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Povzetek 

 

V Sloveniji se v redne programe osnovne šole izvaja integracija otrok s posebnimi potrebami. 

Znotraj rednega programa izobraževanja se jim zagotavlja dodatna strokovna in učna pomoč s 

prilagoditvami. 

 

Ni znano, ali so starši in otroci zadovoljni z obstoječim izobraževalnim sistemom in z 

izvajanjem vzgojno izobraževalnega procesa, zato nas je zanimalo, kakšno je njihovo osebno 

mnenje in njihove dosedanje izkušnje ter kakšni so njihovi predlogi za izboljšanje sistema. 

 

V diplomskem delu smo s pomočjo raziskave ugotavljali, kakšno je zadovoljstvo staršev in 

otrok glede izvajanja dodatne strokovne in učne pomoči, ali so zadovoljni z izvajanjem 

prilagoditev, kje in kakšne težave opažajo ter  kako bi lahko izboljšali zagotavljanje ustreznih 

prilagoditev vsakemu posamezniku posebej. Kvalitativno besedno analizo mnenj staršev in 

otrok smo naredili s pomočjo opravljenih intervjujev s starši in z otroki s posebnimi 

potrebami, ki so vključeni v redni program vzgoje in izobraževanja. 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da so starši v splošnem z dodatno strokovno in učno pomočjo 

zadovoljni, težave pa se pojavljajo pri interpretaciji in izvajanju prilagoditev; otroci pa so v 

splošnem z izobraževanjem v srednji šoli bolj zadovoljni kot z izobraževanjem v osnovni šoli. 

 

 

Ključne besede: integracija, inkluzija, starši, otroci s posebnimi potrebami, prilagoditve, 

mnenje. 
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Abstract 

 

In Slovenia, regular elementary school programmes integrate children with special needs. 

Within the scope of a regular education programme, such children receive professional and 

teaching assistance with adjustments. 

 

It is not known whether parents and children are pleased with the existing educational system 

and implementation of educational process, which is why we inquired about their opinions 

and current experiences as well as their proposals for improving the system. 

 

Based on a research study, the diploma thesis presents the satisfaction of parents and children 

regarding the implementation of additional professional and educational assistance, the 

implementation of adjustments, problems that they have noticed and any improvements to 

ensure suitable personalised adjustments. The qualitative textual analysis of the parents and 

children’s opinions was performed using interviews with parents and children with special 

needs who are included in a regular educational programme. 

 

Research results have shown that parents are generally satisfied with additional professional 

and educational assistance, but that problems do occur in the interpretation and 

implementation of adjustments; children, however, are generally more satisfied with 

secondary education than primary. 

 

Key words: integration, inclusion, parents, children with special needs, adjustments, opinion 
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1 UVOD  

 

»Slovenija uspešno izvaja program postopne integracije otrok s posebnimi potrebami v redne 

programe osnovne šole z zagotavljanjem dodatne strokovne in učne pomoči in s 

prilagoditvami pri izvajanju programa. Integracija otrok s posebnimi potrebami v reden šolski 

sistem temelji na konceptu inkluzivnega izobraževanja, ki izhaja iz pravice vseh otrok, da 

optimalno razvijejo svoje potenciale in iz pravice o nediskriminaciji … Da je bila integracija 

uspešna, kažejo podatki o številu ponavljalcev. Ob koncu šolskega leta 2011/2012 je razred 

ponavljalo le 4,5 % učencev, ki so bili vpisani v programe s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo«1. 

 

V citatu je merilo uspešnosti izvajanja programa redne osnovne šole s prilagojenim 

izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo odstotek ponavljalcev, kaj pa zadovoljstvo, 

občutenja in stanje med uporabniki izobraževalnega sistema? 

  

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije število otrok s posebnimi potrebami v 

rednih osnovnih šolah narašča. Zaradi tega je potrebno izdelati sistem, po katerem bodo 

zagotovljene prilagoditve in njihovo ustrezno izvajanje, in sicer sistem, ki bo pripomogel k 

razumevanju prilagoditev, njihovemu zagotavljanju in ustrezni ter pravilni izvedbi za vsakega 

posameznika, ki je vključen v osnovnošolski program z enakimi izobraževalnimi standardi in 

dodatno strokovno pomočjo.  

 

Na podlagi statističnih podatkov in delovnih izkušenj, pogovorov s starši in z učenci ter s 

strokovnimi delavci šol, smo prišli do zaključka, da statistični podatki ne omogočajo 

ustreznega vpogleda v izvajanje izobraževalnega programa redne osnovne šole s prilagojenim 

izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo. 

 

Po petnajstih letih so še vedno prisotne velike težave pri razumevanju prilagoditev in 

njihovemu ustreznemu izvajanju. Potreben je premik k večjemu zadovoljstvu in uspehu otrok, 

staršev in delavcev,  preprečevanju konfliktov zaradi nerazumevanja ali napačne interpretacije 

prilagoditev ter ustrezno izvajanje prilagoditev, predvsem pri pisnih ocenjevanjih znanj otrok 

s posebnimi potrebami. 

 

V diplomskem delu bomo raziskali: 

- zadovoljstvo staršev z izvajanjem prilagoditev, 

- kje in kakšne težave opažajo starši pri izvajanju prilagoditev, 

- predloge staršev, kako izboljšati zagotavljanje ustreznih prilagoditev in njihovo ustrezno 

izvedbo, 

- zadovoljstvo učencev z izvajanjem prilagoditev, 

- kje in kakšne težave opažajo učenci pri izvajanju prilagoditev, 

- predloge učencev, kako izboljšati zagotavljanje ustreznih prilagoditev in njihovo ustrezno 

izvedbo.  

                                                           
1 Spletna stran Statističnega urada Republike Slovenije. Pridobljeno 25. 05. 2014, iz 

http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico?IdNovice=5427. 
 

http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico?IdNovice=5427


Diplomsko delo – Špela Šeško  

  

10 

 

Na podlagi zbranih rezultatov v raziskavi bomo ugotovili, kakšno je mnenje staršev in 

učencev, kako dojemajo in razumejo zagotavljanje in izvajanje prilagoditev. Ponudili bomo 

razlage posameznih prilagoditev in podali predloge za njihovo ustrezno izvajanje, potrdili ali 

ovrgli potrebo po še bolj specifičnih navodilih za izvajanje in zagotavljanje prilagoditev 

učencem s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne izobraževalne programe, s 

prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo. 
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I TEORETIČNI DEL 

1 Razlaga pojmov 

1.1 Osebe s posebnimi potrebami 

 

»Zelo nelogično je trditi, da imajo samo nekateri otroci (tj. tisti, ki so označeni kot 'prizadeti'2) 

čisto posebne potrebe, ki jih je treba zadovoljevati. V resnici imajo prav vsi otroci posebne 

potrebe, ki jih je potrebno zadovoljiti. V šoli se preprosto ne bi smelo zgoditi, da potrebe 

otrok ne bi bile zadovoljene« (Stainback, 1989; V: Destovnik, 1997: 150). 

 

Otroci s posebnimi potrebami so (2. člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(ZUOPP, 2011)): 

- otroci z motnjami v duševnem razvoju,  

- slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,  

- gluhi in naglušni otroci,  

- otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,  

- gibalno ovirani otroci,  

- dolgotrajno bolni otroci,  

- otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,  

- otroci z avtističnimi motnjami ter  

- otroci s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje 

programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe 

vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja. 

 

1.2 Integracija 

 

Definicija v spletnem slovarju slovenskega knjižnega jezika pravi, da je integrácija  -

e ž (á) povezovanje posameznih enot, delov v večjo celoto, združevanje: težiti k integraciji; 

nekateri so se zavzemali za jezikovno in kulturno integracijo jugoslovanskih 

narodov;integracija evropskih držav v bloke / gospodarska integracija; 

politična integracija integracija posameznih držav zaradi sodelovanja na določenih 

področjih / odločiti se za integracijo podjetij; integracija samostojnih obratov s 

tovarno združitev, spojitev ∙ publ. integracija priseljencev v družbeno 

življenje vključevanje ♦ ekon. horizontalna integracija integracija podjetij na isti proizvodni 

stopnji; vertikalna integracija integracija podjetij na zaporednih proizvodnih 

stopnjah; psih. integracija osebnosti povezovanje človekovih telesnih in duševnih lastnosti, 

motivov v enovito celoto. 

 

 

                                                           
2 Pojem 'prizadeti' se je uporabljal v času izdaje uporabljenega literarnega vira. Danes se uporablja izraz otroci 

oz. osebe s posebnimi potrebami. 
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Pojem integracije se ne uporablja le v pedagogiki, ampak se uporablja tudi v drugih 

humanističnih vedah. Uporablja se na različne načine, zato je potrebno opredeliti, kaj je 

možno razumeti pod pojmom integracija. 

 

Beseda integracija izhaja iz latinskega izraza integer, kar pomeni nedotaknjen, cel. 

Dobesedno pomeni integracija dopolnitev nezapolnjene celote, pritegnitev in vključitev 

tistega, s čimer celota pridobi svojo dejansko izpopolnjenost. Na družbenem področju to 

pomeni, da je družba izpopolnjena šele, ko so v njo vključene tudi obrobne, marginalne 

skupine (Kasztantowicz, 1982; V: Schmidt, 2001: 8). 

 

Potrebno je razlikovati, ali uporabimo pojem integracije kot cilj ali kot sredstvo. Kadar 

govorimo o integraciji kot o cilju, pomeni integracija vključevanje oseb z motnjami v razvoju 

v širše socialno okolje na vseh možnih področjih. Kadar govorimo o prilagajanju pogojev in 

odnosov med osebami s posebnimi potrebami in polnočutnimi osebami, pomeni integracija 

sredstvo za uresničitev socialne integracije. 

 

Prav tako razlikujemo različne stopnje, oblike in nivoje integracije. Vzgojno-izobraževalna 

integracija se lahko uresničuje od minimalne integracije do popolne (totalne) integracije. 

»Popolna integracija je postala temelj 'nove' smeri v pedagogiki, ki se imenuje 'integracijska 

pedagogika'« (Eberwein, 1988; V: Schmidt, 2001: 8). 

 

Hell (1984, V: Schmidt, 2001: 8) govori o integraciji šele tedaj, »kadar potekata interakcija in 

kooperacija ljudi na temeljih humanega sprejetja in razumevanja v prijateljskem vzdušju, torej 

brez strahu«. 

 

Glede na klasifikacijo Kobija (1983; V: Schmidt: 8) razlikujemo šest nivojev integracije: 

fizična, terminološka, administrativna, socialna, funkcionalna in psihološka integracija. 

Integracijo ne pojmuje kot enkraten proces, ampak kot proces, pri katerem gre za 

organizacijsko in vsebinsko postopnost. 

 

Stančić (1984; V: Schmidt, 2001: 8) poda vsebinsko opredelitev integracije: »Integracija je 

kreiranje takšnih pogojev za otroke s težavami v razvoju, da omogočajo v konkretnem 

primeru najmanj restriktivno okolje za njihov razvoj, seveda ob uvajanju številnih alternativ v 

vzgojno-izobraževalnem kontinuumu. Namestitev otrok v redne vzgojno-izobraževalne 

ustanove je, ob zagotavljanju objektivnih in subjektivnih pogojev, samo sredstvo širše 

socialne integracije«. 

 

Salend (1998, V: Schmidt, 2001: 13) definira integracijo kot »skrbno načrtovan in nadzorovan 

proces vključevanja učencev rednih razredov v učne in socialne programe. Drugi avtorji 

razlagajo integracijo kot omejen pristop, ki se nanaša na preureditev posebnega izobraževanja, 

in sicer tako, da se učencem s posebnimi potrebami v rednem razredu organizirajo pomoč in 

prilagoditve šolskega kurikuluma«. 

 

Psihologinja in pedagoginja Jelena Vidmar (V: Destovnik, 1997: 151) razume integracijo kot 

vključevanje ljudi s posebnimi potrebami v življenje večinske populacije. Ta definicija se 

nanaša tudi na izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v redni šoli. Kadar je vključevanje 

oseb s posebnimi potrebami korektno izpeljano, je vključevanje v življenje večinske 

populacije stimulativno za uspešnejši osebnostni razvoj. 
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1.3 Inkluzija 

 

Definicija v spletnem slovarju slovenskega knjižnega jezika pravi, da je inkluzíja 

in inklúzija -e ž (ȋ; ú) mat. odnos med množicama, pri katerem je ena množica podmnožica 

druge, vsebovanje: zapisati znak za inkluzijo. 

 

Beseda inkluzija izhaja iz latinskega izraza inclusio, kar pomeni vključitev, sklenjenost, 

pripadanje, spadanje. 

 

Holistični pogled na svet, ki upošteva vse učenčeve potrebe, ob izobraževalnem razvoju daje 

enako vrednost socialnemu in emocionalnemu razvoju, razvoju osebne in kolektivne 

odgovornosti vseh udeležencev v izobraževalnem sistemu, in je teoretično izhodišče inkluzije. 

 

Po mnenju mnogih avtorjev inkluzija predstavlja preoblikovanje celotnega vzgojno- 

izobraževalnega sistema, ki upošteva potrebe vseh učencev ne glede na vrsto in stopnjo 

posebnih potreb.  

 

Falvey in Grenot (1995, V: Schmidt, 2001: 13) menita, »da je treba termin inkluzija 

uporabljati opisno, npr. inkluzivno šolanje. Atribut inkluzivno nakazuje vzgojno-

izobraževalne potrebe postopke, katerih cilj je ponuditi aktivno pomoč učencu, pri čemer je 

okolje, v katerem se ta pomoč izvaja, redni razred osnovne šole, lahko pa tudi drugo okolje, v 

katerem so običajno učenci redne osnovne šole«. 

 

Zionitz (1997, V: Schmidt, 2001: 14) razlaga inkluzijo »kot vzgojno-izobraževalni proces, v 

katerega so v največji možni meri vključeni otroci in mladostniki z motnjami«. Govorimo 

lahko ali o popolni inkluziji ali o selektivni inkluziji. 

 

Po Ziontzu (1997, V: Schmidt, 2001: 14) pojem popolna inkluzija temelji na nekaterih 

osnovnih principih: zagotavljanje prilagoditev vsem otrokom s posebnimi potrebami v 

rednem razredu, otroci in mladostniki s posebnimi potrebami so deležni izobraževanja skupaj 

z vrstniki iz istega družbenega okolja, v rednem razredu so lahko največ trije učenci s 

posebnimi potrebami, pridobivanje izobrazbe skupaj z enako starimi vrstniki … 

 

Pojem selektivna inkluzija se nanaša na delno vključevanje otrok s posebnimi potrebami v 

redne oddelke osnovne šole. Inkluzija tako predstavlja eno izmed možnosti v vzgojno-

izobraževalnem kontinuumu.  

 

»Za nekatere učence s posebnimi potrebami, ki potrebujejo bolj alternativna okolja 

poučevanja ter učne strategije in/ali pripomočke, ki jih ni mogoče ponuditi v okviru rednega 

izobraževanja, pa je primernejša obravnava v posebni sobi oz. posebnem oddelku« (Schmidt, 

2001: 15).  

 

K etiketiranju in stigmatizaciji otroka s posebnimi potrebami dodatno prispeva usmeritev v 

ločen vzgojno-izobraževalni program oziroma v posebni oddelek. Namen inkluzije je namreč 

preoblikovanje šole in nespreminjanje učencev.  
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Vsekakor inkluzija zahteva vsestransko razvit vzgojno-izobraževalni sistem. Tak sistem, ki je 

zmožen odgovoriti na različne potrebe otrok v razredu redne osnovne šole in znotraj katerega 

so učenci s posebnimi potrebami deležni izobraževalnega programa, prilagojenega njihovim 

zmožnostim in individualnim potrebam. Le znotraj takšnega sistema imajo otroci s posebnimi 

potrebami možnost postati integralni del razreda in v njem biti priznani in sprejeti. 

 

1.4 Razlike med integracijo in inkluzijo 

 

Integracija je pojem, ki pomeni vključevanje oseb s posebnimi potrebami v širše socialno 

okolje na vseh možnih področjih, s prilagajanjem pogojev in odnosov med polnočutnimi in 

osebami s posebnimi potrebami. 

 

Inkluzija je pojem, ki pomeni preoblikovanje celotnega okolja (vzgojno-izobraževalnega 

sistema) v okolje, ki upošteva potrebe vseh (polnučutnih in učencev s posebnimi potrebami). 

 

1.5 Segregacija 

 

Definicija v spletnem slovarju slovenskega knjižnega jezika pravi, da je segregácija  -

e ž (á) knjiž. ločevanje, zapostavljanje določene rase, določenega družbenega sloja na vseh 

področjih javnega življenja, rasno razlikovanje: obsoditi segregacijo 

/ segregacija črncev;segregacija v šolstvu / rasna segregacija. 

 

Za del populacije, ki se lahko izobražuje in usposablja v posebnih oz. segregiranih ustanovah, 

obstajajo šole s prilagojenim programom. Prihodnost teh šol je odvisna od tega, koliko se 

bodo znale redne osnovne šole odzivati na širok razpon individualnih razlik posameznih 

učencev. 

 

Po mnenju Delemosa (1994, V: Schmidt, 2001: 21) »te šole učencem ne nudijo možnosti za 

spreminjanje vedenja, običajnih kulturnih vzorcev, in morda je to tudi vzrok, da postanejo 

učenci s posebnimi potrebami vse bolj izolirani od družbe«. 

 

1.6 Zgodovinski razvoj integracijskega izobraževanja 

 

»Za očeta idejne zasnove šol s prilagojenim programom prav gotovo velja prvi slovenski 

specialni pedagog Anton Skala, ki je bil tudi oblikovalec prvega zakona o organizaciji in 

razvoju osnovnih šol s prilagojenim programom v Jugoslaviji in predlagatelj številnih 

predpisov in pravilnikov s področja izobraževanja in usposabljanja« (Schmidt, 2001: 17). 

 

Od vsega začetka so bile šole s prilagojenim programom namenjene otrokom, ki niso zmogli 

napredovati znotraj programa redne osnovne šole. Prvi posebni oddelek za otroke z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju je bil odprt leta 1911 v ljudski šoli na Prulah v Ljubljani, leta 

1913 pa še v Mariboru. 

 

Institucije za gluhe in naglušne, slepe in slabovidne ter gibalno ovirane so že v preteklosti 

vključevale v redne osnovne šole tiste otroke s posebnimi potrebami, za katere je bilo 
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ugotovljeno, da lahko ob specialno-pedagoškem vodenju in pomoči uspevajo in napredujejo v 

rednih osnovnih šolah. 

 

V pedagoški praksi se tudi uveljavlja specialno-pedagoška pomoč za otroke z učnimi 

težavami. V Sloveniji je bil leta 1996 opravljen pomemben premik k integraciji otrok s 

posebnimi potrebami v redne osnovne šole. Leta 2000 je bil sprejet Zakon o usmerjanju otrok 

s posebnimi potrebami. Pogoji za izvajanje integracijske prakse se, podobno kot v drugih 

državah, tudi v Sloveniji razlikujejo po regijah.  

 

»Tendenca nove koncepcije je, da se večji delež otrok s posebnimi potrebami izobražuje v 

rednih pogojih šolanja (okrog 25 %), pri čemer naj bi jim bilo tam omogočeno doseganje 

minimalnih standardov znanja« (Schmidt, 2001: 38). 

 

 

2 Predstavitev in razlaga obstoječih in veljavnih zakonov 

 

2.1 Slovenija 

 

V Sloveniji  je v veljavi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki  je bil objavljen 

v Uradnem listu Republike Slovenije 1. junija 2000 (št. 602-10/90-1/10) in Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike 

Slovenije 3. julija 2011 (št. 003-02-7/2011). Zakon ureja usmerjanje otrok, mladoletnikov in 

mlajših polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Zakon določa 

načine in oblike izvajanja vzgoje in izobraževanja. Zakon in predpisi urejajo področje 

predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja 

ter splošnega srednjega izobraževanja. Glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir in 

motenj je otroke s posebnimi potrebami možno usmeriti v različne programe (5. člen 

ZUOPP): 

– program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, 

– prilagojen program za predšolske otroke, 

– vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, 

– prilagojen program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim standardom, 

– prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, 

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

duševnem razvoju in drugih posebnih programih, 

– vzgojni program. 

 

Postopek usmerjanja otroka s posebnimi potrebami se začne s pisno zahtevo staršev. Pisno 

zahtevo za usmerjanje lahko zase vloži tudi oseba, starejša od 15 let. Kadar se postopek ne 

začne na zahtevo staršev, je potrebno zahtevo za začetek postopka usmerjanja vročiti tudi 

njim.  

 

Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja se lahko vloži pred vpisom v vzgojni, vzgojno-

izobraževalni program ali posebni program vzgoje in izobraževanja ter ves čas, dokler je 

otrok vključen v te programe. 
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Postopek usmerjanja je uveden, ko Zavod Republike Slovenije za šolstvo prejme popolno 

zahtevo za začetek postopka usmerjanja. Postopek usmerjanja v programe vzgoje in 

izobraževanja se uvede na zahtevo staršev, lahko pa zahtevo dajo tudi vrtci, šole, zdravstveni, 

socialni in drugi zavodi, po predhodni seznanitvi staršev. Zahteva se vloži pri pristojni šolski 

upravi ali pri pristojnem centru za socialno delo (25. člen ZUOPP). 

 

Pred izdajo odločbe si mora pristojna šolska uprava pridobiti strokovno mnenje o otroku, ki 

ga pripravi komisija za usmerjanje prve stopnje. Strokovno mnenje se izdela na podlagi 

lastnih ugotovitev komisije, razgovora s starši otroka ter na podlagi pedagoške, specialno-

pedagoške, socialne, psihološke, medicinske in druge dokumentacije, ki jo pridobi od 

ustreznih inštitucij. 

 

Pred pripravo strokovnega mnenja se mora komisija posvetovati s strokovnimi delavci vrtca, 

šole oziroma zavoda, v katerega je otrok v času usmerjanja vključen, in s strokovnimi delavci 

vrtca, šole oziroma zavoda, v katerega naj bi bil otrok usmerjen, in z drugimi ustreznimi 

inštitucijami. Nato se pripravi strokovno mnenje na obrazcu, ki ga določi minister, pristojen 

za šolstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za socialne zadeve in ministrom, pristojnim za 

zdravstvo (26. in 27. člen ZUOPP). 

 

Na podlagi strokovnega mnenja in ugotovitev v postopku pristojna šolska uprava izda 

odločbo o usmeritvi. Z odločbo o usmeritvi se na podlagi strokovnega mnenja komisije določi 

program vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok usmerja, obseg in način izvajanja 

dodatne strokovne in druge pomoči, vrtec, šola oziroma zavod, v katerega bo otrok vključen, 

morebitno zmanjšanje števila otrok v oddelku ter kadrovske, prostorske, materialne in druge 

pogoje, ki morajo biti zagotovljeni za vzgojo in izobraževanje otroka (30. člen ZUOPP). 

 

Pristojna šolska uprava je dolžna odločbo o usmeritvi vročiti staršem, vrtcu, šoli oziroma 

zavodu, v katerega je otrok usmerjen (31. člen ZUOPP). Vrtec, šola oziroma zavod je dolžan 

najkasneje v roku 30 dni po sprejemu otroka izdelati individualizirani program vzgoje in 

izobraževanja (36. člen ZUOPP). 

 

Za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa imenuje ravnatelj vrtca, 

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

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

izobraževanja. Pri pripravi individualiziranega programa sodelujejo tudi starši otroka. 

Strokovna skupina mora med šolskim letom prilagajati individualizirani program glede na 

napredek in razvoj otroka (37. člen ZUOPP). 

 

Strokovna skupina mora ob koncu šolskega leta preveriti ustreznost individualiziranega 

programa in izdelati individualizirani program za naslednje šolsko leto. V pripravo in 

spremljanje individualiziranega programa morajo biti vključeni starši ter otrok s posebnimi 

potrebami, upoštevaje njegovo zrelost in starost. Individualiziran program je potrebno 

najmanj v vsakem vzgojno-izobraževalnem obdobju evalvirati in ga po potrebi spremeniti 

(36. in 37. člen ZUOPP). 

 

Z individualiziranim programom se v programu s prilagojenim izvajanjem in z dodatno 

strokovno pomočjo določi organizacija in izvedba dodatne strokovne pomoči za:  

– premagovanje primanjkljajev,  
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– izvajanje svetovalnih storitev,  

– izvajanje učne pomoči.  

 

Z individualiziranim programom dela se določijo (36. člen ZUOPP):  

– cilji in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih,  

– strategije vključevanja otroka s posebnimi potrebami v skupino,  

– potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in 

napredovanju,  

– uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije,  

– izvajanje fizične pomoči,  

– izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku,  

– prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji,  

– časovna razporeditev pouka,  

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

v zaposlitev.  

 

Pristojna šolska uprava preveri ustreznost usmeritve na podlagi mnenja, ki ga pripravi vrtec, 

šola oziroma zavod, v katerega je otrok vključen, in mnenja komisije. Če se ugotovi, da 

usmeritev ni ustrezna, pristojna šolska uprava uvede ponovni postopek usmerjanja v program 

(39. člen ZUOPP). 

 

2.2 Tujina 

 

»Integracija otrok s posebnimi potrebami ima v nekaterih razvitih državah že dolgoletno 

tradicijo in s pomočjo različnih raziskovalnih projektov so razvili različne oblike vzgoje in 

izobraževanja otrok s posebnimi potrebami« (Novljan; V: Destovnik, 1997: 34). 

 

Izjava v Salamanci (Salamanca Statement on Principles, Policy and Practice in Special Needs 

Education, 1994): 

 

Izjavo je podpisalo 92 vlad in 25 mednarodnih organizacij. V izjavi je zapisano, da so 

najuspešnejši način boja proti diskriminaciji in ustvarjanja prijetne skupnosti redne šole z 

inkluzivnim programom. Večini otrok namreč omogočajo uspešno izobraževanje in 

zmanjšujejo stroške celotnega izobraževanja. Avtorja Fuchs in Fuchs (1994; V: Schmidt, 

2001: 15) pa opozarjata na kompleksnost operacionalizacije inkluzije v praksi in na skromne 

dejanske učinke inkluzije v večini držav. 

 

»Po podatkih Unicefa (1998) je na Češkem, Madžarskem, Slovaškem, Poljskem, v Sloveniji, 

Romuniji, Estoniji in Litvi prisotno prizadevanje za integracijo otrok s posebnimi potrebami« 

(Schmidt, 2001: 37). 

 

2.2.1 Hrvaška 

 

Na Hrvaškem vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami nista opredeljena s 

posebnimi zakoni, ampak sta vgrajena v obstoječe zakone (Zakon o predšolski vzgoji in 
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izobraževanju (1997), Zakon o osnovni šoli (1991, 1993, 1996), Zakon o srednješolskem 

izobraževanju (1992, 1993, 1995)). 

 

Osnovnošolsko izobraževanje oseb s posebnimi potrebami poteka v rednih osnovnih šolah v 

obliki delne in popolne integracije ter v posebnih ustanovah s prilagojenim in posebnim 

programom. Strokovnjaki si prizadevajo zagotoviti ustreznejše pogoje šolanja za otroke v 

integriranih razredih. 

 

»Na osnovi informacij in podatkov Unicefa lahko povzamemo, da je v državah Vzhodne in 

Srednje Evrope na področju posebnega izobraževanja do sedaj prevladoval institucionalni 

pristop … V nekaterih državah je opazen premik k večjemu vključevanju otrok s posebnimi 

potrebami v redne razrede, pri drugih ni opaziti sprememb ali pa se stanje celo slabša« 

(Schmidt, 2001: 41).  

 

2.2.2 Italija 

 

Od vseh evropskih držav je Italija država, ki je najbolj radikalno posegla v izobraževanje oseb 

s posebnimi potrebami. V zakonu iz leta 1977 je predvideno, da je v razredu, v katerem je 

otrok z motnjo, lahko največ 20 učencev, v integriranem razredu smeta biti dva učenca z 

motnjo, učitelju pa pomaga dodatni učitelj. Za učence z učnimi težavami ni predvidena niti 

pomoč dodatnega učitelja.  

 

Gibanje 'demokratična psihiatrija' se je zavzemalo za ukinitev posebnih ustanov in zahtevalo, 

da pomoč otrokom s posebnimi potrebami nudijo različne medicinske, pedagoške, socialne 

službe znotraj lokalne skupnosti. 

 

Še vedno obstajajo posebne šole (javne in zasebne) za otroke z motnjo v duševnem razvoju in 

rimskokatoliške ustanove za slepe in za gluhe otroke. 

 

Težava v Italiji je izobraževanje strokovnega kadra, torej učiteljev za učence s posebnimi 

potrebami, saj velika večina namreč ne dobi ustrezne izobrazbe za poučevanje otrok s 

posebnimi potrebami (Schmidt, 2001: 26). 

  

2.2.3 Druge razvite države 

 

Oblike vzgoje in izobraževanja, ki so v nekaterih razvitih državah najpogostejše (primer 

Švice, skandinavske države): 

- otrok se vključi v redno osnovno šolo z individualno pomočjo dodatnega učitelja, 

- otrok obiskuje v šoli integrirane oddelke, kjer poučujeta učitelj razrednega pouka in 

specialni pedagog oz. defektolog, 

- otrok obiskuje posebne oddelke v redni osnovni šoli, kjer poučuje specialni pedagog oz. 

defektolog, otrokom iz posebnih oddelkov je občasno omogočeno, da obiskujejo pouk pri 

nekaterih predmetih skupaj z drugimi vrstniki, 

- otrok se vključi v osnovno šolo s prilagojenim programom, 

- otrok se vključi v različne centre za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami za 

posamezno vrsto in stopnjo motnje. 
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»Primer vsestransko zasnovane šole je t. i. comprehensive school, splošna šola za vse, a 

common school for all v skandinavskih državah, ki imata dolgoletno tradicijo« (Schmidt, 

2001: 16).   

 

Izkušnje so pokazale, da so najbolj ustrezni, tako za otroke kot za strokovne delavce, 

integrirani oddelki, v katerih je največ 15 otrok (5 s posebnimi potrebami) in v katerih 

poučujeta dva učitelja, ki aktivno ter uspešno sodelujeta s timom strokovnjakov in seveda s 

starši otrok. 

 

»Tudi v Sloveniji se nekatere od teh oblik že uspešno uveljavljajo v praksi, vendar pa je vse 

še preveč odvisno od dobre volje posameznih učiteljev in zagnanosti staršev« (Novljan; V: 

Destovnik, 1997: 34). 

