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POVZETEK 

 

Izhodišče za diplomsko delo je zaznavanje timskega dela pri delu z otroki s posebnimi 

potrebami v redni osnovni šoli z vidika ravnatelja in strokovne skupine. 

Diplomsko delo v teoretičnem delu opredeli pojma integracija in inkluzija, predstavi 

zakonska izhodišča za otroke s posebnimi potrebami in petstopenjski model pomoči 

učencem z učnimi težavami v redni osnovni šoli ter zakonitosti timskega dela. Petstopenjski 

model pomoči otrokom z učnimi težavami omogoči dodatno skrb in pomoč pri učnem delu. 

Model v petih korakih predvideva intenzivno pomoč pri pouku, podaljšanem bivanju in 

dopolnilnem pouku, vključitev strokovnjakov šolske svetovalne službe, individualno in 

skupinsko pomoč, vključitev strokovnjakov zunanjih inštitucij ter usmeritev otroka v 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Ko je otrok usmerjen, se 

imenuje strokovna skupina, ki jo sestavljajo razrednik, predstavnik šolske svetovalne službe 

in strokovni delavci, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč. Skozi vseh pet korakov modela 

pa je ključnega pomena timsko sodelovanje, zato v teoretičnih izhodiščih predstavimo vrste, 

vloge, velikost tima ter komunikacijo med člani tima. 

V empiričnem delu diplomskega dela raziskujemo, kako zaznavajo timsko delo člani 

strokovne skupine za otroke s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli in ravnatelj, ki 

strokovno skupino imenuje. 

Podatke smo zbirali s pomočjo anketnega vprašalnika in jih obdelali s statističnima 

programoma SPSS in Microsoft Excel. V anketi je sodelovalo 125 anketirancev, od tega 19 

ravnateljev, 36 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, 3 predmetni učitelji, 25 

razrednikov in 9 razrednih učiteljev, ki poučujejo otroke s posebnimi potrebami ter 43 

svetovalnih delavcev. 

Ugotovili smo, da skoraj polovica strokovnih delavcev pojmuje timsko delo kot skupno 

oblikovanje ciljev in skupno doseganje teh ciljev. Menijo, da imajo največjo vlogo pri 

sodelovanju v strokovnem timu in pri delu s starši. Raziskava je pokazala, da kot zelo 

pogosto aktivnost v timu anketiranci navajajo sprejemanje mnenja ostalih članov, izražanje 

lastnega mnenja, vprašanj in nesoglasij ter dobro razumevanje članov. Ugotovili smo, da so 

največje prednosti timskega dela različni pogledi na otroka s posebnimi potrebami, več idej 

za reševanje problemov ter v izmenjavi znanja, izkušenj, idej in informacij pri delu z otroki 

s posebnimi potrebami. Kot ovire so najpogosteje izpostavili pomanjkanje časa in časovno 

usklajevanje med člani ter težave z načrtovanjem timskih srečanj. Večkrat izpostavljena 

ovira je bila tudi nepripravljenost za sodelovanje članov in staršev ter nezainteresiranost za 
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skupno delo. Težave, ki se pogosto pojavljajo pri delu, so težave z načrtovanjem jasnih 

ciljev, upoštevanje dogovorjenih prilagoditev in nepoznavanje vlog in neopravljanje 

dogovorjenih nalog. Kot strategije za reševanje težav so bile največkrat navedene: pogovor, 

možnost izobraževanja strokovnih delavcev in staršev ter možnost prilagajanja terminov 

članom. Ugotovili smo, da velik delež članov strokovne skupine meni, da je dovolj 

kompetenten za delo z otroki s posebnimi potrebami, pri delu se obrnejo po nasvete k drugim 

strokovnjakom, potrebna znanja pa pridobivajo sproti. Glede kompetentnosti za timsko delo 

smo ugotovili, da skoraj polovica anketirancev meni, da so dobro opremljeni z znanjem in s 

spretnostmi za timsko delo. 

 

KLJUČNE BESEDE: otroci s posebnimi potrebami, strokovna skupina, timsko delo, 

prednosti timskega dela, ovire timskega dela 
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PRINCIPLE'S AND EXPERT TEAM'S PERCEPTION OF 

TEAMWORK WITH CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN 

ELEMENTARY SCHOOL 

 

ABSTRACT 

 

The basis of this final thesis is principle's and expert team's perception of teamwork with 

children with special needs in elementary school. 

In theoretical part we define the terms integration and inclusion. Furthermore, we present 

the legal basis for work with children with special needs and describe the 5-stage model of 

help for children with special needs. We also describe principles of teamwork. The 5-stage 

model of help anticipates intensive aid in class and afternoon class, social worker inclusion, 

individual and group support, external expert support and childs participation in adjusted 

program and additional support. When child is directed, group of experts is named, including 

class teacher, social worker, and professionals who are executing additional support. All five 

stages of the model require teamwork therefore in theoretical part we present types and roles 

in the team, size of the team and communication between the team members.  

In the empirical part of this thesis we researched how members of the team and principle, 

who names them, perceive teamwork. 

The data was gathered with survey and was analysed with statistical software SPSS and 

Microsoft Excel. Survey was completed by 125 individuals, out of which 19 were 

headmasters, 36 special education and rehabilitation teachers, 25 class teachers, 3 subject 

teachers and 9 teachers who teach class with special needs child. Lastly 43 social workers 

were included.  

We discovered that almost half of surveyed people define team work as formation and 

achievement of common group goals. Most of asked individuals report discussion as most 

common activity in the group. We discovered that most common benefits of teamwork are 

mixtude of oppinions and views on the child in question. Most ideas come to the table as 

well as knowledge and experience of team members is exchanged. Lack of time and 

difficulty to mach times of team members were reported as most common obstacles. Some 

also reported unwillingness of team members and parents to actively participate in 

teamwork. Dificulties arise also at setting clear goals and following the agreed terms of 

work. We found that most common way of solwing provles withing the team are discussion 
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and education of team members. Most members of group seem to be qualified for their work 

with kids with special needs. However, they also do consult other experts when solwing 

ptoblems. Almost half of participants believe they do have sufficient knowledge and skills 

to work in the expert group.  

 

KEY WORDS: special needs children, expert group, teamwork, benefits of teamwork, 

obstacles 
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I. TEORETIČNI DEL 

 

1. UVOD 

»Učenci morajo verjeti, da so njihovi cilji dosegljivi in pomembni.« 

            Sang H. Kim 

 

Timsko delo postaja najučinkovitejša oblika dela na različnih področjih človekovega 

delovanja. Timska oblika dela je tudi v večinski osnovni šoli (v nadaljevanju OŠ) eden 

utečenih oblik dela. Pojavlja se pri vsakdanjem potekanju vzgojno-izobraževalnega dela, saj 

sodelujejo učitelji z učitelji podaljšanega bivanja, učitelji in vzgojitelji v prvem razredu, 

učitelji enakih oddelkov, učitelji pri organizaciji različnih dnevov dejavnosti itd. Na OŠ se z 

vključevanjem otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP) oblikuje tim strokovnih 

delavcev, ki skrbi za celosten pristop OPP in mu omogoči potrebno pomoč in prilagoditve 

pri njegovem učnem delu. Ta tim se po zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(v nadaljevanju ZUOPP) imenuje strokovna skupina in jo imenuje ravnatelj vzgojno-

izobraževalnega zavoda (ZOUPP-1, 37. čl.). 

 

Šolski sistem mora vsem otrokom zagotavljati zadovoljevanje socialnih, izobraževalnih in 

motivacijskih potreb, tudi takšnim s posebnimi potrebami, prisluhniti mora njihovim 

potrebam, jim narediti izobraževanje dostopno in jim omogočiti, da bodo vzgojno-

izobraževalne vsebine predstavljene na njim razumljiv način. 

 

V diplomskem delu obravnavamo timsko delo strokovnih skupin za OPP v večinskih 

osnovnih šolah. Kot člane strokovne skupine smo upoštevali učitelja, ki poučuje OPP, 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga (v nadaljevanju SRP), šolskega svetovalnega 

delavca ter ravnatelja, ki to strokovno skupino imenuje in je odgovoren za njeno učinkovito 

delovanje ter zagotavljanje ustreznim pogojev.  

 

Vzgojno-izobraževalne potrebe OPP so izhodišče za strokovnjake v timu za pripravo 

individualiziranega programa (v nadaljevanju IP), kjer upoštevajo otrokove individualne 

učne, telesne in vedenjske posebnosti. Tim sestavljajo različni strokovnjaki, ki lahko nudijo 

OPP veliko več kot eden sam. Za dobro delovanje tima je potrebna pripravljenosti vseh 
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članov, saj skupaj delujejo, načrtujejo, se dopolnjujejo, analizirajo in evalvirajo svoje delo 

ter napredek OPP. Tim se pri svojem delu srečuje z različnimi težavami in ovirami, ki jih 

poskuša učinkovito reševati.  

 

S tem diplomskim delom želimo raziskati, kakšne naloge imajo posamezni strokovni delavci 

kot člani v strokovnih skupinah in kakšne ravnatelj. Zanimalo nas je tudi s kakšnimi 

težavami se srečujejo pri delu strokovne skupine za OPP in kako jih rešujejo. 

 

 

2. INTEGRACIJA IN INKLUZIJA OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

 

V strokovni literaturi se za vključevanje OPP v OŠ pojavljata dva termina: integracija in 

inkluzija. V preteklosti so ju razumeli kot sinonima, kjer gre za enake ideje, ravnanja in cilje. 

Danes pa večina avtorjev integracijo razlaga kot fizično namestitev, vključitev otroka v redni 

sistem vzgoje in izobraževanja, inkluzijo pa kot prilagajanje vzgojno-izobraževalnega 

procesa posamezniku. 

 

Šolski sistem, ki temelji na predpostavki inkluzije, je za vse otroke prijazen, dostopen, 

predvsem pa prilagojen vsem otrokovim potrebam in jim omogoča optimalen napredek v 

vzgojno-izobraževalnem sistemu. 

 

Vse bolj se v svetu in pri nas uporablja paradigma inkluzije. V ospredju je pravica vsakega 

otroka, da obiskuje svojo lokalno šolo, saj je namenjena vsem otrokom, ki živijo tam in jim 

ne zapira vrat. Šola se trudi in se prilagaja vsem uporabnikom, poseben poudarek daje 

usposabljanju učiteljev in timskemu delu z drugimi strokovnimi delavci (Trtnik Herlec, 

2002).  

 

Pojma integracija in inkluzija opredeljujeta reševanje težav in zagotavljanje ustreznih 

pogojev na področju vključevanja OPP v redno vzgojno-izobraževalno delo. Enotnega 

mnenja, kaj je integracija in inkluzija in kako sta med seboj povezani med strokovnjaki ni. 

Resman (2003) meni, da bi bila najpreprostejša razlaga, da je integracija bolj organizacijski 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta   Alenka Cehner; diplomsko delo 

 

3 
 

ukrep, inkluzija pa pedagoški, socialni in psihološki proces vključevanja OPP v vzgojno-

izobraževalno delo. 

Integracija v tem smislu zajema bolj fizično, prostorsko prilagoditev, učenci, ki so integrirani 

pa se morajo prilagoditi vzgojno-izobraževalnemu sistemu, biti sposobni delati enako kot 

drugi, ob pomoči strokovnjaka naj bi zmogli usvojiti šolski program, pravila in norme. 

Inkluzija pa ni samo prilagajanje. »Inkluzivna šola si prizadeva za sobivanje učencev 

različnih kulturno-socialnih, telesnih in intelektualnih značilnosti.« (Resman, 2003, str. 69).  

 

Resman (prav tam) razmišlja, da sta to pojma, ki se prepletata. Integracija je lahko prvi korak 

k uresničevanju socialne in psihološke integracije s ciljem, da se bo OPP vključil kot vsi 

drugi. Tako pa je že opredeljen pojem inkluzija. Na poti socialnega vključevanja OPP 

obstajajo etape integracije, preko katerih se uresničijo ideje za inkluzijo. Torej, inkluzija ni 

nadomestek za integracijo. 

 

Politično izhodišče inkluzije je zagovarjanje stališča, da ima vsak otrok pravico obiskovati 

šolo v svojem okolju.  

Resman (2003) navaja dve viziji inkluzije:  

1. takšno, ki se zavzema za popolno inkluzijo in  

2. takšno, ki meni, da imajo OPP pravico obiskovati šolo s svojimi vrstniki, da je treba 

zanje najbolje poskrbeti in v primeru, če vključitev v redni vzgojno-izobraževalni 

sistem ne more biti uspešna, ločenega šolanja ne izključuje.  

 

Starši si želijo, da bi njihovi otroci zmogli uspešno opraviti vzgojno-izobraževalni program 

OŠ. Ob skrbni pomoči in podpori otroku ter vključenosti starši kmalu sami zaznajo, ali je to 

izobraževanje za njihovega otroka res najustreznejše. Pri nas popolne inkluzije ni, ob 

nezmožnosti doseganja ciljev rednega vzgojno-izobraževalnega programa naši otroci 

obiskujejo za njih primernejši program prilagojenega izobraževanja.  

 

Resman (2003) opredeli termin integracija kot bolj organizacijski ukrep, ki od otroka 

zahteva, da se prilagodijo šolskemu redu in kulturi. Inkluzijo pa opredeljuje kot pedagoški, 

socialni in psihološki proces vključevanja OPP v običajne razmere vzgojno-izobraževalnega 

dela, s prizadevanjem za sobivanje učencev različnih kulturno-socialnih, telesnih in 

intelektualnih značilnosti.  
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Izraza integracija in inkluzija podobno razlaga tudi A. Trtnik Herlec (2002), ki meni, da 

integracija pomeni vključevanje, ki pričakuje prilagajanje posameznika v obstoječe vzgojno-

izobraževalno okolje in je enkratna akcija vključevanja posameznika, medtem ko inkluzija 

pomeni prilagajanje okolja glede na raznolikost stilov, potreb ter ni povezana s 

posameznikom temveč z naravnanostjo šole. 

