim delala dve uri po odločbi in da 

je učiteljica sama ponudila da bo delala z njim v razredu, v četrtkih ima z njim individualno pred 

uro, vadi branje in pisanje, so se pa te prilagoditve v razredu manj čutile. In sicer tudi sin mora 

brati na glas tako kot ostali, ko pride na vrsto, ker če ga spusti, se bodo ostali spraševali, zakaj ima 

on prilagoditve oni pa ne. Meni to ni bilo logično, saj ima on prilagoditve in ne razred prilagajati 

njemu. Meni je bilo to malo nelogično, specialna pedagoginja je predlagala, da mu da besedilo, ki 

ga je on že prebral kdaj prej ne da ga na novo bere, da mu je besedilo znano že od prej. Njemu to 

predstavlja travmo, deležen je posmehovanja s strani razreda…« (2)

»….Ne vem, jaz nimam vpogleda, kako se učitelji v razredu obnašajo. Hči je zelo zadržana z bese-

dami, tako da moramo kar vse izvleči iz nje. Ne moremo reči, da je ali ni bila razlika, jaz mislim, 

da ne. Učiteljica mi tudi ni nič poročala, če je spremenila delo v razredu. Meni osebno tega ni po-

vedala…« (21)

 9.8.9 SO SE VAŠA PRIČAKOVANJA OD USMERITVE OTROKA URESNIČILA?

»…Ja, so se. Nama se je kar uresničilo, sva bila zadovoljna, sva tudi sedaj. Še naprej imamo dvakrat 

tedensko fizioterapijo. Tudi glede opravičil smo kar dogovorjeni. Tudi ko piše naloge, še ima tudi 

vedno podaljšan čas. Tudi pri telovadbi dobiva vaje, ki so primerne za njeno roko, tudi tiste, ki se 

jih mora izogibati- skupinske, kjer bi bila lahko ogrožena zaradi udarca…« (9)

»…Letos ja. Pričakovala sem to, da bo zmožna v šoli sodelovati in kaj odnesti. Na podružnični šoli 

tega ni bilo. Sem se bala, da v 7. in 8. razredu ne bo uspelo. Všeč mi je to, da učitelj reče, če nimaš 

naloge, naredi do takrat in takrat, …. Na lep način se z njo pogovarjajo, tako da gre otrok raje v šolo, 

kot pa prej. Moram reči, da so bila pravila vedno jasna, le odnos in komunikacija učitelj in učenec je 

drugačen. Morda je tudi najin odnos med menoj in učiteljico negativno vplival na to…« (10)

»…Ja, so se. Vidim, da se bom morala z vsakim učiteljem malo boriti, od učitelja do učitelja je to 

odvisno. Moram biti korajžna. To vidim sedaj v petem, da moram imeti oči na pecljih…« (14)

»…En del pričakovanj se je uresničil. Pričakovali pa bi, da bi svojo izreko glasov oblikovala pravil-

no, smo pa pri časovni opredelitvi tega napredka realni…« (21) 

»…Ja, glejte pričakovala pravzaprav nisem nič. Mi je pa ´fajn´, da ni travme zjutraj, da gre rad v 

šolo, da ga vrstniki ne zafrkavajo, da so celota, da so povezani, da ga imajo radi. Jaz nimam pri-

čakovanj, njemu je trojka super, meni pomembno bolj to, da vidim, kaj je naredil, da se mu nekaj 

usede, da nekaj odnese od tukaj…« (6) 
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»…Mene je naprej to presenetilo, da ga bodo jemali od pouka, predstavljala sem si, da bo delala 

s spec. pedagoginjo izven pouka. Razložila mi je, da sistem ne dovoljuje, da bi bili ti otroci bolj 

obremenjeni. Meni to sicer ni logično, pomembno je, da bi imel otrok stik v razredu z vrstniki. 

Predvsem pa sem pričakovala, da bo malo več prilagoditev, celo v prvem razredu jih je bilo več, kot 

v drugem po odločbi. Želela pa sem si, da bo razred seznanjen z njegovimi težavami. Razumem, da 

je svetovalna ura namenjena tudi temu, da se z razredom nekdo ukvarja, razred ga mora razume-

ti, da ima otrok težave, ne pa da je otrok predmet posmeha v razredu zaradi težav. Dekleta so bolj 

pripravljena pomagati, s fanti pa se nekako ne druži, med fanti nima prijateljev, .. .zaradi tega se 

čuti odrinjenega. Čuti pa potrebo, da bi bil v skupini…« (2)

»…Nisem pričakoval ničesar, hotel sem da bo mir, da bo pričel normalno komunicirati s sošolci in 

s svojo okolico. To so bila moja pričakovanja, da normalno sledi pouku…« (19)

»…Kaj pa vem, težko rečem, jaz sem bolj tisti, ki več hočem od nje, ni videti napredka, še zmeraj 

vidim, da ji gre še vedno zelo težko. Ne vem, kako bo šlo drugo leto. Sedaj, ko je ponavljala razred, ji 

tista snov gre, čeprav bi ji morala bolje iti, sedaj bo množenje, številke do 100, ona pa ima še vedno 

težave…« (23) 

 9.8.10 MENITE DA BI MORAL OTROKOV UČITELJ AKTIVNO SODELOVATI V POSTOPKU 

USMERJANJA? ZAKAJ? PROSIM POJASNITE?

»…Seveda, več bi moral sodelovati tudi z nama kot staršema, večkrat kontaktirati, povedati, kaj se 

dogaja, kaj počne, midva sploh nimava kontakta z učiteljem…« (3)

»…Ja res vidim, da so učitelji zelo pomembni, mojega otroka vzgajajo in tudi izobražujejo, tu je 

pomembna ́ persona´ učitelj, to je kompleksna oseba, morajo biti široki, otroke animirati, da bi jim 

bila snov zanimiva. Vsebina strokovnega mnenja bi bila bolj usmerjena v način dela z otrokom, 

bila bi gotovo drugačna, odvisna od osebe do osebe, ki to mnenje podaja. Dobro bi bilo da bi bilo v 

strokovnem mnenju napisanih več informacij, plusi otroka, močna področja…« (6)

»…Ja, jaz mislim, da bi bilo fino, da bi imel potem razrednik večji pregled nad tem. Tako bi tudi mi 

lažje kontaktirali. Če bi sedaj hotel vedeti, bi moral hoditi posebej k vsakemu učitelju…« (9)

»…Ja, jaz mislim, da ja. Učitelj je 5 in 6 ur z otrokom, ni dovolj pisna komunikacija, mislim, da bi 

morali imeti sestanek vsi skupaj, tudi s starši…« (10)

»…Povratna informacija učitelja bi bila koristna tudi za člane komisije, zato ker če je učitelj pripra-

vljen še kaj naučiti, se lahko tudi on nauči, in člani od njega ker je to obojestransko. Odgovornost 

učitelja bi bila večja, ker sedaj dobi papir in to prebere. Vprašanje pa je, kako to razumejo…« (14)
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»…Mogoče ja zato, ker bolj pozna otroka, bolj ve njegove specifične prednosti in težave, kaj ja in 

kaj ne. Če naredijo pregled enkrat, ti ne spoznaš otroka. Hči je zadržana, lahko samo zato ker je 

nova oseba. Učiteljica pa pozna otroka drugače. Bolj ve. Člani ga vidijo v kliničnih situacijah, izven 

razreda, kakšna prilagoditev bi bila zanjo ustrezna bolje ve učitelj…«(21)

«…Če bi učiteljica kaj bolj sodelovala, ne bi nič doprinesla k tej usmeritvi. Itak je glavni pobudnik 

starš, v sodelovanju s psihologom, psihiatrom, učiteljica nima nič, …najbrž itak sodelujejo z njo,….

jaz sem vzpostavil odnos z učiteljico, da sta imela z otrokom odnos, učiteljica je pokazala razume-

vanje zanj…« (19)

« Težko rečem, …učitelj ne bi mogel več kaj dosti, ni samo za enega otroka, ima še dvajset drugih…. 

Ne vidim, da bi moral še kaj bolj sodelovati, morda če bi sodelovala zraven, če bi kaj bolj pomagal, 

da bi bila usmeritev lahko kaj bolj kvalitetna, ker bi ona lahko več povedala, kot pa jaz, ona ves čas 

dela z njo, jaz jo vidim drugače, kot oče…« (23)

 9.9 SKUPINA A3 – UČITELJI

 9.9.1 KAKO STE DELALI Z OTROKOM V RAZREDU PRED USMERITVIJO?

»…učenka je od vsega začetka potrebovala veliko individualne pomoči, v smislu dajanja navodil, 

organiziranja mize, učnih pripomočkov. Glede na to, da so bile tukaj majhne skupine, ker smo 

podružnična šola, je veno lahko dobila to pozornost, potrebovala je več časa za snov, da je lahko 

prepisala, rešila kakšne stvari, pa pri domačih nalogah sem dala malo manj, če sem presodila, da 

bo doma preveč časa delala…« (11)

»…deklica je bila v prvi vrsti, tisto uho na katerega je slabše slišala je bilo obrnjeno k meni, ki je 

bilo slišeče. Če navodil ni razumela, sem jih večkrat ponovila, ker je bila plaha, si jo moral spodbu-

diti, saj samoiniciativno ni vprašala, če si videl, da ji naloge ne grejo, da je dobila kakšna dodatna 

navodila…« (29)

»…Najprej smo vpeljali učno pomoč, pri urah, kjer je lahko sledil ne glede na jezik, pri matematiki 

sva delala prilagojeno, preko številčnega načina, nisem uvajala besedilnih nalog. Daljša navodila 

nam tudi starši pomagajo, da prevedemo v ruski jezik. Pri zgodovini in geografiji pa je treniral 

slovenščino, zato smo ga jemali od pouka…« (28)

»…Učenca sem dobila na sredini postopka usmerjanja, ni še bil dokončno usmerjen, on je hodil na 

obravnave,…« (1)

»…otrok je prišel z odločbo že v šolo, tako da sem dobila vsa navodila takoj, čisto na začetku, vse je 
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bilo že urejeno, papirji so bili urejeni, ko je prišel v šolo…« (18) 

»…Pred usmeritvijo je bil otrok zdrav, enako kot vsi ostali otroci v razredu, je sledil vsem nalogam, 

uspešno sledil nalogam v razredu, enako kot vsi fanti, ga je bilo občasno tudi umiriti, skratka funkci-

oniral je super. Bil je tak otrok, kot si ga želiš v prvem razredu, živahen, vodljiv, učno sposoben…« (8) 

 9.9.2 KATERE TEŽAVE STE OPAZILI PRI OTROKU, DA STE STARŠEM SVETOVALI 

DODATNO OBRAVNAVO IN KASNEJE USMERITEV?

»…so prišli izvidi in sem dobila mail mamice, ki mi je razkrila diagnozo…« (8)

»…že takoj, ko so nam starši povedali, kako je potekalo, da je pri 5. letu dobil polžev vsadek kako 

je bilo z poučevanjem jezika, smo jim takoj svetovali preglede pri specialistih, tako ko so dobili pa-

pirje, so tudi zaprosili za pomoč…« (28)

»…spodbudila sem jih pri tem, ker sem predvidevala, če ima slušni aparat, da potrebuje drugačno 

strokovno pomoč…« (29)

»…deklica je delovala odsotna pri pevskem zboru, potrebovala je dodatno razlago. Ker je imela 

spuščene lase, nisem niti opazila, da ima slušni aparat…« (29-U1)

»…učenec je zelo bister, s tem zapolni pomanjkljivosti, odlično funkcionira v razredu, morda na 

prvi vtis tako niti ne bi opazil, da slabo vidi. Morda le to, da moramo kakšno stvar bolj nazorno 

pokazati,… sedi čisto spredaj, pri meni, mu pokažem s prstom,…« (18)

»…Jaz sem pa opazila kratkotrajno koncentracijo in izredno neorganiziranost – puščice, mize, 

torbe,… je pa bila zelo razgledana, veliko stvari je vedela in jih želela takoj povedati. Ker ni bila v 

vrtcu, smo imeli tudi tu nekaj več težav na tem področju, pri uvajanju v skupino,…« (11)

»…jaz nekih hudih težav nisem opazila, občasno so se res pojavljale kakšne zadeve, je hitro od-

reagiral, da je moral biti v določenem trenutku zmagovalec, če ni bil zmagovalec, je bilo takoj vse 

narobe ali če si mu dal kakšno dodatno nalogo je ni želel sprejeti…« (1)

 9.9.3 OPIŠITE KAKO JE POTEKAL POSTOPEK USMERJANJA OTROKA, KI GA 

POUČUJETE?

»…Potem so mi povedali, da se bo povezala bolnišnična učiteljica z mano in da bodo oni speljali 

ta postopek. Res je ta učiteljica hitro, mogoče v enem tednu, sem že dobila njen mail, se mi je pred-

stavila in me prosila, če bi ji lahko povedala, kaj jemljemo v šoli, kaj obravnavamo, potem sem ji 
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jaz vestno podrobno zapisala, kaj naj bi v delali. Zelo kmalu za tem, mogoče je to tri tedne po tem 

smo bile že povabljene v bolnišnico, jaz in vzgojiteljica, kjer je bil tam tim – bolnišnična učiteljica, 

zdravnica, psihologinja…« (8)

»…kar mi je mama povedala, je bilo usmerjanje na njeno pobudo, vem pa ne natančno, da bi to 

lahko povedala, ker nisem sodelovala čisto na začetku…« (1)

»…z moje strani je bilo samo mnenje, oz. kot poročilo razredničarke. Ni bilo nič posebnega, ne da 

bi se spomnila, da bi bilo še kaj posebnega. Napisala sem samo poročilo in mnenje…« (11)

»…Prav podrobnosti ne poznam, za to skrbi pri nas specialna pedagoginja, razrednike vključi ta-

krat kolikor je treba, ali v komunikaciji s starši, pripravi vse papirje, tako da meni tukaj razen 

kakšnega pisnega mnenja ni bilo potrebno…« (28) 

»…Jaz sem starše na GU vprašala, če je imela v vrtcu dodatne ure, s tem da je bilo čudno, da ni 

bila usmerjena že prej. Tako da so s pomočjo mene, starši oddali vlogo. Jaz sem oddala le poročilo 

na obrazcu, sicer pa nisem aktivno sodelovala…« (29) 

»…Deklica je prišla v šolo z odločbo o usmeritvi…« (21)

  V KATERIH DELIH POSTOPKA USMERJANJA STE VI SODELOVALI?