 

Primerjava rezultatov različnih raziskav pokaže, da so vsem skupni naslednji izsledki 

(Novljan; V: Destovnik, 1997: 36): 

- vsestranski strokovno zasnovan pristop, evalvacija možnosti in okoliščin, ki omogočajo oz. 

ne preprečujejo polnega osebnostnega razvoja in čim boljše socialne integracije otrok s 

posebnimi potrebami, so pogoji za uspešno integracijo, 

- socialno integracijo otežuje prepogosta individualna obravnava otroka izven oddelka, 

sočasno tudi otroka in njegove sošolce opozarja na otrokove učne težave, 

- pomoč mora biti razumljena kot pomoč učitelju in pomoč celotnemu razredu, časovno in 

prostorsko mora biti nudena v času rednega pouka, skupaj s sošolci, 

- pozorni moramo biti, kadar so zaradi ideje o integraciji in zaradi zakonskih možnosti otroci 

žrtve te integracije, 

- dobro usposobljeni učitelji, specialni pedagogi oz. defektologi, nenehna komunikacija med 

vsemi strokovnjaki in starši, so pogoj za izvajanje integracijskega izobraževanja, 

- starši, oddelčni učitelji, specialni pedagogi oz. defektologi, logopedi in drugi strokovnjaki, ki 

sodelujejo pri obravnavi otroka s posebnimi potrebami, so izredno pomembni za uspešno 

skupno šolanje. 
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3 Načela vzgoje in izobraževanja 

 

3.1 Splošna načela vzgoje in izobraževanja (Bela knjiga, 2011: 13–15) 

 

3.1.1 Načelo človekovih pravic in dolžnosti 

 

Človekove pravice vključujejo individualne in kolektivne pravice, ki temeljijo na svobodi in 

enakosti posameznikov in skupin. Pravice so hkrati tudi dolžnosti, saj nalagajo spoštovanje in 

uresničevanje pravic v obliki dolžnosti do drugih. Uresničevanje človekovih pravic zahteva 

zagotavljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema na vseh ravneh. 

 

3.1.2 Načelo avtonomije 

 

Temeljni cilj vzgoje in izobraževanja je oblikovanje samostojnega, razmišljujočega in 

odgovornega posameznika, ki se opira na kakovostno znanje in socialne ter druge spretnosti. 

 

3.1.3 Načelo pravičnosti 

 

Pravičnost v izobraževanju je tesno povezana z enakostjo. Pogosto jo razumemo kot enakost 

izobraževalnih možnosti, vsi državljani imajo torej enake možnosti za uspeh v življenju. Za 

uresničevanje načela pravičnosti so primerni ukrepi, ki omogočajo individualizacijo šolskega 

sistema in pouka, inkluzijo otrok s posebnimi potrebami (to je zanje koristneje, kot bi bilo, če 

bi se šolali v posebnih šolah). 

 

3.1.4 Načelo kakovosti 

 

Vsakdo ima pravico do kakovostne vzgoje in izobraževanja. Javno šolstvo je možno graditi na 

temelju vrednot, ki so skorajda splošno sprejete in so zato lahko skupne vsem državljanom. 

Kakovosten šolski sistem mora pri pouku, pri izvajanju dejavnosti in pri odnosu do otrok oz. 

učencev upoštevati tudi njihove temeljne potrebe (potreba po varnosti, sprejetosti, 

soddelovanju, samospoštovanju, itd.). 
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4 Načela vzgoje in izobraževanja učencev s posebnimi potrebami 

 

4.1 Cilji in načela vzgoje in izobraževanja učencev s posebnimi potrebami 

 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temeljita na ciljih in načelih, določenih 

v zakonih za posamezno področje vzgoje in izobraževanja  (4. člen ZUOPP), in sicer:  

– zagotavljanje največje koristi otroka,  

– celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja,  

– enake možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok,  

– vključevanje staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov (v nadaljevanju staršev) v 

postopek usmerjanja in oblike pomoči,  

– individualizirani pristop,  

– interdisciplinarnost,  

– ohranjanje ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega razvoja,  

– čim prejšnja usmeritev v ustrezen program vzgoje in izobraževanja,  

– takojšnja in kontinuirana podpora in strokovna pomoč v programih vzgoje in izobraževanja,  

– vertikalna prehodnost in povezanost programov,  

– organizacija vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja,  

– zagotavljanje ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka. 

 

4.2 Načelo integracije kot sodobne oblike izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami. 

 

4.3 Načelo zagotovitve ustreznih razmer, ki bodo temelj za uspešno učenje otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami. 

 

4.4 Načelo enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem drugačnosti otrok in mladostnikov 

narekuje takšno naravnanost vzgoje in izobraževanja, ki bodo zagotavljala otrokom in 

mladostnikom s posebnimi potrebami v vzgoji in izobraževanju, ter čim bolj preseči posledice 

motenj, primanjkljajev ali ovir. 

 

4.5 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 možnosti 

za izvajanje ustreznega programa. 

 

4.6 Načelo vključevanja staršev v proces vzgoje in izobraževanja, ki izhaja iz ugotovitve, 

da sta vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami precej odvisna od 

staršev, zato jih je treba vključevati v odločanje, načrtovanje, neposredno delo z otroki 

oziroma mladostniki ter evalvacijo otrokovega napredovanja. 

 

4.7 Načelo organiziranja izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 

čim bliže domu sledi načelu, da tudi otrok s posebnimi potrebami, če je le mogoče, ne bi 

izločali iz družinskega in socialnega okolja. 
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4.8 Načelo individualiziranega pristopa z diferenciranimi in individualiziranimi 

programi, ki upoštevajo otrokove oziroma mladostnikove sposobnosti, pa tudi primanjkljaje 

in možnosti za doseganje standardov znanja. 

 

4.9 Načelo kontinuiranosti programov zagotavlja fleksibilnost in prehajanje med različnimi 

oblikami izobraževanja. 

 

4.10 Načelo pravočasne usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja, ki otrokom 

omogoča čimprejšnjo pomoč. 

 

4.11 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 oziroma mladostnikove potrebe celovito 

zaznane in da bo spremljanje njegovega učenja in razvoja celostno (Nagode, 2008: 5, 6). 
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5 Opis stanja v integracijskem izobraževanju 

 

Sodobni čas, v katerem živimo, zaznamujejo napredki in spremembe na različnih področjih, 

predvsem v znanosti in seveda tudi na vzgojno izobraževalnem področju. Gre za drug pogled 

na stroko in na prakso z dolgoletno tradicijo. Ta nov pogled prinaša tudi nov 'jezik stroke', 

potrebo po na novo urejenih in razloženih dejstvih, morda bo tudi doprinesel drugačne 

odgovore v praksi.  

 

Te spremembe sodobnega časa občutijo tudi osebe s posebnimi potrebami. Zanje se je v 

preteklih dvajsetih letih spremenilo marsikaj: izbirajo lahko med različnimi programi vzgoje 

in izobraževanja (posebni program, program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno 

strokovno pomočjo, program s prilagojenim izvajanjem), spremenila se je obravnava oseb s 

posebnimi potrebami, prav tako se je spremenila zakonodaja, samostojno se lahko odločajo o 

načinu življenja, na razpolago imajo več tehničnih in ortopedskih pripomočkov, srečujejo se z 

večjimi zahtevami širšega okolja, z vedno večjo konkurenco in s spremembami družbene 

skrbi zanje.  

 

Naloga vseh, ki smo vključeni v vzgojno-izobraževalni proces oseb s posebnimi potrebami je, 

da znotraj tega procesa omogočimo osebam s posebnimi potrebami čim boljše pogoje za 

razvoj intelektualnih funkcij in čim boljše pogoje za navezovanje socialnih stikov. Če ti 

pogoji niso zagotovljeni, so osebe s posebnimi potrebami kljub integraciji osamljene oz. 

izolirane. Gre torej za proces, pri katerem se moramo potruditi, da najdemo ravnovesje med 

pogoji, ki jim zagotavljajo skupno življenje z drugimi in med nujnostjo individualne 

obravnave. 

 

»Integracija oseb s posebnimi potrebami ni problem, o katerem bi morali vedno znova in 

znova razpravljati, ampak je to naloga vsake demokratične družbe« (Novljan; V: Destovnik, 

1997: 30, 31). 

 

Osebe s posebnimi potrebami potrebujejo pomoč različnih strokovnjakov, končni cilj 

integracijskega izobraževanja pa mora biti čim boljša socialna integracija. Številne raziskave, 

ki so proučevale odnose med otroci s posebnimi potrebami in polnočutnimi otroci, so namreč 

pokazale, da stiki ne nastajajo sami od sebe in da moramo za uspešno socialno integracijo 

vzgajati tako polnočutne otroke kot otroke s posebnimi potrebami. 

 

Danes imajo osebe s posebnimi potrebami v Sloveniji z zakoni omogočene enake vzgojno-

izobraževalne možnosti, pravico do vključevanja v šolo, ki je njihovemu domu najbližja, 

pravico do individualiziranih programov vzgoje in izobraževanja. Osnovna šola je za 

izvajanje osnovnošolskega programa otrok s posebnimi potrebami dolžna zagotoviti 

strokovne delavce, ki pripravijo, izvajajo in evalvirajo individualizirane programe. 
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6 Prilagoditve 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) omogoča, da se otroke s 

posebnimi potrebami usmerja v program predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja s 

prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo. 

 

Glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje se lahko prilagodi (7. člen 

ZUOPP): 

- organizacija pouka, 

- način preverjanja znanja, 

- način ocenjevanja znanja 

- napredovanje v izobraževalnem programu, 

- časovna razporeditev pouka, 

- predmetnik in učni načrt,  

- vzgojno-izobraževalna obdobja,  

- nivojski pouk,  

- prehajanje med nivoji v osnovni šoli,  

- način preverjanja in ocenjevanja ob koncu obdobij,  

- napredovanje in  

- pogoji za dokončanje izobraževanja. 

 

Glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje se zagotovi dodatna strokovna 

pomoč. Dodatno strokovno pomoč je možno izvajati (7. in 9. člen ZUOPP): 

- individualno v oddelku (v razredu), 

- skupinsko v oddelku,  

- individualno izven oddelka, 

- skupinsko izven oddelka v vzgojno-izobraževalnem ali socialnovarstvenem zavodu. 

 

Kadar je dodatna strokovna pomoč strokovno utemeljena in je ni mogoče zagotoviti v 

omenjenih oblikah, se dodatna strokovna pomoč lahko nudi otroku na domu (9. člen ZUOPP). 

 

Dodatna strokovna pomoč se izvaja za otroke s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v 

program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo ter v 

izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, 

izjemoma pa tudi v drugih programih vzgoje in izobraževanja za otroke s posebnimi 

potrebami. Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja kot:  

- pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj,  

- svetovalna storitev ali  

- učna pomoč.  

 

Učna pomoč se izvaja samo v osnovni šoli ter v programih nižjega in srednjega poklicnega 

izobraževanja v primeru dolgotrajne bolezni, zaradi katere je bil otrok odsoten od pouka dva 

meseca ali več, pa tudi v drugih programih srednjega izobraževanja (8. člen ZUOPP). 

 

Dodatno strokovno pomoč izvajajo: 

- strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda, 

- zunanji strokovni delavci. 
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Pri izvajanju dodatne strokovne pomoči sodelujejo tudi starši, skrbniki ali rejniki otroka (8. in 

9. člen ZUOPP, 2000). 

 

Z odločbo o usmeritvi otroka se določi način in obseg izvajanja dodatne strokovne pomoči. 

Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči sta v skladu z normativi in s standardi, ki 

jih določi minister, pristojen za šolstvo za posamezna področja vzgoje in izobraževanja (9. 

člen ZUOPP). 

 

Otrokom, ki so usmerjeni v prilagojene programe z dodatno strokovno pomočjo, je potrebno 

prilagoditi prostor in pripomočke. Prostor in pripomočki se prilagodijo v skladu z navodili za 

prilagojeno izvajanje programov in v skladu s prilagojenimi programi, ki jih sprejme oziroma 

določi pristojni strokovni svet. 

 

Pripomočke, brez katerih se otroci s posebnimi potrebami ne morejo vključiti v program 

vzgoje in izobraževanja, zagotovi ustanovitelj javnega zavoda, če jim ti niso zagotovljeni z 

drugimi predpisi in če otrok zaradi objektivnih razlogov istega pripomočka ne more uporabiti 

doma in v vzgojno-izobraževalnem zavodu. Pripomočki za otroke z gibalno oviranostjo, ki 

jim pripadajo v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno zavarovanje, so namenjeni uporabi v 

domačem okolju, tako da jih ni potrebno vsakodnevno prinašati v vzgojno-izobraževalni 

zavod (žoge, valji, stolčki, stojke).  

 

Težje in težko gibalno oviranim ter slepim otrokom, ki so usmerjeni v programe za predšolske 

otroke in izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, 

se lahko za izvajanje fizične pomoči v času izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela dodeli 

stalni ali začasni spremljevalec. Dolgotrajno bolnim otrokom, slabovidnim otrokom oziroma 

otrokom z okvaro vidne funkcije, otrokom z avtističnimi motnjami in otrokom s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami se izjemoma lahko dodeli začasni spremljevalec na podlagi kriterijev, 

ki jih določi minister (10. člen ZUOPP). 

 

Pri prilagojenih programih za predšolske otroke se lahko prilagaja vsebina, organizacija in 

način izvajanja. S prilagojenimi programi osnovnošolskega izobraževanja, ki omogočajo 

otrokom s posebnimi potrebami pridobiti enakovreden izobrazbeni standard, se lahko 

prilagodi predmetnik, organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, način eksternega 

preverjanja znanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka. S prilagojenimi 

izobraževalnimi programi za področja poklicnega in strokovnega izobraževanja ter splošnega 

srednjega izobraževanja, ki omogočajo otrokom s posebnimi potrebami pridobiti enakovreden 

izobrazbeni standard, se lahko prilagodi predmetnik, organizacija, trajanje, način preverjanja 

in ocenjevanja znanja, način eksternega preverjanja znanja, napredovanje in časovna 

razporeditev pouka. S prilagojenim izobraževalnim programom z nižjim izobraževalnim 

standardom in s posebnim programom vzgoje in izobraževanja, ki ne omogočata otrokom s 

posebnimi potrebami pridobiti enakovrednega izobrazbenega standarda, se lahko prilagodi 

predmetnik in učni načrt, vzgojno-izobraževalna obdobja, nivojski pouk in prehajanje med 

nivoji v osnovni šoli, način preverjanja in ocenjevanja ob koncu obdobij, napredovanje in 

pogoji za dokončanje izobraževanja (11. člen ZUOPP). 
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7 Vloga staršev otrok s posebnimi potrebami v procesu integracije 

 

Holm (1978, povzeto po Stančić, 1982; V: Schmidt, 2001: 69) poudarja, »da je nesmiselno 

razpravljati o razvoju otrok s posebnimi potrebami brez njihovih staršev, saj ti vedo največ o 

funkcioniranju svojega otroka«. 

  

Koncept partnerstva pogosto uporabimo za opis dobrih medsebojnih odnosov med starši in 

šolo. Mnogi avtorji in raziskovalci si prizadevajo, da bi ugotovili oz. raziskali bistvo in naravo 

partnerskega odnosa ter okoliščine, v katerih se tak odnos vzpostavi. 

 

Večina dostopnih raziskav o odnosih učiteljev in dodatnih strokovnjakov do staršev otrok s 

posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni osnovnošolski program s prilagojenim 

izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, opisuje in interpretira te odnose, predstavlja in 

opisuje izkušnje tako učiteljev kot staršev. 

 

V skandinavskih državah se vloge staršev v povezavi s šolo delijo v tri skupine: 

- starši kot težave, 

- starši kot partnerji in 

- starši kot uporabniki. 

 

Pri starših otrok s posebnimi potrebami obstajata še dve skupini: 

- starši kot izvrševalci in 

- starši kot klienti. 

 

7.1 Starši kot težave 

 

Učitelji običajno delijo starše v dve skupini: tiste, ki so preveč zainteresirani, in tiste, ki niso 

zainteresirani. V te skupini jih delijo na podlagi kakovosti vključevanja v proces 

izobraževanja oziroma sodelovanja staršev s šolo. Učitelji enačijo slabo sodelovanje staršev s 

šolo s premajhno angažiranostjo pri vzgoji otrok doma.  

 

Hughes je v svoji raziskavi (1994, V: Schmidt, 2001: 70) prišel do zaključka, da največ 

staršev tvori t. i. 'tiho večino', ki jo označujemo kot nezainteresirani, apatični starši. Ostali pa 

tvorijo  t. i. 'glasno manjšino', in so »tisti, ki postavljajo neprijetna, nerodna vprašanja«.  

 

Nekateri raziskovalci so mnenja, da učiteljevo dojemanje in videnje staršev odseva njihovo 

lastno predstavo,  učitelji sebe vidijo kot strokovnjake, usposobljene za svoje delo, s pravico 

postavljanja mej, saj je celotno, telesno, duševno in socialno počutje otrok v njihovih rokah 

(Schmidt, 2001: 70). 

 

7.2 Starši kot partnerji 

 

»Nova zakonodaja je v mnogih državah, tudi pri nas (Zakon o osnovni šoli, 1996, ZUOPP, 

2000, 2011), dala večjo besedo staršem, npr. pri načrtovanju in vodenju šole, pri vključevanju 
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v oblikovanje in vrednotenje individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami, 

pri sodelovanju v postopku usmerjanja otrok in drugod« (Schmidt, 2001: 70–71). 

 

Nova zakonodaja je doprinesla k osveščenosti in zavedanju staršev, da imajo uradno pravico 

do dostopnosti informacij, možnosti aktivnega sodelovanja v vzgojno-izobraževalnem 

procesu otrok (sodelovanje pri izdelavi, izvedbi, evalvaciji individualiziranih programov, 

vključitev v diagnostični postopek, nudenje učne pomoči otrokom …). Te okoliščine 

prispevajo k partnerskemu odnosu med starši in šolo. Starši sodelujejo pri pomembnih 

odločitvah šole s pomočjo neformalnih postopkov in s sodelovanjem v raznih organih šole 

(npr. v svetu staršev).  

 

»V empiričnih študijah učna podpora staršev predstavlja pomemben kazalec šolskih 

dosežkov« (Schneider, Coleman, 1993; V: Schmidt, 2001: 71). 

 

V primerjavi odnosa med starši in učitelji, z odnosom med učitelji in starši otrok s posebnimi 

potrebami, vključenih v redno osnovno šolo, je slednji običajno bolj kompleksen. Starši v 

večji meri sodelujejo s šolo in z učitelji, imajo več uradnih in neuradnih srečanj v šoli (timski 

sestanki, govorilne ure, svetovalne ure …). Pogosteje sodelujejo in imajo srečanja z drugimi 

strokovnimi delavci šole (specialni pedagogi, učitelji za učno pomoč, ravnatelj, šolski 

psiholog …). Sodelovanje staršev je še bolj poudarjeno pri načrtovanju in izdelavi 

individualiziranih programov, kar zahteva aktivno vlogo staršev, več kontaktov med starši in 

učitelji, s čemer je omogočeno boljše medsebojno poznavanje. 

 

»Toda študije kažejo, da vključenost staršev in pogosti kontakti s šolo ne pomenijo tudi 

boljšega razumevanja otrokovih potreb«  (prav tam: 71). 

 

V študiji, ki sta jo leta 1999 objavila Fylling in Sandvin, so starši našteli različne težave v 

sodelovanju s šolo, prav tako z učitelji. Starši so se pritoževali zaradi: 

- pomanjkljivih informacij, 

- nezadovoljstva z otrokovim izobraževanjem, 

- občutka, da jih premalo poslušajo oziroma jih ne jemljejo resno. 

 

Učitelji so izpostavili: 

- nezainteresiranost staršev, 

- nerealna pričakovanja staršev glede otrok, 

- socialne težave v medsebojnih odnosih, 

- socialne težave v družinah. 

 

»V intervjujih, ki so jih raziskovalci opravili s starši in učitelji, so ugotovili, da je večina 

odnosov že vnaprej definirana s strani učiteljev in šole. V razpravah dom–šola se največkrat 

uporablja vloga staršev kot 'izvrševalcev', kar kaže na to, da imajo straši zelo malo vpliva na 

organizacijo in vsebino izobraževanja« (prav tam: 72). 

 

7.3 Starši kot izvrševalci 

 

»Pri otrocih s posebnimi potrebami aktivnosti, ki potekajo doma, niso nič manj pomembne od 

tistih v šoli« (Hegarty, 1993, V: Schmidt, 2001: 72). 
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Starše otrok s posebnimi potrebami običajno učitelji vidijo kot ključne osebe pri nudenju 

pomoči otrokom. Starši so neke vrste 'podaljšek' tega, kar se dogaja v šoli. Danes so starši 

zelo pomembni za doseganje učnih ciljev in za uresničevanje programov pomoči. Zelo 

pomembno je recipročno sodelovanje med starši in učitelji oz. šolo, pomembno je, da 

informacije ne tečejo le enosmerno (npr. šola–starši). Kadar poteka obveščanje enosmerno in 

se kakovost sodelovanja vrednoti le na podlagi odzivnosti in aktivnosti staršev, govorimo o 

poučevanju in dajanju navodil, ne o sodelovanju in o partnerskem odnosu. 

 

Starši otrok s posebnimi potrebami, vključenih v program redne osnovne šole s prilagojenim 

izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, so aktivni udeleženci v procesu vzgoje in 

izobraževanja, ne le pomembni partnerji pri komunikaciji in realizaciji ciljev ter programov. 

  

Hegarty (1993,  V: Schmidt, 2001: 72–73) meni, »da večino aktivnosti vodijo učitelji, starši 

pa so samo partnerji v podrejenem položaju, če sploh partnerji so«. 

  

Novljanova (1994, V: Schmidt, 2001: 73) pri nas ugotavlja, »da strokovnjaki, ki  obravnavajo 

otroke s posebnimi potrebami, pogosto prepričajo starše, da ne smejo biti več starši, ampak 

'terapevti'. To se zgodi takrat, ko je sodelovanje usmerjeno tako, da je otrok objekt obravnave, 

starši pa vztrajno in sistematično delajo z otrokom in izpolnjujejo vse obveznosti, ki jim jih 

nalagajo«. 

 

7.4 Starši kot klienti  

 

Armstrong (1995, V: Schmidt, 2001: 73) ugotavlja, »da so, kadar strokovnjaki zaznavajo 

starše kot neposredno odgovorne za otrokov problem, možnosti za razvijanje pristnega 

sodelovanja med strokovnjaki in starši lahko resno ovirane«. 

 

Kadar ima otrok čustvene in vedenjske težave, ki jih je težko diagnosticirati, so možnosti, da 

starši postanejo zgolj 'klienti' oziroma 'stranke' neprimerno večje. Prav tako postavlja starše v 

vlogo klientov, težnja po zmanjšanju težav z vključitvijo družine kot celote v obravnavo. 

 

Kot smo že omenili, obstajajo bistvene razlike med vlogami učiteljev in staršev; med drugim 

gre tudi za to, da je perspektiva gledanja na otroka s posebnimi potrebami bistveno drugačna 

(Hegarty, 1993; V: Schmidt, 2001: 75). Prav gotovo neenaka distribucija moči predstavlja 

oviro pri razvijanju partnerstva med starši in šolo. Odnos med starši, učitelji in otrokom je 

dinamičen proces, v katerem vsaka aktivnost na eni strani vpliva na aktivnost na drugi strani 

(Novljan, 1994; V: Schmidt, 2001: 75), zato naj bo sodelovanje med starši in šolo vzajemno 

in uravnoteženo. 
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II EMPIRIČNI DEL 

 

Kot absolventka specialne in rehabilitacijske pedagogike sem bila dejavna v mobilni 

specialno pedagoški službi. Ob delu z otroki v šestih različnih rednih osnovnih šolah v 

podravski regiji, ob delu na redni osnovni šoli, kar mi je omogočalo večjo stopnjo povezanosti 

s šolskim dogajanjem, z otroki in njihovimi starši ter seveda s strokovnimi sodelavci, sem 

pridobivala delovne izkušnje.  

 

Naletela sem na nekaj osnovnih organizacijskih težav, ki so se pojavljale na vseh šolah, na 

katerih sem imela priložnost opravljati svoje delo. 

 

Težave, ki sem jih opazila: 

- neustrezno zagotavljanje prilagoditev individualnega pisnega ocenjevanja, 

- neustrezno prilagajanje časa trajanja pisnega preizkusa, 

- neustrezno izvajanje ocenjevanja pisnega znanja ob pomočniku, 

- nezadovoljstvo staršev z izvajanjem prilagoditev, 

- nezadovoljstvo strokovnih delavcev šole z izvajanjem prilagoditev, 

- napačna interpretacija izvajanja prilagoditev (npr. prilagoditev: individualno pisno 

ocenjevanje znanja: na večini osnovnih šol izvajajo to prilagoditev tako, da zberejo v skupine 

tudi 10 ali več učencev in v tej skupini opravljajo pisne preizkuse znanja. Na nekaterih šolah 

je povsem običajno, da so v skupini učenci različnih starosti, pisno ocenjevanje znanja pa 

poteka pri različnih predmetih).  

 

1 Cilji diplomskega dela 

 

- Opozoriti in izpostaviti problematiko zagotavljanja in ustreznega izvajanja prilagoditev 

učencem s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne izobraževalne programe z 

enakovrednim izobrazbenim standardom. 

- Zbrati predloge staršev, kako izboljšati obstoječ sistem zagotavljanja in izvajanja 

prilagoditev.  

- Zbrati predloge učencev, kako izboljšati obstoječ sistem zagotavljanja in izvajanja 

prilagoditev. 

- Opraviti kvalitativno besedno analizo intervjujev s starši, ki bo omogočila vpogled v to, 

kako starši otrok, vključenih v redne izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in z 

dodatno strokovno pomočjo, čutijo, dojemajo in razumejo zagotavljanje ter izvajanje 

prilagoditev. 

 - Opraviti kvalitativno besedno analizo intervjujev z učenci, ki bo omogočila vpogled v to, 

kako učenci, vključeni v redne izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in z 

dodatno strokovno pomočjo, čutijo, dojemajo in razumejo zagotavljanje ter izvajanje 

prilagoditev.  

 

V raziskavi je bil cilj raziskati: 

- zadovoljstvo staršev z izvajanjem prilagoditev, 

- kje in kakšne težave opažajo starši pri izvajanju prilagoditev, 

- predloge staršev, kako izboljšati zagotavljanje ustreznih prilagoditev in njihovo ustrezno 

izvedbo, 



Diplomsko delo – Špela Šeško  

  

30 

 

- zadovoljstvo učencev z izvajanjem prilagoditev, 

- kje in kakšne težave opažajo učenci pri izvajanju prilagoditev, 

- predloge učencev, kako izboljšati zagotavljanje ustreznih prilagoditev in njihovo ustrezno 

izvedbo. 

 

2 Metodološki postopki in načini raziskovanja 

 

- intervjuji s starši, 

- intervjuji z učenci, ki so uporabniki osnovnošolskega programa s prilagojenim izvajanjem in 

z dodatno strokovno pomočjo. 

 

2.1 Vzorec 

 

- 5 intervjujev s starši otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v program redne osnovne 

šole s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, 

- 2 intervjuja z učenci, vključenimi v program redne osnovne šole s prilagojenim izvajanjem 

in z dodatno strokovno pomočjo. 

 

2.2 Metode raziskovanja 

 

- induktivna metoda (kjer na temelju posamičnih dejstev pridemo do konkretnih posamičnih 

zaključkov), 

- metoda deskripcije (postopek enotnega opisovanja dejstev brez znanstvenega tolmačenja), 

- metoda kompilacije (postopek povzemanja tujih rezultatov), 

- komparativna metoda (postopek primerjanja enakih ali podobnih dejstev, ugotavljanje 

podobnosti in razlik), 

- empirična metoda (odkrivanje in pojasnjevanje pojavov ter sodb in zaključkov na podlagi 

izkušenj), 

- metoda intervjuja. 

 

2.3 Vrste raziskovanja 

 

- namizno raziskovanje (sistem zbiranja in analiziranja podatkov, ki so že na razpolago), 

- kvalitativno raziskovanje (intervjuji): subjektivno, ne omogoča posploševanj. 
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2.4 Intervju 

 

- nestrukturirani tipi vprašanj, 

- posredna oblika spraševanja: globinski intervju, subjekt prosto govori, raziskovalec ga 

vodi. 

 

2.4.1 Vprašanja – intervju s starši 

 

1. Prosim za opis vašega otroka. 

2. Kdo je opazil težave in kdaj? 

3. Kako ste ravnali, ko ste oz. so opazili težave pri otroku? 

4. Kako ste se počutili? 

5. Kdo vam je predlagal, da sprožite postopek usmerjanja za vašega otroka?  

6. Kako oz. na kakšen način pomagajo vašemu otroku v šoli? 

7. Katere prilagoditve ima otrok? 

8. Kako izvajajo prilagoditve v šoli? 

9. Kako otrok sprejema prilagoditve? 

10. Kako oz. na kakšen način izvajate delo z otrokom v domačem okolju? 

11. Kakšno je vaše počutje in mnenje glede izvajanja prilagoditev v šoli? 

12. Katera izkušnja je bila najbolj pozitivna in katera najbolj negativna?  

13. Kakšni so vaši predlogi (želje) za primernejše in bolj ustrezno zagotavljanje ter izvajanje 

prilagoditev v šolskem okolju?  

 

2.4.2 Vprašanja - intervju z dijaki 

 

1. Opiši se (kratka predstavitev, kakšne so težave?). 

2. Kdaj si opazil težave? 

3. Kako si se počutil? 

4. Kako oz. na kakšen način so ti pomagali v šoli? 

5. Kdo ti je pomagal? 

6. Katere prilagoditve si imel zagotovljene v šoli? 

7. Kako so se prilagoditve izvajale? 

8. Kako si se počutil? 

9. Kakšni so tvoji predlogi (želje) za primernejše in bolj ustrezno zagotavljanje ter izvajanje 

prilagoditev v šolskem okolju?  

 

3 Legenda podčrtanih izjav 

 

Izjava 

 

nevtralno sporočilo celotne izjave. 

Izjava 

 

pozitivno sporočilo celotne izjave. 

Izjava negativno sporočilo celotne izjave. 
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4 Intervjuji 

 

4.1 Intervjuji z učenci oziroma z dijaki 

Intervju z dijakinjo A – 23. 4. 2015 

 

Pozdravljena, pogovarjamo se z dijakinjo, s srednješolko, staro 19 let. 

Vprašanje (v nadaljevanju V): Prosim, da se na kratko opišeš, našteješ nekaj svojih lastnosti, 

kaj bi o sebi povedala, kakšne  težave imaš, kaj so tvoja močna in kaj tvoja šibka področja? 

Čim bolj preprosto povej nekaj o sebi.  

Odgovor (v nadaljevanju: O): (Tišina.) 

 

V: Zastavim vprašanje drugače. Kakšne so tvoje težave oz. kakšne so bile tvoje težave v 

osnovni šoli, zaradi katerih si šla skozi postopek usmerjanja in dobila prilagoditve? 