 

Pri inkluzivno usmerjeni šoli ne gre le za fizično namestitev učencev v redno osnovno šolo, 

ampak vključuje potrebe vseh učencev, s posebno pozornostjo do tistih, ki so izpostavljeni 

ločevanju, saj je na vse učence potrebno gledati, kot na učeče se posameznike, ki imajo enake 

pravice in različne potrebe (Peček, Lesar, 2006). 

 

Inkluzija tako ni nikoli končan proces, saj se lahko vedno znova spreminja, razvija, 

dopolnjuje. Za optimalno vključitev OPP v vzgojno-izobraževalni proces in socialno okolje 

je potrebno odstraniti ovire (npr. gibalno oviranemu so to stopnice, slepemu branje, težave 

z branjem, delo z besedilom, pisanje testov ipd.). V inkluzivni šoli imajo vsi priložnost, da 

skupaj z vrstniki prispevajo k boljšim dosežkom skupine, OPP dosegajo boljše izobraževalne 

dosežke, učenci se učijo drug od drugega, si nudijo podporo in pomoč. Učitelji imajo do 

OPP višja pričakovanja, vrstniki zaradi njih bolj razumejo različnost, OPP imajo več 

socialnih stikov z vrstniki v domačem okolju (Kavkler, 2008). 

 

Mnenje A. Trtnik Herlec (2002) je, da je velik napredek k uspešni integraciji, ki je bila v 

začetku tiha in prikrita, prinesel razvoj mobilne službe, ki je poskrbela za zgodnjo obravnavo 

otrok ter redno spremljanje življenja doma in v šoli, s ciljem bivanja otroka doma, 

socializacije v družini in prilagajanje otroka na realne življenjske okoliščine. 

 

»Inkluzivna vzgoja in izobraževanje ne terjata le prilagajanje otroka okolju, ampak tudi 

spreminjanje okolja, spreminjanje stališč udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa do 

realizacije posebno vzgojno-izobraževalnih potreb otrok in oblikovanje takega vzgojno-

izobraževalnega sistema, ki bo odpravljal ovire, ki omogočajo optimalen razvoj potencialov 

vseh otrok.« (Kavkler, 2002, str. 25). Zato je v OŠ prvi korak za uspešno inkluzijo potrebno 

omogočiti pogoje okolja, kamor se vključuje OPP. To okolje so strokovni delavci, prostori, 

pripomočki, ki »upošteva potrebe in individualne značilnosti vseh otrok.« (Kavkler, 2002, 

str. 25).  
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M. Kavkler (2002) navaja osnovne principe vzgoje in izobraževanja pri vključevanju OPP v 

redne vzgojo-izobraževalne institucije: 

o pozitiven odnos do različnosti, 

o otrok ima pravico biti sprejet skupaj z vrstniki, imeti naklonjenost in razumevanje 

učitelja, ki verjame vanj, 

o otroci in starši morajo biti obravnavani z vsem spoštovanjem, 

o oblikovanje ustreznih pogojev, upoštevanje individualnih potreb vseh otrok, 

o strategije načrtovanja inkluzije se morajo razviti na sistemskem in individualnem 

nivoju, 

o razširitev inkluzije v prakso zahteva kolektivno odgovornost, 

o profesionalni razvoj posameznikov na šoli (poglabljanje obstoječih in pridobivanje 

novih znanj), 

o pri vseh otrocih je optimalno potrebno upoštevati njihove vzgojno-izobraževalne 

potrebe.  

 

Inkluzija prinaša v naše redne inštitucije nove zahteve in omogoča zahtevnejši in 

kvalitetnejši pristop k učnemu procesu in posamezniku v njem. Z upoštevanjem 

individualnih potreb otrok je učitelj usmerjen izvajati pouk bolj ustvarjalno, s tem pa 

doprinese h kvalitetnejšemu pouku tudi za druge učence. Zato inkluzija ni učinkovita samo 

za OPP, ampak za vse otroke v vzgojno-izobraževalnem procesu.  

 

 

3. ZAKONSKA USMERITEV DELA Z OTROKI S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

 

V Zakonu o osnovni šoli iz leta 1996 je dana zakonska možnost za razvoj inkluzije pri nas. 

Z ZUOPP iz leta 2000 je bila uzakonjena pravica do izobraževanja otrok v rednih oddelkih 

vzgojno-izobraževalnih ustanov za otroke z izrazitimi posebnimi potrebami. 

 

Starši imajo po zakonu o osnovni šoli pravico vpisati otroka v OŠ v okolišu, v katerem otrok 

prebiva, razen v primeru, če šola ne izpolnjuje pogojev (Zakon o OŠ, 49. člen). 

V Zakonu o usmerjanju so kot OPP opredeljeni: "otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

slepi in slabovidni otroci, oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, 
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otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, 

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

otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje 

programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe 

vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja." (ZUOPP-1, 2. 

člen). 

 

Otroci s posebnimi potrebami, ki obiskujejo OŠ, so opravičeni do vzgojno-izobraževalnega 

programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (ZUOPP-1, 5. člen), le-

ta pa jim mora zagotavljati možnost, da si pridobijo enakovreden izobrazbeni standard kot 

ga zagotavlja izobraževalni program osnovnošolskega izobraževanja (ZUOPP-1, 6. člen). 

 

O usmeritvi v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, o načinu in obliki pomoči OPP v rednih vzgojno-izobraževalnih ustanovah odloča 

komisija o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju KUOPP), kamor se 

praviloma usmerijo.po pravilniku o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje OPP 

(5. člen): 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 s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami, ter otroci z avtističnimi motnjami. 

 

Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v takšen program, se glede na vrsto in 

stopnjo primanjkljaja, ovire oz. motnje lahko prilagodijo organizacija, način preverjanja in 

ocenjevanja znanja, napredovanja, časovna razporeditev pouka ter zagotavljanje dodatne 

strokovne pomoči (ZUOPP-1, 7. člen), ki se lahko izvaja kot učna pomoč, pomoč za 

premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj ali kot svetovalna storitev (ZUOPP-1, 8. člen). 

Dodatna strokovna pomoč (v nadaljevanju DSP) se izvaja individualno ali skupinsko, v 

oddelku ali izven oddelka, skupno število ur ne sme presegati pet ur tedensko, obseg in način 

izvajanja se določi z odločbo o usmeritvi in v skladu s pravilnikom, podrobneje se način 

izvajanja DSP opredeli z IP vzgoje in izobraževanja (ZUOPP-1, 9. člen). 

 

Z usklajenostjo zakonov se v slovenskem šolskem sistemu skušajo zagotoviti pravice vsem 

otrokom. Glede na različnost kategorij OPP so oblikovani tudi posamezni pravilniki, ki še 

podrobneje opredeljujejo pomoč in prilagoditve glede na primanjkljaj, ki ga OPP ima.  
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4. PETSTOPENJSKI MODEL POMOČI UČENCEM Z UČNIMI 

TEŽAVAMI 

 

Otroci so radovedni, vedoželjni, vedno si želijo izvedeti kaj zanimivega in se naučiti nekaj 

novega. V OŠ pridobivajo znanje in različne spretnosti. Nekateri otroci težko zmorejo 

usvajati vso želeno znanje, vsebine so obsežne, razlaga je prehitra, utrjevanja je premalo. 

Takšni učenci potrebujejo dodatno skrb, pozornost, dodatno razlago in prilagoditve, ki jim 

pomagajo usvojiti želene vzgojno-izobraževalne cilje.  

 

Pri delu z učencih, pri katerih se zaznajo težave pri učenju, poznamo pet osnovnih stopenj 

pomoči (povzeto po Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak, Bregar Golobič, 

2008):  

 

1. Pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja in 

varstva. Učencu, ki ima težavi pri učenju, se začne nuditi pomoč s prvo stopnjo. 

Pomoč izvaja učitelj, odkrije težave. in je prvi, ki učencu pomaga. Učiteljeva pomoč 

traja ves čas izvajanja izvirnega delovnega projekta. Oceno učenčevih težav izdela 

skupaj s starši in drugimi učitelji, ki učenca poučujejo ali so ga poučevali. Za najlažje 

oblike težav zadostuje že »dobra poučevalna praksa«, za učence z zmernimi učnimi 

težavami pa mora razredni ali predmetni učitelj v okviru rednega procesa poučevanja 

individualizirati in diferencirati učne zahteve, naloge, načine pridobivanja, utrjevanja 

idr. Pomaga mu pri rednem pouku v razredu in pri dopolnilnem pouku. V nižjih 

razredih učencu lahko pomaga tudi učitelj podaljšanega bivanja, ki tesno sodeluje z 

razrednim učiteljem in s starši. Delo z učencem skupaj ustrezno načrtujejo, 

dokumentirajo in evalvirajo. 

Na tej stopnji se učitelj posvetuje in sodeluje s šolsko svetovalno službo in/ali 

mobilnim SRP. 

 

2. Pomoč šolske svetovalne službe, nastopi na drugi stopnji pomoči, če učenec kljub 

vsem učiteljevim prilagoditvam pri rednem, dopolnilnem pouku in v podaljšanem 

bivanju ne napreduje. Šolska svetovalna služba se vključi na pobudo učitelja ali 

staršev, z namenom, da poglobi odkrivanje, raziskovanje in opredelitev ovir pri 

učencu in v okolju, njegovo nadarjenost ipd. Vzpostavi odnos soustvarjanja rešitev 
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in vključi tako učitelja kot starše in učenca ter jim svetuje pri delu. Učencu, nudi 

individualno ali skupinsko obliko pomoči.  

Na tej stopnji se individualni projekt pomoči začne voditi v učenčevi osebni mapi, 

vključi se tudi učiteljevo pisno mnenje (oblike pomoči, prilagoditve, ocena 

učinkovitosti pomoči idr.). Šolska svetovalna služba mora pridobiti pisno soglasje 

staršev zaradi vodenja projekta pomoči. 

 

3. Dodatna individualna in skupinska pomoč, se začne izvajati na podlagi pisno 

utemeljene potrebe, ki je evalvacija dela prve in druge stopnje pomoči in se vloži v 

učenčevo osebno mapo. Izvajalec dodatne individualne ali skupinske pomoči je 

lahko učitelj, SRP, psiholog, pedagog ali socialni delavec.  

V koliko je potrebno se lahko opravijo dodatni diagnostični postopki.  

Izvajalec dodatne strokovne pomoči delo načrtuje, dokumentira in evalvira, razvidne 

morajo biti učenčeve ovire, posebne potrebe in na podlagi tega prilagoditve. 

 

4. Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove zaprosi šola takrat, ko učenec z učnimi 

težavami ne napreduje kljub vsem oblikam pomoči prvih treh stopnjah. Za dodatno 

strokovno mnenje šola zaprosi ustrezno ustanovo glede na naravo učenčevih težav. 

V kolikor šola še ni izkoristila vseh virov pomoči, strokovna ustanova dodatno 

svetuje in se po potrebi tudi sama vključi v neposredno pomoč učencu, učiteljem in 

staršem. Projekt pomoči se tako okrepljeno nadaljuje, ukrepi se načrtujejo, 

dokumentirajo in evalvirajo; 

 

5. Usmerjanje v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo se 

staršem predlaga, če je na podlagi sklepne evalvacije četrte stopnje strokovno mnenje 

šole, da učenec z izrazitejšimi učnimi težavami potrebuje več prilagoditev in pomoči. 

Za učenca to pomeni nadaljevanje izvirnega delovnega projekta v okrepljeni obliki z 

več pomoči in prilagoditvami. DSP izvajajo SRP ali učitelji na svojem predmetnem 

področju. 

 

Na vseh stopnjah pomoči se učencu z učnimi težavami z vso skrbjo in strokovnostjo nudi 

vsa potrebna pomoč, deležen je dodatne pozornosti, obravnave, prilagoditev, ki mu pri delu 

koristijo in pomagajo usvajati vzgojno-izobraževalne vsebine.  
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Z dobrim sodelovanjem šole in staršev se ustvari partnerski odnos. Starši delo z učencem 

poznajo, ga soustvarjajo in pomagajo, vendar vedno ni uspeha in učenec kljub vsemu ne 

napreduje. Ko je bilo za učenca narejeno vse v okviru možnosti a kljub temu ni želenega 

uspeha, se učenec usmeri v ustreznejši program z več pomoči in prilagoditev. 

Za postopek usmerjanja mora šola skladno s Pravilnikom o postopku usmerjanja otrok s 

posebnimi potrebami (v nadaljevanju Pravilnik), (2003, 4. čl.) izdelati Poročilo o otroku na 

predpisanem obrazcu. V poročilu so zajeta opažanja o otroku, dosedanji načrt dela z 

otrokom, opis pomoči, ki je do sedaj že bila izvedena, napredek otroka glede na začetno 

stanje, sodelovanje s starši, predlog šole o poteku pomoči in podatki o uspehu in poteku 

šolanja (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak, Bregar Golobič, 2008). 

 

Postopek usmerjanja se začne na zahtevo zakonitega zastopnika (Pravilnik, 3. čl.). Zahtevek 

vložijo na predpisanem obrazcu (Pravilnik, 4. čl.) na pristojno enoto Zavoda Republike 

Slovenije za šolstvo (Pravilnik, 2. čl.). 

Le-ta pridobi vso potrebno dokumentacijo o otroku in preda v strokovno presojo imenovani 

Komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju KUOPP), ki izda 

strokovno mnenje na podlagi katerega uradna oseba izda odločbo.  