»…Potem sva izpolnili obrazec, kakšnega posebnega vabila pa nisva dobili…« (8)

»…Jaz sem samo napisala poročilo na obrazcu. Sicer pa aktivno nisem sodelovala…« (29)

»…Jaz sem sodelovala prvič, ko smo bili povabljeni na Metelkovo (Center za duševno zdravje, 

op.)…« (1)

»…Nič nisem sodelovala, če je bilo kakšno mnenje, potem sem sodelovala, z bivšo učiteljico in 

staršema…« (28)

»…Nisem sodelovala, ker je bil otrok že usmerjen…« (18)

»…Ne da bi vedela, napisala sem le poročilo…« (11)

 9.9.4 KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O POSTOPKU USMERJANJA OTROKA, KI GA POUČUJETE

»…Če pa opaziš, da karkoli z otrokom ni tako kot mora biti, je vloga učitelja, da on da to naprej, 

do socialne delavke v šoli, specialne pedagoginje, da se otroka usmeri. Jaz mislim, da je potrebno to 

opaziti. Usmerjanje je tekoče teklo in mislim, da je bil mama dosti ažurna pri tem…« (1)

»…Usmerite je bila potrebna, že zaradi prilagoditev, povečave teksta, uporaba interaktivne table, 

tu mi pomagajo tudi z ZSSM, tiflopedagoginja to prilagodi. Postopek usmerjanja je pomembne, da 

jaz to lahko speljujem v razredu…« (18)



Natalija Vovk Ornik   VLOGA UČITELJA V PROCESU USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

351

»…Meni se zdi v redu. Sploh pri njem, ker so posebne specifike in potrebe, ko na šoli nimamo dovolj 

znanja…« (28)

»…Menim, da je bilo premalo izvedeno in da je na koncu dobila premalo ur dodatne pomoči. Ker 

ima toliko težav na drugih področjih, smo pregledali strokovno mnenje, opazili smo, da določenih 

psiholoških testov niti ni bilo opravljenih, kar je minus za učenko, zato je dobila bistveno manj ur 

kot ji pripada…« (29)

»…Nekdo drug pa mora otroka pregledati, se mi zdi, ta mora odločba bolj sloneti na tem, kako nekdo 

drug še vidi otroka, pa tudi s tega učiteljevega poročila, morda kakšne stvari učitelj ne vidi, ali malo 

drugače, kot jo oni ugotovijo, z drugačnimi testi, učitelj nima testov, je samo opazovalec…« (11)

 9.9.5 KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O VAŠEM SODELOVANJU V POSTOPKU USMERJANJA ?

»…V tem primeru mi je to zadostovalo, da nisem bolj aktivno sodelovala, ker je bil učenec uspešen 

in ni imel nobenih večjih učnih težav…« (8) 

»…Ko je šlo za tako očitno težavo (gluhota otroka, op.) se mi zdi, da je v redu in je bilo zadostno 

moje sodelovanje, da na šoli nekdo skrbi za te postopek, da se učiteljem ni potrebno posebej ukvar-

jati z njim, tudi ne bi bilo tako kvalitetno pripravljeno. Mislim, da sem bila v redu vključena v ta 

proces…« (28)

»…Se mi zdi, da je bilo sodelovanje zadostno…« (29)

»…Jaz tukaj nisem sodelovala, razen tisto kar so me klicali tja, že v okviru zdravstvenega doma in 

obravnave takrat sem jaz nastopila. Kako pa je postopek usmerjanja potekal, pa ne…« (1)

»…Nisem sodelovala in ne morem podati. Če bi učenca že prej poznala, potem bi bila moja priso-

tnost v usmerjanju pomembna in smiselna…« (18)

»…več sodelovanja ni potrebno, če je učitelj pozvan, da napiše mnenje, svoja opažanja pri pouku, 

je to dovolj…« (11)

 9.9.6 KAKŠNA SO BILA VAŠA PRIČAKOVANJA OD POSTOPKA USMERJANJA OTROKA?

»…da bo narejeno v krajšem času, zaradi tega ker je to bila samo bolezen, nisem pričakovala nič 

drugega…« (8) 

»…da bo dobil strokovno pomoč v smislu govora, to je v redu, da pride nekdo, ki je zunanji stro-

kovnjak…« (28)
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»…Pričakovala sem, da bo dobila več ur dodatne pomoči, ne samo ene ure, ker je nesamostojna, ne 

vem sicer kako je sedaj, v drugem razredu. V prvem razredu je potrebovala pri vsakem predmetu 

dodatno navodila. Tudi mogoče priporočila učitelju, kako naj s takim otrokom dela, saj sem se pr-

vič srečala s takim otrokom, tako da sem delala tako kot sem predvidevala, da bo boljše, pa to kar 

deluje, sem potem uporabila…« (29)

»…Glede na to, da se učitelji redko kdaj srečujejo s takšnimi težavami, glede na to, da že v času 

šolanja s tem nismo v stiku, bi bilo potrebno najti surdopedagoga in logopeda, da bi bil v prvih me-

secih v pomoč učitelju, kako postaviti klopi, urediti prostor, da bi otroku zagotovili ustrezno okolje. 

Mislim, da bi morali bistveno več tudi na področju logopedije,…« (29-U2)

»…Jaz ne pričakujem nič, v bistvu ne. Če so kakšni napredki, je vsak vesel, drugače da bi jaz priča-

kovala, da bi nastalo iz tega ne vem kaj, pa res ne…« (1)

 9.9.7 KAJ STE PRIČAKOVALI OD ODLOČBE O USMERITVI, KAJ DA BO V ODLOČBI 

NAPISANO?

»…vedela da bodo napisane prilagoditve, zdele so se mi zelo dobro napisane in prilagojene učencu…« (8)

»…prilagoditve, način izvajanja pomoči, so napisane tiste stvari, ki mu res koristijo…« (18)

»…Pričakujem zapisane prilagoditve, kakšni postopki so primerni za delo – ne da učitelj sam pre-

izkuša kaj je primerno in kaj ne…« (29)

»…Bistveno več ur dodatne strokovne pomoči, sem mnenja, da deklica potrebuje vsaj 4 do 5 ur, 

še posebej, ker se 1 ura izvaja kot svetovalna ura. Ker ima težave na področju matematike, tudi s 

številskimi predstavami, ker je učiteljica …to dobro izpostavila v poročilu…. Kljub vsemu pa potre-

bujemo navodilo, kam postaviti otroka, kako delati z njim pa je pomembno…« (29-U1)

»…Všeč mi je bilo, da sem lahko potem prebrala odločbo, ker sem dobila potrditev za to, kar že 

delam, pa morda še kakšno idejo za nove prilagoditve, korake v katero smer še kaj…« (11)

»…Odločbo vidimo, ko imamo srečanje strokovne skupine. Nisem pričakovala, da bo kaj posebej 

zapisano…« (28)

  KAJ SE JE OD TEH PRIČAKOVANJ URESNIČILO IN KAJ NE?

»…zagotovo kot sem že rekla, sem bila razočarana nad časom, ki so ga potrebovali, da so odločbo 

izdali. Če bi se mi strogo držali 2 ur ISP-ja bi imel otrok velik primanjkljaj…« (8) 

»…ja, dobila sem globlji vpogled v dekličino stanje, prej je bilo le to, kar sem jaz sama opazila, brez 

nekega vedenja in znanja o njeni bolezni, razen to, kar mi je mamica razložila,…. Mislim, da je aprila 

dobila odločbo, z junijem smo nehali s poukom, posebnih učinkov do takrat še nisem zaznala…« (11)
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»…tiste stvari, ki so bile opredeljene, se držimo, če vidimo, da kaj ne deluje, se temu lahko prilago-

dimo, smo fleksibilni in kot tim uredu sodelujemo. Imam občutek, da imamo možnost vpliva pri 

prilagajanju programa…« (28)

»…priporočila učitelju in morda več ur DSP-to se ni uresničilo…« (29)

»…on je bil priden pri pouku, da jaz teh problemov nisem imela. On je sedel zraven mene, bližje 

mene, to sem upoštevala. On je lepo delal. Edino včasih, ko se je razjezil, pri telovadbi, potem ga 

vzameš k sebi,…« (1)

 9.9.8 KAKO STE SPREMENILI VAŠE DELO Z UČENCEM V RAZREDU, KO JE BILA IZDANA 

ODLOČBA O USMERITVI?

»…postopno smo ga začeli postavljati v šolski prostor. To postopno vključevanje je bilo tako čustve-

no, saj smo mu celo šolsko leto pošiljali posnetke, mu pisali pisma, tudi na dvorišču je bil skupaj z 

njimi. Ves čas smo skrbeli za ta socialni stik…« (8)

»…potrditev je bila, da sem bila že prej na dobri poti, popustila (najbrž znižala) sem svoja pri-

čakovanja, sploh na področju športne vzgoje, načrtovanja z ravnilom in natančnosti (da deklica 

odstopa od pravil) drugače pa da bi delala na nek drug način pa ne…« (11)

»…jaz delam s temi otroci na splošno drugače, do njih imam drug pristop. Fino je, da je odločba, 

da si prebereš, potem pa glede na otroka delaš, kot čutiš, da je potreben te pomoči…« (1)

»…prva stvar, ki jo vedno upoštevam, ko spreminjam organizacijo ali videz razreda, vedno imam 

pred očmi učenko. Ker jo moramo posaditi na pravo mesto, ker je na eno uho dobro sušeča, potem 

je to pomembno. Torej sem pozorna na postavitev klopi v razredu, potem da njej velikokrat več ra-

zložim, pokažem s prstom, jo še dodatno opozarjamo in se ji posvečam individualno bistveno več. 

Enako sicer dela tudi z ostalimi otroki, s tem da njej posvetim veliko več časa…« (29) 

»…Sigurno, tudi z učenci smo se o tem v razredu pogovarjali, da so ostali otroci spoznali drugač-

nost, tudi moj način dela se je spremenil, da pripravim učne liste drugače, delo organiziram druga-

če (npr. pri branju pravljic) nekaj časa je uporabljal mizico z naklonom, ki je bil edini pripomoček, 

ki ga je uporabljal. Gradivo povečam, večji font črk, ….zvezke ima navadne, med črtovjem (zvezek 

s pomožno črto) piše lepo v zvezek. V razredu ga otroci lepo sprejemajo…« (18)

»…v tem primeru niti ne, zato ker smo začeli že preden je bila odločba. Kot učitelj se prilagajam 

posamezniku in ne pričakujem,da se bodo oni meni prilagajali. Tu sem videla, da ima poseb-

ne potrebe, da ne sliši, da ne vidi, tudi zaradi jezika, da sem mu v naprej pripravila stvari, tudi 

program sem prilagodila glede na njegovo dejansko stanje. Proces preverjanja in ocenjevanja tudi 
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prilagodim, jih ne lovim na neznanju, še sedaj prilagajam, četudi ima drugačno obliko ocenjevanja 

kot ostali, pri tem pomagajo tudi starši, tukaj jim zaupam, tudi na podlagi tega ocenim. So kakšne 

situacije, ko res izvem kaj novega, v tej pa ne bi rekla…« (28)

 9.9.9 KAKO BI MORALA BITI OBLIKOVANA VSEBINA STROKOVNEGA MNENJA, DA BI 

VAM POMAGALA PRI NEPOSREDNEM DELU V RAZREDU?