O: Ker se pri nekaterih predmetih težje učim, kot na primer matematika in tuji jeziki. Tu sem 

pač potrebovala pomoč specialnega pedagoga, da mi je s tem tudi olajšal samo učenje in da 

mi je bilo vse potem tudi lažje.  

 

V: Kdaj si pa opazila težave? 

O: Že takoj na začetku sem vedela, da mi bo to šlo težje. Recimo samo računanje mi gre težje, 

težje si stvari predstavljam. 

 

V: Rekla si, da si že na začetku vedela, da boš imela težave pri učenju. Kako si to vedela že na 

začetku osnovnošolskega izobraževanja, že ob vpisu v prvi razred? 

O: Ker sem na vozičku in zato ker imam cerebralno paralizo, imam tudi v bistvu določene 

težave pri učenju, pri določenih predmetih se torej težje učim in zato je pač potrebna pomoč 

specialnega pedagoga. Zato sem torej vedela že prej, da težave so in da jih bo treba rešit oz. 

učenje olajšat. 

 

V: Ti si vedela, da imaš določene težave, ker si na vozičku. Vpisala si se v redno osnovno 

šolo. Kako pa si se v tem okolju počutila? Kakšna so bila tvoja občutenja? 

O: Ja, nekje do tretjega razreda je še bilo v redu. Potem pa se mi je zdelo, da me razred ni 

več tako sprejemal oz. je na mene drugače gledal, ker sem pač na vozičku. Tega še niso 

razumeli in dojeli in se mi je pač zdelo, da nisem najbolje sprejeta v razredu zaradi tega. 

 

V: Na kakšen način si to reševala?  

O: Potem sem sicer se poskušala pogovorit s specialno pedagoginjo, ampak sem videla, da 

enostavno, ko meni nekaj ne paše in da če me nekdo sili v nekaj, da to ne bo v redu. Potem 

sem se pač vključila v družbo, ko mi je bilo do tega. Ko pa mi do tega ni bilo, se pač nisem 

vključila v družbo. 

 

V: Si imela kakšno posebno družbo, prijatelje? So bila ta družba tvoji sošolci? 

O: Ja, seveda. Z nekaterimi sošolci se družiš, ker se z nekaterimi ujameš bolje, z nekaterimi 

pa manj, in to se mi nekako zdi povsem normalno in logično. 
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V: Rekla si, da si se v primeru, ko si se počutila nesprejeto, obrnila na specialnega pedagoga. 

Kako pa je to potekalo? Si dobila zadostno podporo specialnega pedagoga? Ti je ta pogovor 

kakor koli doprinesel k rešitvi? 

O: Včasih ja, včasih ne. Definitivno pa je bila spremljevalka tista, s katero sem se lahko o teh 

stvareh največ pomenla. Sama veš, kako je s tem (smeh). 

 

V: Kdo ti je v šolskem okolju najbolj pomagal? 

O: Spremljevalka, največ spremljevalka.  

 

V: Še kdo? Bi še morda koga izpostavila? V šolskem okolju. 

O: (Tišina.) Spremljevalka. Spremljevalka je bila ta, ki mi je najbolj pomagala. 

 

V: V katerih razredih? V vseh devetih razredih? 

O: Mmm … v bistvu v vseh, ja. 

 

V: Kako oz. na kakšen način so ti pomagali v šoli? Torej, kako ti je pomagala spremljevalka 

in kako ti je pomagal oz. na kakšen način so ti pomagali drugi v šoli? 

O: Pri pouku mi je spremljevalka pomagala predvsem s tem, da mi je zapisovala zapiske in mi 

potem s tem tudi olajšala učenje, ker sem se lažje učila iz njenih zapiskov, ker vsega sama ne 

morem napisati, in pa seveda pri stvareh, ki zahtevajo fizično pomoč. Torej, ko smo šli na 

izlete, na kosilo, v knjižnico, kamor koli je pač bilo potrebno it, me je ona spremljala. 

Pomagala mi je pri fizičnih stvareh. 

 

V: Si pa imela res prav fino spremljevalko … 

O: Ja, res. Prav posebno. 

 

V: Zdaj pa se še malo pogovoriva o izvajanju in poteku pouka. Če se morda spomniš, saj je od 

tvojega osnovnošolskega izobraževanja minilo že kar nekaj let. Natančneje, minila so tri leta. 

Če se morda spomniš nekaterih, morda tudi vseh prilagoditev, ki si jih imela zagotovljene v 

osnovni šoli? 

O: Hmm … podaljšan čas pisanja testov, da mi spremljevalka zapisuje snov, eee … kaj je še 

bilo takega?  

 

V: Torej imela si prilagoditev podaljšanega časa pisanja testov. A si imela tudi obseg testov 

prilagojen? Si običajno pisala enake teste, kot so jih pisali v razredu? 

O: Običajno enake. Včasih sicer tudi krajše, ampak običajno enake teste. 

 

V: Koliko časa si imela na voljo za pisanje testa? Koliko je bilo 'podaljška'? 

O: 50 % podaljšanega časa. Praviloma bi naj tako bilo. 

 

V: Torej, če se prav razumeva, kadar so tvoji sošolci pisali 45 minut … 

O: … sem jaz imela še eno šolsko uro zraven. 

 

V: Eno celo šolsko uro zraven … 

O: Ja, 2 uri. 

 

V: Torej 45 minut, plus še dodatnih 45 minut. Kako pa se je ta prilagoditev izvajala? Na 

primer, ko si pisala test iz matematike, kako je to v osnovni šoli potekalo? 
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O: V bistvu tako, da sem dobila test, si prebrala navodila in potem v bistvu rešila naloge. Tu 

sem pač morala sama pisati test, tudi če sem recimo pisala pri specialni pedagoginji, mi ona 

ni smela pomagat, mogoče sva šli samo navodila skozi, ne. 

 

V: Torej si s tistim, s katerim si pisala skupaj, prebrala navodila … 

O: Navodila skozi, naloge prebrala, potem sem pa sama pisala. 

 

V: Torej si pisala ločeno od razreda? 

O: Včasih ločeno od razreda, včasih pa tudi v razredu. Odvisno od predmeta in od snovi. 

 

V: Torej si imela tudi prilagoditev, da si občasno pisala test individualno, ločeno od razreda. 

Kaj pa ustno ocenjevanje? Si bila ocenjena pred vsemi, pred razredom? 

O: Ne, to sem pa imela posebej. Ocenjena sem bila ustno pri individualni uri učne pomoči z 

učiteljem.  

 

V: Kaj pa pri predmetih, kjer nisi imela učne pomoči? 

O: Tam pa pred razredom. 

 

V: Kako pa si se v tej situaciji počutila? Kaj ti je bilo ljubše? 

O: Ja, individualno sigurno bolje, ker sem bolj sproščena. Vem, da me samo učitelj posluša in 

ni drugih, ki bi delali nemir, da se lahko res zberem in skoncentriram, ampak so pač bili 

predmeti, kjer je bilo potrebno, da sem odgovarjala pred razredom, ampak sem se potem tudi 

navadila na to. Čeprav mi ni bilo ravno prijetno, zato ker ni bilo včasih vedno tišine pa se 

nisem mogla zbrat, skoncentrirat. 

 

V: Rekla si, da so bili predmeti, pri katerih je bilo potrebno odgovarjati za oceno pred 

razredom … 

O: Ja, to so predmeti, pri katerih nisem imela učne pomoči. 

 

V: Kaj bi izpostavila oz. kaj bi rekla, da je bila tvoja najbolj pozitivna izkušnja v času 

osnovnošolskega izobraževanja v zvezi z zagotavljanjem prilagoditev? 

O: (Tišina.) 

 

V: Morda boš pa lažje povedala, kaj je bila najbolj negativna izkušnja? Če je bilo sploh kaj 

tako negativnega oz. slabega, kar bi izpostavila? 

O: (Tišina.) Se spomnim, ampak iz srednje šole. Profesorica nam je pozabila dati navodila in 

pozabila je povedati, da moramo zapisati poročilo o strokovni ekskurziji in še dve poročili o 

predavanjih. Nekaj dni pred počitnicami pa nam je to povedala. Nihče ni o tem vedel ničesar. 

Poročila je bilo potrebno oddati preko spletne učilnice do velikonočnega ponedeljka. Imela 

sem 5 dni, da poročilo napišem in oddam. Sama težje tipkam in tudi potrebujem zelo veliko 

časa za tipkanje. Zato sem nekaj natipkala samostojno in nekaj narekovala in mi je sestra 

tipkala po mojem nareku. To sem oddala. Dobila sem oceno 4, ker je obstajal sum, da nisem 

sama tipkala. Profesorici sem tudi priznala, da sem pri tem potrebovala pomoč domačih, ker 

ni bilo na voljo dovolj časa za tipkanje. Povedala sem, da je vsebina zapisana po mojem 

nareku. Vseeno sem dobila oceno 4. To se mi ni zdelo pošteno, ker je profesorica pozabila 

dati navodila prej, da bi jaz imela dovolj časa in vse natipkala sama. 
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V: Še zadnje vprašanje. Imaš morda kakšne predloge oz. kakšne želje za primernejše, bolj 

ustrezno zagotavljanje in izvajanje prilagoditev v šolskem okolju. Torej za otroke, ki se 

izobražujejo v osnovni šoli in seveda v tvojem primeru za dijake? Kaj bi bilo po tvoje 

potrebno spremeniti, popraviti, da bi se celotna zadeva bolje izvajala, bolje stekla? 

O: Če naredim zdaj primerjavo med osnovno in srednjo šolo, so do sedaj prilagoditve boljše, 

kot so bile v osnovni šoli, tudi odnos je do mene drugačen, vsi me sprejemajo, kljub temu da 

sem na vozičku. Name ne gledajo drugače kot v osnovni šoli. Dobro, v osnovni šoli je to 

razumljivo, ker v osnovni šoli še vseeno učenci tega tako ne razumejo, ampak kar se pa samih 

prilagoditev tiče, pa sem zaenkrat zadovoljna. 

 

V: Izpostavila si odnos. Praviš, da se ti zdi, da si bolje sprejeta. Praviš, da so v srednji šoli 

boljše prilagoditve. Prosim, to mi malo razloži. Kako, v kakšnem smislu, na kakšen način so 

boljše? Torej konkretno, kaj je v srednji šoli boljše kot v osnovni? 

O: Ja, bolje je ravno to, kar sem prej rekla, da je odnos boljši. Če kadar koli potrebujem 

pomoč profesorja, mi vedno pomagajo. Če res ne morejo, mi tudi povedo, da nekaj ne more 

potekati tako zaradi tega in tega. V osnovni šoli pa tega preprosto ni bilo. Če ni bilo, pač ni 

bilo, če ni šlo, pač ni šlo. Pa si jaz tudi nisem predstavljala, kaj je tisti vzrok, zaradi česar ni 

nekaj izvedljivo. 

 

V: Torej dialog med tabo oz. med dijaki in profesorji poteka, je boljši … 

O: Ja, ker če kakšne prilagoditve ni, mi tudi povedo, zakaj mora biti tako in ne tako, kot bi si 

jaz želela. 

 

V: Bi si že v osnovni šoli želela temeljitejšo, boljšo komunikacijo med učiteljem in učencem? 

O: Ja, absolutno. Več pogovora. 

 

V: Hvala. Se ti iskreno zahvaljujem, da si bila pripravljena odgovoriti na vprašanja. Hvala, 

dijakinja A. 

 

Dopolnitev k intervjuju 

V: Uspešnost. Kje bi zase rekla, da si uspešna? 

O: Uspešna, kar se šolskega področja tiče, se mi zdi, da mi najbolje leži slovenščina in 

predvsem tisti predmeti, ki vključujejo čim manj računanja in čim manj nekih številskih oz. 

prostorskih predstav. Kar se pa tiče osebnih stvari pa … so osebne (smeh). 

 

V: Prosim, opiše mi tvoj tipičen šolski dan (v osnovni šoli)? Koliko časa porabiš za učenje, za 

pisanje domačih nalog? V primerjavi z osnovno šolo porabiš več ali manj časa? 

O: Za samo učenje, v primerjavi z osnovno šolo, porabim zagotovo manj časa. Zaradi tega, 

ker v srednji šoli snov pred pisanjem testa ali pred ustnim spraševanjem tudi zelo veliko 

ponavljamo in je potem posledično to, da imam mogoče več prostega časa, ker si doma samo 

zapiske, snov preberem in grem skozi in se ne rabim toliko učiti. Kar se pa domačih nalog 

tiče, je pa tako, da dobimo tudi manj domače naloge. Če pa že dobimo, pa so zagotovo manj 

obsežne, kot so bile v osnovni šoli. 

 

V: Kaj pa individualizacija zate? V srednji šoli dobiš enako količino nalog kot ostali dijaki? 

O: V bistvu dobim enako količino nalog, ker je količina nalog tudi manjša in uspem narediti 

vse. Ni več tako, kot je bilo v osnovni šoli, ko je res bilo nalog toliko, da nisem več na koncu 

vedela, kaj sploh, kaj, zakaj, tu se pa je to definitivno zmanjšalo. 
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V: Kako pa je bilo z domačimi nalogami v osnovni šoli? Si dobila manj domače naloge ali 

drugačno domačo nalogo kot ostali učenci? 

O: Dokler nismo tega v šoli izrecno omenili, da bi jaz mogoče imela manj domače naloge, se 

to enostavno pač ni zgodilo in sem imela količino nalog enako kot moji sošolci in sošolke in 

zato pač porabila več časa in imela tudi manj prostega časa, če prištejemo še k temu učenje, 

je bilo enostavno včasih kar preveč in sem si pač želela, da bi me tukaj mogoče kdo bolj 

poslušal, pa me žal ni. To je bila ena izmed tistih stvari, ki bi jih res mogoče lahko kot 

negativno stvar v osnovni šoli izpostavila.  

 

V: V šoli si bila, recimo, od sedmih do dveh. Kako dolgo v povprečju, če se morda spomniš, 

koliko časa si porabila za domačo nalogo? 

O: Odvisno za kateri predmet. 

 

V: Pa reciva, na primer, za matematiko? 

O: Za matematiko res ogromno časa. Včasih po cel tisti prosti čas, cel popoldan, čas, 

namenjen prostočasnim dejavnostim. 

 

V: Matematiko sem rekla, ker si sama izpostavila, da si bila tukaj manj uspešna. Kaj pa za 

predmete, kjer si bila uspešna, torej za slovenščino? Seveda pri enaki količini in težavnosti 

nalog. 

O: Tukaj pa mogoče manj. Ker sem tudi lažje nalogo razumela, pa sem zato porabila manj 

časa, v bistvu. Ampak ja, najbolj pa se mi je tudi zdelo, da so najbolj obsežne naloge pri 

matematiki. To so tiste stvari, ki bi jih res izpostavila kot negativne. 

 

V: Res zadnje vprašanje in potem zaključiva. Nenapisano pravilo je, da naj bi učenci oz. 

otroci, ki imajo odločbe, torej otroci, ki so vključeni v redni program osnovnošolskega 

izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, z enakim 

izobrazbenim standardom, za opravljanje domačih nalog porabili enako časa, kot porabijo 

njihovi sošolci, k temu bi naj pripomogla zmanjšan obseg in zmanjšana težavnost domačih 

nalog, kar pa si potrdila, da pri tebi ni bilo tako. Seveda pa naj bi učenec to domačo nalogo 

delal sam oz. samostojno. Torej domača naloga bi naj bila zastavljena tako, da bi ti porabila 

enako količino časa kot sošolci in da bi jo delala sama, samostojno. Kako je bilo s tem? 

O: Enostavno sem potrebovala pomoč doma od nekoga, da sem lahko nalogo sploh rešila. Ali 

je bila nekako pretežka, ne takoj razumljiva … 

 

V: Torej, kdo je bil vse vključen v ta proces pomoči? V domačem okolju. 

O: Najprej seveda mama, včasih tudi babica, včasih tudi sestra. 

 

V: Torej ti je pomagala kar vsa družina pri nalogi, ki bi jo naj ti delala sama oz. samostojno. 

Kaj pa zdaj? 

O: Zdaj v srednji šoli pa so naloge tudi manj obsežne, manj zahtevne, snov se mi zdi tudi 

lažja. Če vzamemo za primer zgodovino, tu lahko to zagotovo trdim. Ker recimo zgodovina ali 

geografija v osnovni šoli, v glavnem snov je enostavno preobsežna, prevelika količina 

podatkov. V srednji šoli pa smo res omenili tiste bistvene stvari, manj podatkov, manj 

obsežno, lažje razumljivo in dojemljivo in lažje se za naučiti na splošno. 

 

V: Hvala, mlada gospodična. Zdaj sva pa res zaključili. 
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Intervju – dijakinja B – 13. 5. 2015 

 

V: Najprej te lepo pozdravljam. Bova kar začeli s prvim vprašanjem. Kako bi sama sebe 

opisala? S tem mislim, koliko si stara, v čem si dobra in uspešna, kje si manj uspešna? 

O: Sem dijakinja, stara sem 19 let, prihajam s srednje trgovske šole, em … rada se družim s 

prijateljicami, rada tudi, e… v prostem času rada tudi grem malo ven,, e… joj. Rada tudi se 

igram s svojim ptičem, da se mu malo posvetim, rada hodim k babici na obisk, rada jem 

sladkarije (smeh), rada poslušam glasbo. Ukvarjam se z živalmi, e…  

 

V: Hvala. Kako bi se opisala kot šolarka oz. kot dijakinja? V čem si uspešna, kaj ti gre dobro 

in v čem si manj uspešna? 

O: Ja, zelo dobro mi gre recimo pri strokovnih predmetih, potem recimo malo manj dobro mi 

gre matematika in tuji jeziki, e… Uspešna sem na različnih, kar na dosti področjih sem 

uspešna, e… Malo manj uspešna sem pri, e… recimo pri prodaji blaga sem uspešna, pri 

raznih, ko je treba kje kakšne izdelke naredit, pri praktičnih stvareh sem uspešna. Ja, težave 

pa imam pri matematiki. Recimo, včasih težje razumem snov, mislim, rabim dosti časa, da 

snov dojamem, e… Neke naloge, e.. recimo tudi bolj težko rešim, rabim zraven tudi dosti 

razlage, pa recimo kake primere zraven. 

 

V: Kaj pa ti misliš, kaj je vzrok težav? Torej zakaj ti misliš, da imaš težave pri matematiki? 

O: Ne vem… e… mogoče zaradi moje operacije srca in koncentracije. Težko se skoncentriram 

pač. S tem imam probleme. 

 

V: Torej zaradi težav s koncentracijo. Kaj pa misliš, kaj bi lahko glede tega spremenila? Imaš 

morda kakšno zamisel, kakšen predlog? 

O: Ne vem, da bi se mogoče malo bolj, da bi se malo bolj učila, malo bolj bi probala nekak 

razmišljat, da bi se probala malo bolj poglobit v naloge. 

 

V: Kdaj si pa opazila te težave? 

O: Ja, v osnovni šoli. Pač, ko smo prvič začeli z matematiko, mislim, ko smo imele že te 

besedilne naloge, ko smo začeli z besedilnimi nalogami. Tu imam precej težav, pri besedilnih 

nalogah. Potem recimo pri računanju, ko smo začeli računat, sem že tu opazila, da mi ne gre, 

mislim, da mi to ne leži tako dobro. E… Kaj bi še bilo? 

 

V: Torej si opazila težave, ko ste pri matematiki začeli z besedilnimi nalogami. 

O: Ja, ja. 

 

V: To je bilo kdaj? Tretji, četrti razred? 

O: Četrti razred, ja. 

 

V: Hodila si v devetletno osnovno šolo? 

O: Ja, v četrtem pa sem opazila težave. 

 

V: Kako pa si se ob tem počutila? 

O: Mah … To sem pač sprejela, da to pač tako je. Nisem se zdaj nekaj sekirala, joj, zakaj ne 

morem biti boljša pa to, ne. Sprejela sem, ker sem pač vedela, da sem pač po svoje, da imam 

pač svoje razloge. Zaradi razlogov. 
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V: Kateri pa so ti razlogi? 

O: Ja, pač razlog je bila ravno ta operacija na srcu. To je bilo to. Bolj iz zdravstvenih 

razlogov. 

 

V: So tudi v šoli opazili težave? 

O: Ja, so me potem dali na učno pomoč. Sem začela hodit na učno pomoč. So mi rekli, da 

moram na učno pomoč, so mi jo potem organizirali, ne. In potem na učni pomoči sem se kar,  

se mi je kar malo izboljšalo vse skupaj. Pač učna pomoč mi je dosti pomagala, pa tudi sošolci 

so mi pomagali vedno. So mi pripomogli k temu, da se mi je potem začelo malo bolj odpirat. 

 

V: Na kakšen način so ti pomagali v šoli? 

O: Ja, recimo sošolci so mi tako, da so mi dajali zapiske, da so se recimo, ne vem, da ko smo 

imeli kakšne predteste, so mi jih recimo prav rešili, potem so mi jih dali, da sem si potem jaz 

to pogledala, pa sem pač potem probala na teh njihovih primerih potem pravilno rešit. Ja, 

sošolci so mi pomagali. Specialni pedagogi, no specialna pedagoginja pa mi je še bolj 

pomagala. 

 

V: Kdo vse ti je pomagal? 

O: Ja, strokovna pomoč pa starši doma. 

 

V: Kdo je sestavljal strokovno pomoč? 

O: En učitelj. Specialna pedagoginja. 

 

V: Torej strokovna pomoč, sošolci in starši doma. Kako pa je to potekalo? Kako je izgledal 

tvoj tipičen šolski dan? Recimo v devetem razredu, ker se tega še verjetno spomniš. Koliko je 

bilo potrebno še za šolo delati doma? 

O: Ah, joj! Se kar nočem spominjat (smeh). Kar dosti tega je bilo, ker sva z mamo skupaj 

presedeli tudi po cele ure, sploh pa pri matematiki sva porabili več časa, da sva vse te 

primere reševale. Potem recimo, sva že tako imeli sistem, da me je malo samo pustila, da mi 

je mama dala naloge in sem šla v sobo in probala kaj sama rešit, potem pa sem ji nesla 

pokazat, da mi je pač prekontrolirala, če so rešitve v redu. Če niso, sva še nadoknadili kaj pa 

tak. 

 

V: Ti je ostalo kaj prostega časa? 

O: Ne, ne kaj dosti. Mogoče potem zvečer … 

 

V: Če se še morda spomniš, ko ti je bila dodeljena dodatna strokovna pomoč, se še morda 

spomniš, katere prilagoditve so ti bile dodeljene? 

O: Ja, ja. Preizkuse sem sama pisala pri učiteljici, ki je imela učno pomoč. Pa lahko sem 

malo bolj dolgo pisala, nisem imela točnega časa določenega, potem sem recimo lahko, če 

česa nisem vedela, sem jo lahko še kaj vprašala, mi je še lahko kaj povedala. Recimo, lahko 

sem imela kalkulator zraven, da nisem na pamet računala, pa recimo, lahko sem imela kakšne 

formule zraven napisane, sem imela takšne neke pripomočke, sem lahko imela zraven, da 

nisem čisto iz glave morala vsega znat.  

 

V: Kako pa si se ob tem počutila? Ob vseh teh prilagoditvah? Kaj si si o tem mislila? 

O: Ja, se mi je zdelo v redu. Recimo, sem bila bolj uspešna zaradi tega. 
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V: Imaš kakšne predloge, da bi se stvari, torej pomoč v šoli, prilagoditve, da bi se to 

izboljšalo? Kaj bi spremenila? 

O: Mah … Pa saj je v redu. Tako kot je, je v redu. Zdaj v srednji šoli. Je pa lažje v srednji 

šoli. 

 

V: Pa še to – se morda spomniš kakšne negativne izkušnje ali pozitivne izkušnje iz osnovne 

šole? 

O: E … ne. Je bilo v redu. S sošolci je bilo tudi v redu. Sem imela kar dosti prijateljev, pa 

skupaj smo hodili ven, sem imela kar dosti prijateljev, ja. Pa smo se družili tudi izven 

šolskega časa. Smo se dobili recimo pri nas in smo se šli vozit s kolesi pa tako dalje. Pa 

skupaj smo si pomagali, če kdo ni česa razumel, smo si razložili. Eni so malo boljše znali, eni 

malo manj (smeh). Nekako smo se našli in skupaj končali osnovno šolo. To je bilo v redu. 

 

V: Hvala lepa za tvoj čas in tvoje odgovore. 
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4.2 Intervjuji s starši 

Intervju s staršem A – 10. 5. 2015 

 

V: Prosim za kratek opis vašega otroka, njegovih težav, njegova močna in šibka področja. 

O: Koliko je stara, veste (opomba: 19 let), da ima cerebralno paralizo, tudi veste – 3. do 4. 

stopnje, gibalna oviranost, motorična, torej to pomeni, da je na vozičku, ne hodi, delno 

samostojna, potrebuje pomoč pri negi, težave s fino motoriko, potem s prostorskimi 

predstavami, torej z dojemanjem prostora, malo se še moram spomnit, kaj še bi lahko rekla …  

 

V: V čem pa je močna? 

O: V čem je močna?  Kako bi rekla? Dobro, telesno je pač tako stanje, kot je. Drugače pa ima 

sposobnosti komunikacije. Komunikacija je zelo dobra, potem spomin – kako bi rekla … Ja, 

komunikacija, torej govorno sporočanje in spomin. Stvari, ki jih sliši si hitro zapomni … 

Zadeve, ki jo zanimajo, pa tudi dolgo ohrani v spominu … Pri komunikaciji pa je res zelo 

močna. 

 

V: Kdo je opazil težave in kdaj?  

O: Na začetku. Ob rojstvu. Izobraževalna kariera se je začela z vrtcem. Same terapije, delo z 

njo pa že praktično od rojstva, ker se je že točno vedelo, kakšne težave bo imela, se je že znalo 

to predvidevat, tako da neke vaje so se že delale pred vrtcem, normalno, pa potem v vrtcu, ki 

je bil seveda razvojni, pa doma smo delali z njo, in ja, ob rojstvu smo pravzaprav že vedeli, 

kaj lahko pričakujemo, kakšen bo njen razvoj, približno. 

 

V: Kako ste ravnali, ko ste opazili te težave? Kdo je vas in vašega otroka usmerjal? Kdo je 

predlagal vrtec, šolo? 

O: V bistvu je bilo tu pravzaprav, moram reči, kar se napotkov tiče, smo dobili dosti 

informacij, glede na to, da se je vedelo, kakšen bo njen razvoj, kaj se predvideva, smo bili že 

takoj, so nam že v porodnišnici, je tale zdravnica, ki jo je imela v otroški bolnici, kjer je 

najprej ležala, je že ta zdravnica približno nakazala, kaj vse bo treba delat oz. v kakšni smeri 

bo šel razvoj. Tako, da smo vedeli, da tu normalni razvoj ne bo, ne … In potem pa smo bili 

usmerjeni takoj že na fizioterapijo, že ne vem pri koliko mesecih – mislim, da pri dveh, se zdaj 

točno ne spomnim, ampak pri dveh, treh mesecih starosti. Mislim, da pri dveh mesecih in 

potem seveda smo dobili tudi, smo bili spremljani oz. so nas obdelovali v Centru za otroke z 

motnjami v razvoju, v zdravstvenem domu, kjer je bila spremljana, kontrolirana. Torej, 

pedopsihiater jo je pregledal in smo že vedeli, da pač bo usmerjena, da je smiselno, da je 

usmerjena v razvojni vrtec, da je to najbolj pametno za njo in so se tam terapije in obravnava, 

se je tam nadaljevalo. Em … No, potem pa v bistvu ni bilo nič pravzaprav nepričakovanega, 

moram reči, ne. Tako, da bi rekel, otrok se je rodil zdrav, zdaj pa se je nekaj zgodilo. Mi smo 

že od vsega začetka vedeli, kakšna bo ta pot. Moram reči, da ni bilo nekih, da nam ne bi 

predočili nekaj, ali pa da bi kaj zamudili, ne. Dejansko so nas usmerjali, moram reči, da je 

bilo za to kar v redu poskrbljeno, no. Tudi v razvojnem vrtcu so bili zelo v redu vsi in potem 

za nadaljnje šolanje ni bilo nobenih ovir, da ne bi šla v normalno osnovno šolo, ne. Nihče ni 

silil, da mora iti v posebno, ne. 

 

V: Torej se je vedelo, da zmore in da je sposobna za izobraževanje v redni osnovni šoli … 

O: Ja, to je bilo jasno. 
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V: Kako pa ste se počutili? Rekli ste, da so vam te informacije dali že v porodnišnici. Kako 

ste počutili, če seveda ni preveč osebno vprašanje … 

O: Ja, normalno najprej šok, ne. Da pač ni vse v redu, to je bila pač prva stvar, ne. Potem pa 

ne vem, greš k temu – ja, ne bo normalno, bo to in to pa to. Potem greš k drugemu – ja, to ne 

bo normalen razvoj, bo to pa to pa to, ne. Dosti so te pripravili na slabe stvari, ne. Torej jaz 

mislim, da verjetno zaradi tega, da ne bi nekdo rekel preveč dobrega, pa se potem to ne bi 

zgodilo, pa bi potem rekli, ja, pa saj ste rekli, da bo boljše, zdaj pa ni, ne. Veste, da so potem 

starši razočarani. Tako da na začetku si že kar dobil dosti informacij, da tu razvoj ne bo 

normalen in tudi rezultat na koncu ne bo ne vem kakšen, ne. Da se to v neko normalno stanje 

ne bo moglo spravit. Seveda je normalno, to bil neki šok. Ampak je to nekako, kako bi rekla, je 

to postopoma šlo. Nisi vse slabo izvedel naenkrat. Pri temu si izvedel nekaj, pri drugemu spet 

nekaj drugega, pri fizioterapiji spet nekaj tretjega, ne. Tako da počasi si se v bistvu s tem 

soočal in sprijaznil. No, moram tako reči … da se s tem sprijazniš, traja dolgo, ne … torej to 

pomeni, lahko tudi več let. Sprejmeš to normalno, seveda, ker ti drugo tudi ne preostane, 

delaš maksimalno na tem, da čim bolj pozitiven rezultat iz tega dobiš, da narediš vse, kar je 

pač v nekih danih okoliščinah možno. Normalno, da ne moreš iti zdaj v Ameriko, vse pustit in 

zdaj bomo pa ne vem kaj tam preizkušali … Vseeno živiš tu, tu funkcioniraš, ne. Em … 

Poskusiš normalno živeti. To pomeni, da tudi vsi ostali imamo koliko toliko normalno 

življenje, prilagojeno temu … Traja pa seveda več let, da to nekako sprejmeš oz. ne da 

sprejmeš, sprejmeš že to takoj, ne, ker ti drugo pravzaprav ne preostane, ampak da se s tem 

sprijazniš, da pač normalno to ne bo, ne. 

 

V: Torej se sprijazniš s tem, da gre tukaj za drugačno pot. 