 

Po pravnomočnosti odločbe se z OPP pričnejo izvajati ure DSP s stokovnjaki in v obsegu 

kot je v odločbi opredeljeno Vsi, ki OPP poučujejo se morajo zavedati, da je mesebojno 

sodelovanje, razumevanje, izmenjava informacij temelj vzgojno-izobraževalnega dela za 

pridobivalne ustreznega znanja in veščin. OPP. 

 

 

  



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta   Alenka Cehner; diplomsko delo 

 

10 
 

5. KOMISIJA ZA USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

 

Za otroka, ki ima izrazite težave pri vzgojno-izobraževalnem procesu in se mu je v okviru 

petih stopenj pomoči nudila vsa potrebna pomoč pa kljub vsemu ne napreduje, se vloži 

zahtevek, ki ga obravnava KUOPP in s skupnim sodelovanjem več strokovnjakov zanj 

določi ustrezno pomoč in program vzgoje in izobraževanja. 

 

Za ugotovitev ustreznih dejstev in okoliščin se ustanovijo prvo in drugostopenjske komisije 

za usmerjanje OPP, ki izdajo strokovno mnenje. Člane KUOPP prve stopnje imenuje in 

razrešuje direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, člane komisije druge stopnje pa 

minister. Obe komisiji sta imenovani glede na vrsto ovir, motenj oz. primanjkljajev v sestavi: 

SRP ustrezne smeri, psiholog in specialist – pediater ali pedopsihiater ali specialist šolske 

medicine, praviloma tisti, ki otroka obravnava s strani njegovih posebnih potreb. V komisijo 

se po potrebi vključujejo še drugi strokovnjaki (logoped, ortoped idr.). Komisija si mora 

pred odločitvijo najprej pridobiti ustrezne pisno ali ustno mnenje vzgojitelja ali učitelja o 

otroku. Pogoje za imenovanje, razrešitev KUOPP, organizacijo in njihov način dela določi 

minister s pravilnikom (ZOUPP-1, 23. čl.). 

 

Delo komisije je timsko, strokovnjaki različnih profilov sprejmejo skupno mnenje o najboljši 

možnosti usmeritve v najustreznejši vzgojno-izobraževalni proces za OPP in poda strokovno 

mnenje. 

 

Pred izdajo odločbe strokovna oseba pošlje strokovno mnenje zakonitemu zastopniku ter mu 

določi rok za odgovor (Pravilnik, 7. čl.). 

 

Odločbo o usmeritvi se vroči zakonitemu zastopniku otroka, šoli, vrtcu ali zavodu v katerega 

je otrok usmerjen in zavodu, ki je dal predlog za začetek postopka. (Pravilnik, 11. čl.). 
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6. TIMSKO DELO V OSNOVNI ŠOLI PRI DELU Z OTROKI S 

POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Timsko delo je v Pedagoški enciklopediji (1989) opredeljeno kot oblika aktivnosti, ki jo 

opravlja skupina (dva ali več) pedagoških strokovnjakov na podlagi neposrednega in 

enakovrednega sodelovanje ter v smeri doseganja skupnih ciljev. 

 

Timsko delo se uspešno uveljavlja v različnih organizacijah. A. Polak (1997) tim v šoli 

imenuje pedagoški tim in razlaga, da je to »socialna skupina, v kateri potekajo določeni 

psihosocialni procesi.« Nadaljuje pa, da »psihodinamika v timu in klima znotraj njega 

vplivata na doseganje zastavljenih ciljev.« (str. 161). 

 

Timsko delo se v vsakdanjem načrtovanju dela v OŠ pojavlja v različnih oblikah. Primer 

takšnega dela so različni dnevi dejavnosti, načrtovanje pouka v okviru razrednih in 

predmetnih aktivov, usklajevanje učiteljev z učitelji oddelka podaljšanega bivanja, z uvedbo 

devetletke timsko delujeta tudi učiteljica in vzgojiteljica v prvih razredih. Tim sestavljajo 

različno usposobljeni učitelji ter drugi sodelavci in pomočniki, naloge in odgovornost 

posameznikov pa se razporedijo (Polak, 2007). 

 

Pomembno je, da skupina strokovnjakov in drugih delavcev deluje enotno, strokovno in 

povezovalno na vseh korakih vzgojno izobraževalnega dela. S skupnim trudom člani iščejo 

najustreznejše rešitve, metode in oblike dela in ravnanja in se trudijo za ustvarjanje 

spodbujajoče, tolerantne, razumevajoče klime. 

 

Timsko delov sodobnem vzgojno-izobraževalnem procesu postaja ustaljena oblika dela. Z 

vključevanjem OPP v OŠ je imenovana strokovna skupina za strokovne delavce priložnost, 

kjer pridobivajo izkušnje kvalitetnega sodelovanja. 

 

Kot meni A. Polak (1999 a), so pozitivna soodvisnost članov in skupni cilji osnovni pogoj 

uspešnega timskega dela v šoli. Cilji morajo biti skladni z vzgojno-izobraževalnimi cilji in 

prilagojeni potrebam otrok. V nadaljevanju razlaga, da je za dobro timsko delo potrebna 

pripravljenost vseh članov. Posamezniki so lahko osebnostno bolj sodelovalno ali 

individualistično naravnani. Strokovnjaki menijo, da se veščine timskega dela lahko 
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sistematično razvijejo, posredno ali neposredno ob timskem delu. Na pripravljenost za 

timsko delo vplivajo posameznikova osebna pojmovanja, oblikujejo pa se na podlagi 

strokovnega znanja in lastnih izkušenj. 

 

Posamezni člani strokovne skupine morajo skozi delovanje v timu delovati strokovno, se 

razvijati ob neposrednem delu ter delovati v korist otroka. 

 

A. Polak (1999 b) poudarja, da morajo biti timi oblikovani v smeri treh ciljev: 

o v smeri večje učinkovitosti, kjer si člani delo porazdelijo, se med seboj strokovno 

dopolnjujejo in podpirajo v težjih situacijah in skupaj iščejo ustrezne načine dela; 

o v smeri osebnostnega in strokovnega razvoja članov, saj se oblikujejo in 

izpopolnjujejo v različnih situacijah; 

o v smeri zagotavljanja občutka pripadnosti kot izvora motivacije, saj je posameznik, 

ki čuti pripadnost in sprejetost v posameznem timu, za delo motiviran in osebnostno 

angažiran za doseganje zastavljenih ciljev. 

 

Vse bolj uveljavljeno je tudi timsko delo strokovnih skupin, ki so imenovane za delo z OPP 

z namenom, da le-ta napreduje na vseh področjih vzgojno-izobraževalnega procesa in se 

vključuje v vsakdanje življenje v največji možni meri. Tako je »odgovornost in dolžnost 

vseh članov tima, torej, da s skupnim prizadevanjem zagotavljajo učencem kar najugodnejše 

razmere za učenje.« (Polak, 2007, str. 7). 

 

6.1 Vrste timov 

 

Timi se oblikujejo z željo po večji učinkovitosti, dobrem sodelovanju in boljšem doseganju 

ciljev. Na učinkovitost timskega dela vpliva več dejavnikov, s katerimi se soočajo člani tima. 

 

Brajša (1996) poudarja, da je za delo in uspeh v timu pomembna pripadnost, ki je odvisna 

od medsebojne povezanosti, obveščenosti in organiziranosti. Demokratičen tim je primer 

optimalne povezanosti članov, medsebojne obveščenosti in odgovorne soorganiziranosti 

članov. V dobrih timih člani vzdržujejo med seboj fleksibilne, udobne in pravične odnose. 

 

Po Brajši (1996) lahko time delimo na neuspešne, povprečne in uspešne: 
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o neuspešni timi so takšni, ki delajo skupaj slabše, dosežki so slabši od seštevka 

sposobnosti, znanja in strokovnosti članov. Člani delajo bolje vsak zase. Takšni timi 

so nepotrebni in predragi; 

o povprečni timi so tisti, ki seštevek znanja in strokovnosti posameznikov ustreza 

dosežkom. V timu niso boljši, ne delajo uspešneje in ne razvijajo timske 

ustvarjalnosti. Takšni timi so dragi in negospodarni. 

o uspešni timi so tisti, katerih dosežki presegajo seštevek znanja, sposobnosti članov 

tima, so ustvarjalni, skupaj delajo bolje in uspešneje. Skupaj prihajajo do novih 

spoznanj, sposobnosti in strokovnosti. Taki timi so smiselni, koristni in omogočajo 

uspešnost. 

 

A. Polak (2007) meni, da timsko delo temelji na različnih modelih, ki jih izvajajo različne 

skupine učiteljev in drugih strokovnih delavcev na vzgojno-izobraževalnem področju. 

Razvršča jih v tri glavne skupine: delovne, k nalogi ali problemu usmerjene in vodstvene 

time: 

o delovni timi so oblikovani iz organizacijskih razlogov, člani delajo skupaj, nimajo 

pa iste vizije in ciljev ter pogosto delajo med seboj neodvisno. Nekaj primerov 

takšnih timov v naši šolski praksi: učitelji razrednega pouka in učitelji v podaljšanem 

bivanju, razredni aktivi – učitelji istih razredov, predmetni aktivi učiteljev, učitelji 

istega razreda, ki se srečujejo občasno, 

o k nalogam ali problemom usmerjeni timi so začasni timi. Njihovo delo temelji na 

načelih pravega tima. Smisel oblikovanja takšnih timov je priti do več različnih idej 

ali priložnosti, ki so povezani z nalogo ali problemom. Pri tem je pomembno 

usklajevanje idej in različnih mnenj med člani. Takšni timi so v šolskem okolju 

najbolj zaželeni: tim učiteljice razrednega pouka in učiteljice v podaljšanem bivanju, 

tim dveh ali več učiteljic razrednega pouka, tim učiteljice razrednega pouka in 

učiteljev vzgojnih predmetov, tim predmetnih učiteljev istih šolskih predmetov, tim 

učiteljev in drugih strokovnih delavcev na šoli. 

o vodstvene time sestavljajo strokovnjaki na vodstvenih položajih. Njihovi cilji so 

močno povezani s cilji celotne organizacije in njeno vizijo. Delovanje takšnega tima 

je na naših osnovnih šolah ustaljena praksa (Polak, 2007). 

 

V strokovni literaturi srečamo delitev timov tudi z vidika vsebine, ki jo učitelji poučujejo. 

Buckley (2000, v Polak, 2007) navaja delitev na enodisciplinarne in interdisciplinarne Praper 
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(2001, v Polak, 2007) pa delitev na multidisciplinarne, interdisciplinarne in 

transdisciplinarne. 

Multidisciplinarni timi združujejo člane različnih poklicnih profilov, vsak ima jasno 

opredeljeno vlogo in dolžnost. Med člani ni sodelovanja. Interdisciplinarni timi omogočajo 

povezovanje različnih strok in so odprt organizem, ki se uči ter razvija. Člani se povezujejo 

in so v tesnih medsebojnih odnosih, komunikacija omogoča dogovarjanje. V 

transdisciplinarnih timih je dosežena velika raven razumevanja in povezanosti kljub 

specifičnim razlikam članov. 

 

»Pri interdisciplinarnem in multidisciplinarnem timskem delu gre za sodelovanje in 

pripravljenost posameznikov, da si porazdelijo vloge glede na svojo strokovno področje, da 

skupaj načrtujejo, delajo drug ob drugem, si po potrebi izmenjujejo vloge in se vzajemno 

popolnoma podpirajo.« (Polak, 2007, str. 40). 

 

6.2 Vloge pri timskem delu 

 

A. Polak (2007) navaja, da Belbinove raziskave oz. ugotovitve potrjujejo, da je za 

učinkovitost tima pomembna sestava oz. usklajenost vlog, ki jih prevzemajo člani. Vsak naj 

bi imel dve vlogi: izvedbeno in timsko. Izvedbena je drugi izraz za delo, za katerega nas 

najame delodajalec, timsko vlogo pa oblikujemo v timu.  

 

V timu posamezniki prevzemajo različne vloge. Po Belbinu (v A. Polak 2007) so 

poimenovane:  

o inovator/ proizvajalec idej je član, ki daje nove ideje in predloge, rešuje težje 

probleme, 

o iskalec virov /raziskovalec možnosti odkriva, raziskuje možnosti, navezuje stike, 

se pogaja, nadgrajuje ideje drugih, 

o koordinator / vodja vodi delo, pojasnjuje skupne cilje, spodbuja, neguje 

enakovrednost, 

o oblikovalec / moderator izziva, izvaja pritisk, išče načine za premagovanje ovir, 

izvaja neprijetne ukrepe, 

o opazovalec /ocenjevalec opazi vse možnosti, premisli, presoja, ne zmore 

motivirati drugih, 

o timski delavec posluša, usmerja, preprečuje nesporazume, poživlja timsko zavest, 
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o izvršitelj /garač deluje praktično, udejanja misli in ideje, sistematično rešuje 

probleme, naloge, 

o dovršitelj opravi podrobnosti, pozoren na napake, manjkajoče ali izpuščene 

stvari, 

o strokovnjak / specialist daje pobudo, posreduje strokovno znanje in posebne 

sposobnosti, ne zanima ga delo drugih. 

 

Najbolje deluje tisti tim, v katerem so vloge sestavljene in med seboj uravnotežene. Ni nujno, 

da je v timu toliko članov, kot je vlog, saj se lahko posamezni član odlikuje v več vlogah. 

Idealno je, če član prevzame v timu svojo naravno vlogo, ki jo odkrije z raziskovanjem 

samega sebe ter učenje in zavedanje, kaj je v timu zaželeno in kaj ne. 

 

6.3 Komunikacija v timu strokovne skupine za otroke s posebnimi potrebami 

 

Bistveni dejavnik timskega dela je komunikacija. A. Polak (2007) meni, da je komunikacija 

v timu osnovno orodje sporazumevanja. Omogoča izmenjavo informacij med člani in 

okoljem, zagotavlja povratne informacije članov tima in povzema dogajanje v timu. 