»…Jaz sem do sedaj videla eno strokovno mnenje. V strokovno mnenje je precej teh stvari, so prila-

goditve, kako naj z otrokom delaš, če tisto upoštevaš, če si čisti začetnik se lahko dobro nasloniš na 

to, jaz imam dobro mnenje, kar oni napišejo…« (1)

»…Ja, bi predvsem želela da ni preveč strokovnih izrazov, da razume tudi navadni smrtnik, kar 

je zapisano. Prav pa je da vsak ki sodeluje zapiše svoje mnenje, kar je videl in opazil. Predlagane 

prilagoditve so tudi fino, da so zbrane na enem mestu. Prav je, da so ločene na področje pouka in 

na preverjanje in ocenjevanje znanja, to je pomembno, da je natančno zapisano. Tudi didaktično 

metodični napotki in uporaba pripomočkov so pomembni za učitelja…« (11)

»…Ja, zagotovo je najpomembnejši del zame kot učiteljice priporočila, usmeritev učitelja, kako naj dela s 

tem otrokom. Vedno pa je dobro, da imaš ne le papir, ampak tudi živo osebo, npr. specialnega pedagoga, 

ki ti pomaga, da imaš ´suport´. Sama odločba s priporočili je v pomoč učitelju, ni pa dovolj…« (8) 

»…Ja sigurno bi morale biti zapisani nasveti za način dela s posameznikom (saj so tudi v tem stro-

kovnem mnenju, govorim pa na splošno) pa načini preverjanja, pomagala, saj samo odločba se mi 

zdi v redu. Bolj šibko področje je tam, kjer nimamo kadra, primer, če imamo avtističnega otroka, 

pa nimamo v tem timu nikogar, ki bi že delal z njimi, potem smo v zagati. Potem ne veš kako pristo-

piti in nimaš nikogar, ki bi pomagal. Za takšne posebne primere, ko na šoli nimamo strokovnjaka, 

da bi bila možnost, da bi šola dobila, najela nekoga, ki bi pomagal delati s temi otroki…« (28)

»…predno se začne otroka testirati, kje ima težave je potrebno, da sploh vidijo, na kateri stopnji 

znanja je otrok. Velikokrat je prišlo do odstopanj med ugotovitvijo med strokovnim mnenjem in 

dejanskim stanjem v razredu in pri otroku. Drugače pa menim, da je nek psihološki test potrebno 

vedno opraviti, da so celo določeni, kajti pri njej nismo opazili, da bi teste sploh izvedli…« (29)

Ali bi vam to koristilo pri vašem neposrednem delu? Da, potem bi videla, na katerih področjih ima 

težave, mislim, da je odvisno tudi od tega število ur DSP, če pa gledamo iz vidika, da je otrok slabše 

slušeč, se pogosto osredotočimo le na to težavo, na ostale težave pa ne (npr. učne težave) Torej test 

psihologa, v smislu, kje ima močna področja, kje ima šibkejša področja, in na kakšen način se lahko 

otroku pomaga…« (29-U1) 
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»…Strokovnega mnenja nisem videla, videla sem le odločbo…prilagoditve, učitelj lahko kakšno 

stvar vidi drugače, otrok pride do njih, ga pogledajo, učitelj pa ga vidi vsak dan, v realnem okolju, 

tam kjer so dejansko prilagoditve in za tisti prostor namenjene. Vidijo ga le iz enega vidika, učitelj 

pa iz drugega vidika…« (18)

 9.9.10 MNENJE KATEREGA ČLANA KUOPP JE ZA VAS KLJUČNO PRI USMERITVI 

OTROKA IN VAM TUDI NAJBOLJ KORISTI ZA DELO? 

»…Jaz mislim, da so potrebni vsi trije, zame kot učiteljico je zelo pomembno, da se takšnega otroka 

kompleksno pogleda. Moje znanje je itak zelo omejeno kar se tiče specialne pedagogike. Zato so 

strokovnjaki. Zdravnik bo s svojega vidika pogledal, specialni pedagog iz svojega področja, psiholog 

iz svojega…« (8)

»…Jaz mislim, da so vsa mnenja enakovredna, zato ker vsak da svoje mnenje in tudi jaz imam 

svoje mnenje, če damo vsa mnenja na mizo, potem se da kaj pogovoriti. Ne more biti eden priorite-

ta,…. Jaz vsa mnenja vedno upoštevam, vse si preberem, zato ker je vse pomembno…« (1)

»…Če bi pomislila, dejansko so pomembni vsi trije, ker so vsi trije iz svojega vidika pomembni. 

Meni kot učiteljici za neposredno delo z otrokom v razredu…« (18)

»…Mnenje vseh treh…« (29, 29-U1)

»…Tistega, ki ga razumem. Ne bi mogla prav izbrati v naprej nekoga iz komisije. Najbolj koristen 

je zame tisti, ki je ugotovil podobne stvari, ki jih tudi jaz opažam. Koristni napotki so od vseh, 

najbolj koristi pa tisti, ki jih jaz lahko uporabim pri svojem delu. Tudi zdravnik, še posebej na po-

dročju organske motnje, da jaz dobim neko znanje, ki ga prej nisem imela…« (11) 

»…Sigurno za fazo dela v šoli je to specialni pedagog…« (28)

  ZAKAJ?

»…če si predstavljate, da dajo vsi trije na mizo svoje strokovno znanje, jaz pa sama učiteljica z zelo 

pomanjkljivim tem znanjem, potem mi to veliko pomeni in veste da je to za moje delo zelo dobro-

došlo. Praktično za uporabiti pa je to po navadi delo specialnega pedagoga…« (8)

»…Ker so vsi podatki za učitelja pomembni. Če je že težava od rojstva, je to pomemben podatek, če 

se prezgodaj rodi, potem ni nujno, da do šole vse nadoknadi, to je že pomemben podatek (mnenje 

zdravnika) Včasih nekateri otroci potrebujejo veliko več časa, da ujamejo svoje vrstnike. Psiholog s 

testi išče na kakšni razvojni stopnji je otrok in specialni pedagog, ki pove, na kakšen način otroku 

pomagati…« (29)
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»…sigurno za fazo dela v šoli je to specialni pedagog, ali kakšen drug strokovnjak, ker poskuša iden-

tificirati otrokove težave že prej. Zunanji strokovnjaki pa se vključujejo bolj posredno. Mi pa bi jih 

rabili tukaj….Od vsakega v KUOPP nekaj, od psihologa in specialnega pedagoga pa najbolj…« (28) 

 9.9.10 KATERE INFORMACIJE O OTROKU BI ŽELELI IZVEDETI, DA BI LAHKO BOLJE 

DELALI V RAZREDU? 

»…Pomembno je vse, da zveš vse o otroku, kje je tista ključna zadeva, da otroka spoznaš, pri čem 

ima težave, kako potem delat, katere težave ima otrok, kako boš potem pristopil. Vse pomaga, ti 

moraš vedeti na kateri stopnji je otrok, ali že res zdravstveno pomoč potrebuje ali bo potreboval 

Ritalin (zdravilo) ali ne…« (1)

»….zato rabimo specialne pedagoge, da nam pomagajo, da potem poskusim, potem grem k njej in 

rečem, veš jaz sem to poskusila, pa mi pride pogledati, ali pa da vskoči specialni pedagog in pogleda 

kako bi on to reševal…« (8)

  ZAKAJ?

»…Vse je pomembno, ker je bil takrat popolnoma umirjen. To je bilo zame pomembno, da jaz vem, 

da ima Ritalin in da vem kako se obnaša z in brez Ritalina. Ker je imel postranske učinke, ni užil 

nobene hrane, imel je slab apetit, so ga dali vstran. On se je umiril in lažje delal, lažje je sledil, kot 

potem, ko ga ni imel. Čeprav ni bilo velike razlike…« (1)

»…zdravnik npr. ne kako delati, temveč informacija, kaj je šibka točka za otroka, da se ve, kaj je 

njegova pomanjkljivost…« (18)

»…Mislim, da je ta specialni pedagog najbolj ključen, ker pozna to problematiko, kako se z otroki 

dela…« (29)

»…Zanima me malo zgodovina motnje, oz. potek motnje, bolezni karkoli je, …da bi učiteljica lažje 

razumela, zakaj otrok nečesa ne more narediti, da bi znala to prenesti v svoje delo, da bi razumela 

vse prilagoditve in zakaj jih otrok potrebuje…« (11)

»…Pomembna je tudi socialna anamneza, podatki o družini, dinamika v družini, saj so pomemb-

ne tudi informacije staršev - kateri pristop je učinkovit in kateri ne…« (28)
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 9.9.11 KATERI ČLAN KUOPP JE ZA VAS KLJUČEN PRI USMERITVI?

»…specialni pedagog…« (1, 18, 28)

»…vsi trije, specialni pedagog, psiholog in zdravnik…« (29-U1) 

»…specialni pedagog in psiholog…« (29)

»…odvisno od vrste otrokovih težav…« (8)

»…ne morem se odločiti, kdo je ključen…« (11)

 9.9.12 KAKŠNA NAJ BI BILA PO VAŠEM MNENJU VLOGA UČITELJA V KUOPP?

»…Ja, razrednik. Ravno zaradi tega, ker otroka pozna, pozna njegove reakcije. Težko bi jaz, če bi 

mene povabili kot del strokovnega tima…« (8)

»…Jaz mislim, da ne bi bilo nič narobe, če bi učitelj v tem sodeloval, učitelj vidi otroka drugače kot 

člani komisije. On zagotovo ga vidi v drugi luči, in bi lahko marsikaj povedal, kar oni sploh ne vedo. 

Individualno delo z otrokom je popolnoma drugače, kot če ga imaš ti v skupini…« (1)

»…Da pove konkretne stvari, da se za tega otroka pove, tukaj bi potreboval pomoč, kje ima težave, 

kako si ga videl v razredu…« (28) 

»…Ja najprej to, da dobro opazuje otroka, da izda kvalitetno poročilo, …… mogoče da bi bil aktiv-

ni član v komisiji, no to je od primera do primera različno, ……ne vem,…« (29)

»…Jaz mislim, da glede na to, da učitelj poučuje otroka, da nekako ne zdi se mi potrebno, da bi se 

pogovarjal z ostalimi člani komisije. Da pa na koncu učitelj izbere prilagoditve iz nabora predla-

ganih. Saj je učitelj tisti, ki jih uresničuje, da preizkusi kaj je uporabno in kaj ne. Pri teh otrocih, s 

katerimi se imela sedaj jaz izkušnje, ne vidim potrebe, da bi učitelj sodeloval še z ostalimi strokov-

njaki…« (11)

»…Jaz mislim, da ima pomembno vlogo, ker otroka pozna, strokovnjaki v KUOPP se srečajo z 

otrokom le enkrat ali dvakrat, kljub temu, da učitelj napiše mnenje, šola ga odda, tako mislim, da 

bi moral ZRSŠ in KUOPP sodelovati bolj, kajti s pogovorom se dobi širša slika o otroku, kot pa le 

na pisni ravni…« (29-U1) 
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 9.9.13 MENITE, DA BI MORAL BITI TUDI EN UČITELJ STALNI ČLAN KUOPP TAKO, KOT 

SO OSTALI ČLANI?

»…Ne, učitelj iz druge šole ne ve nič o otroku…« (1, 18, 28, 29, 29-U1)

»…da, učitelj z izkušnjami in empatijo…« (8)

»…Ne, učitelji smo različni, vsak vidi otroka drugače…« (11)

 9.9.14 MENITE, DA BI MORAL BITI ČLAN KUOPP OTROKOV UČITELJ OZ. RAZREDNIK 

(KAR POMENI, DA BI PRI USMERJANJU VSAKEGA OTROKA SODELOVAL DRUG 

UČITELJ)?

»…Nekdo iz druge šole ne ve nič o tem otroku…« (1)

»…Ja, razrednik. Ravno zaradi tega, ker otroka pozna, pozna njegove reakcije. Težko bi jaz če bi 

mene povabili kot del strokovnega tima…« (8)

»…Da pove konkretne stvari, da se za tega otroka pove, tukaj bi potreboval pomoč, kje ima težave, 

kako si ga videl v razredu…« (18) 

»…Tisti, ki ga uči, ker ga najbolj pozna, ve kje so njegova močna in šibka področja, kako otrok 

odreagira v določeni situaciji,…« (29) 

»…Po zahtevnosti je enostavneje dati le enega učitelja, po realnosti pa le učitelj, ki uči otroka, ga 

pozna. Torej definitivno otrokov učitelj, že zaradi vsebine, poznavanja otroka, ga pozna…Morda 

celoten tim, ki poučuje tega otroka, bi moral sodelovati pri tem…« (29-U1)

»…Ne, učitelji smo različni, vsak iz drugačnega vidika vidi otroka, otrok raste in se spreminja, 

marsikaj se pri njem spreminja, potem da vsak pove svoje mnenje, pa ta četrti, ki dela z otrokom, 

tudi po svoje spozna otroka. Ker tudi otroci so pri različnih učiteljih različni, iščejo meje pri tem in 

onem, začutijo, drugod pa poskušajo dokler bo šlo…« (11)

 9.9.15 A3 KATERE SO TISTE POMEMBNE INFORMACIJE, KI JIH LAHKO UČITELJ PODA V 

POSTOPKU USMERJANJA IN S TEM DOPRINESE H KVALITETNEJŠI USMERITVI?

»…Kaj opaža v razredu in kaj je drugače v skupini kot individualno. Samo to, kar opaža nič dru-

gega. Ja, potem bi bilo lažje naprej. Tukaj se napiše kaj se opaža, potem ko gre odločba naprej ima 

že drugega učitelja, in oni si lahko preberejo, kako je bilo…« (1)
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»…Zdaj sem pomislila na to, da učitelj pozna otroka in starše, ker mi smo trikotnik, če je to pretr-

gano, potem to ne funkcionira. Učitelj bi povedal tudi lahko kaj o starših, kaj lahko pričakujemo, 

česa ne moremo pričakovati, več bi lahko povedal o otrokovih reakcijah. In seveda tudi o neposre-

dnem učnem delo, pozna močna področja, šibka področja, ….Nekdo lahko zelo lepo poje, pa se ga 

lahko tam dvigne…« (8)

»…jaz mislim, da je to funkcioniranje otroka v skupini, kako dela tekom dneva in tekom tedna 

(ker so tudi razlike) Ker učitelj otroka spremlja dlje časa, otrok mora delati pri učitelju stvari ki so 

mu všeč in ki mu niso všeč, tudi otrok ima proste naloge, ali bo naredil malo več, manj, …..s temi 

podatki lahko učitelj namigne, da so strokovnjaki bolj pozorni…Morda tudi prilagoditve, ki so se 

izkazale za učinkovite, je pa res, da jaz tega ne napišem, kaj se je izkazalo za učinkovito, napišem 

kaj delam, ker menim, da to kar jaz delam je tudi kot učinkovito in tega potem sploh posebej ne 

poudarim. Ne glede na odločbo, se potem še vedno učitelj išče, poleg tega, kar je v odločbi, druge 

načine. Tisti trenutek, ko strokovnjaki pišejo strokovno mnenje, jim pač ne pade vse na pamet, če 

se kdaj kaj izpusti, tudi ni nič narobe, če se kasneje preizkusi in uporablja…« (11)

»…dala bi konkretno mnenje, kaj funkcionira pri tem otroku v tem okolju. Določene prilagoditve, 

ki so sicer za zmerno slabovidnega otroka priporočljive, njemu pa niso aktualne (npr. mizica z 

naklonom, ki ga sedaj že moti, spremstvo druge osebe, če je ne potrebuje) Torej, kaj res otrok potre-

buje in jo izvajamo v konkretni situaciji. Odločba in usmeritev bi bila zame bolj vredna in bi bilo to 

dejansko to, kar otrok res rabi. S tem bi imela jaz še večjo odgovornost, usmeritev bi mi bila bližja, 

zaradi mojega aktivnega sodelovanja…« (18)

»…Podroben in natančen opis učenca, saj ga najbolje pozna, tisti, ki otroka ni videl, ga ne pozna, 

zato bi jaz lahko najbolj dala informacijo, kako otrok deluje v skupini, kako se uči, kako sprejema 

novo učno snov, kako se vključuje v sredino. Težko se kdaj izraziš na listu papirja, v neposrednem 

pogovoru bolj podrobno lahko opišeš, saj je pisna informacija tudi kdaj lahko »površinska…« (29)

»…Mi napišemo, kakšen je otrok tudi v socialnem smislu, pogosto se tudi kaj izpusti, napišemo mne-

nje, kljub vsemu je pomembno, da se dodatno pogovori in obrazloži, kaj smo s tem mislili…« (29-U1)
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 9.10 SKUPINA A3 – STARŠI

 9.10.1 KAKO JE UČITELJ PRILAGAJAL POUČEVANJE VAŠEGA OTROKA PRED 

POSTOPKOM USMERJANJA?