O: Ja, za vse. Za otroka, za sorodnike … je drugačna pot za vse. 

 

V: Koliko je bilo pred osnovno šolo dela? Koliko fizioterapije in drugih obravnav? Kaj ste vse 

delali doma in v kolikšni meri? 

O: Ja, vsaki dan sva telovadili, saj se spomnite. Pravzaprav sva najprej telovadili večkrat na 

dan, ker je bila še mala in so bile krajše vaje. Na koncu sva vadili enkrat na dan, in sicer po 

pol ure. Torej po navodilih terapevtke, kar se tiče fizioterapije. Potem pa še vaje, ki jih je 

morala doma delati, sva delali zjutraj, popoldan in zvečer. Vse skupaj je naneslo na približno 

2 uri vadbe na dan. Potem pa nekje tam od njenega tretjega, četrtega leta dalje, pa po pol ure 

na dan. Vsaki dan, telovadba, ne. 

 

V: Sta še telovadili v času izobraževanja v osnovni šoli? 

O: Ja, počakajte, da se jaz zdaj spomnim … Kdaj sva midve nehale telovadit? Sva še 

telovadili, ko sem bila noseča (leto 2000), tik pred porodom sva delali le neke lažje vaje, pa 

seveda še tudi po tem, ne. Kdaj sva pa nehali telovadit? Potem, ko je imela v šoli več za delat, 

ja. Potem pa ni več šlo enostavno. Ja, po moje nekje v tretjem, četrtem razredu sva nehali. 

Dejansko sva potem popolnoma opustili telovadbo. Ona je še enkrat na teden ali pa na 14 dni 

hodila na fizioterapijo, v zdravstveni dom. To ji je pač pripadalo. Ja, pa na delovno terapijo 

sva še hodili, pa sva potem kar naenkrat nehali, ker je bilo v šoli enostavno preveč in nam ni 

zneslo. Potem mi je bilo tudi bolj pomembno, da šolo dela kot pa, ne vem, na primer delovno 

terapijo, ne. Zato ker pri delovni terapiji, pač do neke stopnje smo prišli in tudi če bi ona še 

petkrat na teden hodila, verjetno nekega groznega rezultata ne bi bilo, ne. Se mi je zdelo za 

šolo vseeno bolj pomembno, da osnovno šolo naredi, ne. Je bila to prva stvar. Zdaj pa seveda, 

da še srednjo šolo spelje. Ko je bilo na temu, čemu se bolj posvetiti, ali šoli, ker brez dela in 
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pomoči doma šole ne bi naredila, je jasno, ne. Časa si imel, koliko si ga imel, v službo hodiš – 

tega si nisem želela vzeti, ker potrebuješ neki ventil in potem pač skleneš neki kompromis.  

 

V: To ste se odločili samostojno – torej, da opustite terapije in se osredotočite na šolsko delo? 

O: Ja. Na podlagi tega, kar je na terapijah delala, ni prineslo nekih drastičnih rezultatov. 

Tudi v Soči, ko je bila in delala delovno terapijo, to je, mislim brez veze. To bi dejansko 

morala delati vsaki dan pa tudi po več ur, dril pa dril pa dril, da bi bili sploh kakšni rezultati, 

in ja, potem pa iz šole seveda ne bi bilo nič, ne. Ampak še vedno ta rezultat, ki bi na koncu bil, 

bi bil daleč od nekega idealnega. Mogoče zdaj, ko bo končala srednjo šolo, mogoče se bomo 

potem spet bolj usmerili na neko delovno terapijo, da bo bolj samostojna, da se bo lahko vsaj 

delno sama oblekla. No, saj se zdaj tudi, zgornji del si sama obleče, ampak spodnji del ne gre. 

Vedno smo v časovni stiski, ne. Predvsem zjutraj. Nimamo mi eno uro časa zjutraj, da se bo 

oblačila. Bi se morala zbuditi okoli pol pete zjutraj, da bi šlo skozi (smeh). Tako da to ne gre. 

Med počitnicami pa je tako, da rabimo počitek, ker smo utrujeni od vseh teh desetih mesecev, 

vsi. In ona in jaz, skratka – takrat si pa vzamemo čas za počitek. Potem pa mogoče, ko šole 

več ne bo, potem pa bomo mogoče delali na tem. Ker to, to se mi zdi, da nikoli ni prepozno. 

Res, da pravijo, da tisto, kar narediš, do ne vem, do petega ali sedmega leta, da ima tisto 

največji efekt. Mogoče, kar se tiče rezultatov, da kasneje ni več tako efektivno, govorim o 

fizični aktivnosti, ne. Ampak absolutno se take stvari naučiti, priučiti ni nikoli prepozno, tudi 

pri dvajsetih letih se ni prepozno naučiti neke samostojnosti. 

 

V: Vaš načrt je torej po končani srednji šoli delati na samostojnosti? Že imate kakšne zamisli 

o določenih terapijah? 

O: No, ne vem. Zdaj moram reči, da nisva bili že dva meseca na fizioterapiji. Vsakič, ko je 

bila, ob ponedeljkih jo imava, je tako, da je potrebno narediti nekaj za šolo. Zdaj je treba to 

naredit, pa jutri pišejo nalogo, se je potrebno kaj učiti, narediti domačo nalogo, ne. Vedno 

nekaj je in potem cel popoldan gre in enostavno ne moreš. Tako da sva zdaj tudi to malo 

opustili. Normalno je zdaj bistveno, da tudi tretji letnik naredi. Potem pa bomo med 

počitnicami, koliko bo šlo. Junija, da bo malo hodila k fizioterapiji, potem gredo tudi oni na 

dopust, pa spet ni. Hodili bova tako dolgo, koliko časa se šola po 18. letu, ker ji tako dolgo 

pripada. Potem pa bomo pač hodili na zasebno fizioterapijo, kaj pa drugega. Je pač plačljivo 

in bomo šli v to. 

 

V: Iz vrtca v osnovno šolo. Torej zaradi narave njene oviranosti, motnje, je verjetno imela 

odločbo že v prvem razredu. S prilagoditvami in s prilagojenim izvajanjem je šla v prvi 

razred. Na šoli so vedeli, da pride k njim otrok na vozičku … 

O: No, šla je še na vse preglede. Trije profili so bili, ki so jo testirali pred šolo in dali svoje 

mnenje. Tako da je ona že na podlagi tega dobila v odločbi napisane prilagoditve, kot ste 

sami rekli, ja. 

 

V: Če se morda spomnite, katere prilagoditve so to bile? 

O: Torej podaljšan čas, definitivno. V bistvu to, kar še ima danes, moram reči. Torej 

podaljšan čas, spremljevalec ji pripada, ki pomaga torej pri fizičnih aktivnostih, pri 

zapisovanju snovi, to je bilo tako že od vsega začetka. Ja, zdaj pa te prilagoditve, ne  Tako, 

učenci niso bili namenjeni, da bi njej pomagali, sploh ne v osnovni šoli, zdaj je drugače tu, ko 

je srednja šola, ker so že odrasli na pol. Dejansko ji je spremljevalka pomagala. Kolikor vem, 

je imela prilagoditev, ker sem še hodila na šolo, pa smo se dogovarjali glede mize, kakšno 

mizo bo imela. Ali bi se presedala na stolček z vozička ali se ne bi … Temu so se najlažje 



Diplomsko delo – Špela Šeško  

  

43 

 

prilagodili, najmanj problemov je bilo tu, ker je bilo najlažje v bistvu narediti, ne. Malo 

pohištvo predelati in je to, to (smeh). Najprej je sedela na stolu, ni bila na vozičku prva leta. 

Potem pa, ko so se začeli selit, veste, ko je bila predmetna stopnja, potem pa je seveda bilo 

nemogoče, ker je bila ena miza taka, nekje je bila drugačna, in potem je dejansko imela nekje 

svoje mesto v razredu, da je z vozičkom za isto mizo sedela, da je šel voziček pod mizo. Tako 

da to je bilo v redu. 

 

V: Torej prilagoditve v prostoru so bile v redu, so bile ustrezne. Rekli ste tudi, da je imela 

podaljšan čas … 

O: Ja, imela je 50 % podaljšanega časa. Ampak ni bilo vedno dovolj. Imela je napisanih 50 % 

podaljšanega časa. Se mi zdi, da bi lahko bilo več, glede na njeno fino motoriko. Držali so se 

podaljšanega časa. Nihče ji ni prej vzel naloge. So ji pustili čas, da je dlje pisala. To so ji šli 

na roko. 

 

V: Rekli ste, da je spremljevalka zapisovala učno snov. Kako je to potekalo? Je bila kje 

težava, ker ni zapisovala snovi učenka? 

O: Ne, ni bilo problema. Edino nekje tam, ne vem, v katerem razredu, menda v šestem, 

sedmem, smo se odločili, da ker je bilo to tako, ona je sedela pa poslušala in gledala naokoli,  

spremljevalka pa je pisala, in potem so hčerki seveda misli odplavale drugam, ne. Potem so 

učitelji predlagali, da bi bilo smiselno, da ima svoj zvezek in tudi sama poskuša zapisovati, 

ker potem bo tudi sledila temu, kar učitelj govori. Saj veste, če ne rabiš pisat, potem hitro 

začneš o drugih stvareh razmišljat. Tako da si je potem tudi sama pisala, kolikor je pač šlo. 

Spremljevalka pa je tudi pisala in je bilo to potem ok. Tako da to ni bil problem, ne. Moram 

reči, da je zagotovo bil kje kak problem. Ampak se pri milem bogu zdaj ne morem spomniti 

(smeh). Dobro, bilo je parkrat par fint, to bi hči morda bolj vedela povedati. Kakšni ekscesi, 

ki so bili. Ampak generalno gledano je bilo pa v redu, no. Je bila šola, ki je imela občutek za 

to in je bila pripravljena na gibalno ovirane učence. No, to zdaj ni najbolj vezano na 

vprašanje, ampak tista prva specialna pedagoginja, ki je bila, je imela hčerko zelo kratek čas. 

Mislim, da samo v prvem razredu in sem imela občutek, da je ona ugotovila, da pravzaprav 

… no, da moja hči, kako bi rekla, da ni bila … da je ona iskala take otroke, o katerih je 

potem, ne vem, tudi kakšno študijo lahko napisala, pa neke izvlečke ven potegnila, ne. In je 

rajši izbirala take otroke, kjer je bilo dosti več nekih možnosti, da je nekaj o tem napisala pa o 

nekem napredku. Ne vem, mogoče otroke z drugimi težavami, ne pa to, kako bi rekla, ko je 

dejansko neko zabetonirano stanje. Veste, kaj hočem povedat, ne. Drugi pač so imeli neke 

težave in ona bo zdaj pomagala in te težave bodo rešene. Pri hčerki pa te težave ne bodo 

rešene, so za stalno, ne. Se mi zdi, da ji iz tega stališča ni bila interesantna. To je pač moje 

osebno mnenje. Potem je hčerko prevzela ta gospa, ki je pravzaprav socialna pedagoginja, 

ampak generalno gledano je bila v redu, no. Tako da sem bila pravzaprav vesela, da je bila 

pri tej, ker tudi to specialno pedagoginjo je imela deklica iz paralelke, ki ima krhke kosti, in 

tam je imela njena mama vedno dosti za povedat, da je pedagoginja nekaj svojega furala in se 

sploh ni ozirala na učenkine potrebe. Mislim ni, ne vem, v glavnem niso bili zadovoljni z njo. 

Midve s hčerko pa sva bili s socialno pedagoginjo zelo zadovoljni. Imela je sicer včasih kaki 

taki čudni izpad, ampak jaz se zdaj to točno več ne spomnim, kaj je bilo. Vem pa, da je bilo 

ene dvakrat tako, da je bila hči razburjena, mogoče se bi ona bolj spomnila, kaj točno je to 

bilo, ker sem jaz podrobnosti že pozabila … Aja, ja, seveda. Ja, sem se spomnila enega izleta. 

Ne vem, mislim, da nekje na koncu tretjega razreda. So šli z razredom na izlet, peljali so se z 

avtobusom in na poti domov, ja, na poti domov se je hčerki polil sok. Torej po hlačah, po 

sedežu se je polil sok in je bila seveda cela mokra po hlačah. Razredničarka je seveda takoj 
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sklepala, da ji je ušlo, torej da se je polulala in jo je na avtobusu začela kregati, se s 

povišanim tonom pogovarjati, dreti, ja, in jo obdolžila, da se je polulala pri svojih devetih ali 

desetih letih. Mislim, to je bilo za hčerko grozno, no … Prvič, no, ker se seveda ni polulala, 

ne, ampak se ji je razlil sok, in drugič seveda zaradi samega izpostavljanja pred celim 

razredom. No, dobro, da je sošolka povedala, da se je razlil sok, ker hčerka ni rekla nič … 

Verjetno zaradi šoka, da jo je učiteljica kar tako napadla pred vsemi … To se mi res ni zdelo 

primerno, ne … Ker tudi če bi bilo res, kar je trdila, torej da bi se hčerka dejansko polulala, 

se mi pa vseeno zdi, da obstaja dosti več načinov, ki so boljši, ne. Torej, kako bi rekla, bolj 

primerni za reševanje takšne situacije … V glavnem, je sošolka obrazložila, kako je bilo v 

resnici, in na srečo ni bilo nobenega zbadanja na ta račun … Ni se pa nikoli opravičila, 

učiteljica mislim … Ja, tega se spomnim. drugače pa, kot sem rekla, ja, je zagotovo bilo še 

kaj, pa se zdaj ne spomnim … 

 

V: Hvala, da ste delili to zgodbo. Verjamem, da je bilo grozno. Torej, prilagoditve v osnovni 

šoli. Prostor, podaljšan čas, spremljevalka … Kako pa je potekalo ocenjevanje znanja? 

O: Ja, imela je napisano, da lahko tudi, da je lahko tudi ustno ocenjevana, ne. Ampak glede 

na to, da je s pisnim ocenjevanjem tudi šlo, potem so jo pisno ocenjevali. 

 

V: Ste povedali, katere prilagoditve je imela, na kakšne načine so se izvajale, ste tudi 

povedali. Kako pa je to sprejemala vaša hčerka? 

O: No, tako moram reči, da v prvem še tako ne, pa v drugem še tudi ne, ji to še enostavno ni 

tako do živega prišlo. Potem pa v višjih razredih, ne, pa imam občutek, ne, saj veste, da ona 

sama ni nikoli nič povedala, tudi če si jo spraševal, ona je, no, usta so bila zaprta in no, 

gotovo. Mislim, da tudi če bi jo človek mučil, ne bi nič bilo, ne bi nič povedala. V glavnem, da 

je pravzaprav ona bila v osnovni šoli pravzaprav, ne nesrečna, ampak v takem smislu, da se 

ni vklopila, ne. To pomeni, da je sama videla, da pač je drugačna, ampak ni bil toliko ta 

problem drugačnosti kot nekih sposobnosti, ne. Se mi zdi, da je pač dobila občutek oz. da je 

ugotovila, da je ona manj sposobna kot drugi in iz tega stališča mogoče tudi manjvredna, ne. 

V tem smislu, tudi zato se z otroki se dejansko ni ujela, ne. To, to mislim, da je bilo 

obojestransko, ne. Malo zaradi tega njenega občutka, da pač, da je manjvredna kot drugi, ne, 

ostali pa iz stališča, da so oni kao boljši, ne, več vredni kot ona in ni bilo dejansko nekih 

kontaktov, ne. To smo tudi imeli potem s psihologinjo debate, ne. Da naj se hčerka vključuje, 

da naj ne bo samo s svojo spremljevalko, da naj gre k svojim sošolkam tam na hodniku in se 

naj meni pa tako dalje, ne. Ampak ona je potem prišla tja (na hodnik), je nekaj rekla, potem je 

sošolka nekaj nazaj rekla, potem nobena od onih več nič ni rekla in je tudi hčerka bila tiho in 

je na koncu bilo brezveze, da je ona tam. Nima smisla v nekaj silit. Ker nekaj na silo ustvarit 

ne gre. Enostavno ni šlo. Ali je imela smolo, da je v taki razred prišla, kjer so bili pač takšni 

otroci, da je enostavno niso sprejeli za svojo, no, tako moram reči, ne. Saj jaz mislim, da je to 

nekaj, kar je obojestransko, ne. Ker hčerka se zaradi občutka, da je drugačna, ne, ampak ne 

samo zaradi svoje, no recimo vozička, ker recimo, če pa se je z nekimi starejšimi oz. z nekimi, 

ki niso bili njeni sošolci, ne, s tistimi, s tistimi pa je takoj lahko kontakt ustvarila, ne. Tudi 

tako je bilo, ja, sem ugotovila, da hči lažje ustvari kontakt, dobro komunikacijo z nekom, kjer 

se počuti superiornejšo, ali pa recimo vsaj enakovredno. Takrat nima nobenih težav. Čim pa 

se ona čuti manjvredno, ne, to se je pač v šoli izkazalo glede na učni uspeh in glede na njene 

vse težave in prilagoditve, ki jih je imela, tam pa je bila ona, takoj potem se je vase potegnila, 

ne. To sem videla recimo tudi na začetku, oni dve s spremljevalko nista bili, kako bi rekla, se 

je hčerka, no, na neki distanci sta bili. Sta v zadnjih dveh letih postali tako res blizu, ne. 

Ampak to se je potem nekako tako zgodilo, ker je hčerka nekako, ne vem, so pač bili neki 
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štosi, pa je potem hčerka v nekih stvareh dejansko bila nekako superiornejša in ji je to potem 

nekako dalo tisti občutek, da sta enakovredni in sta potem normalno komunicirali, ne. Na 

začetku pa tudi s spremljevalko ni bila, mislim, vse je bilo ok, spremljevalka je bila v redu,  je 

za njo skrbela, ji pomagala, hčerka se ni odprla, ne. No, potem zadnji dve leti pa se je zgodba 

čisto spremenila, ja. Tako da tu moram reči, da nimamo nekih lepih spominov na to, no, 

socialno vključevanje. Lahko kar rečemo, da ni uspelo. Tega sprejetja s strani družbenega 

okolja pač ni bilo. Je pa res, da je to bilo obojestransko. Saj je bilo tako, ko je bila manjša. 

Recimo, v parku ni ona šla med gručo otrok, ampak si je našla kakšen starejši par, ki je sedel 

na klopci in jima je lahko razlagala stvari, se z njima pogovarjala, ker pač otrokom, ki so 

naokoli letali, ni mogla parirat, ne. Ko si manjši, mlajši, je pač glavno, je cilj, da letaš 

naokoli, od tega pač ona ni mogla nič, ne. In se je potem raje, si je raje poiskala koga 

drugega (smeh). Ja pa tako, ne, ko so enkrat te odnosi dorečeni, so zabetonirani, ne, potem 

jih nihče več ni mogel spremeniti, ne. Tudi potem kasneje, med sošolci, ko so stali in se 

pogovarjali, ni šlo. Kar je bilo, je bilo. Vsak je bil postavljen na svojo pozicijo, bil je nekako 

okarakteriziran in je potem to tudi tako ostalo.  

 

V: Počasi se bližava zadnjemu vprašanju. Kakšno je vaše osebno mnenje glede zagotavljanja 

in izvajanja prilagoditev v šoli? Kaj mislite, kaj bi bilo potrebno narediti, spremeniti za 

otroke, ki se izobražujejo in se še bodo izobraževali? 

O: Dobro, zdaj tiste bistvene stvari, govorimo o osnovni šoli, ja, izvajali so to, kar je bilo v 

sami odločbi noter napisano, moram reči, da so načeloma izvajali, ne. Bili so pa potem 

problemi, pač pri neprilagojenosti, ko so bili izleti, neki taki dnevi, torej športni dnevi, ne, 

tam pa je bilo treba mogoče malo več že nekega razmišljanja, logistike in sodelovanja, ne, 

tam pa seveda potem nekih prilagoditev ni bilo, ne. Ne vem, od tega, da so takšen avtobus 

dali, da pač ni bilo prilagojeno, ali pa bi bil dražji, ne vem. Pač dostikrat smo potem hčerko, 

če je bilo potrebno kam it, da smo potem mi sami hčerko odpeljali, da torej ni šla na avtobus, 

ker je bilo to preveč komplicirano in stresno za spremljevalko in za hčerko. Tako da tu pa 

moram reči, saj je isto tudi v srednji šoli, ni nič drugače, se ne znajo prilagoditi, ne vem. Pa 

se mi zdi, da bi se ravno s temi izleti pa kulturnimi dnevi na neki malo bolj spontani način, 

naravni način, da bi se otroci med sabo spoznali, ne. Kar se pač teh prilagoditev glede 

transporta in teh zadev tiče, tu pa ni bilo prilagojeno, ne. Ne vem, enkrat so tudi neki tak izlet 

izbrali, rafting, ne, kamor res ni mogla. Mislim, kaj pa bo hčerka na raftingu, ne. Sošolci se 

bodo vozili z raftingom, ona pa bo tam osem ur čepela in gledala v luft v neki gostilni, ne. No, 

potem za končni izlet v osmem oz. v devetem razredu so pa že malo gledali, da pa bi bilo 

vseeno dobro, da je to prilagojeno, ne. Tako da so potem tudi nekak hotel izbrali, da je imel 

dvigalo, pa v soline je lahko šla. Je bilo malo bolj poskrbljeno, ampak tudi tukaj mislim, da so 

vložili minimalno truda v to. Pač gledali so večino, ne. Kar je dobro za večino in to je to, ne.  

Tu pač ni bilo nekih prilagoditev in isto v srednji šoli. Vem tudi, ko so bili ti športni dnevi, je 

najprej bilo tako, da so, ne vem, menda šele v sedmem razredu, ko je bilo že več otrok na šoli, 

ki so bili na vozičku, in potem se je ta psihologinja spomnila, da pa bi bilo dobro, da mogoče 

imajo tudi oni, ko imajo športni dan, da imajo tudi oni nekaj, da se žogajo ti štirje med sabo, 

da ne stojijo samo tam ob progi in gledajo pa navijajo za one, ne. Ker njihova naloga je bila, 

(smeh), tam v tisti vročini na soncu, ubogi reveži, sedijo na teh svojih vozičkih, prilepljeni gor 

na plastiko od vročine, da sedijo tam tistih pet ur in potem grejo domov. Potem je torej 

psihologinja organizirala, da so tudi oni imeli neko igro, ne vem, kaj so že točno delali, ne. 

Ampak, ne vem, no. Ni bilo pravega pristopa. 
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V: Izpostavili ste torej izlete in ostale šolske dejavnosti, ki so zelo pomembne za družbeno 

sprejetje, za vključitev v neko socialno mrežo … 

O: Ja, pravzaprav je imela pri socialnih stikih težave s tistimi otroci, s katerimi je hodila k 

pouku. Bilo je tako, da se je razumela s sošolci iz paralelke, ne pa s tistimi, ki so bili z njo v, 

torej z njo fizično v istem prostoru v času pouka, ne. 

 

V: Na kakšen način pa se je izvajalo delo v domačem okolju? Kakšen je bil vaš tipičen šolski 

dan? 

O: Normalno, brez tega, kako bi rekla, da sem jaz hodila še enkrat v osnovno šolo (smeh), ne 

bi bilo nič, ne, to je jasno. Torej kljub vsem prilagoditvam, je normalno bilo delo starša 

bistveno za doseganje uspeha oz. nekih rezultatov. Brez tega ne bi bilo nič, ne. Verjetno niti 

osnovne šole ne bi naredila, to je jasno, ne. Tista pomoč, ki jo je imela v šoli, je bila seveda 

daleč, daleč premalo (opomba: deklica je imela 5 ur dodatne strokovne in učne pomoči na 

teden). Dobro, mogoče za koga drugega ne, ampak za hčerko pa je bilo to definitivno 

premalo. Jaz mislim, da njena prijateljica, ki ima boljše prostorske predstave, sem videla v 

Soči, da ji je kar šlo, tista matematika, ni imela težav, ne. Ker ravno pri matematiki se vidi, da 

če nimaš prostorskih oz. če imaš s prostorom in dojemanjem prostora težave, da potem to ni 

nič, ni znanja matematike. S to prijateljico mama ne dela kaj dosti matematike doma, ker ima 

punca pač boljše prostorske predstave. Je pa tudi tako, da naši hčerki veliko pomenijo ocene, 

ne. Je zelo čustveno prizadeta oz. je v stiski, kadar ocena ni primerna vloženemu trudu, ali pa 

če je celo negativna ocena, ne. Tako da smo ji načeloma pri domačem delu za šolo pomagali 

vsi: torej, jaz (mama), babica, sestra, ata …vsi. Kar cela vas (smeh). Za domače naloge pa 

zdaj moram reči tako, ona je res pri matematiki potrebovala nekoga zraven, dobro, pri ostalih 

predmetih ne, ker tisto je načeloma tako zmogla, ne, morda pri angleščini, ne, to se tudi več 

točno ne spomnim, kako je bilo, največ vem za matematiko, ker sva to tudi največ delali. Pri 

matematiki je ona dejansko dobila manj domače naloge kot drugi, ja. Ampak še vedno je bilo 

to, kar je dobila, preveč, ne. Ona je včasih tudi en račun računala pol ure ali več. Dobila pa 

je recimo le 5 računov, drugi pa so jih imeli 10. Včasih je za kak račun potrebovala še več kot 

pol ure, ker je med računanjem ugotovila, da pa nekaj, kar je recimo iz drugega razreda, da 

tega več ne ve. Veste, pri njej je bilo to tako, ona je nekaj znala in je potem to pozabila, ne. 

Potem pa več nisva vedeli, začeli sva se učiti ali reševati neko enačbo, ampak če ne vemo, 

kako se, ne vem, te potence med sabo množijo, prenašajo eksponenti in kako se isti členi med 

sabo seštevajo, potem nama nič ne pomaga zdaj reševanje enačbe. Vedno je bilo treba iti 

daleč, daleč nazaj s snovjo, ne. In to vedno znova in znova ponavljati. Vedno znova. Kljub 

temu da si je neke stvari hitro zapomnila, se hitro nekaj na pamet naučila in znala pa tudi z 

veliko količino ni bilo težav, ne. Ampak to, kar je bilo pri matematiki, to pa ni šlo.  

 

V: Katere pripomočke so ji dovolili uporabljati? 

O: Ja, stotiški kvadrat, kalkulator, to je vse lahko imela, ja. No, tu so ji maksimalno pomagali, 

mislim, bolj ji ne bi mogli pomagat, samo nalogo bi še lahko rešili (smeh), bolj ji res ne bi 

mogli pomagat. Ampak to je pri njej, torej matematika, to je ena res tako grozna šibka točka, 

kjer je treba ogromno, ogromno istih primerov narediti, da se potem to vsede. In ne delati na 

logiki, veste. Ker je ni. Samo dril. Torej ta račun na ta način, drugega na ta način, in če je 

potem to res zdrilala in je bil test temu ustrezen, potem je bilo načeloma tako, da je šlo. 

Ampak da bi ona sproti z neko logiko prišla do rezultata, ne bi šlo. Ne. Saj tudi večina drugih 

gleda, da se ena naloga dela po določenem kopitu, druga po drugem kopitu in potem šele 

logično razmišljaš zraven, ne. Trajalo je v glavnem ogromno časa, da sva naredili domačo 

nalogo. 
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V: Koliko prostega časa ji je ostalo? 

O: Prostega čas popoldne ni bilo. Dobro, bilo je tako, ko so neko snov začeli jemat, ne, torej 

ko ni bilo nobenega testa na vidiku, še ja. Dobro, delali smo domače naloge, govorim o 

matematiki, drugo je še kar šlo, ali pa kakšni referati, ki sem jih jaz delala, normalno, da je 

nisem še bolj obremenjevala s tem. Kadar pa so se približevali testi, torej tam nekje po enem 

mesecu, takrat pa je bilo bore malo prostega časa, ne. Mogoče le petek pa sobota v nižjih 

razredih. Potem v višjih razredih, ko je bil matematični test, to sva pa celo soboto in nedeljo 

delali. Razen ko več nič ni šlo v glavo, takrat sva potem nehali, ker je bilo brezveze. Tako da 

je bilo zelo malo prostega časa, ja. Zdaj v srednji šoli pa tudi ni večje obremenitve, moram 

reči. Glede na osmi in deveti razred moram reči, da ni večje obremenitve, ne. Celo pri 

nekaterih predmetih, ne vem, lažje dela kot pa v osnovni šoli. Dejansko se mi zdi, da se je v 

osmem in devetem razredu bolj namučila za rezultate. Obiskuje pa zdaj srednjo ekonomsko 

šolo, kjer glavnina strokovnih predmetov temelji na številih, torej na matematiki, ne. 

 

V: Zakaj oz. kako to, da ste se odločili za vpis na to srednjo šolo? 

O: Ne vem, nekako smo ugotovili, da bi bilo za njo najbolj smiselno, da se ne muči. Torej da 

spet v srednji šoli ne gara tako kot v osnovni, ne. Torej da gre na administrativno šolo, ker to 

je za njo. Ona je vedno rada nekaj na računalnik pisala, pa v zvezke pisala, ne. Torej triletna 

šola, kjer je vsega manj. Pa če bi se izkazalo, da ji gre, bi lahko se šolala naprej. Ta 

administrativna smer pa je bila na trgovski šoli, ne. Ta preljubi ravnatelj, ki pa ga zdaj več ni, 

ne, je rekel, da se ona ne more vpisati na to šolo, ker ni prilagojena, saj tudi res ni, in kaj 

potem naj narediš, če ti ravnatelj reče ne, ker ni šola prilagojena vozičku. Potem sem ga še 

enkrat poklicala, ker sem ga dvakrat klicala, ne. Najprej mislim, da tam nekje januarja, 

februarja, potem pa še tam nekje v maju, preden je bil dokončni vpis. In ne, ne, ne more prit. 

No, sem pa vprašala, ali še je ta ravnatelj na šoli, so mi povedali, da ga več ni in imajo 

ravnateljico, ki pa je v redu. Ja, ampak šola pa je še vedno ista, ne. Še vedno neprilagojena, 

nedostopna za voziček. Veste, smo hodili tudi v Kamnik Cirius gledat, kjer je bilo vse ok 

dokler nismo prišli do tega bivalnega dela. Tam pa je bila katastrofa od katastrofe. Ostalo pa 

je bilo res krasno, mali razredi, malo učencev, vsi ti super učitelji in profesorji, ki so za 

učence tam in to radi delajo, ampak tisti bivalni del pa groza od groze. Sicer pa to za našo 

hčerko tako ne bi bilo, ni taki tip, da bi ona šla od doma, to je bilo jasno. Tudi če bi bivalni 

del bil super, bi bila to težka kriza za njo, vsaj za nekaj časa, in vprašanje tudi, kakšen bi bil 

rezultat v šoli. Enim pač ni problem iti od doma, pač grejo. Ona pa ni taki tip. Dobro, šli smo 

pogledat, da ne bi zavrnili te možnosti, brez da bi sploh šli pogledat. Potem seveda druge 

opcije ni bilo kot ekonomska šola. Ta pa je prvič bila takrat edina srednja šola, ki je 

sprejemala otroke na vozičku že prej, ko še ni bila prilagojena. So pač otroke nosili gor in dol 

po stopnicah. Vem, da iz 'Sončka' jih je ogromno šlo na srednjo ekonomsko, ne. Smo rekli, 

potem je pa to edino in bo to, to. V bistvu je kot administrativna, samo pač malo nadgrajeno, 

več je vsega, ne. Smo rekli, da nam drugo tako ali tako ne preostane. Če ona hoče v našem 

domačem mestu iti v neko srednjo šolo, je v bistvu to edina šola, ker druge ni. Razen seveda 

gimnazija, ampak to je takoj odpadlo. Druge pač ni bilo. Pravzaprav si šole nismo izbrali.  