Obsegala naj bi dajanje in sprejemanje informacij in povratnih informacij, spraševanje po 

dodatnih informacijah, sprejemanje le-teh ter spodbujanje, izražanje in sprejemanje pohval. 

Komunikacija lahko poteka na več načinov. Verbalno, ko se izražamo z besedami, in 

neverbalno pri izražanju z mimiko obraza in držo telesa. Zanimivo je, da v primeru neskladja 

med verbalno in neverbalno komunikacijo prej verjamemo neverbalni, saj jo je težje 

nadzorovati. 

 

Komunikacija je osnovna spretnost, ki nam omogoča medsebojno sporazumevanje. 

Izražamo se z besedami, veliko pa »povemo« tudi z izrazom na obrazu, govorico telesa, s 

tonom glasu. Komunikacija je spretnost, ki se jo lahko naučimo, jo razvijamo, krepimo, je 

veščina, v kateri lahko nenehno rastemo in postajamo spretnejši. S slabšo komunikacijo 

prihaja bodisi do pomanjkanja informacij, nerazumevanja ali napačnega razumevanja 

sporočenega in s tem do težav v odnosih, skupinah ali timih. 

 

Za dobro in uspešno delovanje timov je potrebno vzpostaviti dobro medsebojno 

komunikacijo, saj s slabo komunikacijo timi ne morejo biti uspešni. 
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Komunikacija članov lahko gledamo iz različnih stališč (Brajša, 1996). Komunikacija je 

lahko besedna ali nebesedna, enosmerna ali dvosmerna, razumljiva ali nerazumljiva. 

Komunikacijo lahko vzdržujemo s poslušanjem in dajanjem povratne informacije. Sicer 

komunikacije ne moremo vzdrževati. Dober tim skrbi za verbalno in neverbalno, odnosno 

in osebno medsebojno komunikacijo, iskrenost in dialog. Metakomunikacijo ohranja s 

pogovorom, medsebojnim poslušanjem, z intenzivnim dajanjem, sprejemanjem in iskanjem 

pojasnil. 

V slabih timih člani skrbijo samo za besedno in vsebinsko komunikacijo. V takih timih se 

člani med seboj ne poslušajo, ne dajejo in ne sprejemajo pojasnil.  

 

V timu se moramo truditi, da razvijamo spretnosti komuniciranja. Z jasnimi in iskrenimi 

sporočili vzpostavimo sproščen in zaupljiv odnos, ki je osnova za medsebojno zaupanje in 

dobro delovanje tima. 

 

Verbalna vedenja, ki omogočajo timu učinkovito odločati so izražanje predlgov, 

nadgrajevanje, razjasnjevanje , posmehovanje in argumentiranje (A. Polak, 2007). 

Izražanje predlogov in usmeritev za delo tima je pomemben vidik, saj le z izražanjem mnenj 

članov komunikacija hitro zamre, z izražanje predlogov in usmeritev pa se tim prestavi h 

konkretni aktivnosti.  

Nadgrajevanje in razširjanje predlogov z novimi predlogi je najpomembnejši vidik timske 

učinkovitosti. Člani lahko z novimi idejami spreminjajo smer razmišljanja in ne zavračajo 

zamisli drugih članov, le-ti pa imajo občutek, da so njihovi predlogi sprejeti in upoštevani. 

Da lahko dosežemo takšno vedenja je pogoj dobro poslušanje in pozornost do članov ter 

vzdržnost pred debatiranjem. Cilj takšnega verbalnega vedenja je razviti idejo v celoti. 

Razjasnjevanje s preverjanjem razumevanja vsebine z vprašanji in odgovori nanje prispevajo 

k boljšemu razumevanju vsebine. Tako ne pride do napačnega in pomanjkljivega 

razumevanja vsebine. 

Posmehovanje navzočim članom tima je kritika bolj usmerjena k predlagatelju kot vsebini, 

član pa postane pogosto obrambno naravnan. 

Z argumenti razlagamo in zagovarjamo svoje predloge ter izzivamo predloge drugih. 

Argumentiranje temelji na »prav« ali »narobe«, zato člani težko najdejo soglasje. 

 

Vse oblike verbalnega vedenja vplivajo na vzdušje v timu. Izrečene besede in ton v sebi 

nosijo čustveno sporočilno vrednost, ki bolj kot vsebina določa odnose med ljudmi. Ker je 
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sporočanje tako naravna aktivnost pogosto pozabimo pomisliti, kako in kdaj je primerneje 

sporočati svoje misli. Nepremišljenost vodi v konflikte, ki so razlog za timsko 

neučinkovitost. 

 

Člani v timu lahko tudi nekomunicirajo in s tem izražajo svoje upiranje sodelovanju. Takšno 

vedenje ima močan čustven naboj in zmanjšuje sproščenost v timu (Polak, 1999 a). 

Želja vseh je, da z okolico dobro komuniciramo, smo razumljeni in tudi mi razumemo ostale. 

Delujemo na ravni odprte komunikacija, ki je vzajemna, neposredna, spoštljiva, strpna itd. 

(Kristančič, Ostrman, 1999). 

 

Dobra komunikacija omogoči dobre odnose, dobri odnosi zaupanje, zaupanje spoštovanje. 

V takšnem okolju smo zadovoljni, uspešni in pripravljeni na sodelovanje. Takšno timsko 

delovanje prinaša zadovoljstvo in uspeh tako strokovnim delavcem kot učencem. 

 

 

ZAUPANJE V ODNOSIH IN RAVEN KOMUNIKACIJE (Kristančič, Ostrman, 1999): 

 

 

Slika 1: Zaupanje v odnosih in raven komunikacije 
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6.4 Velikost tima 

 

V slovenskem šolskem prostoru delujejo različni timi npr. tim strokovnih delavcev razredne 

stopnje, oddelkov podaljšanega bivanja, učiteljev istega predmeta, timi z organizacijo 

različnih dnevov dejavnosti itn. Velikost je v teh primerih odvisna od velikosti šole in števila 

zaposlenih na posameznem področju.  

 

A. Polak (2007) o velikosti tima meni: »Tim mora biti dovolj majhen, da se člani povežejo 

med seboj, da se udeležujejo srečanj ter da občutijo vzajemno zaupanje.« (str. 60). Avtor 

navaja tudi podatek, da v našem šolstvu timi največkrat štejejo od dva do štiri člane. Velikost 

je manj pomemben dejavnik od sestave, oboje pa je odvisno od naloge, ki jo tim želi opraviti. 

Velikost tima močno vpliva na spremembe v vedenju članov. Da bi bil tim učinkovit, v njem 

ne sme biti ne preveliko in ne premajhno število članov. S povečanjem števila postajata 

socialna integracija in dinamika bogatejši, odnosi zahtevnejši, dogajanje pa manj 

predvidljivo. V večjih timih je še posebej pomembno prenašanje ter povzemanje norm in 

pravil.  

 

Za OPP na šolah kot tim deluje strokovna skupina, ki jo sestavljajo strokovni delavci šole in 

zunanji sodelavci, ki delajo z učencem. Najpogosteje so to: razrednik, šolska svetovalna 

služba, strokovni delavci, ki po odločbi KUOPP izvajajo z učencem DSP. Od njihove 

naravnanosti, pripravljenosti pa je odvisno v kolikšni meri bo delo uspešno, rezultati vidni 

in člani zadovoljni s svojim delom. 

 

Z majhnim številom članov v timu se omogoča učinkovitejša komunikacija in s tem uspešna 

pomoč otrokom. Z odločitvami tima pa so seznanjeni vsi strokovni delavci, ki z otrokom 

delajo. 

 

6.5 Čas za timsko delo članov strokovne skupine 

 

Čas za timsko delo je dejavnik uspešnega delovanja tima in je hkrati najpogosteje izražen 

problem v različnih okoljih, šolskih sistemih in državah. V praksi slovenskega šolstva se 

strokovne skupine za OPP srečujejo dva do trikrat na leto, po potrebi tudi večkrat. Najbolj 

utečen čas je pred ali po pouku, dosti manj pa popoldan. 
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A. Polak (2007) navaja, da je čas za timsko delo načeloma treba zagotoviti znotraj 

obstoječega delovnega časa učiteljev. 

 

Učitelji in izvajalci DSP imajo v svoji delovni obveznosti tudi načrtovanje dela, ki ga lahko 

opravljajo tudi na svojem domu. Svojo delovno obveznost imajo sestavljeno z urnikom 

pouka in ostalimi dejavnostmi ter zadolžitvami. SRP velikokrat opravljajo DSP na več šolah, 

kar od njih zahteva veliko mero organiziranosti, prilagajanja obstoječim urnikom, prostorski 

zasedenosti na posamezni šoli ter natančno časovno načrtovanje dela. Pri načrtovanju 

timskih srečanj tako zaradi različnega števila ur pouka, nestalne fizične prisotnosti, osebne 

nepripravljenosti in neprilagajanja ostalim članom večkrat prihaja do težav pri določanju 

terminov srečanj. Kar pa pripelje tudi do nerednih srečanj, ki so nujni pogoj za uspešno 

delovanje strokovne skupine. 

 

6.6 Oblikovanje in razvoj tima 

 

Za razvoj vsakega dobrega odnosa je potreben čas, v katerem se oblikujejo in razvijajo 

odnosi, vzpostavi in poglablja zaupanje, nastaja prijazno in vzpodbujajoče okolje za aktivno, 

ustvarjalno in sodelovalno delo. Razvoj vsakega odnosa poteka po določenih fazah, ki si 

sledijo v določenem zaporedju in potrebuje svoj čas. 

 

Da timi dobro delujejo, potrebujejo sistematičen razvoj, načrtno usmerjanje in stabilno 

vodenje, vse pa zahteva daljši čas (Mihalič, 2014). 

 

O nastajanju, oblikovanju in razvoju timov lahko najdemo več različnih modelov, vsem je 

skupna predpostavka, da je v oblikovanju in razvoju mogoče prepoznati več obdobij, ki jih 

različni avtorji različno poimenujejo. A. Polak (2007) v svoji knjigi navaja v strokovni 

literaturi najpogosteje citiran Tuckmanov model oblikovanja timov, ki obsega štiri stopnje 

skozi katere morajo nujno vsi timi, da bi bili lahko uspešni in bi dosegli stopnjo zrelosti. 

Sledijo si v določenem zaporedju, trajanje vsake stopnje pa ni časovno opredeljeno. V višje 

stopnje razvoja morajo timi prehajati spontano za to pa je potreben čas in postopnost. Stopnje 

si sledijo v naslednjem zaporedju: 

o oblikovanje tima je potreba članov po približevanju in prilagajanju. Želijo izvedeti, 

kdo so drugi člani in kakšna so posameznikova pričakovanja. Izraža se želja biti 

prijazen in se prikazati v najboljši luči drugim članom tima ter jih spoznati. Pojavijo 
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se ugibanja o lastnih in tujih zmožnostih. Na tej stopnji je potrebno določiti velikost 

tima in možnost njegove širitve, načelo sodelovanja v njem, način prevzemanja 

odgovornosti in način zagotavljanja različnih virov; 

o nasprotovanje je najpomembnejše obdobje, ki se dotika ciljev timskega dela, vloge, 

omejitev, sestavljenosti in drugih značilnosti, ki so pomembne za vzdušje v timu. 

To je obdobje konfliktov in kaosa. Bistveni cilji za to stopnjo so razjasnitev vlog in 

stila timskega dela ter pristni in sproščeni odnosi med člani; 

o sprejemanje pravil je stopnja, ko tim postane močnejši, posamezniki sprejmejo 

vloge, pravila, dogovore in sklepe. Člani znajo ob problemih poiskati pomoč, čutijo 

se razumljene, dobro si izmenjujejo informacije in sledijo skupno zastavljenim 

ciljem. Člani svojo pripadnost izražajo z večjo aktivnostjo in vpletenostjo v timsko 

delo. Komunikacija je odprta; 

o za obdobje izvajanja je značilna usmerjenost k dosežkom in medsebojni usklajenosti 

članov. Označujeta jo visoka produktivnost in učinkovitost. Vsem timom te faze ne 

uspe doseči.  

A. Polak (2007) meni, da je Tuckmanov model primeren na pedagoškem področju, ker je 

usmerjen v odnose, ne pa k nalogam. 

 

6.7 Vloga vodstva šole pri delu strokovne skupine za otroke s posebnimi potrebami 

 

Naše šole postajajo vključujoče in tolerantne do otrok, ki na določenem področju odstopajo 

od svojih vrstnikov, bodisi v vedenju, znanju ali gibanju. Omogočajo se jim prilagoditve 

okolja, metod, preverjanje in ocenjevanje znanja ter uporaba pripomočkov. OPP sprožijo pri 

učiteljevem izvajanju pouka drugačen način dela in funkcioniranje skupine. S posebnostim, 

ki so večkrat manj znane, tuje, od otroka do otroka drugačne, se šola najlažje spoprijema 

skupaj. Skozi dobro prakso se poslužuje učinkovitih metod za vsak naslednji izziv. 

 

Vključevanje OPP v OŠ postaja vsakdan našega vzgojno-izobraževalnega dela. Uspešno 

delo pa se začne že pred vključitvijo otroka, ki zahteva pripravo učiteljskega zbora. Pri 

soustvarjanju ugodne klime je nepogrešljiva ravnateljeva vloga, ki je ne more nadomestiti 

noben strokovni delavec šole in ne zunanji strokovnjak. Vsak mora prevzeti svojo vlogo in 

svoj del odgovornosti. (Trtnik Herlec, 2002).  
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Starši se imajo pravico odločati, v katero šolo bodo vpisali svojega otroka, šola pa dolžnost, 

da takega otroka sprejme in mu omogoči prijazno in spodbudno okolje, kjer bo na ustrezne 

načine pridobival znanje in se osebnostno razvijal. 