»…Niso nič prilagajali…« (1)

»…Ne nobenega prilagajanja ni bilo, seznanjeni smo bili s problemi, da malce zamuja, smo vedno 

poudarjali prvi učiteljici, da jo da spredaj, ker je naglušna, smo omenili težave, ki jih ima in s ka-

terimi se soočamo, slušni aparat je dobila šele meseca oktobra…« (29)

»…Mogoče sem bila malo razočarana, niso bili tako razumljivi, tudi sedaj ko je že usmerjena ni 

takšnega razumevanja, kot bi pričakoval od usposobljenih. Saj je včasih, se je potrudila, večkrat je 

bilo tako, da je potrebovala več časa, petkrat več kot ostali, sva delali skupaj doma…« (11)

»…učiteljica je delala z njim, ko je vedela za njegove potrebe nam je predlagala, da bi imela z njim 

tudi dodatno pomoč…« (28)

»…Mi smo dobili odločbo že pred vstopom v šolo…Mislim, da prilagajanje ni bilo potrebno. Dobro, 

da je bil tisti mesec v šoli in se je dobro vklopil v šolo in v razred. S prvim oktobrom je pričel otrok 

z zdravljenjem…« (8)

 9.10.2 KDO JE BIL POBUDNIK USMERJANJA ZA VAŠEGA OTROKA? 

»…Prva je dala pobudo logopedinja, v zdravstvenem domu, kamor sva hodila zaradi izgovorjave 

črk. Zdravnik nas na to ni opozoril, tudi v vrtcu nam to ni nihče omenjal. Dali smo vlogo tik pred 

zdajci, pred vstopom v šolo…« (18)

»…Učiteljica, ki je sedaj njena razredničarka, je dala pobudo in tudi ni razumela zakaj se to ni od-

vijalo prej….opazila je pri pevskem zboru, pa tudi sama ima otroka s podobnimi težavami…« (29)

  ZAKAJ?

»…Jaz osebno sem bila pred davnimi časi priča zelo podobnemu primeru, ko se šola kar spusti…

.,pomemben del je tudi šola in čim bolj normalno delovanje in življenje, na kemoterapiji v bolni-

šnici, …..če je nemočen absolutno ni pouka in učenja, logično, ….Takoj smo kontaktirali učiteljico 

in potem nadaljevali s postopkom,…« (8)

»…midva z možem, ker v bistvu doma nisva več videla rešitve, kako ga pripraviti do tega, da bo 

naredil domačo nalogo, …zadeva se vleče že iz vrtca dalje. Tudi tam niso imeli večjih težav, dali so 
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ga v kot, kjer se je igral z lego kockami. To je bila njegova aktivnost cel dan. V šoli, ko je bil treba 

narediti domačo nalogo, smo rabili dve uri procedure, da smo ga zraven spravili, potem pa je dvaj-

set minut delal…« (1) 

»…Ker smo imeli popoldan toliko šolskega dela, hčerka je bila v šoli počasna, ni mogla vse narediti, 

doma sva sedeli od dveh do sedmih, bila je zelo izmučena, jokala je, bolela jo je glava,…da ne vidi 

na tablo, zdravnica je to opazila in se zanjo zavzela, ugotovila je, da ima kar slab vid in iz tega je 

potem šel postopek…« (11)

»…Izkazala se je potreba za pridobitev dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjklja-

jev…« (28) 

 9.10.3 OPIŠITE KAKO JE POTEKAL POSTOPEK USMERJANJA ZA VAŠEGA OTROKA?

»…Kot že veste je to izredno dolgotrajen postopek, popolnoma mimo…« (8)

»…znajti se moraš bolj ali manj sam. Na srečo me je zdravnica usmerila, pojdita sem,…« (11)

»…Jaz sem vlogo oddala nekje okrog novega leta. Mi je tiflopedagoginja povedala, da traja 9 me-

secev, da se spelje do konca, vmes me je klicala zdravnica, da sva se pomenili, …imeli sva pregled 

pri tiflopedagoginji, …potem smo dobili strokovno mnenje domov. Od strokovnega mnenja nismo 

vedeli, kaj lahko pričakujemo. Potem smo dobili odločbo…« (18)

»…Nič posebnega, vlogo smo dobili, natisnili, prosila sem učiteljico, da dopolni. Ostalo smo oddali, 

čakali na prvi pregled…« (29)

»…Priložili smo dokumentacijo, izvide in mnenja smo pustili na šoli in osnovna šola je poslala 

dokumente na Zavod RS za šolstvo. KUOPP je pripravila strokovno mnenje, ki sva ga dobila tudi 

domov…« (28)

 9.10.4 KAKŠNA JE BILA VLOGA UČITELJA V TEM POSTOPKU?

»…Ja, zelo velika vloga in tudi njene pomočnice, vzgojiteljice,… V začetku sta dolgo časa prihajali 

domov, ko ni bil otrok v bolnici sta prihajali domov…« (8) 

»…Mislim, da učiteljica ni nič sodelovala, do takrat, ko so prejeli odločbo…« (1) 

»…Ne, zelo malo. Na govorilnih urah sva se pogovarjali, bolj usmerjeno je bilo v to, da je hči ži-

vahna…« (11) 

»…Zelo velika je bila vloga učiteljice, ne samo v tem procesu, temveč tudi pri samem pouku. Uči-
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teljica ima zelo dober kontakt s sinom, kar je zelo pomembno, ker jo doživlja tudi kot avtoriteto in 

jo upošteva…« (28)

»…za sam začetek postopka je dala navodila učiteljica, vprašanje, če nje ne bi bilo, bi sploh bilo 

vprašanje, če bi šlo naprej. V prvem razredu pa nismo začutili, da bi bila posebna zavzetost učite-

ljice za našo…« (29)

 9.10.5 KAKŠNA JE BILA VAŠA VLOGA PRI TEM?

»…To, da smo vlogo oddali in poskrbeli, da so stvari tekle. Srečo smo imeli, da nas je logopedinja 

usmerila, drugače tega ne bi vedeli…« (18)

»…Starša sva vedno podpirala otroka pri tem. Nekoliko je bil nervozen, ko je prihajal v šolo, še 

posebej zato, ker je imel težave s sluhom. Ko je videl, da je vse OK, sva mu dejala, da mu bova po-

magala pri vseh vprašanjih, ki jih bo imel. Še posebej mož daje spodbudo Antonu, da naj se zaveda, 

svojih zmožnosti…« (28)

»…Sledenje učenja, kaj se dogaja vsak dan, ker v prvem razredu ni tako izstopala, tudi učiteljica 

ni izražala problematike, nismo tako dodatno obremenjevali deklice s tem. Sedaj pa vidimo, da so 

težave, vsak dan ponavljamo, da se ne kopiči snov…« (29)

»…Jaz sem bila tudi učitelji, jaz sem mama, bolniška sestra, v vseh vlogah. Jaz sem tudi z njim 

veliko delala, vsak dan, ne glede na to, ali je bil doma ali v bolnici, je bil pač urnik…« (8)

»…V bistvu to, da sva toliko sitnarila, da sva prišla sploh do odločbe. Meni je to grozno povedati. Doma 

sva bila v takšni stiski, ker je meni zoprno, da sem otroka dve uri silila, da je naredil nalogo…« (1)

 9.10.6 KAJ MENITE O VSEBINI STROKOVNEGA MNENJA?

»…Strokovno mnenje je bilo korektno zapisano…« (8)

»…opredelitev otroka in prilagoditve so bile korektno zapisane, na to nisem imela nobenih pri-

pomb. Niti nisem vedela kaj lahko pričakujeva, zaenkrat naš otrok v primerjavi z ostalimi otroki 

ni tako slaboviden…« (18) 

»…Veste kaj, ni preveč razloženo. To dobi laik v roke, le se mi zdi, da pedagogi, učitelji niso zadosti 

izobraženi v tej smeri, za delo z otroki s posebnimi potrebami. Zapis bi moral biti bolj prilagojen 

razumevanju nas in učitelja. Mislim, da so to obrazci, da podobno napišejo za več otrok, morda 

bolj specifično in tipično za našo deklico…« (11)
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»…Ja, strokovno mnenje smo dobili domov, v njem so obrazložene otrokove težave. Ne razumemo 

dobro slovenščine, vendar je to mnenje, ki povzema njegove težave, prilagoditve ki mu bodo nudile 

možnosti, da bo lažje prišel skozi sistem izobraževanja. Starša sva se strinjala s tem mnenjem. 

Dobil je tudi dodatno pomoč, zanj je to pomembno, da ima pomoč surdopedagoga in učitelja. Po-

govori se z njima kako naj dela in kaj lahko naredimo doma…« (28) 

»…Premalo imamo informacij ob pravem času…. Toliko smo imeli preiskav, pa nam niti eden ni 

omenil, da bi morali iti na Zavod za gluhe in naglušne…« (29)

 9.10.7 MNENJE KATEREGA STROKOVNJAKA JE BILO PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ 

KORISTNO OZ. OD KATEREGA STROKOVNJAKA, ČLANA KUOPP STE DOBILI 

NAJVEČ KORISTNIH INFORMACIJ?

»…od psihologa…« (1)

»…od specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in psihologa…« (28)

»…od specialnega in rehabilitacijskega pedagoga…« (11)

»…od nobenega, vse so preveč splošne…« (8)

»…od nobenega člana, temveč od učiteljice v šoli…« (29)

»…od pediatrinje…« (18)

  NA KAJ SO SE INFORMACIJE NANAŠALE?

»…osebno zdravnico na pediatriji, z njo super sodelujemo, k psihologu smo šli dvakrat, pa sem si 

jaz to po svoje predstavljala, absolutno ne, nismo vsi isti, v redu pač naj bo, jaz je ne rabim tam, si 

poiščemo druge zadeve. Predvsem pa je bila pomembna učiteljica…« (8)

»…specialna pedagoginja, ona je zelo hitro ugotovila da so pri hčerki težave, ne samo z vidom, am-

pak da je tudi zelo hiperaktivna, zelo hitro je to opazila, tako je rekla, da deklica potrebuje določene 

usmeritve, zame je bilo to ključno…« (11)

»…konkretne informacije: moral bo bolj paziti, da ne bo telovadil ko bo košarka, nogomet, zaradi 

udarca v glavo, ko bo star 16. let ne bo smel hoditi v fitnes. Meni se je zdelo takrat nepomembno, 

pa sem kasneje ugotovila, da je to pomembno za naprej…« (18)

»…Najpomembnejše je bilo, da nama je psihologinja dala informacijo, da nisva midva čudna, da 

ni problem v nama, imava vredu metode, vendar otrok ne sliši…« (1)
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 9.10.8 KAKO SE JE SPREMENIL NAČIN DEL UČITELJA Z OTROKOM PO USMERITVI? (KO 

JE OTROK DOBIL ODLOČBO)

»…oni dve nista spremenili načina dela, ker sta že prej zelo dobro komunicirali in sodelovali. In ga 

nikoli nista jemali, da je nekaj posebnega. To mi je bilo všeč…« (8)

»…učiteljica ni spremenila pristopa, ko je pisal cel razred teste, je pisal z njimi, niso ga izločali, ni 

pisal drugačnega testa. Jaz sem to tko zaznala, je bila naloga, pa je reku ne bom je naredu, pa je 

prišla čez 10 minut in jo je naredu. Ni bilo tisto na gumb pritiskati, pa je na koncu naredu. Bila je 

bolj pozorna nanj, ja na ta način…« (1)

»…težko bi rekla, razen da ji teste malo večje printajo, da ji določene stvari poudarijo, »…tudi 

prej, ko še ni imela prilagojeni testov je znala, pa je besedo narobe prebrala, pa je bilo vse narobe. Z 

učiteljico sva se dogovorile, da se ji preveč potuhe ne daje, da se bova z učiteljico sproti dogovorili, 

kje ji ne gre. Bistvenih sprememb pa nisem opazila…« (11)

»…Težko rečem, ker ima že od vsega začetka odločbo. V zadnjem času so se stvari obrnile na bolje, 

ker je tiflopedagoginja govorila z učiteljico, ….prilagoditve upošteva, povečavo teksta, sedi v prvi 

klopi, ko delajo na interaktivno tablo, sin dela na računalniku posebej…« (18)