 

V: Kakšni so vaši predlogi, želje, da bi bilo primernejše in bolj ustrezno zagotavljanje 

prilagoditev, da bi bilo vaši hčerki in seveda tudi drugim otrokom, lažje? 

O: To je pa kar globalno vprašanje. Ne morem reči, da bi imela še več strokovne pomoči, da 

bi ji bilo lažje. Bolj globalno, bi bilo bolj smiselno, da se otroci … No, tudi sama v bistvu neke 

rešitve tu ne vidim, ali je smiselno, da se vključujejo v redne programe. S tem so še vedno 
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neke bele ali pa črne vrane, kakor koli že … Po drugi strani jim sicer omogočiš, da neko 

normalno osnovno šolo končajo pa grejo naprej na srednjo šolo in študirat še, če gre. Po 

drugi strani pa so vedno, no, izstopajo, ne. Drugačni so. Tako da je tako, kot pravijo – bolje 

je biti prvi v vasi kot pa zadnji v mestu, ne. Ampak tu še sama ne vem, kaj pa bi bilo tisto ta 

pravo, ne. Veste, ali ja integracija ali neintegracija ... Mislim pa, da je bila za hčerko prava 

odločitev, da je končala redno osnovno šolo in zdaj še srednjo. Kako se bo razpletlo, pa še 

bomo videli (smeh). 

 

V: Najlepša hvala za vaš čas in odgovore.    

 

Intervju s staršem B – 5. 8. 2015 

 

V: Najprej lepo pozdravljeni. Bova kar začeli s prvim vprašanjem. Prosim za opis vašega 

otroka. 

O: Moja hčerka je stara 13 let, e… sicer zelo nadarjena glasbeno, rokodelsko, nežna, v sebe 

zaprta deklica … introvertirana, da se še tako izrazim. Zelo, zelo, zelo pridna punca. S 

problemi. Z dislektičnimi problemi. 

 

V: Kdo pa je te težave opazil in kdaj? 

O: Em … pri njej so, em … se je že začel pojavljat problem govora, bile sva pri logopedinji, 

težave s sičniki in s šumniki, em … z gradnjo besede, to se pravi, začeli smo pri njej pri petih 

letih, ker je zamujala malenkost tudi z govorom, e … Disleksijo oziroma legastenija je bila pa 

diagnosticirana v četrtem razredu osnovne šole. Opazila pa je logopedinja oziroma po mojih, 

po mojem mnenju, oziroma po tistem spisu, ki smo ga dobili iz šole.  

 

V: Torej ste v bistvu prvi opazili vi, potem pa še drugi strokovni delavci … 

O: Ja, ja … 

 

V: Kako ste pa ravnali, ko ste opazili te težave pri otroku? 

O: Ja, ko so se te težave, pf … pojavile, sem bila ravno pri logopedinji s sinom in je potem 

ona pač pregledala to, kar je bilo zapisano, in so se začele pač te tipične napake noter bolj 

pogosto pojavljat. Čeprav je že prej v tretjem razredu imela manjše probleme z branjem, 

ampak to jih ima praktično vsak, tako da sva tisto hitro odpravile. Torej, ko so se težave 

pojavile, sem se posvetovala z logopedinjo, ki je takoj predlagala, da gremo takoj v usmeritev. 

Tako da je potem dobila s koncem četrtega razreda tri ure dodatne pomoči, strokovne, in je 

vodena kot otrok z, e … težavami branja in pisanja pa mislim, da ima še, e … no… ne bom se 

spomnila … pozornosti. 

 

V: Kako ste se ob tem počutili, ko ste videli, da ima vaša hči težave? 

O: Najprej sem se ustrašila. Ker nisem vedela, ali bom zmožna to ji pomagat, ali bom znala 

pomagat, kdo mi bo to pomagal, kdo me bo vodil skozi, ampak sem imela res zelo, zelo veliko 

podporo pri logopedinji, ki me je pravzaprav potem tudi začela usmerjat, kak naj delam, kaj 

naj delam, kaj naj zahtevam od nje, kak ji naj pomagam … Tako da ona mi je res, res stala ob 

strani. Potem pa tudi, ko smo dobili to odločbo od ministrstva, je potem na šoli bila tudi zelo 

v redu specialna pedagoginja, ki nam je tudi zelo veliko pomagala. 
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V: Torej je postopek usmerjanja predlagala logopedinja? 

O: Logopedinja in smo potem tudi, jaz sem sama to vložila in to jo šlo potem preko Centra za 

sluh in govor. Ta logopedinja je bila zunanji strokovni delavec, ki me je usmerjala, kam in na 

koga se naj obrnem, kaj naj zapišem v tem, e … predlogu za usmeritev, em … Tako, da tu šola 

ni imela popolnoma nič. To sem vse izven šole delala. 

 

V: Na kašen način pa so hčerki pomagali oziroma ji še pomagajo na šoli? 

O: E … Na šoli ima pomoč specialnega pedagoga in pa učitelja eno uro. Tako da specialni 

pedagog ji pomaga praktično pri vseh testih, e … pri vsem, kar se … kar ne ve, kar ne zna, 

kar ne razume, tako da to ja, to še ima vedno to pomoč, ja. Mislim, kar pa učitelj, tisti, ki je 

takrat eno uro, ji pa pomaga pri zapisih … Tako da ji pomaga pravzaprav urejat te zadeve 

vse, da ima tekoče zapise urejene, ne. Pomagajo ji med samim poukom, potem izven razreda, 

se pravi potem pri testih ji pomagajo, čeprav bom rekla pri testih, da ne tako, kot si mi želimo, 

ne tako, kot bi ji pravzaprav morali, em … Tako da jo skozi vodijo, ker ona je tudi taka, da 

zelo hitro najde stik s starejšim od sebe. 

 

V: Katere prilagoditve pa ima? 

O: E … Pisanje izven razreda, podaljšan čas pisanja, e … em … potem povečan format 

testov, uporaba kalkulatorja, em … mislim, da je to pri njej več ali manj vse. 

 

V: V kolikšni meri se te prilagoditve upoštevajo? 

O: Tako iskreno povedano, pri večini predmetov, pri večini, vendar e… je to zelo, zelo, zelo 

veliko še teh napak. Torej pri preizkusih znanja ne upoštevajo to, da mora biti povečano pa 

da morajo biti večji formati črk, večji razmiki, potem bom rekla, preobsežni testi so … E …. 

Da ni … Da so testi … preveč skoncentrirani za tisto uro in pol, koliko ima recimo časa, in 

potem je po vsakem testu dosti bolj utrujena in to se ne upošteva. E … tudi to ocenjevanje ni 

tako, kot bi moralo bit. Se pravi, ne ocenjujejo prilagojeno njenim … njenemu znanju in 

njenim sposobnostim. Ne upoštevajo tega, kar je ona pravzaprav sposobna, ampak samo na 

podlagi pisnega ocenjevanja, recimo. Kar ni prav. Čeprav ima v odločbi zapisano, da je 

možno pisno ocenjevanje nadomestit z ustnim … Ja, izven razreda spraševanje tudi … Tega 

pa sploh ne, vedno jo pred celotnim razredom sprašujejo. 

 

V: Torej se to, kar je zapisano v odločbi, ki je izdana, ne upošteva? 

O: Ne, se ne upošteva … 

 

V: Kako pa hčerka sprejema te prilagoditve? 

O: E … Od začetka je imela kar precej problemov. Mmm … se je še bolj v sebe zaprla, ni, ni 

razumela, da kljub temu, da je toliko drugačna od vseh sošolcev, da je še vedno vseeno enaka 

njim. Em … Tisto, kar sva potem poiskale, tudi psihološko pomoč izven šole, da smo začele na 

njeni samozavesti gradit, em … Ona se je strašansko v sebe zaprla, čisto. Midve nisva imele 

nobenega kontakta, ni mi povedala, kaj je narobe, čeprav sem videla, da je nekaj narobe. 

Potem, po tej psihološki pomoči, pa sva začele se dosti več pogovarjat. Tako da zdaj tudi jaz 

vem, kdaj ima probleme. Pravzaprav vidim, ona ima obraz taki, da ji že tako ali tako takoj 

prebereš, kadar je kar koli narobe. Že s telesno držo pove … Tiste stvari, zdaj mogoče,  e … 

zadnje leto, kar je prišla v puberteto, je začela malo bolj odprto govorit, pokazat čustva, tudi 

povedat, jaz sem žalostna, jaz imam problem zaradi tega, mami, to in to se mi je v šoli 

zgodilo, tako pa tako so me obravnavali, tako se mi je zgodilo, ne … In, kar je pravzaprav 

bolj pozitivno, ne. No, do zdaj je imela psihološko pomoč, zdaj je pa nima več, ker sva se sami 
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naučili, kako morava to obdelat pa naredit. Imam pa še jaz vedno kot starš, še vedno imam 

možnost, da grem do njene psihologinje, da ko se spet postavi tisti zid, da se še jaz vedno 

lahko pogovorim in pa dobim nasvet. Tako da to imam vse še možnost tako uredit, no. Gre pa 

tudi tukaj za zunanjega strokovnega delavca in ne šolskega.  

 

V: Kako zgleda tipičen šolski dan? Kako poteka delo v šoli? Kako doma? 

O: Ona je, glede na to, da je že stara 13 let, ima zelo dolge delavnike oziroma zelo velik, dolgi 

urnik ima. Pride domov, naredi obvezno domačo nalogo, to po navadi sama. Če pride do 

kakšnega problema, ona potem pove, reče poglej, tu imam problem, to ne vem, kako bi rešila, 

pomagajta mi z očetom. To ji tudi potem narediva, pomagava ji, em … predvsem pred testi, 

da gremo še enkrat snov skozi pa rečemo tako in tako je treba, to pa to se nauči. Tako da to 

ima ona skozi vodilo, kar koli ji ne gre, kar koli rabi pomoč, vedno dobi, da se ji razloži še 

dodatno, ne. Em … včasih pa vidim, da bi morala še tudi jaz več sodelovati zraven nje pa ji 

več stvari prebrat, zaradi tega, ker vidim, da zdaj pa je to problem glede na količino snovi, da 

ona ne uspe, e … tisto količino snovi pravilno predelat … in je potem tudi zato bolj počasna 

in potem normalno, da se tudi po cele popoldneve ona uči, ne.  

 

V: Koliko ima prostega časa med šolskim tednom? 

O: Med šolskim tednom, bom rekla, da ima od sedme ure do devete ure, se pravi dve uri ima 

prostega časa, ker hodi pa še v glasbeno šolo, ima še to dodatno obremenitev. 2 urci na dan, 

zvečer. Je pa tudi tako, da če ona naredi domačo nalogo, ne vem, pride iz šole ob pol treh pa 

do štirih naredi domačo nalogo, ima potem tudi nekaj prostega časa, še tisto, ne. Kolikor pač 

nismo v glasbeni šoli. Pa seveda, če se ni potrebno pripravljat na kakšen test ali spraševanje. 

 

V: Kakšno je vaše mnenje o zagotavljanju in izvajanju prilagoditev? Kakšno je vaše počutje 

ob tem, kako ravnajo, delajo z vašim otrokom, o tem, kako ji pomagajo? 

O: Tako bom čisto iskreno rekla … glede na izkušnje, ki jih imam … V drugi in tretji triadi se 

prilagoditve ne upoštevajo … v celoti oziroma tako, kot bi se morale. Starš se mora skozi 

borit, skozi mora gledati, da je ja vse vzeto noter, skozi se moraš izobraževat, kar imam pa 

občutek, da se učitelji ne. Da se niti toliko ne potrudijo, da bi rekli, glej, učenca imam takega 

pa takega v razredu, kaj bi bilo zdaj dobro, da jaz naredim. Prvi korak definitivno poklicat 

starša, vprašat, na kak način mu lahko pomagaš … Drugi korak, poučit se o tej napaki ali o 

tem … bom rekla o tej, ne vem … disleksiji ali kakor koli se pravi o tej hibi, ki jo otrok ima, 

kaj je treba naredit, kako je treba pomagat, kake prilagoditve rabi otrok, na kakšen način naj 

komuniciram z njim … Definitivno pa bi morali najprej starša vprašat, ker starš pozna 

najbolj otroka. Pa lahko rečeš, glej, moj otrok je tak pa tak, te stvari je treba naredit, treba 

mu je vlivat, em … zaupanje, da je pravilno povedal, e … ga vprašat, ne izpostavljat! Zaradi 

tega, ker ti otroci so pač taki, da ne želijo biti izpostavljeni, ker se bojijo, da bodo kar koli 

narobe rekli, čeprav rečejo dostikrat več in bolj pravilno, imajo izredno bogate besedne 

zaklade, so nadpovprečno inteligentni, razen teh primanjkljajev, ki jih imajo. Morali bi dosti 

več pomagat, no. Tudi bom rekla, e … iz vidika šole, kar sem doživljala, e … določen 

strokovni človek, em … sploh ni videl stiske, ki jo je moj otrok doživljal … Nikakor niso videli 

in to mi … to mislim, da bi morali, glede na to, da to šole nudijo, da ne rabiš ti otroka vpisat v 

posebno šolo, kot smo jim včasih rekli, da če že to nudijo, potem bi morali se učitelji 

izobraževat, e … Okrogle mize delat, starši povedat, kaj vidijo, kje so problemi, na kak način 

lahko otroku pomagajo, zaradi tega starš že na koncu rata ali logoped ali specialni pedagog 

ali kakor koli ali … psiholog že na koncu rataš. Sploh, če se boriš za svojega otroka in če 

seveda imaš to možnost, ne, ker vsak je nima. Če si iznajdljiv, najdeš potem tudi pomoč izven 
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šole, ne. Ti pomagajo tako specialni pedagogi, logopedi. V glavnem, dobiš neki tim ljudi od 

zadaj … Je pa vedno v redu, da se obrneš ven izven šole. Zaradi tega, ker šola je po navadi 

preveč skoncentrirana in sploh ne vidijo res teh posameznih otrok. Ne vidijo. Sploh ne vejo, 

kake zaklade imajo v njih. Ne znajo, ne znajo jih cenit. Dobesedno tako. Pa naj se ne 

izgovarjajo na učni sistem, pa naj se ne izgovarjajo na ne vem kaj, naj se ne izgovarjajo, ker 

to niso izgovori. Če veš, da imaš ti otroka s posebnimi potrebami, daj prilagodi se mu in mu 

vsaj poskušaj pomagat, ne pa, da tako … nič ne naredijo. In samo hvatajo krivine, dobesedno.  

 

V: Predlogi za izboljšanje zagotavljanja in izvajanja prilagoditev? Torej, predlogi za bolj 

kvalitetno pomoč otroku na šoli? 

O: Več in bolj kvalitetna komunikacija s starši, dodatna izobraževanja delavcev, ki delajo s 

temi otroki … To bi se morali popolnoma vsi učitelji, če imajo v razredu otroka s posebnimi 

potrebami, ne da ga … bom rekla, označijo tako, kot se označi teleta s tisto številko, ampak se 

ga označi kot otroka, ki je enakovreden vsem ostalim, samo pač ima določene primanjkljaje, s 

katerimi mu boš pomagal ali pa ne … Ni, ni … tu nimajo kaj … to ni… tako bom rekla … res! 

To, to mene strašansko moti in vidim, da bi se moralo na tem področju zelo, zelo, zelo, zelo 

veliko spremenit. Če šola to omogoča, dajte se vi izobrazit, ne pa da sam omogočajo pa denar 

vlečejo. 

 

V: Najlepša hvala za bogate informacije. S tem pa tudi zaključujeva intervju. Hvala!  

 

Intervju s staršem C – 5. 8. 2015 

 

V: Prosim za opis vašega otroka. 

O: Poleg hčere imam še sina, starega 9 let. E … ekstrovertiranega, živahnega, nabritega, 

popolno nasprotje hčerke, ki pa ima močno izraženo disleksijo. Kar torej pomeni, da ne 

bereva samostojno, ne piševa samostojno pri devetih letih starosti. Fant je tudi glasbeno 

nadarjen, umetniško nadarjen, tako kot hčerka. Tako da ne vem … oba dva z disleksijo, 

uživamo, juhu!, da se lahko borimo naprej …  

 

V: Kdo je pri sinu opazil te težave? 

O: Bom rekla … e … pri sinu je … bil problem govora že pri dveh letih. Se pravi od drugega 

leta sva pri logopedinji, kjer smo gradili govor, kompletni govor, em … on je govoril samo 

mami, ati, to je bilo vse. Čeprav je zelo, vse stvari pokazal, pove … mislim, nakazal, vedel, za 

kaj se gre, razločil, samo pač govorit ni mogel, se pravi, je prišlo do zakasnitve govora in z 

njim smo, e … od drugega leta naprej pri logopedu … delali, sestavljali besede, sestavljali 

stavke, se učili govorit. E … Imel je probleme s sičniki in šumniki, z diskriminacijo in pa s 

črko r. To je bilo vse do vstopa v osnovno šolo, e … glede te … glede na to, da je bila že hčera 

taka, da je, e … imela problem z legastenijo, smo pri njem še prej začeli opazovat in bili 

pozorni in že v prvem razredu sem jaz sama, po posvetu z logopedinjo, vložila prošnjo za 

usmeritev, ker je pač bilo nakazano, da bo zgleda pri njem še tudi določen problem in da bo 

rabil dodatno pomoč, e … z opismenjevanjem … Smo videli, da je tega vedno več, ker je začel 

zamenjevat črke in pa številke obračat, kar je čisto tipična napaka dislektika. To se je začelo v 

drugem razredu dosti bolj izražat. Zato sem jaz potem tudi v začetku tretjega razreda zaradi 

teh težav, ki so se stopnjevale, ne zmanjševale, vložila ponovno prošnjo oziroma zahtevo na 

ministrstvo za povečanje števila ur dodatne strokovne pomoči, kar se je izkazalo v tretjem 

razredu za zelo, zelo, zelo pametno, e … odločitev, ker on še vedno ni samostojno bral in ne 
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pisal. Em … Skrival se je tudi pod mizo, ker se je čutil manj sposobnega, e … večkrat je jokal, 

ker se mu je zde … zgodila krivica, strašansko, ti otroci so strašansko občutljivi, če ne narediš 

nekaj prav, če doživijo krivico, če si jih po nepravičnem … napačno obsodil ali kar koli … 

strašansko so, e … na teh področjih občutljivi in to se je tudi pri njemu izkazalo, ne, da je to 

tako. To se dogaja v šoli. Tako da … Pa tudi doma moramo paziti, da ga ne, e …  da ga 

pravilno vodiš. Ampak to se vse naučiš. Šola tukaj ni bila pobudnik za usmerjanje. Čeprav 

bom pa tako rekla, da ko so dobili na šoli dopis o tem, da naj podajo strokovno mnenje, so 

me, e … me je strokovna oseba poklicala na pogovor, kako sem si jaz drznila sina dati v 

usmeritev, brez posvetovanja z njimi … s temi besedami … Takrat je tudi prišlo do ene krize, 

ko je bila hčerka z mano, ravno zaradi tega pogovora, prišla ta oseba, dotična, do mene, 

hčerka je bila zraven, ker je občutljiva, ni prenesla, da bi mamica nekam šla brez nje, jaz sem 

se k njej obrnila, sem rekla, veš kaj, jaz moram iti z gospo, počakaj na atija, da pride iz 

sestanka, ona pa se je začela jokat zaradi tega, ker se je čutila ogroženo in to ta oseba 

strokovna ni videla! In tega jaz ne morem pozabit, ne glede na to, da se zdaj o sinu 

pogovarjamo, ampak to je bilo ravno v zvezi s tem, kako nestrokovni smo, ne. Ka … kako 

šolski psihologi ne vidijo, e … kaj se dogaja z otrokom, ki ga imajo pred sabo … Na žalost …  

 

V: Kako ste počutili, ko ste opazili, da ima tudi sin težave? 

O: Ja, bila sem že bolj pripravljena, čeprav sem se začela pa spraševat, zakaj sp … še on? 

Upala pa sem, da pa on ne bo imel teh problemov. Kaj sem naredila narobe, da sta ravno oba 

dva dislektika? Ampak to ni … bolj ko človek raziskuje, bolj ko iščeš informacije, zakaj do 

tega pride, potem vidiš, da pravzaprav nisi čisto nič kriv. To se je pač samo tako zgodilo, 

lahko je bil trenutek pri porodu, lahko pa je bilo kar koli … Ampak je fant, ki ima strašanski 

besedni zaklad, on zelo veliko angleških besed uporablja, em … ideje ima neverjetne – to, to 

ga lahko samo gledaš, mislim … Jaz, jaz kaj takega še nisem videla. Vsak normalen človek v 

narekovajih ali pa vsak normalen otrok v narekovajih, zdaj ni več normalen, ampak so čisto 

tisto introvertirani, e … zanemarjeni zelo velikokrat, zanemarjeni umsko, da se razumemo, 

zaradi tega, ker si starši ne vzamemo ali pa ne vzamejo več časa. Jaz pa vem, da z mojima 

dvema moraš 24 ur na dan delat. Tako da … to so, to so res izredni otroci in se lahko 

marsikdo kaj nauči od njih. Glede na to, da je zdaj čas počitnic, jaz še vedno ne dam miru. Še 

vedno iščem tiste luknje, tiste zadeve, s katerimi bi lahko otroku pomagala … Če bi tudi 

učitelji vlagali v to delo energijo, bi verjetno tudi jaz imela kako uro, kakšno urico več za 

sebe. Ne pa, da se večkrat s podočnjaki, nervozno, kar se potem tudi odraža na tem, da ju 

nakregam, pa da sem mogoče vzkipljiva v tistem hipu, kar pa sploh ne bi smela bit, ker 

enostavno ne morem, preveč … overload pride … 

 

V: Popolnoma razumljivo … Pri sinu ste torej tudi sami sprožili postopek usmerjanja. Je na 

šoli kakšna oseba, na katero se lahko obrnete za pomoč? Kje dobite potrebno podporo? 

O: Ja, je … Bom rekla tako, prva triada, se pravi prvi trije razredi, imeli smo izredno srečo. 

Imeli smo krasno razredničarko, ki se je vključevala skozi v proces, em … dela z njim. Skozi je 

tudi ona iskala rešitve, tako probajmo pa dajmo to še naredit, pa to še naredimo, pa dajmo ga 

tako usmerit, pa priključit k sodelovanju, tudi nova specialna pedagoginja na šoli se izredno 

trudi, čeprav je mogoče za te razmere, ki vladajo v šolstvu, preblaga in bi morala biti malo 

bolj agresivna, da bi malo več dosegla, e … Ampak res, kar se tiče prve triade, moram samo 

pohvalo glede na to učiteljico rečt, ki se je res, res zelo, zelo trudila. Vsak mesec smo imeli 

sestanke, vsak mesec smo rekli, dajmo še to poskusit, oni so poslušali tisto, kar sem jaz sama 

opazila, jaz sem poslušala njih, tako, da smo skozi drug z drugim sodelovali in delali in mu 

pomagali, da je prišel on do uspešno opravljenega tretjega razreda. S svojo nadpovprečnostjo 
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in pa s svojimi primanjkljaji je bil on lepo prav dober, če se tako izrazim … Ugotovili so, da 

pisno ga pač ne bodo obremenjevali, ugotovili so, da ustno bo on jim zelo veliko stvari jim 

povedal in ga na podlagi tega ga bodo tudi ocenjevali. Prva triada se na naši šoli zelo trudi, 

da pomaga otrokom. Kar se pa potem naprej dogaja, to je pa … (zamah z rokami) … črta.  

 

V: Vaš sin gre torej v četrti razred. Do sedaj ste mi opisali, na kakšne načine so mu pomagali 

na šoli. Prosim povejte, katere prilagoditve pa ima on zapisane v odločbi? 

O: E … 5 ur pomoči specialnega pedagoga. Se pravi 4 ure prav pomoči, ena ura je 

svetovalna ura, e … Ravno tako se mu omogoča, da piše izven razreda oziroma da odgovarja 

na vprašanja, da se mu snov, e … celo smo se nekako tako dogovorili, da e … mu bo verjetno 

že dovoljena uporaba računalnika, se pravi, da bo se mu snemal, snemalo predavanje, e … 

Pomagali mu bodo še vedno s tem, da bomo čim hitreje začeli pisat oziroma da bomo začeli 

pisat sploh. No, piše že, ampak nečitljivo pa ne, e … tako da bi pravilno zapisal, da se mu bo 

bralo … V glavnem, da mu bodo omogočili, em … več … pomoči, še … še dodatno, da se 

bodo še bolj tudi oni poglobili v to, da bo se znalo delat z njim. Se pravi … on ima res … kar 

se tega tiče, on ima te prilagoditve strogo na najvišji stopnji … Jaz, jaz upam, da jih bodo 

izvajali … Zdaj, prvi trije razredi so jih izvajali, se mu je pomagalo, je bilo to vse, kar se bo 

pa zdaj naprej nadaljevalo, pa ne vem, ker moram videt, kaj bo, ne … Ne morem reči, da je 

zdaj to čisto vse to tako vodeno, ne. V glavnem, tudi on ima te prilagoditve podaljšanega 

časa, e … in pa s tem, da se bo pač pri njemu upoštevalo to, da bo več odgovarjal kot pa 

pisal. Fotokopirali mu bodo učne … e … učno gradivo, da bova lahko midva tudi doma 

prebrala, se pravi, tudi tam se mu bo prebralo, omogočili se mu bo sedenje s sošolcem, ki je 

uspešnejši pri zapisovanju in tako naprej, se bo tudi od njega fotokopiralo. V glavnem, delalo 

se bo vse na tem, da mu bodo pomagali. Kako bo pa to v realnosti, bomo pa videli … 

 

V: Kako pa sin sprejema te prilagoditve? 

O: Ja, on se je skrival, ker se je počutil drugačnega od njih … Čeprav mu sošolci niti z besedo 

nikoli ne rečejo, glej, ti si pa takšen pa takšen, ampak mu vedno, e … pomagajo. E … v družbi 

je zelo lepo sprejet. Samo on se pa sam čuti, zaradi tega, ker je res toliko bister, da ve, da je, 

pa je drugačen. Čeprav mu niti doma ne damo tega vedet ali pa kakor koli. Pač večkrat tudi 

sliši, ko se jaz pogovarjam s kom in rečem, glej, taki pa taki je, take pa take probleme ima 

oziroma take težave, tu pa tu moramo mi drugače delat, pa na tak način, in on potem to 

akumulira noter v sebi in to podzavestno potem drugače prenese ven. Se pa tudi on zelo trudi, 

zelo se spreminja. On se, bom rekla, tedensko spremeni. Pa … pa neko stvar na drugačen 

način … Oba dva pa sta žal prehitro odrasla, zaradi teh  težav … Ker tudi, bom rekla okolica, 

ne naredi iz takega otroka, potem … dosti hitreje morata odrast … na žalost … Kar je pač ta 

napaka … ta, ta … drugačnost otroka do take stvari pripelje. 

 

V: Na kakšen način pa se izvaja delo v domačem okolju? 

O: Hm … E … Ko opravi z glasbeno šolo, po navadi greva najprej brat, em … Bereva tako, 

da mu, e … pomagam pri … najprej črkuje, če je potrebno kaj, v zadnjem času že ni več 

potrebe, potem mu rečem, kako naj zloge poveže oziroma kako naj črke ali po dve ali po tri 

povezuje, e … potem narediva še nalogo, če je potrebno, ko nehava brat, em … Snov mu še 

enkrat preberem … Tako da to nama vzame kar po dve urici časa. Ker zelo, zelo počasi to vse 

skupaj poteka. Tudi ima nekaj prostega časa. Že po navadi nekje okrog šestih, pol sedmih, 

zdaj odkar je glasbena, mogoče tudi od sedme do devete ure. Takrat je tisti čas, da se umije, 

poigra, naje, povečerja in tako naprej, tako da … Ima še vedno nekaj prostega časa. 

Poskušamo čim bolj, e … izkoristiti tisti čas, ko delamo, zato da potem ostane tudi nekaj 
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tistega prostega časa. Imamo pa tudi pri obeh tako navado, da vsaj enkrat na teden imata cel 

dan prost. Če je dopoldan šola, to pomeni popoldan prosto. Med vikendom se postopek 

učenja ponovi, ampak tam nekje, bom rekla, tri ure maksimalno. Se pravi, da jima popoldnevi 

vseeno potem ostajajo, da imata vsaj nekaj časa zase … 

 

V: Še zadnje vprašanje. Vaše osebno mnenje glede nudenja in izvajanja prilagoditev? Morda 

tudi kakšni predlogi? 

O: Em … Kar se tiče te prve triade, res samo pozitivno. Upam, da se bo to nadaljevalo 

naprej, da se bo kolektiv pa nekaj naučil iz tega, kar zdaj s hčerko doživljava, da bodo tudi 

potem na njega drugače pripravljeni, ker on pa ima le hujšo obliko, em … normalno, kontakt 

z mano. To morajo definitivno, zaradi tega, ker jaz sem tista, ki največ stvari vem, ki se tudi 

najbolj z zunanjimi strokovnimi osebami pogovarjam pa sodelujem, pa, pa vem, kje so tiste 

zadeve, da morajo, ne … morajo se izobraževat. To je vse, kar morajo naredit. To je to. To je 

največ. Če bodo to naredili, potem bodo že nekaj zmagali za naprej. 

 

V: Najlepša hvala za vse informacije. Hvala. 

 

Intervju s staršem Č – 12. 8. 2015 

 

V: Prosim za opis vašega otroka. 

O: Moj sin, ee … naš je priden otrok. Star bo 13 let in s septembrom gre v sedmi razred. Je 

radoveden, dosti ga zanima … ee … Rad sestavlja s kockami, rad je v naravi, e … rad ima 

živali, ee … ima pa pač določene težave, e … pri branju in pisanju. Je dislektik … eee … pa 

tudi težave so na področju koncentracije, ne. 

 

V: Kdo je opazil težave in kdaj? 

O: Em … nekak smo težave opazili kar sami, e … doma … V tretjem razredu … e … ja, ob 

koncu tretjega razreda … sem opazila, da mu branje ne gre tekoče, e … da se mu zatika pri 

branju pa to … pa sem najprej šla z njim na pregled oči in so ugotovili, da dobro vidi. No, 

potem pa sem se tudi obrnila na šolsko, e … svetovalno službo.  