 

Kot smo že omenili, imajo OPP z zakonom o OŠ podprto pravico do vključevanja v vzgojno-

izobraževalne programe skupaj z drugimi otroki. Naš skupni cilj mora biti, da je to zanje 

najmanj omejujoče okolje, presoditi pa je potrebno individualno, strokovno in celostno, 

glede na otroka. Potek vključevanja OPP, je močno povezano s stališči in vizijo ravnatelja 

in drugih v organizaciji, njihovo usposobljenostjo in pripravljenostjo. (Trtnik Herlec, 2002). 

 

Vodstvo je lahko glavni spodbujevalec pri uvajanja sprememb, pozitivnih stališč in novosti. 

Tako lahko veliko pripomore, da se kolektiv s strokovnim znanjem, skupaj spopada z 

drugačnostjo, ki jo prinašajo posamezni otroci, da nudi podporo, razumevanje in pomoč, 

zagotavlja strokovno izpopolnjevanje ter strokovne in druge delavce šole podpira v timskem 

duhu, sodelovanju in medsebojnem podpiranju.  

 

Pomembnost vloge vodstva potrjuje tudi A. Polak (2011), kjer pravi, da je ravnatelj nosilec 

vizije šole in glavni spodbujevalec sistematičnega uvajanja sprememb v obstoječo 

pedagoško prakso. 

 

Pozitiven odnos do OPP na šoli se lahko začne sistematično izoblikovati s strani vodstva 

šole. Le-ta mora povečati najprej tolerantnost do drugačnosti in sprejemljivost za OPP pri 

sebi. S tem daje vzor vsem zaposlenim na šoli, strokovnim delavcem, omogoča strokovno 

rast in daje podporo pri deluz OPP. Pri vključevanju OPP se lahko ravnatelj odziva na 

različne načine: lahko ga odklanja, dopušča, ga spodbuja, navdušuje, ipd. Na izvedbeni ravni 

lahko vključevanje zavira, omogoča, ne stori nič ali podpira in aktivno vstopi v odnos. 

Stališče ravnatelja je zelo pomembno, saj neposredno vpliva na delovne okoliščine učiteljev, 

medsebojne odnose, njihovo doživljanje odgovornosti, uspešnosti in zadovoljstva pri delu. 

Še posebej pomembno pa je komuniciranje s starši OPP in starši ostalih otrok v razredu, za 

kar se običajno dobro pripravijo, pomanjkljivo pa je komuniciranje v kolektivu, kar lahko 

slabo vpliva na uspešnost vključevanja (Trtnik Herlec, 2002). 

 

Glede na kompleksno organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela in visoke delovne zahteve 

do strokovnih delavcev, smo lahko uspešni le s skupnim in timsko naravnanim delom.  
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Vloga vodstva šole je tudi zagotoviti ustrezne kadrovske in materialne pogoje za uspešno 

timsko delo. A. Polak (2011) povzema več avtorjev ter ugotavlja, da je vodstvo pomemben 

nosilec razvoja in sprememb, razvijanja kompetenc učiteljev, spodbuja prenos novih 

spoznanj in spretnosti v neposredno pedagoško delo. Poleg tega mora vodstvo zagotavljati 

še priložnosti za profesionalno rast in spodbujanja občutka skupnosti in nagrajevanja za 

uspešno doseganje ciljev. 

 

Koren (2007) pa opredeljuje še vodstveni stil, ki pomeni način vedenja vodje do skupine in 

njegovo uveljavljanje moči.Vodstvo se lahko usmeri k nalogam, doseganju rezultatov ali k 

ljudem in v njihove medsebojne odnose. 

Različni avtorji načine vodenja opisujejo z različnimi modeli, od teh pa je veliki meri 

odvisna sama naklonjenost vodstva do timskega dela. Vodstvu tako pripisujejo različne 

naloge pri razvijanju timskega dela strokovne skupine.  

 

6.8 Vloga šolskih svetovalnih delavcev pri delu strokovne skupine za otroke s 

posebnimi potrebami 

  

V šolski svetovalni službi so lahko zaposleni strokovnjaki različnih profilov: socialni 

delavci, psihologi, pedagogi, specialni in rehabilitacijski pedagogi ali socialni pedagogi. 

Svetovalna služba je posebno mesto na šoli, kjer se vzpostavljajo svetovalni odnosi z vsemi 

udeleženci šole: z vodstvom šole, z učenci, s strokovnimi delavci šole, s starši in z zunanjimi 

strokovnimi sodelavci.  

 

Njene temeljne funkcije so svetovanje, posvetovanje in koordiniranje, katere opravlja preko 

svetovalnega odnosa in se vključuje v procese dogovarjanja, sodelovanja, povezovanja in 

pobude (Čačinovič Vogrinčič in sodelavci, 2008). 

 

Programske smernice za svetovalne službe (Čačinovič Vogrinčič in sodelavci, 2008) 

navajajo, da svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili 

vsi posamezni udeleženci in ustanova kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju 

temeljnega cilja in vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih ciljev osnovne šole. 

 

Njena temeljna naloga pa je, da se na »podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko 

svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje 
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pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma 

šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu oziroma šoli ter po potrebi tudi 

z zunanjimi ustanovami.« (Čačinovič Vogrinčič in sodelavci, 2008, str. 5). 

 

»Vsakokrat gre za to, da se v sedanjosti začne proces pomoči tam, kjer so ljudje s svojimi 

stiskami, težavami, nemočjo.« (Čačinovič Vogrinčič, 2000, str 24). 

 

Ob pazljivem in občutljivem opazovanju učencev v vzgojno-izobraževalnem procesu lahko 

učitelji dokaj hitro opazijo razlike med učenci v učenju in vedenju. V sodelovanju s šolskim 

svetovalnim delavcem skupaj razširita področja in načine pomoči tako učencu kot staršem, 

ki morajo sodelovati, saj je le tako mogoč optimalen napredek. 

 

Pomembna naloga svetovalnega delavca je, da vzpostavi pogoje za pogovor, da bi vsak lahko 

povedal svoje videnje problema, doda strokovno interpretacijo ter začel proces definicije 

možnega in uresničljivega. Koncept pomoči temelji na postavki, da so udeleženci v 

problemu tisti, ki morajo prispevati pri oblikovanju rešitve, naloga svetovalnega delavca pa 

je, da omogoči izkušnjo sodelovanja na kateri temelji dogovor o delu (Čačinovič Vogrinčič, 

2000). 

 

Skupaj z udeleženci problema v primeru učne neuspešnosti učenca in staršev, poiščejo 

težave, jih prepoznajo in oblikujejo načine dela, pomoči, ki jih bo s skupnimi močmi pripeljal 

do želenega cilja – uspeha učenca. 

 

De Vries (1995, v Čačinovič Vogrinčič, 2000) imenuje nalogo svetovalnega delavca osebno 

vodenje, ki vodi k dogovorjenim ciljem, rešitvam in oblikam pomoči. Pripravlja, opazuje, se 

odziva ter ustvarja pogoje za nove izkušnje. 

 

Šolska svetovalna služba je mesto povezovanja različnih udeležencev, ki iščejo skupno 

rešitev. 

 

V svojem prispevku G. Čačinovič Vogrinčič (2000) razlaga pomembnost sodelovanja med 

strokami »in povezovanje njihovega prispevka v dobro učenca: v svetovalni službi se mora 

vsakokrat vzpostaviti projekt za otroka, učenca, skupino, starše in zagotoviti, da se v njem 

povežejo vsi, ki lahko prispevajo k pomoči in spremembi.« (str. 28).  
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Pri opredelitvi temeljnih nalog šolske svetovalne službe se izhaja iz področij življenja in dela 

v šoli, na vsakem področju pa delo šolskega svetovalnega delavca obsega (povzeto po 

Čačinovič Vogrinčič, 2008): 

o delo z učenci, kjer izhaja iz načela dobrobiti, prostovoljnosti in zaupanja, načela 

celostnega pristopa, in načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu, 

o delo z učitelji, pri katerem je poudarek na posvetovalnem delu z namenom preventive 

in intervencije, skupnega načrtovanja, izvajanja in evalvacije dela v šoli, 

o pri delo s starši je poudarek na posvetovalnem delu s ciljem preventive ali intervencije 

in načrtovanja, pomembnega za šolsko delo, 

o delo z vodstvom je največkrat z namenjeno preučevanju učnih in vzgojnih procesov 

v sistemu šole z namenom načrtnega poseganja v procese, poudarek je na 

posvetovalnem delu, 

o delo z zunanjimi ustanovami vključuje delo z vrtci, drugimi osnovnimi in srednjimi 

šolami, s svetovalnimi centri, z zdravstvenim domom, s Centri za socialno delo, 

Zavodom za šolstvo, s Svetovalnim centrom za otroke in mladostnike idr.  

 

Šolski svetovalni delavec je oseba, ki najprej stopi v stik z učenci in njihovimi starši, to je 

že v predšolskem obdobju, v postopku vpisa v OŠ. Ko šolsko delo steče, je le opazovalec in 

se v delo oz. pomoč za posameznega otroka vključi na pobudo staršev ali prošnjo po pomoči 

s strani učiteljev, ki morda opažajo posebnosti v učenju in vedenju pri posameznem učencu. 

 

Šolski svetovalni delavec se aktivneje vključi v delo na drugi stopnji pomoči učencu z 

učnimi težavami. S svojo vključitvijo poglobi in dopolni odkrivanje učenčevih močnih in 

šibkih področij, opredeli ovire pri učencu in v okolju, v odkrivanje in raziskovanje težav pa 

vključi poleg učitelja tudi učenca in staršev ter ustvari odnos soustvarjanja rešitev. V tem 

profesionalnem odnosu svetuje učencu, daje individualno ali skupinsko pomoč, svetuje 

učitelju in staršem glede prilagajanja, dela in pomoči učencu. V tem delu pomoči šolska 

svetovalna služba začne voditi individualni projekt pomoči učencu z učnimi težavami v 

učenčevi osebni mapi in hkrati mora pridobiti pisno soglasje staršev vodenja in zbiranja 

učenčevih osebnih podatkov (Čačinovič Vogrinčič, 2008). 

 

Ko učenec kljub dodatni skrbi in vodenju ne napreduje dovolj, se šolska svetovalna služba 

obrne po pomoč na zunanje specializirane organizacije, ki dodatno, strokovno okrepijo 

pomoč učencem in izdelajo mnenje o učenčevih težavah. 
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Če se težave učenca nadaljujejo, če vsa pomoč in prilagajanje ne zadostujeta se prične 

postopek usmerjanja. Šola je dolžna pripraviti Poročilo o otroku, v katerem je natančno 

opisano dosedanje delo z otrokom, pomoč, težave, napredek, predlogi pomoči. Poročilo 

izdela ob pomoči vseh strokovnih delavcev, ki so z otrokom delali šolski svetovalni delavec, 

priloži izvirni načrt pomoči, ju skupaj posreduje KUOPP ter predlaga učenca za usmerjanje 

v zanj ustreznejši program. 

 

Otroci s posebnimi potrebami, ki na podlagi odločbe KUOPP ostajajo na OŠ, so opravičeni 

do vzgojno-izobraževalnega programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo v obsegu in vrsti, kot je to določeno z odločbo. 

 

V projektu prilagajanja šole OPP je šolska svetovalna služba z nosilcem IP koordinator, ki 

spodbudi in poveča moči ter sama v skladu s svojo usposobljenostjo sodeluje v pripravi, 

izvedbi in spremljanju IP (Čačinovič Vogrinčič, 2008). 

 

Spremljanje in delo z OPP postaja v OŠ pomembna naloga šolske svetovalne službe. Deluje 

v skladu z zakoni, pravilniki, sodeluje z različnimi strokovnjaki na šoli in izven nje, z 

vodstvom šole in starši z namenom zagotoviti OPP najboljše pogoje za optimalen razvoj. 

 

6.9 Vloga izvajalca dodatne strokovne pomoči pri delu strokovne skupine za otroke s 

posebnimi potrebami 

 

Izvajalci DSP so lahko strokovnjaki različnih profilov: SRP, logoped, tiflopedagog, 

surdopedagog, psiholog ali socialni pedagog. 

V diplomskem delu smo kot izvajalca DSP vzeli SRP. 

 

Na šoli se posebno pozornost namenja učencem, ki izstopajo po svojih sposobnostih in 

zmožnostih pridobivanja znanja in sledenja vzgojno-izobraževalnemu delu. Ko šola zazna 

takšnega učenca, mu nameni posebno pozornost in dodatno pomoč strokovnjakov na šoli. 

Če učenec kljub vsej pomoči ne napreduje, šola v četrtem koraku pomoči učencu z učnimi 

težavami, ki je opredeljen kot mnenje in zunanja pomoč strokovne ustanove, zaprosi za 

dodatno strokovno mnenje specializirano ustanovo glede na učenčeve težave (Magajna in 

sodelavci, 2008). 
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Na tej stopnji pomoči učencu se kot zunanji strokovni sodelavec najpogosteje vključi SRP, 

ki na podlagi pregleda učenčevih sposobnosti poda mnenje in izdela poročilo. Posreduje 

priporočila za nadalne delo z učencem, v kolikor šola še ni izkoristila vseh virov pomoči. V 

primeru, da so bili učencu nudeni vsi viri pomoči in se kažejo specifične učne težave na 

posameznih področjih, lahko SRP predlaga predstavitev učenca KUOPP. Glede na odločbo, 

ki jo izda komisija pa SRP velikokrat postane tudi izvajalec DSP. 