»…najprej nekaj »mehkejših« pogojev za delo, otrok ne mara posebnih prilagoditev in posebnih 

pravil, ki bi odstopale od ostalih otrok v razredu…« (28)

»…Ja, glede tega je že od začetka pozorna na hčerko, ker ima tudi sama to osebno izkušnjo. Prva 

razlika je bila, da se prej nikoli ni javila sama, da bi kaj povedala, zdaj pa je to drugače, sodeluje pri 

pouku, je malo bolj samozavestna kot v časih, seveda ker sliši in je prepričana, da to zna. …Spre-

memba je bila zaznana, že zaradi učiteljice same, ki je bolj pozorna nanjo, pa tudi zaradi odločbe, 

ki je prinesla nekaj sprememb, ki so bile tudi formalno urejene. Ima tudi možnost pisanja testov 

individualno, takrat je rezultat tudi bistveno boljši. Opažam, da se doma v individualni situaciji 

tako pravilno odziva, v šoli, kjer pa je večja skupina, pa se odziva na hitro, impulzivno…« (29)

 9.10.9 SO SE VAŠA PRIČAKOVANJA OD USMERITVE OTROKA URESNIČILA?

»…Ja, saj tudi nisem imela nobenih pričakovanj. Zato ker nisem videla nobenega problema 

tukaj…« (8) 

»…Ja, so se kar uresničila. Sedaj je veliko lažje, ko rečeva je potrebno narediti domačo nalogo, ni več 

takšnih priprav…ko je pričel hoditi v šolo, ni hotel hoditi v šolo, sedaj je to izzvenelo. Rad hodi k specialni 

pedagoginji, sedaj doma pove, kar do sedaj ni povedal, kaj se mu v šoli dogaja, je zelo zadovoljen…« (1) 
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»…meni se še vedno zdi, da je preveč dela za šolo. Jaz z njo veliko dela za šolo vlagam, ne vem ali 

je to odvisno od tega, da je slabovidna. Pričakovala bi, da bi imela malo manj domačega dela, ne 

pa da to, kar v šoli ne naredi, mora narediti doma. Želela bi, da bi več tega opravila v šoli, s prila-

goditvami…« (11) 

»…Ja, nama je bilo važno, da se bo otrok dobro počutil v šoli…« (18) in da je upravičen do dodatne 

strokovne pomoči:«… Ja, seveda smo pričakovali, da bo dobil dodatno pomoč…« (28)

»…jaz mislim, da so se pričakovanja z usmeritvijo uresničila, ker vidiva, da res pomaga… V dru-

gem razredu pa za tiste, ki niso sledili in starši nismo delali z otrokom, so se zadeve kopičile in sedaj 

moramo nadoknaditi zamujeno…« (29) 

 9.10.10 MENITE DA BI MORAL OTROKOV UČITELJ AKTIVNO SODELOVATI V POSTOPKU 

USMERJANJA?

»…da, aktivno sodelovanje učitelja je pomembno…« (1, 11,18, 28, 29)

»…ja, ker učitelj z njim dela, ne pa nekdo, ki le prebere mnenje in otroka ne pozna…« (8)

  ZAKAJ? PROSIM POJASNITE?

»…Mislim, da učitelj spremlja otroka v dopoldanskem času, pri našem U. je velika razlika me 

dopoldanskim in popoldanskim delom, mislim, da bi morala biti tudi oba učitelja veliko bolj za-

stopana v tem…« (1)

»…Ker le učitelj spremlja otroka po pet, šest ur dnevno. Ne želim poniževati komisije, pa vendar oni 

vidijo otroka deset minut in si ustvarijo določeno sliko. Mi in učitelji smo z otroki velik del dneva 

in ga bolj poznamo. To bi bilo koristno za člane komisije, ker vidijo določene težave otrok, je vsak 

otrok drugačen ima svoje značilnosti, težko pa je nekomu določiti, ki ga vidi kratek čas, v drugi 

situaciji. Tako da mislim, da ker premalo tega mnenja upoštevajo…« (11)

»…Ja, bilo bi dobro zaradi dela za naprej. Je pa tudi Zavod (Zavod za slepo in slabovidno mladino, 

op.) velikokrat omenjal, da so delavnice in izobraževanja, ki pa se jih učitelji ne udeležujejo. To bi 

bilo dobro, da bi učiteljica koristila…« (18)

»…Ne vem, zame so ti papirji s pomenom, da bodo učitelji imeli več pomoči, kako naj delajo z 

otrokom v razredu. Zame so te informacije morda manj pomembne, težko razložim učitelju kako 

naj dela z otrokom, ker nisem profesionalec, zato potrebujejo dodatne obrazložitve. In učitelj je 

zelo pomemben v tem procesu. Učitelj ima veliko več informacij kaj se v razredu dogaja, kot pa jaz 

(kaj naj dela, kako naj dela) Jaz slišim je tiste informacije, ki mi jih pove otrok. Zato nimam vseh 
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informacij, temveč le informacijo od mojega otroka. Učitelj, otrok in starši morajo delati skupaj, 

kajti le tako lahko oblikujejo mrežo…« (28)

»…Nekdo, ki je še tak specialist, bo težko dobil realno sliko v 45 minutah. Zaradi učiteljice je to 

sploh šlo naprej, nas napotila na pravo pot, če ona ne bi imela tega problema, morda ne bi bilo 

sploh nič. Morda bi se mi sami postopoma ugotovili, vendar dosti kasno. Odvisno je tudi od učite-

lja, ali se v to poglobi ali ne…« (29)
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 9.11 PRIMERI ZBIRNEGA ZAPISA ZA POSAMEZNEGA OTROKA

 9.11.1 SKUPINA A1

Primer A1 (4)

Učenka, stara 13 let, v šolskem letu 2014/2015 obiskuje 7. razred osnovne šole, usmerjena aprila 

2014, PPPU.

VIRI PODATKOV

DOKUMENTACIJA: zahteva za začetek postopka usmerjanja, poročilo šole o otroku, poročila 

članov KUOPP, strokovno mnenje in odločba o usmeritvi. 

Iz dokumentacije je razvidno, da sta vlogo podala starša. V vlogi navajata, da ima deklica teža-

ve z zbranostjo, da je počasna pri reševanju kompleksnejših problemov, ima težave s številčnimi 

predstavami in zapisom števil. Na težave so opozorili učiteljico v 3. razredu, kasneje ji je pomoč 

nudila svetovalna služba. Po mnenju staršev to ni bilo učinkovito, zato je deklica pričela obiskovati 

zunanjo ustanovo. Obravnavana je bila pri logopedu, specialnem pedagogu in psihologu. Starša 

sta menila, da deklica potrebuje dodatno strokovno pomoč, saj vlaga veliko napora v šolsko delo, 

zato sta podala vlogo za usmerjanje.

POROČILO ŠOLE

Osnovna šola v poročilu o otroku (obiskovala je 6. razred) navaja, da učenka pri pouku ni imela 

večjih težav. Opazili so površnost pri delu, slabšo koncentracijo in veliko odsotnost od pouka. 

Obravnavana je bila v svetovalni službi, ki pa je ni obiskovala redno. Napotili so jo v zunanjo stro-

kovno obravnavo. Razredničarka jo je spodbujala pri šolskem delu (sprotno šolsko delo, opravljanje 

domačih nalog, opozorila staršem glede pogostih odsotnosti). Šola je menila, da deklica ne potre-

buje usmeritve, vključili naj bi jo v učno pomoč na podlagi izvirnega delovnega projekta pomoči.

UČNI USPEH

Učni uspeh učenke je bil prav dober, v 4. razredu je imela zadostno oceno pri matematiki, v 5. 

razredu pa dobro oceno pri matematiki in angleščini. Ostale ocene so bile prav dobre in odlične. 

STROKOVNA DOKUMENTACIJA NASTALA NA KUOPP V PROCESU USMERJANJA

V priloženem psihološkem poročilu je navedeno, da je bila deklica napotena na psihološki 

pregled zaradi učnih težav. Uporabila je psihodiagnostična sredstva (Wechslerjeva lestvica III, 
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CPM, avtoportret, LTB), na podlagi katerih je bilo ugotovljeno, da ima deklica intelektualne 

sposobnosti izrazito disharmonične, pri čemer je besedna inteligentnost povprečna, nebese-

dna pa inteligentnost pa nizko povprečna. Uspešna je na področju besednega razumevanja, 

splošne poučenosti, razlikovanja bistvenega od nebistvenega ter razumevanja socialnih situacij. 

Težave pa ima na področju grafomotoričnega tempa, zaporednega mišljenja, usmerjene pozor-

nosti, računanja in delovnega spomina. Težave na področju fonološkega zavedanja, prerisovanja 

likov, pomnjenja in ravnotežja vplivajo na specifične učne težave. Psihologinja meni, da bi zaen-

krat zadostovala učna pomoč, ki bi jo lahko nudila šola brez usmeritve.

STROKOVNO MNENJE IN ODLOČBA O USMERITVI

V strokovnem mnenju so opredeljene dekličine težave na podlagi dokumentacije (zdravnik in 

psiholog) in specialno pedagoškega pregleda. Mnenje zdravnika je, da v zdravstveni dokumen-

taciji ni opisanih posebnosti, ki bi kazale na vzrok učnih težav. Specialna pedagoginja in psiho-

loginja ugotavljata težave, ki sodijo v skupino specifičnih učnih težav. Učenka je prepoznana kot 

otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Na podlagi odločbe o usmeritvi je deklica upravičena do 1 ure dodatne strokovne pomoči in-

kluzivnega pedagoga ter uporabe določenih pripomočkov ter prilagoditev pri izvajanju pouka.

POGOVOR Z UČITELJEM: opravljen je bil pogovor z učiteljem (profesorjem likovne pedagogike), 

dekličinim razrednikom v 6. in 7. razredu osnovne šole. 

RV1: učitelj je pregledal dokumentacijo iz prejšnjih let šolanja učenke in se pogovoril s svetovalno 

službo na šoli. Pri pouku je opazil, da deklica potrebuje pomoč, prilagoditve pri pouku ter posebno 

skrb in spodbudo razrednika pri socialni vključenosti. V samem procesu usmerjanja ni sodeloval, 

meni, da je bistvena vloga razrednika in povezovanje s svetovalno službo in starši. Usmerjanje je 

po njegovem mnenju pozitivno, tudi ostali učitelji so povedali, da učenka napreduje. 

RV2: od postopka usmerjanja je pričakoval več neposredne pomoči učitelju v razredu. Pri delu v 

razredu ni spremenil nič, saj meni, da deklica pri njegovem predmetu ne potrebuje prilagoditev, 

seznanil pa je učiteljski zbor o potrebnih prilagoditvah in težavah učenke. Meni, da je to vloga 

razrednika in da je to potrebno v izogib kasnejšim nesporazumov in zapletom. 

RV3: strokovno mnenje naj bi bilo po njegovem mnenju zapisano kratko in konkretno – »…Meni 

bi koristilo bolj konkretno in to bi bilo bolj učinkovito…«. Za učitelja so pomembni vsi trije člani 

KUOPP, meni pa, da bi morali med seboj več sodelovati (učitelj, specialni pedagog na šoli in člani 

KUOPP) – »…Se mi zdi, da je tu prostor, da bi morali tukaj med seboj več sodelovati…«. Zanj je 

bila izrednega pomena informacija staršev, ter prejšnjega razrednika. Meni, da je pomembna 
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povezava po celotni vertikali, tudi na prehodu učenca iz razredne na predmetno stopnjo. 

RV4: vloga učitelja je pomembna, »…ker vsak učitelj vidi svojega otroka na svoj način…«. Meni, 

da je KUOPP »…kot barvni krog – starši, učitelji in strokovna komisija…«. Meni, da bi moral biti 

član komisije otrokov učitelj. 

POGOVOR S STARŠI: opravljen je bil pogovor z mamo deklice, v prostorih osnovne šole, ki jo 

deklica obiskuje. 

RV¹5: mati pove, da je pred usmerjanjem deklica delala tako kot vsi učenci v razredu. Pobudnik 

usmerjanja je bila ona, predvsem zaradi težav s koncentracijo, ki jih je opazila pri svoji hčerki: 

»…ko pride do točke, da ji koncentracija pade, ko ne ve, kako reševati naprej, pride do blokade…«. 

Postopek usmerjanja je tekel brez težav: »…Sem bila zadovoljna s postopkom, so se nam posve-

tili,…«. Povedala je, da je bila učiteljica v 4. razredu aktivna, na predmetni stopnji pa so se po-

kazale izrazitejše težave: »…Na predmetni stopnji so bile težave, pri matematiki, zaradi številskih 

predstav, časa ji je zmanjkovalo, če ne uspe rešiti, ker ima blokado, ko ne zna naprej…«. Z usme-

ritvijo pa se je pristop učiteljev spremenil, tako da je deklica: »…dobila možnost podaljšanega 

časa, posebno učilnico, poseben tekst zapisan drugače, pomagala,…«. Mama je bila ves čas po-

stopka aktivna, sodelovala je s svetovalno službo na šoli, razrednikom in hčerko. S strokovnim 

mnenjem je bila zadovoljna, čeprav je pričakovala več ur dodatne strokovne pomoči. Največ 

koristnih informacij je dobila od specialnega pedagoga, nanašale so se na: »…hčerkine sposobno-

sti, kaj zmore, kaj zna in kje ima težavo. Pri katerih nalogah, številčne predstave, prostorske pred-

stave, to mnenje mi je bilo pomembno, potrdilo je moje izhodišče…«. Po usmeritvi se je spremenil 

način dela z otrokom, kar pa je odvisno od učitelja do učitelja: »…So nianse med učitelji, kako 

ji ponujajo in prilagajajo pouk, mislim, da se je spremenil način dela…«. Pričakovanja od usme-

ritve so se uresničila, mati pa meni, da bi moral dodatno strokovno pomoč izvajati učitelj in ne 

specialni pedagog. Meni, da bi moral aktivno sodelovati v procesu usmerjanja otrokov učitelj, 

saj bi se tako lažje spopadal s težavami in otroku omogočil lažje napredovanje. 
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Primer A1 (5)

Učenec, star 13 let, v šolskem letu 2014/2015 obiskuje 6. razred osnovne šole, usmerjen junija 

2013, PPPU.