 

V: Kako ste ravnali, ko ste opazili težave pri otroku? Rekli ste, da ste se obrnili na šolsko 

svetovalno službo … 

O: Ja, e … po pregledu pri zdravniku, ja … sem šla k šolski psihologinji in smo se pogovorili 

o možnostih za naprej, e … mi je pač razložila o postopku, pa to, in smo potem skupaj s šolo 

dali tudi predlog o usmerjanju … e … pa je potem na koncu četrtega razreda dobil sin 

odločbo, e … ja. 

 

V: Kako ste se počutili, ko ste opazili, da ima vaš sin težave na področju branja in pisanja? 

O: Huh, e … ne vem, em … ni bilo ravno lahko, pa še zdaj ni (smeh) … e … ja, sem se kr 

ustrašila, ja … Nisem vedla, kak naj pomagam … Dobro, da so mi malo pomagali na šoli, ne 

… pa tudi ena mama, ko ima sin podobne težave, ne … No, ta mi je tudi dosti pomagala … e 

… tak z informacijami pa to … 

 

V: Rekli ste, da so vam postopek usmerjanja predlagali na šoli. Kako oz. na kakšen način 

pomagajo vašemu sinu v šolskem okolju? 
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O: Ja, on ima, e … tri ure pomoči na teden. E … dela s specialno pedagoginjo tri ure na 

teden. Ona mu pomaga pri branju, ne … pa skupaj se kdaj tudi učita, ko je kaki test v šoli … 

 

V: Katere prilagoditve ima sin v šoli? 

O: Hm … moram zdaj malo pomislit … e … Ja, piše teste dalj časa lahko, po dve uri, ne … 

Včasih piše v kabinetu pri učitelju, včasih v razredu, včasih pa v kaki drugi skupini, e … pa 

pomočnika za branje bi moral met, pa vse dobi povečano … e … no, včasih mu pozabijo dat 

povečan test …  

 

V: Kakšno je vaše osebno mnenje o izvajanju prilagoditev za vašega sina v šoli? 

O: Hm … Ja, no .. bi lahko blo malo boljše, ne (smeh) … e … Ne zdi se mi v redu, ko mora 

pisat test v veliki skupini, ne … pa se takrat težje skoncentrira, ne … bi se mi zdelo boljše, da 

bi pisal sam, v miru, pa da bi mu brali, ne … Vsaj nekaj, da bi mu pomagali brat pri testu … 

sigurno bi imel boljše ocene, ne … 

 

V: Kako vaš sin sprejema svoje težave in prilagoditve v šoli? 

O: E … ja, se mu zdi dobro, da lahko piše dalj časa, ja … e … Rad gre k specialni 

pedagoginji, ker mu pomaga dosti, ne … e … 

 

V: Kako oz. na kakšen način izvajate delo s sinom v domačem okolju? 

O: Hm … e … ja, doma, doma dela dosti sam. Včasih mu pri nalogi pomaga ata, včasih pa 

jaz … Drugače pa ga vozimo na ure pomoči v svetovalnico, e … pa mu tam pomagajo pri 

nalogi pa učenju, ne … 

 

V: Kakšno je vaše počutje in mnenje glede izvajanja prilagoditev v šoli? 

O: Hm … ja, e … tako bom rekla – eni mu na šoli dosti pomagajo, eni pa pač ne, e … Ne vem 

zakaj je to tak, ne … Je pa dobro, da ima na šoli to učiteljico, ne, ko mu res pomaga, ne … 

 

V: Katera izkušnja je bila pozitivna in katera negativna v šolskem okolju, v povezavi s 

prilagoditvami? 

O: Hm … joj, to pa zdaj se res ne spomnim, ne … Ne vem … e … Tak, ko sem rekla, da je v 

redu učiteljica pa mu pomaga, e … to je pozitivno, ne … hm … Aja, pa enkrat sem bla res 

jezna, ker je pisal štiri angleščino, pa mu je učiteljica v razredu rekla, da je švinglal, pa zato 

pisal štiri … Ja, to ni bilo v redu. Pa tudi sin je bil jezen, ne … pa se ni hotel učit angleščine, 

ne … e … Smo pol imeli neki sestanek, pa smo se nekak zmenili, ne … ja, to sem bila jezna, ja 

…  

 

V:Kakšni so vaši predlogi (želje) za primernejše in bolj ustrezno zagotavljanje ter izvajanje 

prilagoditev v šolskem okolju?  

O: Hm … ne vem, ne .. Mogoče, da bi jih več razumelo težave, pa da bi sinu bolj pomagali … 

e … pri testih sploh, ne … da bi lažje rešil pa napisal …  

 

V: Hvala za vaš čas in vaše odgovore.  
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Intervju s staršem D – 16. 8. 2015 

 

V: Prosim za opis vašega otroka. Kaj so njegova močna področja, v čem je dober, kje ima 

težave … 

O: Ja, močen je pri risanju, ustvarjanju, rad sestavlja razne modelčke, e … najbolj pa uživa v 

nogometu (smeh), torej v športu, ja, mislim, da ima šport, nogomet najraje … Potem .., e … 

rad se druži s prijatelji kot vsak najstnik (smeh) … Pa včasih mi tudi pomaga v kuhinji, e … 

mi pomaga kaj pripravit za jest, kuha rad, no … Težave pa ima pri učenju in pri govoru … 

ampak je to že tudi dosti bolje, kot je bilo … 

 

V: Kdo je opazil težave in kdaj? 

O: Hm ... Težave smo opazili doma ... je imel probleme z govorom, tak je malo nerazumljivo 

govoril, ne, probleme z izgovorjavo črke r in z vrstnim redom črk v besedi. .. včasih je tudi 

zamenjal pomen kake besede z drugo besedo ... po pregledu pri psihologu, mislim ... e ... 

mislim, da je bil star 3 ali 4 leta ... e ... po tem pregledu pri psihologu sma šla še k logopedu, 

ki mi ji dal oz. ki nama je dala vaje in sma midva te vaje potem doma tudi delala, ne ... Pa se 

mu je pri govoru odprlo (smeh) in ga danes težko ustavim, ne ... (smeh). Potem v šoli pa je 

bilo ... e ... no, ko so začeli s črkami in z branjem, smo nekak ugotovili, da mu dela probleme, 

ne ... veliko sma delala na tem doma, ampak smo se vseeno odločili za postopek usmerjanja, 

ne ...  

 

V: Torej, težave ste opazili pri sinu sami. Po pregledu pri logopedu ste z njim vadili. Kaj pa je 

bil naslednji korak? Kako ste ravnali, ko ste oz. so opazili težave pri otroku na šoli?  

O: Ja, tak ko sem rekla ... smo dali vlogo za dodatno strokovno pomoč. To sem naredila 

skupaj s šolo oz. pač s šolsko psihologinjo in potem smo imeli še pregled pri pedopsihiatru, ja 

... No, in tak je potem sin dobil odločbo za dodatno strokovno pomoč ... v tretjem, ne, v 

četrtem razredu, ja ... 3 ure pomoči. 

 

V: Kako ste se počutili, ko ste opazili težave pri otroku? 

O: Hm ... odkrito povedano, me je blo kar malo strah... Nisem vedla, kak bo to z govorom ... 

Ampak potem, no, ko so nama pomagali, pa tudi te vaje so pomagale, ko sem vedla vsaj malo, 

kak naj pomagam, je postalo boljše ... ja ... Prvo pa seveda me je blo strah, ker nisem vedla 

prav kaj in kak naj nardim ...  

 

V: Kdo vam je predlagal, da sprožite postopek usmerjanja za vašega otroka?  

O: E ... na šoli ... na govorilnih urah, ja ... Smo meli še sestanek s psihologinjo in z 

razredničarko, pa sem se strinjala, da naj se sinu pomaga pač, koliko se lahko, normalno, ne. 

 

V: Kako oz. na kakšen način pomagajo vašemu otroku v šoli? 

O: Ja, mu kar pomagajo, ja ... Pač specialna pedagoginja, učitelji ... Tak je, no – ure učne 

pomoči mu kar veliko pomagajo, se mu učiteljica tudi posveti in se kar dobro razumeta, pa 

tudi jaz z njo dobro sodelujem ... včasih pač je problem, ne ... no, s temi testi je pač večni 

problem, ne ... ali ustno ali pisno, pa vseeno mora pisno, pa z branjem navodil, e ...  

 

V: Katere prilagoditve ima otrok? 

O: Hm ... ja, podaljšan čas za reševanje testov, pomočnika za branje bi mogo met, ja ... no, 

velikokrat more navodila brat sam ... 
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V: Kako izvajajo prilagoditve v šoli? 

O: Ja, jih kar, no ... Pač teste po navadi piše v kaki drugi skupini ali pa v kakem kabinetu, da 

ima mir in čas. Pa pomoč pri urah učne pomoči mu nudijo, ne ... tam večkrat že kaj z 

učiteljico predelata, kako snov, pa mu je pol doma bolj lahko, da se sam potem doma uči, ne 

... 

 

V: Kako otrok sprejema prilagoditve? 

O: Kar v redu, no. Mislim, da mu odgovarja, da lahko piše teste, ko je mir, pa da je sam 

(smeh) ... 

 

V: Kako oz. na kakšen način izvajate delo z otrokom v domačem okolju? 

O: Ja, naloge dela sam ... malo pregledam. Včasih pa tudi prosi za pomoč, pa potem kakšno 

nalogo skupaj rešima ... uči se tudi sam, velikokrat mu pa snov berem ... sploh kadar je dosti 

besedila, ne. Mu najprej preberem jaz oz. preberema skupaj, pa pol on sam dela naprej in ga 

jaz vprašam, da malo ponovi ... V nižjih razredih sma veliko več, e ... se učila skupaj ... pa vse 

naloge sma skupaj pregledala ... je že zelo samostojen pri tem, ne, saj je star 14 (smeh)... 

 

V: Kakšno je vaše počutje in mnenje glede izvajanja prilagoditev v šoli? 

O: Hm ... Zdaj sem, hm ... tak, sem zadovoljna, ker se mi zdi, da je tudi sin zadovoljen. Smo 

imeli nekaj težav, na prejšnji šoli, ampak zdaj sma na tej šoli oba zadovoljna. Je dobra 

specialna pedagoginja in  tudi učitelji so pripravljeni pomagat, ne ...  

 

V: Katera izkušnja je bila najbolj pozitivna in katera najbolj negativna?  

O: Joj! Hm ... Morem razmislit ... Tu je kar v redu, ne, kot sem rekla, oba s sinom sma 

zadovoljna. Na prejšnji šoli pa sem si v petem razredu morala prav borbat, da je teste pisal 

izven razreda, ne ... Ampak tudi to smo se zmenili ... (smeh). Ja, pozitivno, no, ja, da mu zdaj 

pomagajo.  

 

V: Kakšni so vaši predlogi (želje) za primernejše in bolj ustrezno zagotavljanje ter izvajanje 

prilagoditev v šolskem okolju?  

O: Hm ... ne vem ... hm ... vsekakor več pogovora s starši oz. več poslušanja staršev, ne 

(smeh) ... Se mi vseeno zdi, da starši svoje otroke poznamo in e ... bi nas lahko kdaj pa kdaj 

bolj vključli pa bolj poslušali (smeh) ... 

 

V: Hvala za vas čas in za vaše odgovore. 
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5 Kvalitativna besedna analiza mnenj 

5.1 Sporočila celotne izjave 

Tema raziskave 
Pozitivno sporočilo (dobro 

počutje, učinkovite rešitve …) 

Negativno sporočilo (slabo, 

neugodno počutje, neučinkovite 

rešitve …) 

Nevtralno sporočilo 

Izvajanje prilagoditev 

 

Sem sicer se poskušala pogovorit s 

specialno pedagoginjo; največ 

spremljevalka; spremljevalka je bila ta, ki 

mi je najbolj pomagala; mi je spremljevalka 

pomagala; potem s tem tudi olajšala učenje; 

sem se lažje učila iz njenih zapiskov; prav 

posebno; praviloma naj bi bilo tako; sem se 

potem tudi navadila na to; sem nekaj 

natipkala samostojno; če kadar koli 

potrebujem pomoč profesorja, mi vedno 

pomagajo; če res ne morejo, mi tudi 

povedo, da nekaj ne more potekati tako 

zaradi tega in tega; če kakšne prilagoditve 

ni, mi tudi povedo, zakaj mora biti tako in 

ne tako, kot bi si jaz želela; za samo učenje 

v primerjavi z osnovno šolo porabim 

zagotovo manj časa; v srednji šoli pred 

pisanjem testa ali ustnim spraševanjem tudi 

zelo veliko ponavljamo; imam mogoče več 

prostega časa; si doma samo zapiske, snov 

preberem in grem skozi in se ne rabim 

toliko učiti; dobimo tudi manj domače 

naloge; pa so zagotovo manj obsežne; tu se 

pa je to definitivno zmanjšalo; tukaj pa 

mogoče manj; sem tudi lažje nalogo 

razumela, pa sem zato porabila manj časa v 

bistvu; zdaj v srednji šoli pa so naloge tudi 

manj obsežne, manj zahtevne, snov se mi 

zdi lažja; 

Vsega sama ne morem napisati; sem pač 

morala sama pisati test; mogoče sva šli 

samo navodila skozi; je obstajal sum, da 

nisem sama tipkala; ni bilo na voljo dovolj 

časa za tipkanje; v osnovni šoli pa tega 

preprosto ni bilo; če ni bilo, pač ni bilo, če 

ni šlo, pač ni šlo. Pa si tudi jaz nisem 

predstavljala, kaj je tisti vzrok zaradi česar 

ni nekaj izvedljivo; res je bilo nalog toliko, 

da nisem na koncu več vedela kaj sploh, 

kaj, zakaj; dokler nismo tega v šoli izrecno 

omenili, da bi jaz mogoče imela manj 

domače naloge, se to enostavno pač ni 

zgodilo; sem imela količino nalog enako; 

porabila več časa in imela tudi manj 

prostega časa; prištejemo še k temu učenje, 

je bilo enostavno včasih kar preveč; sem si 

pač želela, da bi me tukaj mogoče kdo bolj 

poslušal, pa me žal ni; včasih po cel tisti 

prosti čas, cel popoldan, čas namenjen 

prostočasnim dejavnostim; enostavno sem 

potrebovala pomoč doma od nekoga, da 

sem nalogo sploh rešila; ali je bila nekako 

pretežka, ne takoj razumljiva; 

ah, joj! Se kar nočem spominjat; dosti tega 

je bilo, ker sva z mamo skupaj presedeli 

tudi po cele ure; pri matematiki sva porabili 

več časa; ne, ne kaj dosti; mogoče potem 

zvečer; 

Spremljevalka; mi je zapisovala zapiske; 

seveda pri stvareh, ki zahtevajo fizično 

pomoč; ko smo šli na izlete, na kosilo, v 

knjižnico, kamor koli je pač bilo potrebno 

it, mi je ona pomagala; pomagala mi je pri 

fizičnih stvareh; podaljšan čas pisanja 

testov,da mi spremljevalka zapisuje snov; 

včasih sicer tudi krajše, ampak običajno 

enake teste; 50 % podaljšanega časa; sem 

jaz imela še eno šolsko uro zraven; ja, 2 uri; 

sem dobila test, si prebrala navodila in 

potem v bistvu rešila naloge; če sem recimo 

pisala pri specialni pedagoginji, mi ona ni 

smela pomagat; navodila skozi, naloge 

prebrala, potem sem pa sama pisala; včasih 

ločeno od razreda, včasih pa tudi v razredu; 

odvisno od predmeta in od snovi; ocenjena 

sem bila ustno pri individualni uri učne 

pomoči z učiteljem; so pač bili predmeti, 

kjer je bilo potrebno, da sem odgovarjala 

pred razredom; to so predmeti, pri katerih 

nisem imela učne pomoči; profesorica nam 

je pozabila dati navodila; nekaj narekovala 

in mi je sestra tipkala po ojem nareku; 

dobila sem oceno 4; sem tudi priznala, da 

sem potrebovala pomoč domačih; vsebina 

zapisana po mojem nareku; dobim enako 

količino nalog; ni več tako, kot je bilo v 

osnovni šoli; 
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Tema raziskave 
Pozitivno sporočilo (dobro 

počutje, učinkovite rešitve …) 

Negativno sporočilo (slabo, 

neugodno počutje, neučinkovite 

rešitve …) 

Nevtralno sporočilo 

Izvajanje prilagoditev 

 

se mi je kar izboljšalo vse skupaj;učna 

pomoč mi je dosti pomagala; sošolci so mi 

pomagali vedno; so pripomogli k temu, da 

se mi je potem začelo malo bolj odpirat; 

sošolci so mi pomagali; specialna 

pedagoginja pa mi je še bolj pomagala; sem 

lahko malo bolj dolgo pisala, nisem imela 

točno časa določenega; sem jo lahko še kaj 

vprašala; nisem na pamet računala; 

ker se je že točno vedelo, kakšne težave bo 

imela; tako da neke vaje so se delale že pred 

vrtcem, normalno; pa doma smo delali z 

njo; ob rojstvu smo pravzaprav že vedeli, 

kaj lahko pričakujemo, kakšen bo njen 

razvoj približno; tu pravzaprav moram reči, 

kar se napotkov tiče, smo dobili dosti 

informacij; se je vedelo, kakšen bo njen 

razvoj, kaj se predvideva; že ta zdravnica je 

približno nakazala, kaj vse bo treba delat 

oz. v kakšni smeri bo šel razvoj; seveda 

smo dobili tudi, smo bili spremljani oz. so 

nas obdelovali v Centru za otroke z 

motnjami v razvoju, v zdravstvenem domu, 

kjer je bila spremljana, kontrolirana; 

smiselno, da je usmerjena v razvojni vrtec; 

to najbolj pametno za njo in so se tam 

terapije in obravnava se je tam nadaljevalo; 

ni bilo nekih ... da nam ne bi predočili nekaj 

ali pa da bi kaj zamudili, ne; Dejansko so 

nas usmerjali, moram reči, da je bilo za to 

kar v redu poskrbljeno; za nadaljnje šolanje 

ni bilo nobenih ovir, da ne bi šla v normalno 

osnovno šolo, ne; nihče ni silil, da mora iti 

ja, ne bo normalno; ja, to ne bo normalen 

razvoj; tu razvoj ne bo normalen in tudi 

rezultat na koncu ne bo ne vem kakšen, ne; 

se to v neko normalno stanje ne bo moglo 

spravit; ni več šlo enostavno; dejansko sva 

potem popolnoma opustili telovadbo; sva 

potem kar naenkrat nehali, ker je bilo v šoli 

enostavno preveč in nam ni zneslo; tudi če 

bi ona še petkrat na teden hodila, verjetno 

nekega groznega rezultata ne bi bilo, ne; ker 

brez dela in pomoči doma šole ne bi 

naredila, je jasno, ne; kar je na terapijah 

delala, ni prineslo nekih drastičnih 

rezultatov; v Soči, ko je bila in delala 

delovno terapijo, to je, mislim brezveze; dril 

pa dril pa dril, da bi bili sploh kakšni 

rezultati; pa iz šole ne bi bilo nič, ne; še 

vedno ta rezultat, ki bi na koncu bil, bi bil 

daleč od nekega idealnega; smo utrujeni od 

vseh teh desetih mesecev vsi; nisva bili že 

dva meseca na fizioterapiji; je tako, da je 

potrebno narediti nekaj za šolo; vedno nekaj 

je; potem cel popoldan gre in enostavno ne 

moreš; sva zdaj tudi to malo opustili; ja, 

zdaj pa te prilagoditve, ne; učenci niso bili 

namenjeni, da bi njej pomagali, sploh ne v 

osnovni šoli; je seveda bilo nemogoče; 

ampak ni bilo vedno dovolj; se mi zdi, da bi 

lahko bilo več, glede na njeno fino 

motoriko; so hčerki seveda misli odplavale 

drugam, ne; če ne rabiš pisat, potem hitro 

začneš o drugih stvareh razmišljat; moram 

reči, da je  

so me potem dali na učno pomoč; sem 

začela hodit na učno pomoč; so mi rekli, da 

moram na učno pomoč in so mi jo potem 

organizirali, ne; sošolci so mi tako, da so mi 

dajali zapiske; ko smo imeli kakšne 

predteste, so mi jih recimo prav rešili, 

potem so mi jih dali; jaz to pogledala in pač 

potem probala na teh njihovih primerih 

potem pravilno rešit; strokovna pomoč pa 

starši doma; en učitelj; specialna 

pedagoginja; sva že tako imeli sistem, da 

me je malo samo pustila; da mi je mama 

dala naloge; probala kaj sama rešit; nesla 

pokazat, da mi je pač prekontrolirala; sva še 

nadoknadili; preizkuse sem pisala pri 

učiteljici ; lahko sem imela kalkulator 

zraven; sem imela kakšne formule zraven 

napisane; sem imela takšne neke 

pripomočke sem lahko imela zraven; nisem 

čisto iz glave morala vsega znat; 

same terapije, delo z njo, že praktično od 

rojstva; se je že znalo to predvidevat; v 

vrtcu, ki je bil seveda razvojni; smo bili 

usmerjeni že takoj na fizioterapijo; pri dveh, 

treh mesecih starosti; smo že vedeli, da pač 

bo usmerjena; bo to in to pa to; pri temu si 

izvedel nekaj, pri drugemu spet nekaj 

drugega, pri fizioterapiji spet nekaj tretjega, 

ne; ne moreš iti zdaj v Ameriko, vse pustit; 

živiš tu, tu funkcioniraš; enkrat na dan, in 

sicer po pol ure; po navodilih terapevtke, 

kar se tiče fizioterapije; vse skupaj je 

naneslo na približno 2 uri vadbe 
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Tema raziskave 
Pozitivno sporočilo (dobro 

počutje, učinkovite rešitve …) 

Negativno sporočilo (slabo, 

neugodno počutje, neučinkovite 

rešitve …) 

Nevtralno sporočilo 

Izvajanje prilagoditev 

 

v posebno; dosti so te pripravili na slabe 

stvari, ne; na začetku si že kar dobil dosti 

informacij;delaš maksimalno na tem, da čim 

bolj pozitiven rezultat iz tega dobiš; narediš 

vse, kar je pač v nekih danih okoliščinah 

možno; poskusiš normalno živeti; pomeni, 

da tudi vsi ostali imamo koliko toliko 

normalno življenje, prilagojeno temu; ja, 

vsaki dan sva telovadili, saj se spomnite; 

najprej telovadili večkrat na dan, ker je bila 

še mala in so bile krajše vaje; še vaje, ki jih 

je morala doma delati, sva delali zjutraj, 

popoldan in zvečer; vsaki dan telovadba, 

ne; to ji je pač pripadalo; mi je bilo tudi bolj 

pomembno, da šolo dela kot pa ne vem na 

primer delovno terapijo; do neke stopnje 

smo prišli; se mi je zdelo vseeno bolj 

pomembno, da osnovno šolo naredi, ne; 

zdaj pa seveda, da še srednjo šolo spelje; se 

bomo potem spet bolj usmerili na neko 

delovno terapijo, da bo bolj samostojna, da 

se bo lahko vsaj delno sama oblekla; takrat 

si pa vzamemo čas za počitek; pa bomo 

mogoče delali na tem; je zdaj bistveno, da 

tudi tretji letnik naredi; bomo med 

počitnicami, koliko bo šlo; bo malo hodila k 

fizioterapiji; pač hodili na zasebno 

fizioterapijo, kaj pa drugega; pomaga torej 

pri fizičnih aktivnostih, pri zapisovanju 

snovi, to je bilo tako že od vsega začetka; je 

drugače tu, ko je srednja šola; dejansko ji je 

spremljevalka pomagala; je imela 

prilagoditev; smo se dogovarjali glede mize,  

zagotovo bil kje kak problem; dobro, bilo je 

parkrat par fint; kakšni ekcesi so bili; 

razredničarka je seveda takoj sklepala, da ji 

je ušlo, torej, da se je polulala in jo je na 

avtobusu začela kregati, se s povišanim 

tonom pogovarjati, dreti, ja, in jo obdolžila, 

da se je polulala pri svojih devetih, desetih 

letih; to je bilo za hčerko grozno, no; seveda 

zaradi samega izpostavljanja pred celim 

razredom; ker hčerka ni rekla nič; jo je 

učiteljica kar tako napadla pred vsemi; to se 

mi res ni zdelo primerno, ne; ni se pa nikoli 

opravičila, učiteljica mislim; ja, je zagotovo 

bilo še kaj pa se zdaj ne spomnim; ona sama 

ni nikoli nič povedala; usta so bila zaprta in 

no, gotovo; da se ni vklopila, ne; ni bil 

toliko ta problem drugačnosti kot nekih 

sposobnosti, ne; naj ne bo samo s svojo 

spremljevalko; na koncu bilo brezveze, da 

je ona tam; enostavno ni šlo; je imela 

smolo, da je v taki razred prišla; je 

enostavno niso sprejeli za svojo; tako da tu 

moram reči, da nimamo nekih lepih 

spominov na to, no, socialno vključevanje; 

lahko kar rečemo, da ni uspelo; sprejetja s 

strani družbenega okolja pač ni bilo; Bili so 

pa potem problemi, pač pri neprilagojenosti; 

tam pa je bilo mogoče treba malo več že 

nekega razmišljanja, logistike in 

sodelovanja, ne, tam pa seveda nekih 

prilagoditev ni bilo, ne; pač ni bilo 

prilagojeno; smo potem mi sami hčerko 

odpeljali, da torej ni šla na avtobus, ker je  

na dan; nekje tam od njenega tretjega, 

četrtega leta dalje pa po pol ure na dan; 

potem, ko je imela v šoli več za delat; nekje 

v tretjem, četrtem razredu sva nehali; še 

enkrat na teden ali pa na 14 dni hodila na 

fizioterapijo; na delovno terapijo sva še 

hodili; bi dejansko morala delati vsaki dan 

pa tudi po več ur; ko bo končala srednjo 

šolo; je treba to naredit, pa jutri pišejo 

nalogo, se je potrebno kaj učiti, narediti 

domačo nalogo, ne; hodili bova tako dolgo, 

koliko časa se šola, po 18. letu, ker ji to 

tako dolgo pripada; šla je na vse preglede; 

trije profili so bili, ki so jo testirali pred šolo 

in dali svoje mnenje; ona že na podlagi tega 

dobila v odločbi napisane prilagoditve; torej 

podaljšan čas, definitivno; to, kar še ima 

danes moram reči; podaljšan čas, 

spremljevalec ji pripada; najprej je sedela 

na stolu; ko so se začeli selit, veste, ko je 

bila predmetna stopnja; je z vozičkom za 

isto mizo sedela, da je šel voziček pod 

mizo; imela je 50 % podaljšanega časa; 

imela je napisanih 50 % podaljšanega časa; 

je bilo to tako, ona je sedela pa poslušala in 

gledala naokoli, spremljevalka pa je pisala; 

tista prva specialna pedagoginja, ki je bila, 

je imela hčerko zelo kratek čas; potem je 

hčerko prevzela ta gospa, ki je pravzaprav 

socialna pedagoginja; nekje na koncu 

tretjega razreda; so šli z razredom na izlet; 

se je hčerki polil sok; verjetno zaradi šoka; 

tudi če bi bilo res, kar je trdila, torej da bi se 
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Tema raziskave 
Pozitivno sporočilo (dobro 

počutje, učinkovite rešitve …) 

Negativno sporočilo (slabo, 

neugodno počutje, neučinkovite 

rešitve …) 

Nevtralno sporočilo 

Izvajanje prilagoditev 

 

kakšno mizo bo imela; temu so se najlažje 

prilagodili, najmanj problemov je bilo tu, 

ker je bilo najlažje v bistvu narediti; malo 

pohištvo predelati in je to, to; ni bila na 

vozičku prva leta; je dejansko imela nekje 

svoje mesto v razredu; držali so se 

podaljšanega časa; nihče ji ni vzel prej 

naloge; so ji pustili čas, da je dlje pisala; so 

učitelji predlagali, da bi bilo smiselno, da 

ima svoj zvezek; sama poskuša zapisovati; 

bo tudi sledila temu, kar učitelj govori; si je 

potem tudi sama pisala, kolikor je pač šlo; 

spremljevalka pa je tudi pisala  in je bilo to 

potem ok; prvič, no, ker se seveda ni  

polulala, ne, ampak se ji je razlil sok; dobro, 

da je sošolka povedala, da se je razlil sok; 

bolj primerni za reševanje takšne situacije; 

v glavnem je sošolka obrazložila, kako je 

bilo v resnici in na srečo ni bilo nobenega 

zbadanja na ta račun; ampak glede na to, da 

je s pisnim ocenjevanjem tudi šlo, potem so 

jo pisno ocenjevali; enostavno ni tako do 

živega prišlo; da je sama videla, da pač je 

drugačna; naj se hčerka vključuje; naj gre k 

svojim sošolkam tam na hodniku in se naj 

meni pa tako dalje; spremljevalka je bila v 

redu, je za njo skrbela, ji pomagala; izvajali 

so to, kar je bilo v sami odločbi noter 

napisano; so načeloma izvajali; pa se mi 

zdi, da bi se ravno s temi izleti pa 

kulturnimi dnevi na neki malo bolj spontani 

način, naravni način, da bi se otroci med 

sabo spoznali; da so potem tudi nekak hotel 

bilo to preveč komplicirano in stresno za 

spremljevalko in za hčerko; pa moram reči, 

saj je isto tudi v srednji šoli, ni nič 

drugače,se ne znajo prilagoditi; kar se pač 

teh prilagoditev glede transporta in teh 

zadev tiče, tu pa ni bilo prilagojeno; so tudi 

neki tak izlet izbrali, rafting, ne, kamor res 

ni mogla; mislim, kaj pa bo hčerka na 

raftingu; ona pa bo tam osem ur čepela in 

gledala v luft v neki gostilni, ne; pač ni bilo 

nekih prilagoditev in isto v srednji šoli; 

menda šele v sedmem razredu; njihova 

naloga je bila (smeh), tam v tisti vročini na 

soncu, ubogi reveži, sedijo na teh svojih 

vozičkih, prilepljeni gor na plastiko od 

vročine, da sedijo tam tistih pet ur in grejo 

domov; normalno, brez tega, kako bi rekla, 

da sem jaz hodila še enkrat v osnovno šolo 

(smeh), ne bi bilo nič, ne – to je jasno; kljub 

vsem prilagoditvam, je normalno bilo delo 

starša bistveno za doseganje uspeha oz. 