 

V Navodilih za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo (v nadaljevanju Navodila, 2003).je opredeljeno, da je SRP eden od zunanjih 

strokovnjakov, ki z OPP izvaja DSP. Za uspešno delo je potrebno kontinuirano strokovno 

sodelovanje z učitelji otroka ter njegovimi starši.  

 

Tudi S. Gaberšek (2002) navaja, da SRP, v večini primerov kot zunanji sodelavec šole, 

izvaja DSP z učenci, ki jim je ta pomoč dodeljena z odločbo o usmeritvi. V največji meri 

sodeluje z učitelji, ki poučujejo OPP, s šolsko svetovalno službo, ki se vključuje v delo z 

učenci ter z vodstvom šole , ki skrbi za organizacijske in materialne pogoje. V določeni meri 

sam prispeva k napredku učenca z dobro pripravljenim IP in izvajanjem, z individualno 

obravnavo otroka, svetovanjem učiteljem in staršem, z dobrim poznavanjem problemov 

učiteljev na šoli, z dobro komunikacijo in sodelovanjem z delavci na šoli, iskanjem 

praktičnih rešitev za reševanje učnih in vzgojnih problemov. 

 

Delo z OPP zahteva interdisciplinarni pristop različnih strokovnih delavcev. Pri tem se 

strokovnjaki zavedajo pomembnosti različnih teoretičnih znanj posameznika, izkušenj in 

osebnostnih lastnosti, da je pomembno upoštevati medsebojna strokovna mnenja in iskati 

skupne rešitve. Saj bodo le z diskusijo in skupnim reševanjem problemov našli najbolj 

učinkovite načine pri delu s posameznim OPP. 

 

Specialni in rehabilitacijski pedagog si pri svojem delu na OŠ prizadeva za doseganje 

kakovostnega izobraževanja OPP. Odgovrno pristopa k reševanju učnih težav učencev in v 

okviru vzgoje deluje tako, da se učenci razvijejo v samostojne in zanesljive osebnosti. Pri 

delu pomaga staršem in učiteljem z nasveti, izkušnjami, novostmi na področju dela z OPP 

(Gaberšek, 2002). 
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V veliko zadovoljstvo je, ko OPP napreduje, usvaja ustrezne metode dela, ki mu pri delu 

koristijo in pomagajo, napreduje ob predlaganih prilagoditvah in prilagojenih načinih dela.  

 

Delo SRP je oteženo v primeru, ko se učitelji preveč držijo zahtev učnih načrtov in so 

umerjeni v znanje in ne v otroka, če niso dovolj usposobljeni ali imajo premalo izkušenj za 

delo z OPP, ob obilici in velikem tempu dela pa se tudi zgodi, da učitelj ne zmore v zadostni 

meri načrtovati in ocenjevati otrokovih dosežkov. Še vedno pa se najdejo učitelji, ki imajo 

o integraciji teh učencev v OŠ negativno mnenje. Potrebno je še okrepiti zavedanje, da OPP 

potrebujejo drugačne oblike prilagajanj v procesu vzgoje in izobraževanja kot tisti,, ki jih 

učitelj realizira sam (prilagoditev metod, oblik dela, učnih vsebin, organizacije, 

pripomočkov) in do visoke stopnje individualizacije in diferenciacije na vseh šolskih 

področjih (Gaberšek, 2002). 

 

Največji uspeh OPP v vzgojno-izobraževalnem procesu je zagotovljen ob rednem in 

sprotnem sodelovanju učitelja in SRP.  

 

Sodelovanje članov strokovne skupine je delo različnih strokovnjakov, ki OPP poznajo z 

različnih vidikov, vsak pa mu nudi pomoč na svoj način, ki mu pomaga pri uspešnem delu 

v šoli. 

 

6.10 Vloga učitelja, ki poučuje otroka s posebnimi potrebami 

 

Učitelj z OPP preživi največ časa in ima zato najbolj odgovorno nalogo. To zahteva od njega 

poznavanje OPP ter pozitiven odnos do njegovih posebnih potreb.  

 

Za uspešno delo v razredu, kamor je vključen OPP, je potrebno ustvariti pozitivno klimo. Z 

učenci se je potrebno pogovarjati o drugačnih potrebah nekaterih otrok, jim nuditi čim več 

informacij, pustiti možnost spraševanja. Tako se lahko učitelji izognejo negativnim 

stališčem in vrednotenjem posebnih potreb ter neprijetnim situacijam, ki bi ovirale vzgojno-

izobraževalno delo. 

Tudi OPP je potrebno ozavestiti naravo njegovih potreb in ga s tem razbremeniti občutka 

krivde. Otrok s posebnimi potrebami potrebuje občutek sprejetosti in varnosti v oddelku še 

toliko bolj kot ostali otroci, saj je to pogoj za uspešno učenje, vzpostavljanje socialnih 

interakcij in komunikacije. 
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Po mnenju S. Gaberšek (2002) lahko učitelj prispeva k napredku učenca z ustreznim 

poučevanjem in učenjem, z uporabo ustreznih materialov, pripomočkov in tehnologije, z 

ustvarjanjem dobrih pogojev za izvajanje programa ter z dobro evalvacijo svojega programa.  

 

M. Kavkler (2009) razlaga, da uspešno vključevanje OPP ni odvisna le od pridobljena 

strokovnega znanja. Kot najpomembnejše izpostavlja strategije dobre poučevalne prakse, ki 

je za vključitev OPP nujna. Učitelj pri tem delu potrebuje podporo strokovnega tima, ki s 

sodelovanjem z drugimi strokovnimi delavci vzgojo in izobraževanje ne čuti več kot 

individualno odgovornost. 

 

Učitelj je odgovoren za uspeh in delo z OPP. Njegova pripravljenost prisluhniti drugim 

strokovnjakom doprinese k lažjemu in bolj učinkovitemu delu, saj strokovnjaki v timu 

postanejo njegova podpora.  

 

V svojem magistrskem delu P. Havaj (2014) navaja, da je razvoj in napredek učenca v prvi 

vrsti odgovoren učitelj. Specialni in rehabilitacijski pedagog kot izvajalec DSP pa mu 

pomaga, da lažje opravi svoje delo.  

 

Učitelj in SRP soustvarjata in zagotavljata zadovoljevanje različnih poreb otrok, razlagata 

S. Pulec Lah in J. Košir (2015) saj vsak s svojim »strokovnim znanjem in izkušnjami 

sooblikujeta in ustvarjata kreativne rešitve za čim uspešnejše zadovoljevanje raznolikih 

potreb učencev s PP.« (str. 291). 
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7. PREDNOSTI TIMSKEGA DELA PRI DELU Z OTROKI S 

POSEBNIMI POTREBAMI 

 

A. Polak (2007) razlaga, da je smiselnost timskega dela v večji učinkovitosti, osebnostnem 

in strokovnem razvoju članov ter občutku pripadnosti timu. 

V timskem delu lahko pridobi vsak član, ne glede na njegove timske sposobnosti. Z rastjo 

posameznikov pa se krepi tudi tim. 

 

Prednosti timskega poučevanja, ki jih navaja A. Polak (1997), lahko prepoznamo tudi kot 

prednosti timskega dela v strokovni skupini. Avtorica (prav tam) kot bistvene prednosti 

izpostavi medsebojno dopolnjevanje članov glede znanja, glede sposobnosti in spretnosti, 

medsebojno dopolnjevanje strokovnih delavcev glede osebnostnih lastnosti, didaktičnih 

pristopov, oblik dela, učnih stilov ipd. 

 

Uspešen posameznik je dober član v posamezni skupini, timu, njegove sposobnosti in 

uspešnost v dobro delujočem okolju se samo še krepijo in rastejo, s tem pridobiva tudi 

skupina. Z dobro delujočimi skupinami, ki delujejo uspešno in povezano pa pridobi tudi 

celotna šola. 

 

A. Polak (1999 c, str. 6) kot prednosti timskega dela navaja »medsebojno sodelovanje in 

dopolnjevanje članov tima v znanju, spretnostih in sposobnostih, zagotavlja pestrejše in bolj 

kvalitetno delo, več individualiziranega dela z učenci, hitrejše odzivanje na otrokove 

potrebe, večjo varnost. Člani tima se medsebojno podpirajo in potrjujejo, hkrati pa si delijo 

odgovornost za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev.« 

 

Timsko delo je strokovne skupine je skupno delo strokovnih delavcev, ki želijo doseči 

skupen cilj – pomagati pri uspešnem vzgojno-izobraževalnem delu OPP. Tim dobro deluje, 

če ima zavzete, sposobne, spretne člane, ki jim je timsko delo v izziv, v njem uživajo in se z 

ostalimi člani trudijo za uspeh, tako dobro delujoč tim prinaša prednosti tako za posamezne 

člane kot za organizacijo kot celoto. 
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Pri vključevanju OPP v OŠ učitelju, ki ga poučuje, manjka ustreznih strokovnih znanj, zato 

je sodelovanje in timsko delo nujno potrebno. Člani tima si posredujejo strokovna znanja, si 

razdelijo delo, se podpirajo in si svetujejo v težkih situacijah. 

 

»Pri timskem delu in s primerno delitvijo vlog in nalog vsak član lahko izrazi svoja »močna« 

področja pedagoškega dela in z vključevanjem drugih članov tima nadomesti negativen vpliv 

»šibkih« področij.« (Polak, 2007, str. 110). 

 

Timi delujejo v treh etapah, ki člane vodijo k uspešnemu delu in dobrim rezultatom. A. Polak 

(2011) jih poimenuje kot timsko načrtovanje, timsko izvajanje in timska evalvacija. Pri 

timskem načrtovanju člani skupaj načrtujejo potek dela z OPP, nato pri timskem poučevanju 

načrtovano izvajajo ter v okviru timske evalvacije evalvirajo, kar jim da vpogled v 

opravljeno delo in iztočnice za naprej. 

 

Timi v strokovni skupini na začetku šolskega leta oz. v začetku delovanja oblikujejo, 

načrtujejo cilje, ki jih želijo doseči pri svojem delu, skozi šolsko leto z različnimi metodami, 

tehnikami in postopki poskušajo te cilje doseči. Ob koncu leta pa sledi evalvacija, ki pokaže, 

kateri cilji so bili doseženi in kateri morda ne, ter oblikovanje smernic za nadaljnje delo, 

določitev potrebnih sprememb, novosti ter vsega, kar je še potrebno storiti za uspeh 

posameznika, učenca. Vmesna evalvacija je ob polletju ali po potrebi prej in pogosteje. 

 

Za dobro delovanje si mora tim zastaviti cilje, ki so natančno definirani, hkrati pa dopuščajo 

potrebne prilagoditve, da so merljivi, dosegljivi, realni in predstavljajo izziv vsem članom 

tima (Mihalič, 2014). 
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8. OVIRE IN PROBLEMI PRI TIMSKEM DELU STROKOVNE 

SKUPINE 

 

Pri vsakem odnosu, sodelovanju prihaja tudi do ovir, težav. Kako smo jih sposobni reševati, 

je v veliki meri odvisno od pripravljenosti članov, da se poslušajo, si pomagajo in razumejo 

stališča drug drugega. Prvi vidik ovir timskega dela v šoli je, da je timsko delo pogojeno z 

organizacijskimi, kadrovskimi in prostorskimi posebnostmi, drugi vidik se pokaže, ko tim 

pri doseganju skupnega cilja ni uspešen. Skoraj nikoli pa ne moremo najti enega vzroka, saj 

jih je navadno več in so med seboj povezani (Polak, 2007). 

 

Najpogosteje izražene ovire, pri timskem delu (Polak, 2007), ki se kažejo tudi pri delu 

strokoven skupine za OPP, so: 

o organizacijske ovire, ki se v praksi kažejo kot različna razporeditev in število ur 

pouka in dejavnosti za posamezne strokovne delavce, 

o nejasno opredeljene vloge se kažejo kot nedorečenost v zvezi s tem, katere naloge 

in obveznosti prevzemajo posamezni člani,  

o komunikacijske ovire presežemo z usklajenostjo verbalne in neverbalne 

komunikacije, ki je usmerjena v vsebino, odnose itd., 

o ovire v zvezi s statusom se kažejo v doživljanju lastnega statusa posameznika, v 

zaznavanju strokovnosti in kompetentnost itd., 

o medosebne ovire se večajo z nezaupanje, z osebnostno zaprtostjo, 

o osebne ovire se kažejo kot doživljanje bojazni, strahu in osebne ogroženosti. 

 

Ovire, ki se pojavljajo pri delu v strokovni skupini, lahko presežemo z osebno naravnanostjo 

in motivacijo za delo na sebi, s pripravljenostjo in odprtostjo do dela z drugimi strokovnimi 

delavci ter z vzpostavitvijo strokovnega in delovnega odnosa z vodstvom šole. 

 

Določene ovire lahko z zavzetostjo in pripravljenostjo rešimo znotraj tima, druge pa je 

potrebno reševati na ravni šole, z vodstvom, ki je s svojo naravnanostjo in odnosom lahko 

dobra opora timskemu delu učiteljev (Polak, 2007). 

 

Pri delu strokovne skupine za OPP se člani pogosto srečujejo s problemi, ki so povezani z 

izkušenostjo in motiviranostjo posameznih članov, z razhajanjem v strokovnem znanju, s 
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pričakovanji in zahtevami do učenca, z obremenjenostjo in časovno stisko. Za uspešno delo 

je nujno treba poiskati ustrezne rešitve in kompromise, ki bodo v zadovoljstvo, strokovno in 

osebno rast članom tima ter v največjo strokovno pomoč OPP. 