VIRI PODATKOV

DOKUMENTACIJA: zahteva za začetek postopka usmerjanja, poročilo šole o otroku, izjava šole 

o izvajanju Koncepta učne težave v osnovni šoli, poročila članov KUOPP, strokovno mnenje in 

odločba o usmeritvi. 

Iz dokumentacije je razvidno, da sta vlogo podala starša po posvetu z učiteljico in psihologinjo 

na šoli. Starša navajata, da je otrok počasen, da slabše sodeluje v večji skupini, da ima težave s 

prilagajanjem na nove situacije. Menita, da otrok v šoli občuti duševno stisko in stres.

POROČILO ŠOLE/IZVIRNI DELOVNI PROJEKT POMOČI

Osnovna šola v poročilu šole o otroku (4. razred) učenca opisuje kot nedružabnega, redkokdaj 

v interakciji z vrstniki, s težavami pri komunikaciji, vedenjem. Odklanja vsako vrsto pomoči, 

samopodoba učenca je nizka, pojavlja se opozicionalno vedenje. Opisujejo niz težav, na po-

dročju pisnega in govornega sporočanja in pri matematiki. Opazili so tudi težave na področju 

koncentracije in pozornosti. Navajajo tudi močna področja učenca, kot učenec je nemoteč – 

med poukom nikoli ne klepeta, rad posluša različna umetnostna besedila (veliko časa preživi v 

knjižnici), različne športne aktivnosti. Šola je nudila otroku možnost vključevanja v dopolnilni 

pouk, v skupno za učno pomoč, ki jo je obiskoval enkrat tedensko ter v podaljšano bivanje (z 

omejenim časom, do prihoda šolskega avtobusa). Vključen je bil v obravnavo k šolski svetovalni 

delavki, kjer je bil deležen svetovalnih pogovorov in učne pomoči. Šola dinamiko in vsebino 

dela podrobneje opisuje v priloženem Izvirnem delovnem projektu pomoči. Šola opaža na-

predek otroka, vendar zaradi vse bolj zahtevnejše snovi in manj možnosti za individualno delo, 

predlaga usmeritev učenca, saj potrebuje individualno vodenje in nadzor. V priloženih opisnih 

ocenah je razvidno, da učenec delno obvlada določene cilje pri slovenščini in matematiki.

STROKOVNA DOKUMENTACIJA NASTALA V PROCESU USMERJANJA

Mnenje zdravnika je, da v zdravstveni dokumentaciji ni opisanih posebnosti, ki bi kazale na 

vzrok učnih težav. Specialna pedagoginja in psihologinja pa na podlagi pregleda otroka ugota-

vljata težave, ki sodijo v skupino težjih specifičnih učnih težav. Učenec je prepoznan kot otrok 

s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Na podlagi odločbe o usmeritvi je deček 

upravičen do 3 ur dodatne strokovne pomoči pedagoga ter uporabe določenih pripomočkov 
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ter prilagoditev pri izvajanju pouka. Ob koncu sinteze strokovnega mnenja je tudi priporočilo 

KUOPP za razvijanje dečkove samozavesti in pozitivne samopodobe na podlagi njegovega zani-

manja za različne tehnične izume, motorje in avtomobile.

STROKOVNO MNENJE IN ODLOČBA O USMERITVI

V strokovnem mnenju so opredeljene dečkove težave na podlagi dokumentacije (zdravnik) in 

pregleda učenca (psiholog in specialni pedagog).

Na podlagi odločbe o usmeritvi je učenec upravičen do dodatne strokovne pomoči ter uporabe 

določenih pripomočkov ter prilagoditev pri izvajanju pouka.

POGOVOR Z UČITELJICO: opravljen je bil pogovor z učiteljico, razredničarko učenca v 5. razre-

du osnovne šole. 

RV1: učiteljica je učenca poznala že prej, saj mu je nudila v 3. razredu učno pomoč. Takoj je 

učencu nudila prilagoditve. Pri učencu pa je opazila težave na področju zapisa, grafomotorike, 

branja in številske predstavljivosti. V procesu postopka usmerjanja ni sodelovala, zato ga ni 

mogla opisati, niti ni mogla oceniti njenega sodelovanja v njem. Njeno mnenje pa je, da je otrok 

potreboval usmeritev že kakšno leto prej.

RV2: od usmeritve je pričakovala podporo za delo v razredu: »…Mogoče bi rabila podpro kaj in 

kako ga peljati naprej. Ne vem, če je to naloga komisije, oni ugotavljajo primanjkljaje. Napotki s 

strani članov komisije bi bili dobrodošli, dodatne veščine s katerimi pridem do cilja, ki jih v času 

svojega izobraževanja nisem dobila, so pa specifične, npr. za izboljšanje grafomotorike, boljšega 

branja, sprostitev, umiritev…«. V razredu ni spremenila načina dela, saj je že pred usmeritvijo 

upoštevala določene prilagoditve, ki jih je učenec potreboval: »… sedel je v moji bližini, individu-

alno delo, fotokopiranje zapiskov, kadar je bilo potrebno, manjšanje obsega dela, dodatna razlaga, 

pregled če razume snov, navodila,…«. 

RV3: vsebina strokovnega mnenja učiteljici pomaga, večkrat ga prebere, da je še bolj pozorna na 

posebnosti otroka. Zanjo je mnenje vseh članov KUOPP koristno, saj je odvisno od otrokove 

vrste težav: »…če gre bolj za zdravstveno težavo mi je zelo dobrodošlo mnenje zdravnika, če so 

čustvene težave mnenje psihologa mogoče bolj…«.

RV4: vloga učitelja je pomembna, saj učitelj poda videnje in zaznavanje o otroku, ki jih dobi pri 

pouku. Ključno je učiteljevo mnenje, saj: »…Pozna cilje, pozna program, recimo 5. razreda in ve, 

kje otrok je. Nekako mogoče tudi že vidi pot naprej, ali bo zmogel ali ne, oz. ob pomoči celotnega 

tima, lahko otroka pelje do napredka…«. Učiteljica meni, da je smiselno sodelovanje učitelja v 

KUOPP in sicer tistega, ki otroka pozna. Na predmetni stopnji pa predlaga, da je to otrokov 
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razrednik. Pomembne informacije, ki jih lahko učitelj poda na KUOPP pa so vezane na delo in 

napredek učenca, težave, ki jih zazna učitelj, čustveno zrelost in socialno vključenost v razred. 

Meni, da ima učitelj celostni vpogled, z razliko od članov KUOPP, ki ga vidijo v specifičnih 

situacijah: »…Učitelji imamo nek celosten vpogled, člani KUOPP pa imajo specifičen vpogled, 

tam imamo mi premalo znanja, zato oni gradijo na teh specifikah, učitelj prinese pa drug vidik 

(didaktika – metodika, to kar otrok potrebuje), člani KUOPP pa otroka poznajo bolj iz klinične 

situacije…«.

POGOVOR S STARŠI: opravljen je bil pogovor z mamo dečka, v prostorih osnovne šole, ki jo 

deček obiskuje.

RV¹5: mati ni zaznavala, da bi učitelji karkoli prilagajali otroku pred odločbo. Pobudnik usmer-

janja je bila mati, ker je menila, da je otrok počasnejši od ostalih otrok v razredu. V postopku 

usmerjanja je mati peljala otroka na več pregledov. Po pregledih je dobila tudi povratno infor-

macijo s strani posameznih članov: »…Po pregledu sem dobila takoj informacijo, vprašali so 

me, kaj se meni zdi, kaj bi bilo smiselno narediti. Jaz sem rekla, da bi otrok potreboval več časa, 

ker je prepočasen…«. Mama je zaznala vlogo učitelja le z zapisom poročila o otroku, njena vloga 

pa je bila, da spelje postopek usmerjanja. Strokovno mnenje je ustrezno, predvsem pomembna 

je dodatna strokovna pomoč in podaljšan čas. Mati je zaznala, da je učiteljica spremenila način 

dela z otrokom po usmeritvi: »…Majčken ga je drugače v razredu obravnavala. Je on hude jeze, se 

bo zaprl vase in ne bo hotel nič več, ga je lepo prebrala. Je ga pol še opozorila, ali si zapisal, kaj imaš 

še za domačo nalogo, ga je opozorila, ja spremenila je tudi sedežni red, imela ga je bolj spredaj, da 

ga je imela bolj pred sabo. Pri ocenjevanju mu je podaljšala čas, ja ima tudi tisto za poštevanko, 

tabelco, mu je dovolila, da jo ima. To mu je bilo koristno…«. Mati meni, da bi bilo sodelovanje 

učitelja na KUOPP pomembno, predvsem zato, ker učitelj otroka dobro pozna.
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 9.11.2 SKUPINA A2

Primer A2 (19)

Učenec, star 9 let, v šolskem letu 2014/2015 obiskuje 3. razred osnovne šole, usmerjen februarja 

2014, VM: DBO, LGJM.

VIRI PODATKOV

DOKUMENTACIJA: zahteva za začetek postopka usmerjanja, poročilo šole o otroku, psihološki 

izvid zasebne ordinacije za klinično psihologijo, psihološko poročilo, poročila članov KUOPP, 

strokovno mnenje in odločba o usmeritvi. 

Iz dokumentacije je razvidno, da sta vlogo podala starša. Domnevno ima otrok čustvene in 

vedenjske motnje. Navedla sta prilagoditvene težave, težave z upoštevanjem navodil in pra-

vil, je impulziven, vzkipljiv. Zaradi tega ima pogoste čustvene izbruhe, polega tega pa ima 

še težave z grafomotoriko, artikulacijo in pozornostjo. V šoli je bil deležen občasne pomoči 

svetovalne službe, individualne pomoči učitelja. Obravnavan je bil tudi v zunanjih ustanovah. 

Starša soglašata z uvedbo postopka usmerjanja. Zahtevo je zapisala svetovalna delavka, mama 

jo je le podpisala.

POROČILO ŠOLE

Šola v poročilu o otroku navaja otrokova močna (matematika: računanje) ter šibka področja 

(slovenščina, grafomotorika, čustveno in vedenjsko področje), ki jih je veliko več. Dopolnil-

nega in dodatnega pouka se deček ni udeleževal, ker ni želel. Med poukom deluje nezaintere-

sirano, pogosto je moteč, v primeru omejitev je bila njegova reakcija zelo burna. Poleg tega so 

navedli še težave dečka na področju artikulacije posameznih glasov in pri motoriki, kar se odra-

ža tudi pri športu. Učenec je bil deležen individualne obravnave, vključen je bil tudi v obravnavo 

pri šolski svetovalni službi, šola je sodelovala tudi s staršema. Otrok je bil obravnavan v zunanjih 

ustanovah, pregledan pri dveh psihologinjah, pri pedopsihiatrinji, logopedinji, …Oče je zara-

di številnih obravnav odklonil ponujeno pomoč psihologinje na šoli, mami je svetovalna delav-

ka kasneje predstavila postopek usmerjanja, tako da je mati tudi na pobudo šole podala zahtevo 

za začetek postopka usmerjanja. V drugi polovici leta je šola intenzivirala delo s staršema. Šola je 

predlagala usmeritev otroka, menila je tudi, da bi otrok potreboval dodatno strokovno pomoč. 

Deček je bil v letu 2013 obravnavan pri dveh psihologinjah, ki sta podali izvid in mnenje. Iz izvi-

dov je razvidno, da sta uporabili psiho-diagnostične preizkuse. Na obeh psiholoških pregledih 

je deček izredno slabo sodeloval. Predlagano je bilo, da se opravijo tudi pregledi pri pedopsihi-
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atrinji. Obravnave pri logopedinji so bile prekinjene zaradi nesodelovanja dečka. Psihologinja 2 

predlaga še obravnave pri specialni pedagoginji, nato pa timski sestanek s šolo.

STROKOVNA DOKUMENTACIJA NASTALA V PROCESU USMERJANJA

Zdravnik je pripravil mnenje na podlagi dokumentacije. Opiše razvojni status dečka in po-

vzame mnenje šole in mnenja iz obeh psiholoških izvidov. Na osnovi podatkov zabeleženih v 

zdravstvenem kartonu otroka ne opaža somatskih zdravstveni težav, ki bi pomembno vplivale 

na šolanje otroka. Pedopsihiatrinja povzema mnenje na podlagi dokumentacije, enako psiholo-

ginja. Specialna pedagoginja je zapisala poročilo na podlagi dokumentacije, pregleda otroka ter 

razgovora z očetom. Glede na težave, ki jih pri dečku prepoznava (težave na področju socialne 

interakcije, vedenja in čustvovanja, kontroli čustvenih in vedenjskih vzorcev, ….) navaja, da 

je deček dolgotrajno bolan otrok s težavami na govorno-jezikovnem področju. V strokovnem 

mnenju je povzetek mnenj iz poročil posameznih članov KUOPP. Predlagali so, da se deček 

usmeri kot otrok z več motnjami, in sicer kot dolgotrajno bolan otrok in kot otrok z lažjimi 

govorno-jezikovnimi motnjami. Predlagali so prilagoditve pri izvedbi programa ter dodatno 

strokovno pomoč, in sicer 5 ur za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj.