nekih rezultatov; brez tega ne bi bilo nič; 

verjetno niti osnovne šole ne bi naredila, to 

je jasno, ne; pomoč, ki jo je imela v šoli, je 

bila seveda daleč, daleč premalo; za hčerko 

pa je bilo to definitivno premalo; je res pri 

matematiki potrebovala nekoga zraven; še 

vedno je bilo to, kar je dobila, preveč; je 

včasih tudi en račun računala pol ure ali 

več; včasih je za kak račun potrebovala več 

kot pol ure; kar je recimo iz drugega 

razreda, da tega več ne ve; več nisva vedeli; 

nama nič ne pomaga zdaj reševanje enačbe; 

hčerka dejansko polulala, se mi pa vseeno 

zdi, da obstaja dosti več načinov, ki so 

boljši, ne; imela je napisano, da lahko tudi, 

da je lahko tudi ustno ocenjevana, ne; v 

prvem še tako ne, pa v drugem še tudi ne; 

mislim, da tudi če bi jo človek mučil, ne bi 

nič bilo, ne bi nič povedala; smo tudi imeli 

potem s psihologinjo debate, ne; je potem 

prišla tja (na hodnik), je nekaj rekla, potem 

je sošolka nekaj nazaj rekla, potem nobena 

od onih več nič ni rekla in je tudi hčerka 

bila tiho; kjer so bili pač takšni otroci; je pa 

res, da je to bilo obojestransko; ko so bili 

izleti, neki taki dnevi, torej športni dnevi; 

potem za končni izlet v osmem oz. v 

devetem razredu so pa že malo gledali; kar 

je dobro za večino in to je to, ne; kar cela 

vas (smeh); morda pri angleščini ne, to se 

tudi več točno ne spomnim; dobila pa je 

recimo le 5 računov, drugi pa so jih imeli 

10; začeli sva se učiti ali reševati neko 

enačbo; ta račun na ta način, drugega na ta 

način; dobro, delali smo domače naloge, 

govorim o matematiki;  

logopedinja je bila zunanji strokovni 

delavec, ki me je usmerjala, kam in na koga 

se naj obrnem; sem vse izven šole delala; 

ima pomoč specialnega pedagoga in učitelja 

1 uro; da jo skozi vodijo; pisanje izven 

razreda, podaljšan čas pisanja, e ... em ... 

potem povečan format testov, uporaba 

kalkulatorja; ima v odločbi zapisano, da je 

možno pisno ocenjevanje nadomestit z  
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izbrali, da je imel dvigalo pa v soline je 

lahko šla; je bilo malo bolj poskrbljeno; da 

pa bi bilo dobro, da mogoče imajo tudi oni, 

ko imajo športni dan, da imajo tudi oni 

nekaj, da se žogajo ti štirje med sabo, da ne 

stojijo samo tam ob progi in gledajo pa 

navijajo za one; je torej psihologinja 

organizirala, da so tudi oni imeli neko igro; 

dobro, mogoče za koga drugega ne; da smo 

ji načeloma pri domačem delu pomagali vsi: 

torej jaz (mama), babica, sestra, ata, vsi; pri 

ostalih predmetih ne, ker tisto je načeloma 

tako zmogla; največ vem za matematiko, 

ker sva to tudi največ delali; pri matematiki 

je ona dejansko dobila manj domače naloge 

kot drugi; si je neke stvari hitro zapomnila, 

se hitro nekaj na pamet naučila in znala pa 

tudi z veliko količino ni bilo težav; ja, 

stotiški kvadrat, kalkulator, to vse je lahko 

imela, ja; če je potem to res zdrilala in je bil 

test temu ustrezen, potem je bilo načeloma 

tako, da je šlo; drugo je še kar šlo; 

normalno, da je nisem še bolj 

obremenjevala s tem; torej, da spet v srednji 

šoli ne gara tako kot v osnovni; 

specialni pedagog ji pomaga praktično pri 

vseh testih ... pri vsem, kar se ... kar ne ve, 

kar ne zna, kar ne razume, tako da to ja, to 

še ima vedno to pomoč, ja; učitelj tisti, ki je 

takrat eno uro ji pa pomaga pri zapisih; ji 

pomaga pravzaprav urejat te zadeve vse; 

pomagajo ji med samim poukom, potem 

izven razreda, se pravi potem pri testih ji 

vedno je bilo treba iti daleč, daleč nazaj s 

snovjo; to vedno znova in znova ponavljati; 

ampak to, kar je bilo pri matematiki, to pa 

ni šlo; da bi ona sproti z neko logiko prišla 

do rezultata, ne bi šlo; trajalo je v glavnem 

ogromno časa, da sva naredili domačo 

nalogo; prostega časa popoldne ni bilo; 

kakšni referati, ki sem jih jaz delala; pa je 

bilo bore malo prostega časa; mogoče le 

petek pa sobota v nižjih razredih; sva pa 

celo soboto in nedeljo delali; Razen, ko več 

ni šlo v glavo, takrat sva potem nehali, ker 

je bilo brezveze; tako da je bilo zelo malo 

prostega časa; tako, da tu šola ni imela 

popolnoma nič; je to zelo, zelo, zelo veliko 

še teh napak; pri preizkusih znanja, ne, 

upoštevajo to, da mora biti povečano, pa da 

morajo biti večji formati črk, večji razmiki; 

preobsežni testi so; da so testi ... preveč 

skoncentrirani za tisto uro in pol; po 

vsakem testu bolj utrujena in to se ne 

upošteva; ne ocenjujejo prilagojeno njenim 

... njenemu znanju in njenim sposobnostim; 

Ne upoštevajo tega, kar je ona pravzaprav 

sposobna, ampak samo na podlagi pisnega 

ocenjevanja; tega pa sploh ne, vedno jo pred 

celotnim razredom sprašujejo; ne, se ne 

upošteva; ima zelo dolge delavnike; zelo 

velik, dolgi urnik ima;  

zaradi teh težav, ki so se stopnjevale, ne 

zmanjševale; ker on še vedno ni samostojno 

bral in ne pisal; je mogoče za te razmere, ki 

vladajo v šolstvu preblaga in bi morala biti 

ustnim; izven razreda spraševanje tudi; 

poiskale tudi psihološko pomoč izven šole; 

kot straš še vedno imam možnost, da grem 

do njene psihologinje; gre pa tudi tukaj za 

zunanjega strokovnega delavca in ne 

šolskega; pride domov, naredi obvezno 

domačo nalogo, to po navadi 

sama;pomagava ji, em ... predvsem pred 

testi; dve uri ima prostega časa; še v 

glasbeno šolo, ima še to dodatno 

obremenitev; naredi domačo nalogo; 

od drugega leta sva pri logopedinji; delali, 

sestavljali stavke, se učili govorit; sama po 

posvetu z logopedinjo vložila prošnjo za 

usmeritev; v začetku tretjega razreda; 

prošnjo oz. zahtevo za povečanje števila ur 

dodatne strokovne pomoči; se je izkazalo za 

zelo, zelo, zelo pametno; je zdaj čas 

počitnic, jaz še vedno ne dam miru; 5 ur 

pomoči specilnega pedagoga; ena ura je 

svetovalna ura; se mu omogoča, da piše 

izven razreda; da odgovarja na vprašanja; 

da se mu bo snemal, snemalo predavanje; 

da se mu bo bralo; še bolj tudi oni poglobili 

v to, da se bo znalo delat z njim; prvi trije 

razredi; zdaj naprej nadaljevalo pa ne vem, 

ker moram videt, kaj bo; on ima te 

prilagoditve podaljšanega časa; da bo več 

odgovarjal kot pa pisal; fotokopirali mu 

bodo učno gradivo; bova lahko tudi midva 

doma prebrala; tudi tam se mu bo prebralo; 

sedenje s sošolcem, ki je uspešnejši pri 

zapisovanju; se bo tudi od njega 
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pomagajo; smo začele na njeni samozavesti 

gradit; sva se sami naučili, a ko morava to 

obdelat pa naredit; se še jaz vedno lahko 

pogovorim in dobim nasvet; da to ima ona 

skozi vodilo, kar koli ji ne gre,  kar koli rabi 

pomoč, vedno dobi, da se ji razloži še 

dodatno, ne; kjer smo gradili govor; iščem 

tiste luknje, tiste zadeve, s katerimi bi lahko 

otroku pomagala; prvi trije razredi, imeli 

smo izredno srečo; ima potem tudi še nekaj 

prostega časa; je tudi ona iskala rešitve, 

tako probajmo pa dajmo še to naredit, pa to 

še naredimo, pa dajmo ga tako usmerit pa 

priklučit k sodelovanju; za učiteljico rečt, ki 

se je res, res, res zelo trudila; nova specialna 

pedagoginja na šoli se izredno trudi; kar se 

tiče prve triade moram samo pohvalo; vsak 

mesec smo imeli sestanke, vsak mesec smo 

rekli,, dajmo še to poskusit, oni so poslušali 

tisto, kar sem jaz sama opazila, jaz sem 

poslušala njih; drug z drugim sodelovali in 

mu pomagali, da je prišel on do uspešno 

zaključenega tretjega razreda; s svojo 

nadpovprečnostjo in pa s svojimi 

primanjkljaji je bil on lepo prav dober; 

pisno ga pač ne bodo obremenjevali; ustno 

bo on jim zelo veliko stvari jim povedal in 

ga na podlagi tega ga bodo tudi ocenjevali; 

mu bo verjetno že dovoljena uporaba 

računalnika; pomagali mu bodo še vedno s 

tem, da bomo čim hitreje začeli pisat; ima te 

prilagoditve strogo na najvišji stopnji; jaz, 

jaz upam, da jih bodo izvajali; so jih 

izvajali, se mu je pomagalo, 

malo bolj agresivna, da bi lahko malo več 

dosegla; piše že, ampak nečitljivo pa ne 

tako, da bi pravilno zapisal; kako pa bo to v 

realnosti, pa bomo videli; ker zelo, zelo 

počasi to vse skupaj poteka; 

no, včasih mu pozabijo dat povečan test; eni 

pač ne (pomagajo); 

no, ko so začeli s črkami in z branjem, smo 

nekak ugotovili, da mu dela probleme; 

včasih pač je problem, ne ... no, s temi testi 

je pač večni problem, ne ... ali ustno ali 

pisno, pa vseeno mora pisno, pa z branjem 

navodil, e ...; no, velikokrat mora navodila 

brat sam; na prejšnji šoli pa sem si v petem 

razredu morala prav borbat, da, da je teste 

pisal izven razreda, ne; 

fotokopiralo; greva najprej brat; najprej 

črkuje; mu rečem, kako naj zloge poveže 

oz. kako naj črke po dve ali po tri povezuje; 

narediva še nalogo; snov mu še enkrat 

preberem; poskušamo čim bolj izkoristiti 

tisti čas, ko delamo; med vikendom se 

postopek učenja ponovi; tri ure 

maksimalno; po pregledu pri zdravniku; 

sem šla k šolski psihologinji in smo se 

pogovorili o možnostih za naprej; mi je pač 

razložila o postopku pa to in smo potem 

skupaj s šolo dali tudi predlog o usmerjanju; 

na koncu četrtega razreda dobil sin odločbo; 

tri ure pomoči na teden; dela s specialno 

pedagoginjo; skupaj se kdaj tudi učita, ko je 

kaki test v šoli; piše teste dalj časa lahko, po 

dve uri; včasih piše v kabinetu pri učitelju, 

včasih v razredu, včasih pa v kaki drugi 

skupini; pomočnika za branje bi moral met; 

vse dobi povečano; včasih mu pri nalogi 

pomaga ata, včasih pa jaz; ga vozimo na ure 

pomoči v svetovalnico; 

po tem pregledu pri psihologu smo še šli so 

logopeda; nama je dala vaje in sam midva te 

vaje potem doma tudi delala; veliko sma 

delala na tem doma pa, ampak smo se 

vseeno odločili za postopek usmerjanja; 

smo dali vlogo za dodatno strokovno 

pomoč; to sem naredila skupaj s šolo; s 

šolsko psihologinjo; smo meli še pregled 

pri, e ... pedopsihiatru; tak je potem sin 

dobil odločbo; v tretjem, ne, v četrtem 

razredu, ja, 3 ure pomoči; na šoli; na  

govorilnih urah; 
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je bilo to vse; delalo se bo vse na tem, da 

mu bodo pomagali; tudi ima nekaj prostega 

časa; še vedno nekaj prostega časa; imamo 

pa tudi pri obeh tako navado, da vsaj enkrat 

na teden imata cel dan prost; se pravi, da 

jima popoldnevi vseeno potem ostajajo, da 

imata vsaj nekaj časa zase; dobro, da so mi 

malo pomagali na šoli, ne ... pa tudi ena 

mama, ko ima sin podobne težave, ne. .. No, 

ta mi je tudi dosti pomagala ... e ... tak z 

informacijami pa to; ja, se mu zdi dobro, da 

lahko piše dalj časa, ja; ona mu pomaga pri 

branju; rad gre k specialni pedagoginji, ker 

mu pomaga dosti, ne; ja, doma, doma dela 

dosti sam; eni mu na šoli dosti pomagajo; 

mu tam pomagajo pri nalogi pa učenju; 

pa se mu je pri govoru odprlo (smeh) in ga 

danes težko ustavim (smeh); sem se 

strinjala, da naj se sinu pomaga pač, koliko 

se lahko, normalno, ne; 

ja, mu kar pomagajo; ure učne pomoči mu 

veliko pomagajo, se mu učiteljica tudi 

posveti in se kar dobro razumeta pa tudi jaz 

z njo dobro sodelujem; teste po navadi piše 

v kaki drugi skupini ali pa v kakem 

kabinetu, da ma mir in čas; pomoč pri urah 

učne pomoči mu nudijo; že kaj z učiteljico 

predelata kako snov, pa mu je pol doma bolj 

lahko, da se sam potem doma uči; naloge 

dela sam; uči se sam; je že zelo samostojen 

pri tem, ne, saj je star 14 (smeh); ampak 

tudi to smo se zmenli (smeh); ja, pozitivno,  

 smo meli še sestanek s psihologinjo in z 

razredničarko; specialna pedagoginja in 

učitelji; podaljšan čas za reševanje testov; 

pomočnika za branje bi mogo met; včasih 

pa tudi prosi za pomoč pa pol kako nalogo 

skupaj rešima; snov preberema skup; pa 

potem on sam dela naprej in ga jaz 

vprašam, da malo ponovi; V nižjih razredih 

sma veliko več, e ... se učila skup; vse 

naloge sma skup pregledala;      
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komunikacija je zelo dobra; ja, 

komunikacija, torej govorno sporočanje in 

spomin; pri komunikaciji pa je res zelo 

močna; v bistvu ni bilo nič pravzaprav 

nepričakovanega, moram reči, ne; da ne bi 

kdo rekel preveč dobrega, pa se potem to ne 

bi zgodilo; zgornji del si sama obleče; 

nikoli ni prepozno; absolutno se take stvari 

naučiti, priučiti ni nikoli prepozno, tudi pri 

dvajsetih letih se ni prepozno naučiti neke 

samostojnosti; ona bo zdaj pomagala in te 

težave bodo rešene; nima smisla v nekaj 

silit; ker nekaj na silo ustvarit ne gre; z 

nekimi, ki niso bili njeni sošolci, s tistimi pa 

je takoj lahko kontakt ustvarila; hči lažje 

ustvari kontakt, dobro komunikacijo z 

nekom, kjer se počuti superiornejšo ali pa 

recimo vsaj enakovredno; takrat nima 

nobenih težav; sta v zadnjih dveh letih 

postali tako res blizu; je potem hčerka v 

nekih stvareh dejansko bila nekako 

superiornejša; sta enakovredni in sta potem 

normalno komunicirali; si je našla kak 

starejši par, ki je sedel na klopci in jima je 

razlagala stvari, se z njima pogovarjala; si je 

raje poiskala koga drugega; bilo je tako, da 

se je razumela s sošolci iz paralelke; ji je 

kar šlo; mama ne dela kaj dosti matematike 

doma, ker ima punca pač boljše prostorske 

predstave; naši hčerki veliko pomenijo 

ocene; ona je nekaj znala; torej ko ni bilo 

nobenega testa na vidiku, še ja; zdaj v 

težave s fino motoriko; s prostorskimi 

predstavami, torej z dojemanjem prostora; 

da smo vedeli, da tu normalni razvoj ne bo, 

ne; so potem starši razočarani; spodnji del 

ne gre; vedno smo v časovni stiski; kar se 

tiče rezultatov, da kasneje ni več tako 

efektivno; ne pa to, kako bi rekla, ko 

jedejansko neko zabetonirano stanje; drugi 

pač so imeli neke težave; pri hčerki pa te 

težave ne bodo rešene, so za stalno, ne; se 

mi zdi, da ji iz tega stališča ni bila 

interesantna; da je pedagoginja nekaj 

svojega furala in se sploh ni ozirala na 

učenkine potrebe; je pač dobila občutek oz. 

da je ugotovila, da je ona manj sposobna 

kot drugi; iz tega stališča mogoče tudi manj 

vredna; ne; z otroki se dejansko ni ujela; da 

je manj vredna kot drugi; pa iz stališča, da 

so oni kao boljši, ne, večvredni kot ona in ni 

bilo dejansko nekih kontaktov; se ona čuti 

manjvredno; glede na njene vse težave in 

prilagoditve; se je vase potegnila; no, na 

neki distanci sta bili; hčerka se ni odprla, 

ne; pač otrokom, ki so naokoli letali ni 

mogla parirat; pač ona ni mogla nič, ne; ko 

so enkrat te odnosi dorečeni, so 

zabetonirani, ne, potem jih nihče več ni 

mogel spremeniti; kasneje med sošolci, ko 

so stali in se pogovarjali, ni šlo; tudi tukaj 

mislim, da so vložili minimalno truda v to; 

pravzaprav je imela pri socialnih stikih 

težave s tistimi otroci, s katerimi je hodila k 

ima cerabralno paralizo; gibalna oviranost, 

motorična; pomeni, da je na vozičku, ne 

hodi, delno samostojna, potrebuje pomoč 

pri negi; ima sposobnost komunikacije; 

stvari, ki jih sliši, si hitro zapomni; zadeve, 

ki jo zanimajo, pa tudi dolgo ohrani v 

spominu; na začetku; ob rojstvu; 

izobraževalna kariera se je začela z vrtcem; 

je drugačna pot za vse; pravijo, da tisto kar 

narediš, ne vem, do petega ali sedmega leta, 

da ima tisto največji efekt; govorim o 

fizični aktivnosti; je ona iskala take otroke, 

o kateriih je potem, ne vem, tudi kakšno 

študijo lahko napisala, pa neke izvlečke ven 

potegnila; je rajši izbirala take otroke, kjer 

je bilo dosti več nekih možnosti, da je nekaj 

o tem napisala pa o nekem napredku; to 

specialno pedagoginjo je imela dekllica iz 

paralelke, ki ima krhke kosti in tam je imela 

njena mama vedno dosti za povedat; to 

mislim, da je bilo obojestransko, ne; da je 

drugačna; recimo vozička; se je pač v šoli 

izkazalo glede na učni uspeh; so pač bili 

neki štosi; na začetku pa tudi s 

spremljevalko ni bila; je bilo tako, ko je bila 

manjša; ko si manjši, mlajši je pač glavno, 

je cilj, da letaš naokoli; kar je bilo, je bilo; 

vsak je bil postavljen na svojo pozicijo, bil 

je nekako okarakteriziran in je potem to 

tako tudi ostalo; sem videla v Soči; pri 

matematiki se vidi; je treba ogromno, 

ogromno istih primerov narediti, da se to 
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srednji šoli pa tudi ni večje obremenitve 

moram reči; lažje dela kot pa v osnovni šoli; 

nekako smo ugotovili, da bi bilo za njo 

najbolj smiselno, da se ne muči; da gre na 

admministrativno šolo, ker to je za njo; je 

vedno rada nekaj na računalnik pisala pa v 

zvezke pisala; torej triletna šola, kjer je 

vsega manj; če bi se izkazalo, da ji gre, bi 

lahko se šolala naprej; so mi povedali, da ga 

več ni in da imajo ravnateljico, ki pa je v 

redu; v Kamnik v Cirius gledat, kjer je bilo 

vse ok; ostalo pa je bilo res krasno, mali 

razredi, malo učencev, vsi ti super učitelji in 

profesorji, ki so za učence tam in to radi 

delajo; so pač otroke nosili gor in dol po 

stopnicah; že prej, ko še ni bila prilagojena; 

zelo nadarjena glasbeno; zelo, zelo, zelo 

pridna punca; to jih ima praktično vsak 

tako, da sva tisto hitro odpravile; takoj 

predlagala, da gremo takoj v usmeritev; 

potem tudi začela usmerjat, kak naj delam, 

kaj naj zahtevam od nje, kak ji naj 

pomagam; je tudi taka, da zelo hitro najde 

stik s starejšim od sebe; je še vedno enaka 

njim; sva začele se dosti več pogovarjat; je 

začela malo bolj odprto govorit, pokazat 

čustva, tudi povedat, jaz sem žalostna, jaz 

imam problem zaradi tega; bom čisto 

iskreno rekla; imajo izredno bogate besedne 

zaklade, so nadpovprečno inteligentni; če si 

iznajdljiv, najdeš potem pomoč tudi zunaj 

šole; glasbeno nadarjen, umetniško nadarjen 

tako kot hčerka; vse stvari pokazal, pove ... 

pouku; ne pa s tistimi, ki so bili z njo v, 

torej z njo fizično v istem prostoru v času 

pouka; če nimaš prostorskih oz. če imaš s 

prostorom in z dojemanjem prostora težave, 

da potem to ni nič, ni znanja matematike; je 

zelo čustveno prizadeta oz. je v stiski, kadar 

ocena ni primerna vloženemu trudu ali pa 

če je celo negativna ocena, ne; je potem to 

pozabila; to je pri njej, torej matematika, to 

je ena res tako grozna šibka točka; ne delati 

nalogiki, veste; se je v osmem in devetem 

razredu bolj namučila za rezultate; ta 

preljubi ravnatelj, ki pa ga zdaj več ni, je 

rekel, da se ona ne more vpisati na to šolo, 

ker ni prilagojena, saj tudi res ni, in kaj 

potem naj narediš, če ti ravnatelj reče ne, 

ker šola ni prilagojena vozičku; in ne, ne, ne 

more prit; še vedno neprilagojena, 

nedostopna za voziček; tam pa je bila 

katastrofa od katastrofe; ampak tisti bivalni 

del pa groza od groze; tudi če bi bivalni del 

bil super, bi bila to težka kriza za njo; 

vprašanje tudi, kakšen bi bil rezultat v šoli; 

seveda druge opcije ni bilo, kot ekonomska 

šola; bila takrat edina srednja šola, ki je 

sprejemala otroke na vozičku; nam drugo 

tako ali tako ne preostane; je v bistvu to 

edina šola, ker druge ni; druge pač ni bilo; 

pravzaprav si šole nismo izbrali; 

s problemi, z dislektičnimi problemi; se je 

že začel pojavljat problem govora; težave s 

sičniki in s šumniki; je zamujala malenkost  

potem vsede; samo dril; ko so neko snov 

začeli jemat; glede na osmi in deveti razred; 

obiskuje pa zdaj srednjo ekonomsko šolo, 

kjer glavnina predmetov temelji na številih, 

torej na matematiki; ta administrativna smer 

pa je bila na trgovski šoli; potem sem ga še 

enkrat poklicala, ker sem ga dvakrat klicala; 

to za našo hčerko tako ne bi bilo, ni taki 

tipo, da bi ona šla od doma; Enim pač ni 

problem iti od doma, pač grejo; ona ni taki 

tip; smo šli pogledat, da ne bi zavrnili te 

možnosti; vem, da iz 'Sončka' jih je šlo 

ogromno na srednjo ekonomsko; je kot 

administrativna, samo pač malo nadgrajeno, 

več je vsega; razen seveda gimnazija, 

ampak to je takoj odpadlo; rokodelsko, 

nežna, v sebe zaprta deklica ... 

introvertirana, da se še tako izrazim; z 

gradnjo besede, to se pravi, začeli smo pri 

njej pri petih letih; disleksija oz. legastenija 

pa je bila diagnosticirana v četrtem razredu 

osnovne šole; opazila pa je logopedinja; je 

potem ona pač pregledala to, kar je bilo 

zapisano; začelo so se pač te tipične napake 

noter bolj pogosto pojavljat; ko so se težave 

pojavile, sem se posvetovala z logopedinjo; 

dobila s koncem četrtega razreda tri ure 

dodatne pomoči strokovne; vodena kot 

otrok z, e ... težavami branja in pisanja pa 

mislim, da ima še, e ... No ... ne bom se 

spomnila ... pozornosti; kljub temu da je 

toliko drugačna od vseh sošolcev; sem 

videla, da je nekaj narobe; zdaj tudi jaz  
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Tema raziskave 
Pozitivno sporočilo (dobro 

počutje, učinkovite rešitve …) 

Negativno sporočilo (slabo, 

neugodno počutje, neučinkovite 

rešitve …) 

Nevtralno sporočilo 

Opažanja staršev glede 

izvajanja prilagoditev 

mislim nakazal, vedel za kaj se gre, razločil; 

smo pri njem že prej začeli opazovat in bili 

pozorni; tudi doma moramo paziti, da ga 

pravilno vodiš; ampak to se vse naučiš; bila 

sem že bolj pripravljena; upala sem, da pa 

on ne bo imel teh problemov; je fant, ki ima 

strašanski besedni zaklad; zelo veliko 

angleških besed uporablja; ideje ima 

neverjetne; so res izredni otroci in se lahko 

marsikdo kaj nauči od njih; mu vedno, e ... 

pomagajo; v družbi je zelo lepo sprejet; se 

pa tudi on zelo trudi, zelo se spreminja; 

naš je priden otrok; je radoveden, dosti ga 

zanima; rad sestavlja s kockami, rad je 

zunaj v naravi; rad ima živali; dobro, da ima 

na šoli to učiteljico, ne, ko mu res pomaga; 

da je v redu učiteljica pa mu pomaga; to je 

pozitivno; pa smo se nekak zmenli, ne; 

močen je pri risanju, ustvarjanju, rad 

sestavlja razne modelčke; najbolj pa uživa v 

nogometu; rad se druži s prijatelji; včasih 

mi tudi pomaga v kuhinji; ampak je tudi to 

že dosti bolje kot je bilo; ko so nama 

pomagali pa tudi te vaje so pomagale, ko 

sem vedla vsaj malo kak naj pomagam, je 

postalo boljše; kar v redu, no; mislim, da 

mu paše, da lahko piše teste, ko mir pa da je 

sam (smeh); je dobra specialna pedagoginja 

pa tudi učitelji so pripravljeni pomagat;    

 

tudi z govorom; ko so se težave, pf ... 

pojavile, sem bila ravno pri logopedinji s 

sinom; je že prej v tretjem razredu imela 

manjše težave z branjem; najprej sem se 

ustrašila; nisem vedela ali bom zmožna to ji 

pomagat ali bom znala pomagat, kdo mi bo 

to pomagal, kdo me bo vodil skozi; od 

začetka je imel kar precej problemov; se je 

še bolj v sebe zaprla, ni, ni razumela; ona se 

je strašansko v sebe zaprla, čisto; midve 

niva imele nobenega kontakta, ni mi 

povedala, kaj je narobe; včasih pa vidim, da 

bi morala še tudi jaz več sodelovati zraven 

nje pa ji več stvari prebrat; vidim, da zdaj 

pa je to problem glede na količino snovi; ne 

uspe, e ... tisto količino snovi pravilno 

predelat; zato bolj počasna; potem 

normalno, da se ona tudi po cele 

popoldneve uči; v drugi in v tretji triadi se 

prilagoditve ne upoštevajo; v celoti oz. tako 

kot bi se morale; se niti toliko ne potrudijo, 

da bi rekli, glej, učenca imam takega pa 

takega v razredu, kaj bi bilo zdaj dobro, da 

jaz naredim; otroci so pač taki, da ne želijo 

biti izpostavljeni, ker se bojijo, da bodo kar 

koli narobe rekli; šola je po navadi preveč 

skoncetrirana in sploh ne vidijo res teh 

posameznih otrok; ne vidijo; sploh ne vejo, 

kake zaklade imajo v njih; ne znajo, ne 

znajo jih cenit; da tako ... nič ne naredijo; 

samo hvatajo krivine; 

ima močno izraženo disleksijo; ne bereva 

samostojno, ne piševa samostojno pri  

vem, kdaj ima probleme; takoj prebereš, 

kadar je kar koli narobe; s telesno držo 

pove; glede na izkušnje, ki jih imam; te 

stvari je treba naredit, treba mu je, e ... 

vlivat zaupanje; ga vprašat, ne izpostavljat; 

določen strokovni človek, em ... sploh ni 

videl stiske, ki jo je moj otrok doživljal; ne 

rabiš it bo otroka vpisat v posebno šolo; če 

se boriš za svojega otroka in če seveda imaš 

to možnost; ekstrovertiranega, živahnega, 

nabritega, popolno nasprotje hčerke; vse do 

vstopa v osnovno šolo; zgleda pri njem še 

tudi določen problem in da bo rabil dodatno 

pomoč, e ... z opismenjevanjem; zamenjevat 

črke in pa številke obračat; čisto tipična 

napaka dislektika; začelo v drugem razredu 

dosti bolj izražat; se mu je zgodila krivica; 

na teh področjih, občutljivi; to se dogaja v 

šoli; me je strokovna oseba poklicala na 

pogovor; prišlo so ene krize; vidiš, da 

pravzaprav nisi nič kriv; to se je pač samo 

tako zgodilo; ga lahko samo gledaš; jaz, jaz 

kaj takega še nisem videla; vsak normalen 

otrok v narekovajih, zdaj ni več normalen; 

nikoli ne rečejo, glej, ti si pa takšen pa 

takšen; niti doma ne damo tega vedet; 

večkrat tudi sliši, ko se jaz pogovarjam s 

kom; taki pa taki je, take pa take probleme 

ima; take težave, tu pa tu moramo mi 

drugače delat; podzavestno potem drugače 

prenese ven; on se, bom rekla, tedensko 

spremeni; neko stvar na drugačen način; 

star bo 13 let in s septembrom gre v sedmi 
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Tema raziskave 
Pozitivno sporočilo (dobro 

počutje, učinkovite rešitve …) 

Negativno sporočilo (slabo, 

neugodno počutje, neučinkovite 

rešitve …) 