 

Kot največkrat omenjeni problemi pri timskem delu so bili izpostavljeni (Polak, 1997): 

o neenakomerna delitev dela, do katere prihaja večinoma v začetku delovanja 

posameznega tima, zaradi večje izkušenosti posameznikov, ki prevzemajo več pobud, 

medsebojna delitev dela pa je odvisna tudi od osebnostnih lastnosti članov (npr. lahko 

so bolj dominantni, posesivni, ekstra-intovertirani itd.); 

o razhajanje v zahtevah do učenca, npr. glede domačih nalog, doslednost pri preverjanju, 

upoštevanju dogovorjenih pravil, nalog ipd. Najpogosteje se pojavljajo v začetku, ko v 

timu še niso dorečena in poenotena pravila v posameznih pedagoških situacijah; 

o razlikovanje članov po znanju, sposobnostih, spretnostih, interesnih področjih prinaša s 

seboj problem pripisovanja različne pomembnosti različnim dejavnostim ali šolskim 

predmetom. Rešitve tega problema je v zavedanju te naravnanosti, enakopravni odnos in 

spoštovanje članov; 

o medsebojno prilagajanje članov je lahko najbolj pereč problem (nesoglašanje v 

reagiranju v specifičnih situacijah, vrednotenju učenca, sklepanje kompromisov med 

člani itd.). Proces medsebojnega prilagajanja med člani mora biti vzajemen, postopen, 

spremljan s čustveno toplino, da ne pripelje do še večjih konfliktov; 

o k poglabljanju vseh navedenih problemov pa prispeva še časovna stiska in delovna 

preobremenjenost članov. Postopki načrtovanja, sprotne in končne evalvacije ter 

reševanje problemov zahtevajo od članov določen čas in pripravljenost za sodelovanje. 

 

Za uspešno delovanje strokovne skupine je potrebna motivacija vseh članov. S primernim 

pristopom in komunikacijo, pripravljenostjo za sodelovanje, medsebojnim razumevanjem, 

podpiranjem in spodbujanjem lahko uspešno rešimo nastale ovire in težave. Tako bomo 

strokovno rastli in uspešno pomagali OPP. Velik prispevek k učinkovitemu in uspešnemu 

delovanju strokovnih timov pa so gotovo tudi primeri dobre prakse. 

 

V teoretičnem delu smo pridobili informacije o uspešnem delovanju strokovnih skupin, o 

ovirah, ki jih pri svojem delu lahko pričakujejo ter kako se lahko z njimi uspešno spopadejo. 

V empiričnem delu smo omenjena področja raziskali v praksi na slovenskih OŠ ter 

predstavili rezultate.  
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II. EMPIRIČNI DEL 

 

Šolski sistem temelji na predpostavki inkluzije, ki je za vse otroke prijazen, dostopen, 

predvsem pa prilagojen vsem njihovim potrebam in jim omogoča optimalen napredek v 

vzgojno-izobraževalnem sistemu. Z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(2000) je bila uzakonjena pravica do izobraževanja otrok v rednih oddelkih vzgojno-

izobraževalnih ustanov za otroke z izrazitimi posebnimi potrebami. Ko učenec kljub vsej 

skrbi, prilagoditvam in pomoči ne napreduje v vzgojno-izobraževalnem procesu se ga po 

vnaprej določenih postopkih predstavi KUOPP, ki ga z odločbo usmeri v Izobraževalni 

program z s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. KUOPP določi tudi 

obseg in vrsto DSP. Na šoli ravnatelj za posameznega učenca imenuje strokovno skupino, 

ki jo sestavljajo strokovni delavci, ki bodo sodelovali v vzgojno-izobraževalnem programu. 

Pri delu strokovne skupine za OPP je timsko delo nujna oblika dela, saj so le tako lahko 

najbolj učinkoviti in uspešni pri delu z OPP. 

V diplomskem delu smo želeli ugotoviti, kako ravnatelj in drugi člani strokovne skupine, ki 

delajo na OŠ (razredniki, ki imajo v razredu OPP, svetovalni delavci in SRP), pojmujejo 

timsko delo in kako le-to poteka. Zanimalo nas je tudi, kako člani strokovne skupine 

ocenjujejo svojo kompetentnost za timsko delo in za delo na področju OPP. Prav tako smo 

želeli izvedeti, kakšne prednosti vidijo v timskem delu, s katerimi težavami se soočajo in 

kakšne rešitve, predloge imajo za izboljšanje dela v timu na področju obravnave OPP. 
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9. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

 

V diplomskem delu smo si postavili naslednja raziskovalna vprašanja, na katera smo želeli 

dobiti odgovore: 

R1: Kako ravnatelji, svetovalni delavci, SRP, učitelji in drugi člani strokovne skupine 

pojmujejo timsko delo? 

R2: Kakšne prednosti vidijo v timskem delu članov strokovne skupine za delo z OPP? 

R3: S katerimi problemi se člani strokovne skupine srečujejo in kako pogosto? 

R4:  Kako člani strokovne skupine te probleme rešujejo? 

R5:  Kako člani strokovne skupine ocenjujejo svoje znanje in kompetentnost za timsko 

delo? 

R6:  Kako člani strokovne skupine ocenjujejo svoje znanje in kompetentnost za delo na 

področju obravnave OPP? 

 

Oblikovali smo dve hipotezi: 

H1: Predvidevamo, da se ravnatelji, svetovalni delavci, razredniki, ki imajo v razredu OPP 

in SRP, v svojih pojmovanjih timskega dela statistično pomembno ne razlikujejo.  

H2: Predvidevamo, da je najpogostejši problem pri timskem delu časovno usklajevanje 

med člani.  
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10. OPIS VZORCA 

 

V vzorec smo zajeli 125 oseb. Od tega je bilo 123 žensk (98 %) in 2 moška (2 %). 

 

Graf 1: Predstavitev vzorca po spolu anketirancev 

 

Večji delež anketiranih oseb je ženskega spola. To lahko povežemo s slovenskim 

povprečjem, merjenim v obdobju med letom 1994 in 1999. Delež zaposlenih žensk v osnovni 

šoli je po navedbah E. Ličen (2002) vedno okoli 85 %. 

 

Anketirane osebe so bile stare med 24 in 62 let. Porazdelitev anketirancev glede na starostno 

skupino je prikazana v grafu 2. 

 

Graf 2: Predstavitev vzorca po starostni skupini 

 

Največ anketiranih oseb je bilo starih od 41 let do 50 let (35 %), najmanj pa do 30 let (14 

%). Nad 51 let je bilo starih 29 % oseb. 
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Iz grafa 3 je razvidna razporeditev anketirancev po delovni dobi. 

 

Graf 3: Predstavitev vzorca po delovni dobi 

 

Največ anketiranih oseb ima med 21 in 30 let delovnih izkušenj (34 %), najmanj pa do 3 leta 

delovnih izkušenj (8 %). Med 4 in 10 let delovne dobe ima 20 % anketiranih oseb, prav 

tolikšen delež oseb pa je zaposlenih nad 30 let. 

 

Graf 4 prikazuje delovno mesto anketirancev. 

 

Graf 4: Predstavitev vzorca po delovnem mestu 

 

Tretjina anketiranih oseb (34 %), opravlja delo svetovalnega delavca na šoli. Od tega je 13 

pedagogov, 10 psihologov, 6 socialnih delavcev, 5 socialnih pedagogov, 2 izvajalca dodatne 

strokovne pomoči, 1 SRP in 1 učitelj razrednega pouka. 29 % anketirancev je bila 

defektologov/SRP (za lažje interpretiranje bom v nadaljevanju za oba profila uporabljala 

kratico SRP). Glede izobrazbe se 4 osebe niso želele opredeliti. Najmanjši delež anketiranih 

oseb, le 2 %, opravlja delo predmetnega učitelja OPP. 
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11. RAZISKOVALNI PRIPOMOČKI 

 

Podatke smo zbirali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je vseboval 5 vprašanj odprtega in 

6 vprašanj zaprtega tipa ter 2 ocenjevalni lestvici. Anketiranci so navedli le nekaj osnovnih 

podatkov (starost, spol, delovna doba in delo, ki ga opravljajo).  

Pri 5. vprašanju smo spraševali po osebnem razumevanju timskega dela, v 11. in 12. pa nas 

je zanimalo, kako anketiranci ocenjujejo svoje kompetence na področju dela z OPP in v 

timskem delu. 

V dveh vprašanjih so anketiranci odgovarjali na 5-stopenjski lestvici, pri čemer so ocenjevali 

pogostost izvajanja aktivnosti oz. vedenja, opisanega v trditvah. Namen ocenjevalne lestvice 

je bil ugotoviti, kako pogosto anketiranci opravljajo različne vloge pri vključevanju OPP v 

vzgojno-izobraževalni proces in kako pogosto se pri timskem delu srečujejo s posameznimi 

ravnanji in vedenjem.  

Pri vprašanjih odprtega tipa smo anketirance spraševali o prednostih, ki jih vidijo v timskem 

delu kot člani v strokovni skupini za OPP, navajali so ovire, s katerimi se pri tem srečujejo 

in strategije reševanja. Pri zadnjem vprašanju pa so anketiranci navajali predloge, s katerimi 

bi lahko po njihovem mnenju timsko delo izboljšali. 

 

 

12. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Podatke smo zbirali v juniju in juliju 2016. Izpolnjevanje vprašalnika je bilo anonimno, 

preko spletnega portala 1ka. 

 

 

13. OBDELAVA PODATKOV 

 

Izpolnjenih je bilo 125 anket, njihove rezultate smo uporabili v nadaljni statistični in 

vsebinski analizi. Pridobljene podatke smo obdelali s statističnima programoma SPSS in 

Microsoft Excel, pri čemer smo izračunali osnovno in opisno statistiko, s testom hi-kvadrat 

(χ2-test) smo preverjali statistično pomembnost razlik med različnimi strokovnjaki. 

Odgovore odprtega tipa smo analizirali in kategorizirali glede na skupne vsebinske 

značilnosti. Rezultate smo predstavili v preglednicah in grafih ter opisno. 
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13.1 Spremenljivke 

Oblikovali smo odvisne in neodvisne spremenljivke. Neodvisne spremenljivke so spol, 

starost, leta zaposlitve in delovno mesto. 

 

Odvisne spremenljivke, ki smo jih v diplomskem delu uporabili so pojmovanje, prednosti in 

ovire timskega dela, mnenje članov strokovne skupine glede vloge pri vključevanju OPP v 

vzgojno-izobraževalni proces, reševanje težav in ocena kompetentnosti na področju 

timskega dela in dela z OPP. 

 

 

14. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

V teoretičnem delu smo opisali pojem inkluzije. Pojem opredeljuje pogoje in način 

vključevanja OPP v redno vzgojno-izobraževalno delo. Opisali smo timsko delo strokovne 

skupine za OPP v OŠ. Opredelili smo vloge posameznih članov strokovne skupine, ki smo 

jih zajeli v vzorec, to so SRP, učitelji, ki poučujejo OPP, šolska svetovalna služba in 

ravnatelj, ki strokovno skupino imenuje ter je odgovoren za njeno učinkovito delovanje in 

materialne pogoje. 

 

V anketi nas je zanimalo, kakšna je vloga posameznega profila pri vključevanju OPP v 

vzgojno-izobraževalne procese, kako razumejo timsko delo, prednosti in ovire, s katerimi se 

srečujejo pri delu v strokovni skupini in kako jih rešujejo. Zanimala nas je tudi 

kompetentnost članov strokovne skupine na področju timskega dela in dela z OPP. 

Pri interpretaciji odgovorov odprtega tipa, kjer smo odgovore analizirali in razvrstili v 

skupine, smo le-te navajali v poševnem tisku, citirane odgovore pa v navednicah. 
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14.1 Osebna pojmovanja timskega dela pri članih strokovne skupine za vključevanje 

OPP v vzgojno-izobraževalni proces 

 

S prvim raziskovalnim vprašanjem smo želeli ugotoviti, kako ravnatelj in člani strokovne 

skupine pojmujejo timsko delo. To smo preverili z vprašanjem zaprtega tipa, pri katerem so 

se anketiranci opredelili za trditev, s katero se najbolj strinjajo. 

Rezultati so prikazani na grafu 5 in v tabeli 1. 

 

Graf 5: Osebna pojmovanja timskega dela 

 

Slaba polovica anketiranih oseb (42 %) timsko delo pojmuje kot skupno oblikovanje ciljev 

in skupno delo za doseganje le-teh. Dobra tretjina anketirancev (37 %) timsko delo pojmuje 

kot medsebojno sodelovanje, dopolnjevanje in spodbujanje članov tima. Le desetina (10 %) 

anketiranih oseb meni, da je timsko delo sestavljeno iz treh etap, in sicer iz načrtovanja, 

izvajanja in evalvacije. Enak delež (10 %) anketirancev meni, da je timsko delo najbolj 

učinkovit način dela. 
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Tabela 1:Osebna pojmovanja timskega dela 

 

Timsko delo kot skupno oblikovanje ciljev in skupno delo za doseganje le-teh pojmuje dobra 

četrtina ravnateljev (26 %) in svetovalnih delavcev v enakem deležu (26 %). Taka 

pojmovanja ima tudi slaba četrtina SRP (23 %) in učiteljev (11 % razrednih učiteljev, 9 % 

razrednikov in 4 % predmetnih učiteljev OPP, skupaj 24 %). 

Za pojmovanje timskega dela kot medsebojno sodelovanje, dopolnjevanje in spodbujanje 

članov tima se je opredelilo največ svetovalnih delavcev, in sicer kar 41 %, 1/3 oziroma 30 

% SRP, slaba tretjina učiteljev (13 % razrednikov, 7 % razrednih učiteljev in 2 % predmetnih 

učiteljev OPP, skupaj 22 %). Menimo, da se ravnatelji za to možnost niso odločili, saj niso 

vključeni v neposredno timsko delo strokovne skupine. 

Da je timsko delo najbolj učinkovit način dela, meni dobra tretjina svetovalnih delavcev (39 

%), slaba tretjina SRP (31 %), dobra desetina (15 %) razrednih učiteljev in v enakem deležu 

ravnateljev (16 %). Razredni in predmetni učitelji se pri tej trditvi niso osebno opredelili. 