POGOVOR Z UČITELJICO: opravljen je bil pogovor z učiteljico, in sicer z razredničarko učenca 

v 2. razredu osnovne šole.

RV1: učiteljica je z učencem delala že od začetka šolskega leta diferencirano in prilagajala način 

poučevanja že pred usmeritvijo. Učiteljica je zaznala težave na področju koncentracije in po-

zornosti, pri pisanju, grafomotoriki, obračanju številk in črk ter pri komunikaciji. Zaradi svojih 

težav je učenec pogosto prihajal tudi v konflikte s sošolci. Učiteljica je poleg poročila tekom 

obravnave otroka izpolnjevala tudi vprašalnike, sodelovala je s staršema. Učenca je vključila tudi 

k dopolnilnem pouku. Sodelovanje s staršema je bilo za učiteljico bistveno v procesu usmerja-

nja, kajti le tako je lahko postopek bil tudi zaključen.

RV2: od usmeritve je učiteljica pričakovala, da bodo člani komisije upoštevali mnenje šole: 

»…Ko smo podali predlog, smo zapisali kakšne možnosti imamo in kaj pričakujemo, pa je bilo to tudi 

upoštevano.…«. Od odločbe o usmeritvi pa je pričakovala dodatno strokovno pomoč za učenca. 

Po usmeritvi je upoštevala predlagane prilagoditve, omogočila je otroku tudi uporabo določe-

nih pripomočkov iz ponazoril (uporaba stotičnega kvadrata).

RV3: vsebina strokovnega mnenja bi morala biti oblikovana bolj po posameznih predmetih, 

da bi bilo bolj nazorno tudi za starše otroka. Zapis bi moral biti prilagojen razumevanju staršev 

in učiteljev, z manj strokovnimi izrazi: »…Da je napisano bolj preprosto, da učitelj hitro razbere in 
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da je to jasno tudi staršem, ki imajo velika pričakovanja, sploh ko je otrok s težavami starši čutijo 

še večjo nemoč, ….Morda podatkov iz zdravstvenega kartona šola praviloma ne rabi, ….čeprav 

so v določenih primerih pomembne (prometna nesreča, izguba kakšnega člana v družini, …)…«. 

Pomembno je mnenje vseh treh članov KUOPP, nekaj več podatkov pa bi bilo koristnih glede 

socialnega in čustvenega odzivanja otroka, da bi posamezni strokovnjaki v KUOPP opozorili 

tudi na ta del. Še bolj je ta informacija pomembna za učitelje začetnike. Pomembno je tudi, 

da se po usmeritvi omogoči staršem še vedno stik s strokovnjaki, ki so pripravili SM, da bi bili 

organizirani strokovni timi, ki bi spremljali izvajanje dela v razredu. To da odločba velja za celo 

obdobje šolanja otroka ni v redu. Bolj bi moralo biti tesno sodelovanje šolske strokovne skupine 

in članov KUOPP. Kot član komisije, ki je ključen pri usmeritvi je zdravnik, ki bi moral otrokove 

težave pravočasno prepoznati in na to opozoriti starše: »…Če gre za neko težavo (to so otroci, ki 

imajo zdravstvene težave), ali je to jecljanje, vase zaprtost, menim, da bi moral osebni zdravnik 

otroka prepoznati. Preventivni zdravstveni pregled ob všolanju je preveč rutinski, danes pa je toliko 

specifik, ….Učitelj in vzgojitelj pa nista tista strokovnjaka, ki bi prepoznavala te težave…«.

RV4: vloga učitelja v KUOPP je pomembna, zapisati bi moral opažanja in specifične težave, ki 

jih opaža pri delu v razredu in v podaljšanem bivanju. V KUOPP bi moral sodelovati vsako-

kratni otrokov učitelj. Sodelovanje bi moralo biti bolj neposredno, le pisna izmenjava infor-

macij ne zadostuje: »…Vse težave kar se tiče pouka, to zagotovo, kako otrok pri posameznem 

predmetu deluje, kakšne težave zaznava, zmogljivost pisanja, tempo dela, kako otrok dohaja, je 

počasen, zapis dobrih in slabih dnevov, praktično se to beleži v nekem obdobju in se tudi vidi. Ko 

to posluša zdravnik, vidi in potem se po posameznih področjih to ugotavljala … Mislim, da je to 

ključnega pomena in da je to timski stil sodelovanja, in da ni to samo papirnati…«.

POGOVOR S STARŠI: opravljen je bil pogovor z očetom dečka, v prostorih očetove pisarne.

RV¹5: oče meni, da se je vse spremenilo po odločbi o usmeritvi, prej je zaznaval veliko težav 

pri komunikaciji in sodelovanjem s šolo. Pobudnika usmerjanja sta bila starša, ki imata tri 

otroke in sta opazila, da se sin razlikuje od ostalih dveh. Oče je opisal težave sina na področju 

pozornosti, tako da je moral pri tem odigrati tudi ključno vlogo oče, ki je fantu postavil jasne 

meje. Na šoli ni bilo nikogar, ki bi sina strokovno obravnaval. Ključne informacije je dobil od 

dobrega prijatelja, ki je imel podobne izkušnje s hčerko. V postopku obravnave in usmerjanja 

je bilo veliko preveč strokovnjakov in obremenitev za otroka, zato je na določeni točki prekinil 

sodelovanje z nekaterimi strokovnjaki. Vloge učitelja ni mogel opisati, veliko pa je sodeloval 

on z njo (izmenjava tekočih informacij). Svojo vlogo v procesu usmerjanja sta starša odigrala, 

otroka sta pripravila na sodelovanje in vse preglede, ki so ga čakali, saj je imel otrok velik 
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odpor do pregledov in obravnav. Strokovno mnenje je bilo korektno zapisano, nanj ni imel pri-

pomb. Največ informacij je dobil od svojega prijatelja, pa od strokovnjakinje v zunanji ustanovi.  

Po izdani odločbi o usmeritvi, je zaznal spremembe, saj je po njegovem mnenju učiteljica 

spremenila pristop do otroka: »…Ja, učiteljica je čisto drugače začela delati. Razlika je bila v tem, 

da niso bile več tako ostre do njega, drugače so mu razložile naloge, obveznosti, sedel je individu-

alno, ko je to potreboval, še posebej ko ima svojih pet minut, da ga dajo za svojo mizo in …nikoli 

nisem dovolil, da bi mu popuščale na učnem področju, da bi nosil tablico v šolo, tudi tega nisem 

dovolil, ne dovolim, da mu dopušča prilagoditve v smislu nižanja standardov, le več časa potrebuje. 

In da se mu preberejo navodila še enkrat…«. Od usmeritve ni imel večjih pričakovanj, želel pa 

si je, da bi se otrok umiril in pričel slediti pouku. Starša sta glavna pobudnika usmerjanja, zato 

ne vidi bistvene vloge učitelja v tem. Pomemben v tem procesu pa je odnos na ravni starša in 

učitelja, če je ta odnos dober, potem učitelj bolje razume otroka. Delo učitelja pa bi lahko bilo 

drugačno, če bi dobil povratno informacijo s strani članov KUOPP. Zato bi bilo aktivnejše so-

delovanje v KUOPP s strani učitelja dobro.
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 9.11.3 SKUPINA A3

Primer A3 (11)

Učenka, stara 10 let, v šolskem letu 2014/2015 obiskuje 4. razred osnovne šole, usmerjena 2014, 

ZSO in DBO.

VIRI PODATKOV

DOKUMENTACIJA: zahteva za začetek postopka usmerjanja, poročilo šole o otroku, poročilo 

učiteljice o otroku, 5 zdravniških izvidov, strokovno mnenje in odločba o usmeritvi.

Iz dokumentacije je razvidno, da sta vlogo podala starša, po predhodnih obravnavah deklice 

v zunanjih ustanovah in na pobudo svetovalne službe v šoli. V šoli je imela deklica pomoč v 

obliki dopolnilnega pouka in obravnave pri svetovalni delavki. Deklico sta opisala kot poča-

snejšo in s slabšo motivacijo. To sta pripisala težavam z vidom. K vlogi sta starša priložila še 

medicinsko dokumentacijo in pedagoška poročila. Medicinska dokumentacija se je nanašala 

na preiskave vida, v zadnjem obvestilu zdravnika je bilo v sklepnem mnenju svetovano, da 

deklica pridobi status otroka s posebnimi potrebami, prilagoditve učnega gradiva in tiflo-

pedagoško pomoč.

POROČILO ŠOLE

V poročilu o otroku (3. razred) šola opisuje opažanja, močna in šibka področja deklice, po-

sebnosti in socialno vključenost v skupino. Bolj kot ovire vida, opisujejo težave na področju 

socialne vključenosti (deklice vrstniki niso vključevali v igro, niso je izbrali v svojo skupino) 

ter čustvenem in vedenjskem področju, predvsem s slabšo samokontrolo ter organizacije in 

vzdrževanjem reda. Učiteljica ji je v okviru pouka podajala individualna navodila ter poma-

gala pri organizaciji in vzdrževanju reda. Vključevala jo je občasno tudi v dopolnilni pouk, 

šolska svetovalna delavka pa jo je opazovala v razredu. Deklica je bila vključena tudi v manj-

šo skupino, kjer so izvajali v obliki delavnic socialne igre. Ker deklica ni bila v predšolskem 

obdobju vključena v organizirano obliko varstva je šola navedla napredek deklice prav na 

področju vključevanja v skupino. S starši so redno sodelovali, bodisi na govorilnih urah oz. 

individualnih pogovorih. Deklica je uspešno zaključila 2. razred, šola pa predlaga usmeritev 

v program s prilagojenim izvajanjem, saj je deklica po njihovem mnenju potrebovala prilago-

ditve in pomoč.
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MNENJE UČITELJICE

Učiteljica v poročilu učiteljice o otroku opisuje deklico v šolski situaciji, njeno odzivanje v 

usmerjenih učnih situacijah, organizacijo in samokontrolo, vključevanju v skupino ter pri-

lagoditve pri izvajanju pouka, ki jih je učiteljica izvajala.

STROKOVNO MNENJE IN ODLOČBA O USMERITVI

V strokovnem mnenju je povzetek mnenja šole iz poročila o otroku, psihološki pregled je po-

kazal neskladen razvoj intelektivnih sposobnosti, opredeljena so bila njena močna in šibka 

področja, ki vplivajo tudi na šolsko delo. Ker ima deklica tudi neverbalne specifične učne 

težave, motnje pozornosti in koncentracije ter pridružene motnje vida predlagajo usmeritev v 

program ter dodatno strokovno pomoč. Delo v šoli naj bi bilo vezano tudi na učenje strategij, 

organizacije ter učenja socialnih veščin. Predlagane so bile prilagoditve pri izvajanju pouka ter 

uporaba didaktičnih pripomočkov in opreme. Zaradi dekličinih specifik je bilo predlagano tudi 

zmanjšanje števila otrok v oddelku. Deklico so umestili v skupino zmerno slabovidnih otrok, 

dolgotrajno bolnih otrok in ji dodelili 4 ure dodatne strokovne pomoči, ki se nanaša na pomoč 

za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj, in sicer 1 uro dodatne strokovne pomoči izvaja 

tiflopedagog, 2 uri pa specialni pedagog. 1 ura je namenjena svetovalni storitvi.

POGOVOR Z UČITELJICO: opravljen je bil pogovor z učiteljico, in sicer z razredničarko učenke 

v 1. in 2. razredu osnovne šole, v prostorih osnovne šole, ki jo obiskuje deklica.

RV1: učenka je takoj po vključevanju v šolo potrebovala veliko individualne pomoči. Učiteljica 

ji je podajala individualna navodila ter pomoč pri organizaciji prostora in časa. Pri deklici je 

učiteljica najprej opazila slabo koncentracijo in neorganiziranost, kar je pripisovala tudi temu, 

da deklica v predšolskem obdobju ni bila deležna organiziranega varstva. Ni pa opazila, da bi 

deklica res slabo videla, zaznala pa je dekličine razbremenilne položaje s katerimi si je pomagala, 

še posebej pri branju in pisanju. Posedla jo je spredaj, prilagodila je tudi čas za opravljeno nalo-

go, velikost pisave. Deklico je sprejemala takšno kot je: »…Brala je zmerno hitro, črke je že prej 

poznala, je res, da je vedno obrnila zvezek po svoje, tako ko je obračala glavo, tako sem jo sprejela, 

to je imela dovoljeno. Imela je tudi nekaj težav s finomotoriko, tudi nisem vztrajala, da bi pisala 

točno od črte do črte, ker sem videla da ne zmore…«. V postopku usmerjanja je napisala poročilo, 

menila je, da je to sodelovanje zadostno, saj je za objektivno presojo in opredelitev težav potreb-

na še dodatna obravnava in testiranja.

RV2: Od usmeritve ni pričakovala nič posebnega, to da bo z učenka dobila dodatno strokovno 

pomoč, kjer se bo delalo na njenih šibkih področjih. Z odločbo o usmeritvi se je potrdilo njeno 
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delo z deklico v razredu. Dobila pa je tudi bolj podroben vpogled v dekličine težave. Po odločbi 

o usmeritvi je dodatno prilagodila način dela v razredu, predvsem je znižala pričakovanja na 

področju športne vzgoje (kot je bilo predlagano v strokovnem mnenju), tudi pri upoštevanju 

natačnosti pri risanju in načrtovanju. Pozorna je bila tudi na ustrezen sedežni red, da je imela 

deklica več svetlobe. Priporočena je bila tudi uporaba ročne lupe. Obveščeni so bili tudi s strani 

tiflopedagoginje, da bo deklica lahko uporabljala prilagojene učbenike. Učiteljica je bila zado-

voljna, da sta starša podala zahtevo za usmerjanje, saj sama ni zaznala te potrebe, ker deklica v 

začetku ni bila »učno šibka«: »…veseli me, da so starši sprožili postopek, zato ker deklica ni bila 

tako učno šibka, da bi jaz osebno to sprožila in zaznala to potrebo. Pri nas se bolj gleda na učni 

uspeh, na funkcioniranje v šoli, kar pa je naokrog in glede na to motnjo, ki je vidna v vsakdanjem 

življenju, mislim, da je prav, da so starši sprožili postopek…«.