Nevtralno sporočilo 

Opažanja staršev glede 

izvajanja prilagoditev 

 devetih letih starosti; bil problem govora že 

pri dveh letih; samo pač govorit ni mogel; je 

prišlo do zakasnitve govora; imel je 

probleme s sičniki in šumniki, z 

diskriminacijo in pa s črko r; skrival se je 

tudi pod mizo, ker se je čutil manj 

sposobnega; večkrat je jokal; ti otroci so 

strašansko občutljivi, če ne narediš nekaj 

prav, če doživijo krivico, če si jih po 

nepravičnem ... napačno obsodil ali kar 

koli; šola tukaj ni bila pobudnik za 

usmerjanje; kako sem si jaz drznila sina dati 

v usmeritev brez posvetovanja z njimi; s 

temi besedami; ker je občutljiva, ni 

prenesla, da bi mamica nekam šla brez nje; 

se je začela jokat zaradi tega, ker se je čutila 

ogorženo in to ta oseba strokovna ni videla; 

tega jaz ne morem pozabit; to je bilo ravno 

v zvezi s tem, kako nestrokovni smo, ne; 

kako šolski psihologi ne vidijo, e ... kaj se 

dogaja z otrokom, ki ga imajo pred sabo; so 

čisto tisto introvertirani, e ... zanemarjeni 

zelo velikokrat, zanemarjeni umsko, da se 

razumemo; starši ne vzamemo ali pa ne 

vzamejo večm časa; vem, da z mojima 

dvema moraš 24 ur na dan delat; se večkrat 

s podočnjaki, nervozno, kar se potem tudi 

odraža na tem, da ju nakregam; sem 

mogoče vzkipljiva v tistem hipu, kar pa 

sploh ne bi smela bit, ker enostavno ne 

morem, preveč ... overload pride; se je 

skrival, ker se je počutil drugačnega od njih; 

on se pa sam čuti, zaradi tega, ker je res 

toliko bister, da ve, da  

razred; v tretjem razredu; se mu zatika pri 

branju; najprej šla z njim na pregled oči; 

sem se tudi obrnila na šolsko, e ... 

svetovalno službo; se mi zdelo boljše, da bi 

sam pisal, v miru, pa da bi mu brali; sigurno 

bi imel boljše ocene; ne vem zakaj je to tak; 

zdaj se res ne spomnim; smo pol imeli neki 

sestanek; 

po pregledu pri psihologu; je bil star 3 ali 4 

leta; pomaga kaj pripravit za jest; 
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Tema raziskave 
Pozitivno sporočilo (dobro 

počutje, učinkovite rešitve …) 

Negativno sporočilo (slabo, 

neugodno počutje, neučinkovite 

rešitve …) 

Nevtralno sporočilo 

Opažanja staršev glede 

izvajanja prilagoditev 

 je pa je drugačen; on potem to akumulira 

noter v sebi; ker tudi, bom rekla okolica, ne, 

naredi iz takega otroka potem ... dosti 

hitreje morata odrast; na žalost; kar je pač ta 

napaka; drugačnost otroka do take stvari 

pripelje; 

ima pač določene težave; pri branju in 

pisanju; je dislektik; tudi težave so na 

področju koncentracije; smo težave opazili 

kar sami; sem opazila, da mu branje ne gre 

tekoče; nisem vedla, kak naj pomagam; se 

takrat težje skoncentrira; vsaj nekaj, da bi 

mu pomagali brat pri testu; mu je učiteljica 

v razredu rekla, da je švinglal pa zato pisal 

4; ja, to ni bilo v redu; pa tudi sin je bil 

jezen, ne; pa se ni hotel učit angleščine; 

težave pa ima pri učenju in pri govoru; je 

imel probleme z govorom; s črko r pa z 

vrstnim redom črk v besedi; včasih je tudi 

zamenjal pomen kake besede z drugo 

besedo; nisem vedla, kak bo to z govorom; 

prvo pa seveda me je blo strah, ker nisem 

vedla kaj in kak naj nardim;      

  

 

Opažanja 

učencev/dijakov glede 

izvajanja prilagoditev 

olajšal samo učenje; vse potem tudi lažje; 

jih bo treba rešit oz. učenje olajšat; mame 

ne gledajo drugače kot v osnovni šoli; v 

osnovni šoli je to razumljivo; mi najbolje 

leži slovenščina in predvsem tisti predmeti, 

ki vključujejo čim manj računanja in čim 

manj nekih številskih oz. prostorskih 

predstav; v srednji šoli pa smo res omenili 

tiste bistvene stvari, manj podatkov, manj 

težje učim; bo to šlo težje; računanje mi gre 

težje; težje si stvari predstavljam; imam tudi 

v bistvu določene težave pri učenju; se torej 

težje učim; težave so; še niso razumeli in 

dojeli in se mi je pač zdelo, da nisem 

najbolje sprejeta v razredu; če me nekdo sili 

v nekaj, da to ne bo v redu; sama težje 

tipkam; potrebujem zelo veliko časa za 

tipkanje; to so tiste stvari, ki bi jih  

sem na vozičku; imama cerebralno paralizo; 

je pač potrebna pomoč specialnega 

pedagoga; v osnovni šoli še vseeno učenci 

tega tako ne razumejo; 

rabim zraven dosti razlage, pa recimo kake 

primere zraven; mogoče zaradi moje 

operacije srca in koncentracije; ko smo 

začeli z besedilnimi nalogami; ko smo 

začeli računat; ja, v četrtem razredu sem 
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Tema raziskave 
Pozitivno sporočilo (dobro 

počutje, učinkovite rešitve …) 

Negativno sporočilo (slabo, 

neugodno počutje, neučinkovite 

rešitve …) 

Nevtralno sporočilo 

Opažanja 

učencev/dijakov glede 

izvajanja prilagoditev 

obsežno, lažje razumljivo in dojemljivo in 

lažje se je za učiti na splošno; 

zelo dobro mi gre recimo pri strokovnih 

predmetih; uspešna sem na različnih, kar na 

dosti področjih sem uspešna; pri prodaji 

blaga sem uspešna; je bilo v redu; s sošolci 

je bilo tudi v redu; sem imela kar dosti 

prijateljev pa smo skupaj hodili ven, sem 

imela kar dosti prijateljev, ja; skupaj smo si 

pomagali, če kdo ni česa razumel, smo si 

razložili; eni so malo boljše znali, eni malo 

manj; je pa lažje v srednji šoli; 

izpostavila kot negativne; recimo zgodovina 

ali geografija v osnovni šoli, v glavnem je 

snov enostavno preobsežna, prevelika 

količina podatkov; recimo malo manj dobro 

mi gre matematika in tuji jeziki; težave pa 

imam pri matematiki; včasih težje razumem 

snov; rabim dosti časa, da snov dojamem; 

neke naloge, e ... recimo tudi bolj težko 

rešim; težko se skoncentriram pač; s tem 

imam probleme; tu imam precej težav, pri 

besedilnih nalogah; opazila, da mi ne gre, 

mislim, da mi to ne leži tako dobro; 

 

opazila težave; ravno ta operacija na srcu; iz 

zdravstvenih razlogov; smo se družili tudi 

izven šolskega časa; 

Zadovoljstvo staršev 

glede izvajanja 

prilagoditev 

mi smo že od vsega začetka vedeli, kakšna 

bo ta pot; tudi v razvojnem vrtcu so bili v 

redu vsi; je to nekako, kako bi rekla, je to 

postopoma šlo; počasi si se v bistvu s tem 

soočal in sprijaznil; sprejmeš to normalno, 

seveda, ker ti drugo tudi ne preostane; 

sprejmeš že to takoj, ne, ker ti drugo 

pravzaprav ne preostane; se s tem 

sprijazniš, da pač normalno to ne bo, ne; 

tega si nisem želela vzeti, ker potrebuješ 

neki ventil in potem pač skleneš neki 

kompromis; to je bilo v redu; to so ji šli na 

roko; to ni bil problem; generalno gledano, 

je b ilo pa v redu, no; je bila šola, ki je 

imela občutek za to in je bila pripravljena 

na gibalno ovirane učence; generalno 

gledano, je bila v redu, no; sem bila 

pravzaprav vesela, da je bila pri tej; midve s 

hčerko pa sva bili s socialno pedagoginjo 

zelo zadovoljni; no, tu so ji maksimalno 

ja, normalno, najprej šok, ne; pač ni vse v 

redu; seveda je normalno, to bil neki šok; da 

se s tem sprijazniš, traja dolgo, ne; lahko 

tudi več let; traja pa seveda več let, da to 

nekako sprejmeš; v glavnem niso bili 

zadovoljni z njo; včasih kaki taki čudni 

izpad; je bila hči razburjena; čeprav bom 

rekla pri testih, da ne tako, kot si mi želimo, 

ne tako kot bi ji pravzaprav morali; to 

ocenjevanje ni tako, kot bi moralo bit; kar 

ni prav; starš se mora skozi borit; skozi 

mora gledati, da je ja vse vzeto noter, skozi 

se moraš izobraževat, kar pa imam občutek, 

da se učitelji ne; to, to mene strašansko moti 

in vidim, da bi se moralo na tem področju 

zelo, zelo, zelo, zelo veliko spremenit; 

oba dva z disleksijo, uživamo, 'juhu!', da se 

lahko borimo naprej; kaj sem naredila 

narobe, da sta ravno oba dva dislektika; kar  

to je bila pač prva stvar, ne; časa si imel, 

koliko si ga imel, v službo hodiš; se zdaj to 

točno več ne spomnim, kaj je bilo; se bi ona 

bolj spomnila, kaj točno je to bilo, ker sem 

jaz podrobnosti že pozabila; ko smo dobili 

odločbo od ministrstva; ti pomagajo tako 

specialni pedagogi, logopedi;  

joj! Moram razmislit...; 
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Tema raziskave 
Pozitivno sporočilo (dobro 

počutje, učinkovite rešitve …) 

Negativno sporočilo (slabo, 

neugodno počutje, neučinkovite 

rešitve …) 

Nevtralno sporočilo 

Zadovoljstvo staršev 

glede izvajanja 

prilagoditev 

pomagali, mislim, bolj ji ne bi mogli 

pomagat, samo nalogo bi še lahko rešili 

(smeh); da je bila za hčerko prava odločitev, 

da je končala redno osnovno šolo in zdaj še 

srednjo;  

sem imela res zelo, zelo veliko podporo pri 

logopedinji; ona mi je res, res stala ob 

strani; na šoli bila tudi zelo v redu specialna 

pedagoginja, ki nam je tudi zelo veliko 

pomagala; dobiš neki tim ljudi od zadaj ... 

je pa vseeno v redu, da se obrneš ven izven 

šole;  

se pa potem naprej dogaja, to je pa ... 

(zamah z rokami) ... črta; ne morem reči, da 

je zdaj to čisto vse to tako vodeno, ne; oba 

dva pa sta žal prehitro odrasla, zaradi teh 

težav; on pa ima le hujšo obliko; 

ni bilo ravno lahko, pa še zdaj ni (smeh); 

sem se kr ustrašila, ja; nisem vedla, kak naj 

pomagam; bi lahko blo malo boljše, ne 

(smeh); ne zdi se mi v redu, ko mora test 

pisat v veliki skupini; enkrat sem bla res 

jezna; ja, to sem bla jezna, ja; 

odkrito povedano me je blo kar malo strah; 

smo meli nekaj težav na prejšnji šoli; 
 

 

Zadovoljstvo 

učencev/dijakov glede 

izvajanja prilagoditev 

do tretjega razreda je bilo še v redu; to se mi 

nekako zdi povsem normalno in logično; 

individualno sigurno bolje, ker sem bolj 

sproščena; ni drugih, ki bi delali nemir; se 

lahko res zberem in skoncentriram; so do 

sedaj prilagoditve boljše kot v osnovni šoli; 

odnos je do mene drugačen, vsi me 

sprejemajo; kar se pa samih prilagoditev 

tiče, sem zaenkrat zadovoljna; bolje je 

ravno to, kar sem prej rekla, da je odnos 

boljši; 

ko je treba kje kakšne izdelke naredit, pri 

praktičnih stvareh sem uspešna; sem pač 

sprejela, da to pač tako je; nisem se zdaj 

nekaj sekirala, joj, zakaj ne morem biti 

boljša pa to, ne; sprejela sem; ja, se mi je 

zdelo v redu; sem bila bolj uspešna zaradi 

tega; smo se našli in skupaj končali 

osnovno šolo; to je bilo v redu; 

se mi je zdelo, da me razred ni več tako 

sprejemal oz. je na mene drugače gledal, 

ker sem pač na vozičku; mi ni bilo ravno 

prijetno; ni bilo včasih vedno tišine; se 

nisem mogla zbrat, skoncetrirat; se mi ni 

zdelo pošteno; 

sem se pač vključila v družbo, ko mi je bilo 

do tega; z nekaterimi sošolci se družiš, ker 

se ujameš bolje, z nekaterimi pa manj; me 

samo učitelj posluša; je profesorica pozabila 

dati navodila prej, da bi jaz imela dovolj 

časa in vse natipkala sama; sem na vozičku; 

sem pač vedela, da sem pač po svoje, da 

imam pač svoje razloge; 
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Tema raziskave 
Pozitivno sporočilo (dobro 

počutje, učinkovite rešitve …) 

Negativno sporočilo (slabo, 

neugodno počutje, neučinkovite 

rešitve …) 

Nevtralno sporočilo 

Predlogi staršev glede 

izvajanja prilagoditev 

ne morem reči, da bi imela še več strokovne 

pomoči, da bi ji bilo lažje; jim sicer 

omogočiš, da neko normalno osnovno šolo 

končajo pa grejo naprej na srednjo šolo in 

študirat, če gre;  

bolj kvalitetna komunikacija s starši; 

dodatna izobraževanja delavcev, ki delajo s 

temi otroki; ampak se ga označi kot otroka, 

ki je enakovreden vsem ostalim;  

jaz sem tista, ki največ stvari vem, ki se tudi 

najbolj z zunanjimi strokovnimi osebami 

pogovarjam pa sodelujem, pa, pa vem, kje 

so tiste zadeve; če bodo to naredili, potem 

bodo že nekaj zmagali za naprej; 

mogoče, da bi jih več razumelo težave pa da 

bi sinu bolj pomagali  ... e... pri testih sploh, 

ne ... da bi lažje rešil pa napisal 

sama v bistvu neke rešitve tu ne vidim; so 

še vedno neke bele ali pa črne vrane, kakor 

koli že; po drugi strani pa so vedno, no 

izstopajo, ne; tu še sama ne vem, kaj pa bi 

bilo tisto ta pravo;  

morali bi dosti več pomagat, no; če že to 

nudijo, potem bi morali se učitelji 

izobraževat; naj se ne izgovarjajo na učni 

sistem; ker to niso izgovori; ne da ga, bom 

rekla, označijo tako kot se označi teleta s 

tisto številko; če šola to omogoča, dajte se 

vi izobrazit, ne pa da sam omogočajo pa 

denar vlečejo; 

ali je smiselno, da se vključujejo v redne 

programe; tako da je tako kot pravijo - bolje 

biti prvi v vasi kot pa zadnji v mestu, ne; 

veste, ali ja integracija ali ne integracija; 

kako se bo razpletlo pa še bomo videli 

(smeh); 

prvi korak definitivno poklicat starša, 

vprašat na kak način mu lahko pomagaš; 

poučit se o tej napaki ali o tem ... bom rekla 

o tej, ne vem, disleksiji ali kar koli, se pravi, 

o tej hibi, ki jo otrok ima; kaj je treba 

naredit; kako je treba pomagat; kake 

prilagoditve rabi otrok; na kakšen način naj 

komuniciram z njim; najprej starša vprašat, 

ker starš pozna najbolj otroka; okrogle mize 

delat; starši povedat, kaj vidijo, kje so 

problemi; starš na koncu že rata ali logoped 

ali specialni pedagog ali karkoli; otroka s 

posebnimi potrebami, daj prilagodi se mu in 

mu vsaj poskušaj pomagat; popolnoma vsi 

učitelji, če imajo v razredu otroka  

s posebnimi potrebami; ima določene 

primanjkljaje, s katerimi mu boš pomagal 

ali pa ne; ni, ni, tu nimajo kaj; 

normalno, kontakt z mano; morajo se 

izobraževat; to je vse, kar morajo naredit; to 

je največ;  

Več pogovora s starši; več poslušanja 

staršev; Se mi vseeno zdi, da starši svoje 

otroke poznamo in e... bi nas lahko kdaj pa 

kdaj bolj vključli v pomoč pa bolj poslušat 

(smeh); 
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Tema raziskave 
Pozitivno sporočilo (dobro 

počutje, učinkovite rešitve …) 

Negativno sporočilo (slabo, 

neugodno počutje, neučinkovite 

rešitve …) 

Nevtralno sporočilo 

Predlogi 

učencev/dijakov glede 

izvajanja prilagoditev 

ja, absolutno. Več pogovora; da bi se malo 

bolj učila, malo bolj bi probala razmišljat, 

da bi se probala malo bolj poglobit v 

naloge; pa saj je v redu; tako kot je, je v 

redu; zdaj v srednji šoli; 

  



Diplomsko delo – Špela Šeško  

  

74 

 

 

5.2 Povzetek izjav 

5.2.1 Izvajanje prilagoditev 

 

Starši in učenci oz. dijaki so v splošnem zadovoljni z zagotavljanjem in izvajanjem 

prilagoditev.  

 

V določenih primerih še prihaja do nesporazumov in konfliktnih situacij med starši in 

strokovnimi delavci, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni proces. Po mnenju staršev je 

vzrok v nerazumevanju otrokovih specifičnih potreb, v nezadostnem znanju o specifiki 

motnje in/ali primanjkljaja, v neprimerni stopnji aktivnosti nekaterih strokovnih delavcev in 

predvsem v neprimerni oz. neustrezni komunikaciji. 

 

Učenci oz. dijaki so mnenja, da je zagotavljanje in izvajanje prilagoditev v srednji šoli bolj 

učinkovito in bolj primerno kot v času osnovnošolskega izobraževanja. 

 

5.2.2 Opažanja staršev in učencev oz. dijakov glede izvajanja prilagoditev 

 

Starši in učenci oz. dijaki opažajo, da je za uspešno izobraževanje, poleg dodatne strokovne in 

učne pomoči ter vseh prilagoditev, potrebno še veliko dodatnega dela izven šolskega okolja. 

Menijo, da je potrebna zelo dobra organiziranost domačega dela, primerna časovna 

razporeditev aktivnosti (tako šolskih kot prostočasnih), veliko truda in energije ter predvsem 

visoka stopnja sodelovanja in aktivacija staršev, da je vzgojno-izobraževalni proces uspešen. 

 

5.2.3 Zadovoljstvo staršev in učencev oz. dijakov glede izvajanja prilagoditev 

 

Starši in učenci oz. dijaki so zadovoljni z zagotavljanjem in izvajanjem prilagoditev v prvi 

triadi devetletne osnovne šole. Starši so mnenja, da se o izvajanju in upoštevanju prilagoditev 

v višjih razredih devetletne osnovne šole težje dogovarjajo z delavci šole, ki so vključeni v 

vzgojno-izobraževalni proces njihovih otrok. So mnenja, da se morajo za otrokove pravice 

vedno znova boriti.  

 

5.2.4 Predlogi staršev in učencev oz. dijakov glede izvajanja prilagoditev 

 

Starši si želijo več in bolj kvalitetno komunikacijo. Želijo imeti redne stike z delavci šole, ki 

so vključeni v vzgojno-izobraževalni proces njihovih otrok. Predlagajo dodatna izobraževanja 

tako za starše kot za delavce šole, več okroglih miz in timskih sestankov. Tako starši kot 

učenci oz. dijaki želijo biti slišani in upoštevani.  
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5.3 Interpretacija podatkov 

 

Pogostost pojavljanja izjav (povzeto iz razpredelnice Sporočila celotne izjave) 

 

Tema raziskave 
Pozitivno 

sporočilo 

Negativno 

sporočilo 

Nevtralno 

sporočilo 

Izvajanje prilagoditev največ najmanj  

Opažanja staršev glede izvajanja 

prilagoditev 
najmanj največ  

Opažanja učencev/dijakov glede 

izvajanja prilagoditev 
enako enako najmanj 

Zadovoljstvo staršev  največ najmanj 

Zadovoljstvo učencev/dijakov največ najmanj  

Predlogi staršev  najmanj največ 

Predlogi učencev največ / / 

 

Pregled  razpredelnice s celotnimi izjavami intervjuvancev nam pokaže, da je pri temi 

izvajanja prilagoditev največ izjav s pozitivnim sporočilom. Sledijo jim nevtralna sporočila 

celotne izjave, najmanj pa je negativnih sporočil celotnih izjav intervjuvancev. 

 

Pri temi raziskave, ki se nanaša na opažanja staršev glede izvajanja prilagoditev, je največ 

negativnih sporočil celotne izjave, sledijo jim nevtralna sporočila, najmanj je pozitivnih 

sporočil celotne izjave. 

 

Pri opažanjih  učencev/dijakov glede izvajanja prilagoditev je najmanj nevtralnih sporočil 

celotne izjave, pozitivna in negativna sporočila se pojavljajo enako pogosto. 

 

Pri zadovoljstvu staršev glede izvajanja prilagoditev so najbolj pogosta negativna sporočila 

celotne izjave, sledijo jim pozitivna, najmanj je nevtralnih sporočil celotne izjave. 

 

Pri zadovoljstvu učencev/dijakov glede izvajanja prilagoditev je pogostost izjav nasprotna 

pogostosti izjav pri zadovoljstvu staršev. Učenci/dijaki so navedli največ pozitivnih sporočil 

celotnih izjav, najmanj pa negativnih. 

 

Pri predlogih staršev glede izvajanja prilagoditev je največ nevtralnih sporočil celotne izjave, 

sledijo jim pozitivna, najmanj je negativnih sporočil celotne izjave. 

 

Učenci/dijaki so pri predlogih glede izvajanja prilagoditev najbolj pogosto navedli pozitivna 

sporočila celotne izjave, ni bilo negativnih in nevtralnih sporočil celotne izjave. 
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5.4 Sklepi 

 

Najmanj problematične so prilagoditve prostora, torej prilagajanje oz. preoblikovanje 

pohištva, sedenje v bližini učitelja, sedenje ob učno uspešnejšem sošolcu. 

 

Prilagoditev podaljšanega časa pri pisnem preverjanju in ocenjevanju znanja se upošteva in se 

v splošnem izvaja.  

 

Večina učencev s posebnimi potrebami sme ob pisnem preverjanju in ocenjevanju znanja 

uporabljati različne pripomočke: dovoljena uporaba kalkulatorja, zapisane formule na listih, 

stotiški kvadrat. 

 

Med samimi učnim procesom in v času pouka je nekaterim učencem s posebnimi potrebami 

dovoljena uporaba računalnika in zvočnega snemalnika ter fotokopiranje učnih zapiskov. 

 

Gibalno oviranim učencem je dodeljen spremljevalec, ki jim pomaga pri fizičnih opravilih 

(stranišče, menjavanje prostorov oz. razredov, prehranjevanje ...) in pri zapisovanju učne 

snovi. 

 

Prilagoditev pisnega preverjanja in ocenjevanja znanja individualno, izven razreda, se 

upošteva in se v splošnem izvaja. V nekaterih primerih so učenci s posebnimi potrebami 

premeščeni v skupino z drugimi učenci s posebnimi potrebami in v tej skupini opravijo pisno 

preverjanje in ocenjevanje znanja. 

 

Vloga in naloge pomočnika pri pisnem preverjanju in ocenjevanju znanja niso zadostno 

definirane. V nekaterih primerih se dogaja, da učencem, ki imajo dodeljenega pomočnika za 

branje navodil, pomočnik navodil in besedil v preizkusih znanja ne prebere. 

 

Pisno preverjanje in ocenjevanje znanja se v nekaterih primerih ne natisne v povečanem 

formatu, oblikovno niso natisnjene ustrezne črke, neustrezna velikost črk in neustrezni 

razmiki med posameznimi črkami. 

 

Prilagoditev individualnega ustnega ocenjevanja znanja izven razreda se ne upošteva in se v 

splošnem ne izvaja. Posledica je izpostavljanje učencev s posebnimi potrebami pred celotnim 

razredom. 

 

Starši in učenci s posebnimi potrebami so prepričani, da v individualni situaciji pisnega in 

ustnega ocenjevanja dosegajo boljše rezultate, so bolj uspešni. 

 

Učenci s posebnimi potrebami, ki so v času osnovnošolskega izobraževanja imeli 

zagotovljene določene prilagoditve, so mnenja, da so prilagoditve v srednji šoli bolje in 

kvalitetnejše izvedene. Prav tako so mnenja, da je izobraževanje na srednji šoli, v primerjavi z 

izobraževanjem v osnovni šoli, lažje (manj obsežna in manj zahtevna učna snov, manjša 

količina domačih nalog). Menijo, da je komunikacija med profesorji in dijaki temeljitejša in 

bolj kvalitetna kot komunikacija med učitelji in učenci na osnovni šoli. 
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Starši in učenci s posebnimi potrebami so mnenja, da so domače naloge v osnovni šoli 

preobsežne. 

 

Uporabniki, tako starši kot učenci, so mnenja, da je učna pomoč oz. dodatna strokovna 

pomoč, ki jim jo nudijo v osnovni šoli, koristna. Hkrati so tudi mnenja, da je za doseganje 

dobrih rezultatov in šolskega uspeha ta pomoč premalo obsežna. Potrebno je veliko dodatnega 

domačega dela, posledica je seveda pomanjkanje ali odsotnost prostega časa. 

 

Starši in učenci s posebnimi potrebami so v splošnem zadovoljni z delom nekaterih šolskih 

strokovnih delavcev (specialni pedagogi, spremljevalci). 

 

Starši so dobro informirani s strani zunanjih strokovnih institucij (zdravstveni domovi, Center 

za otroke z motnjami v razvoju, Center za sluh in govor, svetovalni centri ...), kjer jim nudijo 

dodatno pomoč, svetovanje in informacije. 

 

Za doseganje dobrih rezultatov in za učenčevo uspešnost je ključna aktivnost, pomoč, 

sodelovanje staršev!  

 

V splošnem so starši in učenci s posebnimi potrebami energijsko izčrpani. 

 

V splošnem se prilagoditve, ki so zapisane v odločbi o usmerjanju, upoštevajo, manj se 

upoštevajo dodatno zapisane prilagoditve v individualiziranih programih učencev s posebnimi 

potrebami. 

 

Za gibalno ovirane učence so v splošnem slabo prilagojeni športni dnevi, kulturni dnevi, izleti 

... (neustrezen izbor aktivnosti, neustrezen transport, neprimerne oz. nedostopne lokacije ...). 

 

Raziskava je v v polovici primerov pokazala, da je bila za učence s posebnimi potrebami 

socialna integracija v osnovni šoli neuspešna.  

 

V splošnem so tako starši kot otroci s posebnimi potrebami zadovoljni s postopki usmerjanja, 

s poučevanjem in z izvajanjem prilagoditev v prvi triadi osnovne šole. 

 

Pri učencih s posebnimi potrebami, ki so vključeni v program osnovnošolskega izobraževanja 

z dodatno strokovno pomočjo, starši opažajo občutenja drugačnosti in posledično 

manjvrednosti. 

 

Starši ob spoznanju, da je njihov otrok drugačen, občutijo psihično, čustveno stisko, so v 

stanju šoka, čutijo strah, jezo in krivdo. 

 

Starši učencev s posebnimi potrebami opisujejo osnovnošolsko izobraževanje, komunikacijo 

in sodelovanje s šolskimi strokovnim delavci kot borbo. V splošnem so mnenja, da se šolski 

delavci ne trudijo dovolj in da so nezadostno izobraženi glede specifičnih potreb učencev, da 

niso ustrezno strokovno usposobljeni. 

 

Starši in učenci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne programe osnovnošolskega 

izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, si želijo boljšo, 

temeljitejšo, bolj ustrezno in uspešno komunikacijo med njimi kot uporabniki in strokovnimi 
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delavci kot izvajalci učne pomoči. Predlagajo dodatna izobraževanja za delavce, okrogle mize 

na tematiko učne pomoči in predvsem večje upoštevanje staršev in njihovih predlogov, saj so 

mnenja, da starši svoje otroke najbolje poznajo. 

 

5.5 Lastno mnenje 

 

Z opravljeno raziskavo in s kvalitativno besedno analizo mnenj staršev in učencev oz. dijakov 

smo zastavljene cilje raziskali in dosegli.  

 

Intervjuvanci so v sproščenem okolju povedali veliko informacij o problematiki zagotavljanja 

in ustreznega izvajanja prilagoditev. V raziskavi je zbranih veliko podatkov o tem, kje in 

kakšne težave opažajo pri izvajanju prilagoditev tako starši kot učenci/dijaki, ki so vključeni v 

redne izobraževalne programe z enakovrednim izobrazbenim standardom. 

 

Intervjuvanci so podali konstruktivne predloge za razreševanje problematike zagotavljanja in 

ustreznega izvajanja prilagoditev v rednih osnovnih šolah. 

 

Z opravljeno raziskavo sem zadovoljna, saj menim, da smo v raziskavi pridobili veliko 

podatkov glede izvajanja prilagoditev, o dogajanju v rednih izobraževalnih programih s 

prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, o tem, kako čutijo, dojemajo in 

razumejo zagotavljanje ter izvajanje prilagoditev starši in učenci oz. dijaki. 

 

Raziskava je potrdila, da so ponujene prilagoditve v veliko primerih, neustrezne oz. je 

izvajanje prilagoditev neustrezno. Posledica tega je, da so nezadovoljni učenci oz. dijaki in 

njihovi starši.  

 

 

6 Nadaljnje raziskave 

 

V primeru nadaljevanja raziskave bi vključila še več staršev in učencev, ki so vključeni v 

redne programe osnovnošolskega izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in z dodatno 

strokovno pomočjo. Želela bi zbrati vsaj še 10 intervjujev s starši, 10 intervjujev z učenci iz 

različnih slovenskih geografskih regij. Prav tako bi v nadaljnjo raziskavo vključila šolske 

strokovne delavce (učitelje razrednega pouka, učitelje predmetnega pouka, specialne 

pedagoge, socialne pedagoge, psihologe), ki so vključeni v proces vzgoje in izobraževanja na 

rednih osnovnih šolah, da bi razložili svoje poglede na problematiko zagotavljanja in 

izvajanja prilagoditev.   
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SOGLASJE 

za uporabo pridobljenih podatkov v raziskovalne namene in  

objavo intervjuja v diplomskem delu z naslovom  

MNENJE STARŠEV IN OTROK O IZVAJANJU PRILAGODITEV 

OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA 

 

 

 

Podpisani, IME in PRIIMEK, dovoljujem uporabo pridobljenih podatkov v raziskovalne 

namene in objavo intervjuja z dne, DATUM, v diplomskem delu Mnenje staršev in otrok o 

izvajanju prilagoditev osnovnošolskega izobraževanja, avtorice Špele Šeško. 

 

Strinjam se z zvočnim snemanjem intervjuja in s shranjevanjem zvočnega posnetka do 12 

mesecev od datuma intervjuja. 

 

Avtorica diplomskega dela, Špela Šeško, se s podpisom zavezuje k varovanju osebnih 

podatkov in zagotavlja popolno anonimnost pri uporabi pridobljenih podatkov v raziskovalne 

namene in pri objavi intervjuja v pisni obliki v diplomskem delu z naslovom Mnenje staršev 

in otrok o izvajanju prilagoditev osnovnošolskega izobraževanja. 

 

 

 

 

 

Podpis intervjuvanca Podpis avtorice 

IME in PRIIMEK Špela Šeško 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

 

 

 

 

KRAJ, DATUM 

 

 