RV3: strokovno mnenje naj bo napisano razumljivo, z malo strokovnimi izrazi, da jih bodo 

lahko razumeli tudi učitelji. Koristno je, da so prilagoditve zbrane na enem mestu, ločene bi 

morale biti za področje poučevanja in za preverjanje in ocenjevanje znanja. Pomembna infor-

macija so tudi pripomočki in didaktično-metodični napotki za delo z učencem. Najbolj koristno 

je mnenje tistega strokovnjaka, ki ga učitelj razume, ki je ugotovil podobne značilnosti, kot jih 

ugotavlja učitelj. Najbolj koristni napotki se nanašajo na neposredno delo učitelja: »…Najbolj 

koristen je zame tisti, ki je ugotovil podobne stvari, ki jih tudi jaz opažam. Koristni napotki so od 

vseh, najbolj koristni pa tisti, ki jih jaz lahko uporabim pri svojem delu. Tudi zdravnik, še posebej 

na področju organske motnje, da jaz dobim neko znanje, ki ga prej nisem imela.…«. Zanimala jo 

je informacija glede zgodovine motnje in potek bolezni, da bi bolje razumela smisel usmeritve in 

prilagoditev: »…Da bi lažje razumela, zakaj otrok ne more narediti tega, kar je za ostalo skupino 

normalo, povprečno. Da bi znala prenesti to v svoje delo. Da bi potem uvidela smisel prilagoditev, 

včasih se zgodi, da če pogledaš prilagoditve, se sprašuješ, zakaj pa? Če pa prebereš še mnenje teh, 

ki so ga pogledali na drugačen način, potem razumeš, zakaj otrok to prilagoditev potrebuje.…«.

RV4: vloga učitelja ni v neposrednem sodelovanju v komisiji, temveč da izbere prilagoditve iz 

nabora predlaganih prilagoditev, ki jih kasneje preizkusi v razredu. Učitelj naj bi še nadalje sode-

loval v komisiji za usmerjanje tako kot do sedaj, podal pisno mnenje. To zadostuje. Pomembne 

so informacije o delovanju otroka v razredu, saj učitelj spremlja otroka dalj časa, poda lahko 

informacijo o učinkovitosti posameznih prilagoditev: »…Tako kot postopek trenutno teče, je v 

redu, ničesar ne pogrešam, dovolim si, da tudi preizkusim kaj kar ne piše v odločbi.…«.

POGOVOR S STARŠI: opravljen je bil pogovor z mamo deklice, v prostorih osnovne šole, ki jo 

deklica obiskuje.
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RV¹5: starša nista zaznala prilagoditev v šoli s strani učiteljice, doma so veliko časa posvečali 

delu za šolo. Pobudnika usmerjanja sta bila starša, predvsem tudi zaradi tega, ker je deklica 

doma imela veliko dela za šolo. V šoli je bila počasna, ni uspela narediti vseh nalog, zato ji je 

ostalo veliko domačega dela: »…Ker smo imeli popoldan toliko šolskega dela, deklica je bila v šoli 

počasna, ni mogla vse narediti, doma sva sedeli od dveh do sedmih, bila je zelo izmučena, jokala 

je, bolela jo je glava, pritoževala se je, da ne vidi na tablo, zdravnica na Metelkovi je to opazila in 

se zanjo zavzela, ugotovila je, da ima kar slab vid, in iz tega je potem šel postopek.…«. V postopku 

usmerjanja sta morala starša sama pridobiti vse informacije, veliko jima je pomagala dekličina 

zdravnica, vloge učitelja v tem postopku nista zaznala. Starša sta poleg tega, da sta dala pobudo 

za usmerjanje, videla svojo vlogo pri pogovorih z različnimi strokovnimi delavci. Strokovno 

mnenje bi moralo biti prilagojeno uporabnikom, to je staršem in učiteljem. Specialna pe-

dagoginja iz KUOPP je mami dala veliko ključnih informacij, kako delati z deklico, kako ji 

pomagati. Po odločbi o usmeritvi mama ni zaznala večjih sprememb pri načinu dela učiteljice, 

povečajo ji tekst pri testih in ostalih gradivih. Še vedno pa doma veliko časa posvetijo šolskemu 

delu, mama je pričakovala, da bo manj domačega dela, da bo deklica večino šolskega dela opra-

vila v šoli, s prilagoditvami: »…Pričakovala bi, da bi imela malo manj domačega dela, ne pa da to, 

kar v šoli ne naredi, mora narediti doma. Želela bi, da bi več tega opravila v šoli, s prilagoditvami. 

Četudi ne bi rada, da bi bila zaradi tega slabša po uspehu. Razumem, da ne more napredovati tako 

kot drugi otroci, če je počasnejša.…«. Učitelj bi moral aktivneje sodelovati v komisiji, saj otroka 

spremlja pet do šest ur dnevno. Člani komisije vidijo otroka krajši čas, zato je mnenje staršev in 

učiteljev res pomembno: »…Ker le učitelj spremlja otroka po pet, šest ur dnevno. Ne želim poniže-

vati komisije, pa vendar oni vidijo otroka deset minut in si ustvarijo določeno sliko. Mi in učitelji 

smo z otroki velik del dneva in ga bolj poznamo. To bi bilo koristno za člane komisije, ker vidijo 

določene težave otrok, je vsak otrok drugačen ima svoje značilnosti, težko pa je nekomu določiti, ki 

ga vidi kratek čas, v drugi situaciji. Tako da mislim, da ker premalo tega mnenja upoštevajo.…«.
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 9.12 IZBRANA SPOROČILA STARŠEV IN UČITELJEV – UDELEŽENCEV 
RAZISKAVE

V zaključku ugotovitev dodajam še nekatera izbrana sporočila staršev in učiteljev, ki dodatno 

podkrepijo moj razmislek in ugotovitve. 

Učitelji so ocenili postopek usmerjanja kot proces, ki je za učenca prednost. Pogosto pa posto-

pek do pridobitve odločbe tudi po mnenju nekaterih učiteljev traja predolgo:

– »/…/ Postopek usmerjanja je pozitiven, učinek je viden, tudi ostali učitelji povedo, da so 

rezultati dobri /…./« (A1-4);

– »/…/ Zanjo je to nujno potrebno, ona je deklica, za katero je usmeritev nujno potrebna, ne 

bi zmogla delati glede na težave, kolikor jih ima /…/« (A2-14); 

– »/… / Če pa opaziš, da karkoli z otrokom ni tako, kot mora biti, je vloga učitelja, da on da to 

naprej, do socialne delavke v šoli, specialne pedagoginje, da se otroka usmeri. Jaz mislim, da 

je potrebno to opaziti. Usmerjanje je tekoče teklo in mislim, da je bila mama dosti ažurna pri 

tem /…./« (A3-1);

– »/…/ Smiselno je bilo na vsak način; res bi bilo škoda, da bi deklica imela toliko slabši uspeh 

zaradi teh težav. Do odločbe pa se vleče predolgo; res je, da smo učitelji s tem seznanjeni prej, 

da upoštevamo določene prilagoditve, se med sabo pogovarjamo, učitelji, ki ga kasneje pou-

čujejo, upoštevajo določene prilagoditve že naprej, vedo, kako in kaj. Julija je šola napisala 

poročilo, v septembru je bilo izdelano strokovno mnenje, deklica je bila že v petem razredu, 

ko je dobila odločbo. Predolg je ta čas, ko učitelji opazimo, da ima otrok težave, in do konca 

postopka usmerjanja /.../« (A1-12).

Nekateri učitelji so vlogo učitelja v KUOPP ocenili kot ključno predvsem zaradi dobrega vpogle-

da v funkcioniranje otroka v učni situaciji: 

– »/…/ Jaz mislim, da je kar velika vloga; konec koncev učitelj največ ve o otroku, največ časa 

ga vidi v vseh različnih situacijah, celostni vpogled ima na otroka. Predvsem za usmerjanje 

naprej se mi zdi njegova vloga najpomembnejša, tako da bi se moralo upoštevati, da pove, 

kako otrok funkcionira, kje so potrebne usmeritve v socialni smeri, potem učno; to je neka 

podlaga zdravnik, psiholog, spec. pedagog, potem pa pride učitelj, ki pove, kako se je dogaja-

lo, in se potem naredi mnenje za naprej /…/« (A2-6); 

– »/…/ V bistvu se mi zdi pogosto bolj ključna kot od teh strokovnjakov, saj smo mi vsakodnev-

no v stiku z otrokom, delamo. Najbrž bi težko operativno to izvedli, si niti ne predstavljam, 
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da bi morala hoditi še na dodatne sestanke in srečanja. Za enkrat je takšna oblika, da damo 

pisno mnenje, v tem trenutku najbolj optimalno izvedljiva. Vsekakor pa smo mi tukaj tisti, ki 

delamo z njim in ga imamo vsak dan. Oni pa ga ne doživijo, ne vidijo, preberejo le poročilo, 

papir pa vse prenese /…/« (A3-28);

– »/…/ meni se zdi, da je vloga učitelja zelo pomembna zlasti zato, ker vsi ti zdravniki specia-

listi pa psihologinja, klinična iz ZD nimajo dobrega vpogleda v šolske zadeve, v predmetnik, 

v učni načrt, v cilje, zato lahko včasih zgolj iz nevednosti, ker ne morejo poznati stvari, 'zelo 

mimo vsekajo', zato so me kar upoštevali (v komisiji) in sem bila zadovoljna /…/« (A2-14); 

– »/…/ odločba in usmeritev bi bila zame bolj vredna in bi bilo to dejansko to, kar otrok res 

rabi. S tem bi imela jaz še večjo odgovornost, usmeritev bi mi bila bližja zaradi mojega ak-

tivnega sodelovanja /…/« (A3-18).

Nekateri starši so ocenili, da je pomembno, da je postopek usmerjanja normativno urejen, če-

prav so bili kritični do zapletenosti in trajanja postopka. 

– »/…/ vesela sem, da obstaja ta možnost, da za otroka, ki navidezno deluje kot vsak navaden 

otrok, brez posebnosti, da se lahko normalno vključi v sistem izobraževanja; z odločbo v smi-

slu prilagajanja njegovim zmožnostim; sem zelo vesela, da je to možno /…/« (A1-16);

– »/…/ mislim, da je ta proces težak v vseh državah, ker imajo otroci tako različne težave, ki so 

kompleksne in se med seboj povezujejo: zato je tako težko spraviti vse v določene okvire /…/« 

(A3-28);

– »/…/ postopek predolgo traja. Pri nas je trajal, mislim, da več kot pol leta /…/« (A3-1);

– »/…/ postopek bi moral biti speljan prej, ko je otrok zaključil z zdravljenjem, nerazumljivo 

mi je popolnoma /…/« (A3-8).

Starši so tudi ocenili, da bi učitelji potrebovali dodatno znanje s področja dela z OPP: 

– »/… / predlagala bi, da bi imeli učitelji o čustveni inteligenci kakšno izobraževanje, saj so 

učitelji za naše otroke ključni, če v to ne bomo vlagali, ne bo nič /…/« (A2-14);

– »/…/ zato ker učitelj veliko časa vsak dan živi z otrokom, se s tem ubada. Učitelji v nižjih 

razredih so nepripravljeni na te stvari, /…/ ne znajo tega integrirati v razred, ne znajo to v 

razredih tako urediti, da ne bi bilo socialne izključenosti, da bi tudi drugi otroci to razumeli. 

Jaz to verjamem, da je obojestransko zahtevna zadeva, in te integracije tega v razredu; to je 

tudi ena izmed stvari, pri katerih bi tudi učitelj potreboval strokovno pomoč. Tukaj bi mor-

da bila priložnost, da bi dobil to povratno informacijo nazaj, da bi znal bolj povezovati in 

integrirati ta del v razred. To socialno vključevanje, kar je bistvo inkluzije. Učitelj bi morda z 
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aktivnejšo vlogo uresničeval inkluzijo in socialno vključenost in to speljeval z otroki v razre-

du. Kot pa da dobi papir, kot recept /…/« (A1-20).

Tudi starši opažajo, da bi potrebovali enovit program, prilagojen zmožnostim in interesom vseh 

učencev:

– »/…/ učiteljica je usmerjena v učni proces, kar je težje dohajati otroku, učitelj pa se ni pri-

pravljen prilagajati otrokom, ki počasneje sledijo. Najbrž je težava tudi v učnem programu. 

Sistem je potrebno prilagoditi /…/« (A2-2);

– »/…/ veliko otrok ne more slediti pouku, tempo v šoli ni v redu /…/« (A2-6). 

Oboji, tako učitelji kot starši, so v pogovorih izrazili zadovoljstvo, da se izvaja raziskovanje prav 

na področju usmerjanja OPP in vloge učitelja v tem procesu. Udeleženci so menili, da je to 

področje premalo raziskano, da se vse prepogosto spregleda prav mnenje učiteljev in staršev in 

da je z vidika šolske prakse to tema, ki je vedno na obrobju. Vsi udeleženci so ob koncu izrazili 

pričakovanje, da bo raziskava pripomogla k spremembam in izboljšavam na tem področju.