Da je timsko delo sestavljeno iz treh etap (timsko načrtovanje, timsko izvajanje in timska 

evalvacija), meni slaba polovica SRP (46 %), dobra tretjina svetovalnih delavcev (39 %) in 

dobra desetina razrednikov OPP (15 %), medtem ko ravnatelji, razredni in predmetni učitelji 

OPP timskega dela ne pojmujejo tako. 

 

Tabela 2 prikazuje osebna pojmovanja timskega dela anketirancev glede na njihovo delovno 

mesto. 
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Tabela 2: Osebna pojmovanja timskega dela glede na delovno mesto 

 

Ravnatelji timsko delo najpogosteje pojmujejo kot skupno oblikovanje ciljev in skupno delo 

za doseganje le-teh. Tega mnenja je 74 % vprašanih ravnateljev. 16 % vprašanih ravnateljev 

opredeljuje timsko delo kot medsebojno sodelovanje, dopolnjevanje in spodbujanje članov 

tima. Dobra desetina (11 %) anketiranih ravnateljev pa timsko delo zaznava kot najbolj 

učinkovit način dela. 

Dve tretjini anketiranih razrednih učiteljev (67 %) in predmetnih učiteljev OPP v enakem 

deležu (67 %) pojmujejo timsko delo kot skupno oblikovanje ciljev in skupno delo za 

doseganje le-teh. Ostali razredni učitelji (33 %) in predmetni učitelji (33 %) pa pojmujejo 

timsko delo kot medsebojno sodelovanje, dopolnjevanje in spodbujanje članov tima. 

Razredniki OPP timsko delo v 40 % pojmujejo kot medsebojno sodelovanje, dopolnjevanje 

in spodbujanje članov tima. Tretjina (33 %) jih timsko delo pojmuje kot skupno oblikovanje 

ciljev in skupno delo za doseganje le-teh. Več kot desetina (13 %) se jih je opredelilo, da je 

timsko delo sestavljeno iz treh etap: načrtovanja, izvajanja in evalvacije. Da je timsko delo 

najbolj učinkovit način dela, pa meni desetina oziroma 11 % razrednikov. 

Mobilni SRP v 39 % pojmujejo timsko delo kot medsebojno sodelovanje, dopolnjevanje in 

spodbujanje članov tima, tretjina (34 %) pa kot skupno oblikovanje ciljev in skupno delo za 

doseganje le-teh. Dobra desetina SRP (17 %) se je opredelila, da je timsko delo sestavljeno 

iz treh etap: načrtovanja, izvajanja in evalvacije. Desetina SRP (11 %) pa razume, da je 

timsko delo najbolj učinkovit način dela. 

Precej podobno razumevanje timskega dela imajo svetovalni delavci. Dobra tretjina (39 %) 

jih timsko delo pojmuje kot medsebojno sodelovanje, dopolnjevanje in spodbujanje članov 

tima, ena tretjina (34 %) pa kot skupno oblikovanje ciljev in skupno delo za doseganje le-
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teh. Desetina (11 %) jih timsko delo razume kot najbolj učinkovit način dela, enak delež (11 

%) meni, da je timsko delo sestavljeno iz treh etap: načrtovanja, izvajanja in evalvacije. 

 

14.2 Vloga pri vključevanju OPP v vzgojno-izobraževalni proces 

 

Anketirance smo spraševali, kakšna je po njihovem mnenju vloga pri vključevanju OPP v 

vzgojno-izobraževalni proces. Podatke smo zbirali po 5-stopenjski lestvici, pri čemer so 

anketiranci ocenjevali pogostost izvajanja različnih vlog. Rezultate prikazujemo v grafu 6. 

 

 

Po mnenju anketirancev imajo sami največjo vlogo pri aktivnem delu v strokovnem timu 

(65 %), pri sodelovanju s starši (63 %), pri oblikovanju individualiziranega programa (55%) 

in izvajanju strokovne pomoči (41 %). Tretjina anketirancev (32 %) zaznava kot njihovo 

najpogostejšo vlogo sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, četrtina anketiranih oseb (24 %) 

pa kot imovanje strokovnega tima. 

V najmanjši meri svojo vlogo pri timskem delu anketirane osebe vidijo v zagotavljanju 

ustreznih materialnih in kadrovskih pogojev (15 %). Pridobljen podatek je pričakovan, saj 

najmanj anketiranih oseb opravlja delo ravnatelja (15 %), katerega vloga je v Navodilih za 

izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za 

devetletno osnovno šolo (2003) opredeljena tudi kot zgotavljanje ustreznih materialnih in 

kadrovskih pogojev. 

Graf 6: Vloga anketiranev pri vključevanju OPP v vzgojno-izobraževalni proces 
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14. 3 Prednosti timskega dela strokovne skupine za OPP 

 

Odgovore anketirancev na trditev: »Navedite najpomembnejše prednosti, ki jih ima po 

vašem mnenju timsko delo v strokovni skupini za OPP«, smo kategorizirali po skupnih 

vsebinskih značilnostih. Oblikovali smo štiri skupine najpogostejših odgovorov, ki so 

prikazani na grafu 7. S tem smo dobili odgovor na tretje raziskovalno vprašanje. 

 

Graf 7: Prednosti timskega dela strokovne skupine za OPP 

 

Kot največkrat izpostavljeno prednost timskega dela strokovne skupine so anketiranci 

izpostavili različne poglede na OPP, več idej in zamisli za reševanje problemov (f=54, 

f%=32). Za 41 anketirancev (f%=25) je prednost timskega dela v izmenjavi znanja, izkušenj, 

idej in informacij pri delu z OPP. Prednost, ki jo anketiranci prepoznavajo je tudi celostna 

obravnava in poznavanje OPP (f=38, f%=23), skupna ocena, načrtovanje, iskanje rešitev, 

oblikovanje ciljev, evalvacija pa je odgovor, ki se je pojavil 34-krat (f%=20).  

 

14.4 Psihosocialno dogajanje v timu 

 

Podatke o različnih dogajanjih pri timskem delu v strokovni skupini za OPP smo zbirali s 5-

stopenjsko ocenjevalno lestvico, pri čemer so anketiranci ocenjevali pogostost teh dogajanj. 

Rezultate prikazujemo na grafu 8. 
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Graf 8: Psihosocialno dogajanje v timu 

 

Anketirane osebe navajajo, da so v timu vedno ali zelo pogosto zaznavali dobro razumevanje 

med člani tima (72 %), izražali lastno mnenje, vprašanja in nesoglasja (67 %) ter sprejemali 

mnenja ostalih članov (64 %).  

Bistven dejavnik timskega dela je komunikacija. A. Polak (2007) meni, da je komunikacija 

v timu osnovno orodje sporazumevanja, saj omogoča izmenjavo informacij med člani tima 

in okoljem, zagotavlja povratne informacije članov tima in povzema dogajanje v timu. Glede 

na dobljene rezultate raziskave menimo, da je anketirancem komunikacija pomemben vidik 

uspešnega dela in da pri tem ne zaznavajo večjih težav.  

V naši raziskavi po pogostosti navedb sledijo trditve, da se člani tima vedno ali zelo pogosto 

dobro strokovno dopolnjujejo (64 %). Slednje kot prednost timskega dela navaja tudi Polak 

(1999). 

V strokovni literaturi večkrat zaznamo, da je eden večjih problemov časovno usklajevanje 

med člani, kar v svoji literaturi izpostavlja tudi Polak (1997). V naši raziskavi se je izkazalo, 

da dobra polovica članov strokovne skupine (54 %) meni, da se glede sestankov, 

dogovarjanja in usklajevanja dela z OPP vedno ali zelo pogosto dobro časovno usklajujejo. 

Člani strokovne skupine so redko ali nikoli izražali, da imajo težave z oblikovanjem jasnih 

ciljev dela (7 %). To je razveseljivo, saj so jasno postavljeni cilji temelj za uspešno delo in 

napredovanje OPP v vzgojno-izobraževalnem delu. 

Majhen delež anketirancev (9 %) pa izpostavlja, da se vedno ali zelo pogosto srečujejo s 

prostorskimi težavami. 
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14.5 Ovire in težave pri timskem delu strokovne skupine za OPP 

 

Z naslednjim raziskovalnim vprašanjem smo želeli ugotoviti, s katerimi ovirami in težavami 

se člani strokovne skupine za delo OPP najpogosteje srečujejo. Podatke smo zbirali z 

anketnim vprašanjem odprtega tipa. Odgovore smo kategorizirali v 4 skupine, ki so 

prikazane na grafu 9. 

 

Graf 9: Ovire in težave pri timskem delu strokovne skupine za OPP 

 

Anketiranci so kot največje težave navajali težave s pomanjkanjem časa, s časovno 

usklajenostjo med člani in z zunanjimi institucijami ter težave pri načrtovanju timskih 

srečanj. Te težave je izpostavilo 73 anketirancev (f%=53).  

Navajamo nekaj odgovorov: 

 »Pogost problem je časovno usklajevanje sestankov – da so res prisotni vsi oz. večina 

članov strokovnega tima in starši.« 

 »Pomanjkanje časa za timsko delo zaradi vse višje učne obveze, nadomeščanj.« 

 »Pomanjkanje časa s strani specialnih pedagogov – prevelika zasedenost.« 

 »Čas – zaradi mobilne je težko uskladiti.« 

Naslednja kategorija odgovorov je izpostavila naslednje probleme: premalo sodelovanja 

med učitelji, člani tima in zunanjimi institucijami, nepripravljenost za sodelovanje članov in 

staršev in nezainteresiranost za skupno delo (f=29, f%=21). 

Pri delu z OPP je potrebno dobro načrtovanje dela in ciljev ter priprava IP-ja. 19 odgovorov 

anketirancev (f%=14) se je nanašalo na težave z načrtovanjem jasnih ciljev, IP-ja, 

medsebojnim usklajevanjem in upoštevanjem dogovorjenih prilagoditev. 
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Zadnja skupina odgovorov se je nanašala na področje nepoznavanja vlog različnih članov 

tima in neopravljanje dogovorjenih nalog. Ovire na tem področju je izpostavilo 16 

anketirancev (f%=12). 

 

14.6 Reševanje težav pri timskem delu v strokovni skupini za OPP 

 

V raziskovalnem vprašanju 4 smo se spraševali, kako člani strokovne skupine rešujejo težave 

nastale pri timskem delu za OPP. Zanimale so nas rešitve, ki jih anketiranci uspešno 

vključujejo v svoje delo. Podali so jih na vprašanje odprtega tipa. Odgovore smo združili v 

3 kategorije, ki so prikazane na grafu 10. 

 

Graf 10: Reševanje težav pri timskem delu v strokovni skupini za OPP 

 

V veliki meri je po pogostosti izstopal odgovor, da težave pri timskem delu rešujejo s 

pogovorom in mediacijo (f=83, f%=65). Dobljeni rezultat kaže, da je komunikacija 

pomemben vidik dobrega delovanja.  

Navajamo nekaj odgovorov: 

 »S pogovori, dogovori, usklajevanjem različnih predlogov.« 

 »S strpnim in razumevajočim dogovarjanjem.« 

 »Z odkritim pogovorom s člani, ki so pripravljeni na tovrstno komunikacijo.« 

 »Mediacija.« 

 »S pogovorom, opominjanjem, razmejevanjem vlog in nalog.« 

 »Skupni dokumenti v Google drive, kjer sproti izmenjujemo informacije.« 
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Dober tim deluje na osnovi strokovnosti in dobre komunikacije, za kar pa so potrebna redna 

srečanja. Tudi Polak (2007) meni, da je komunikacija v timu osnovno orodje 

sporazumevanja.  

Tudi izobraževanja so način reševanja različnih težav, kar se je odražalo v 24 odgovorih 

(f%=19). Posamezniki se izobražujejo v obliki seminarjev, samoizobraževanja, prebiranja 

strokovne literature, udeležbe na seminarjih, organiziranja izobraževanj za starše ipd. 

Ob težavah z organizacijo anketiranci z namenom večjega časovnega usklajevanja 

prilagajajo termine, podali pa so tudi predlog po »stalnem urniku srečanj« in »srečanjih 

zunaj delovnega časa« (f=21, f%=16).  

 

14.7. Kompententnost članov strokovne skupine za delo z OPP 

 

Z vprašanjem zaprtega tipa smo iskali odgovor na raziskovalno vprašanje, kako člani 

strokovne skupine ocenjujejo svojo kompetentnost za delo z OPP. Anketiranci so med 

danimi odgovori izbrali najustreznejšega. Rezultate prikazuje graf 11. 

 

Graf 11: Kompetentnost članov strokovne skupine za delo z OPP 

 

Zelo smo se razveselili podatka, da le 2% anketiranih oseb meni, da ni dovolj opremljenih z 

ustreznim znanjem za delo z OPP. Delež tistih, ki menijo, da so dovolj usposobljeni za delo 

z OPP, je 31%. Ostali anketiranci pa menijo, da svoje znanje sproti dopolnjujejo (35 %) ali 

se obračajo po nasvete k drugim strokovnjakom (32 %). Menimo, da nam rezultat kaže na 

pripravljenost članov strokovne slupine za sprotno izobraževanje in sodelovanje z drugimi 

strokovnjaki. 
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14.8 Kompententnost članov strokovne skupineza timsko delo 

 

V raziskavi nas je zanimalo, kako anketiranci ocenjujejo svojo kompetentnost za timsko 

delo. S tem smo preverili predzadnje raziskovalno vprašanje. Odgovore smo pridobili z 

vprašanjem zaprtega tipa. Anketiranci so se med 4 trditvami odločili za najprimernejšo. 

 

Graf 12: Kompetentnost članov strokovne skupine za timsko delo 

 

Skoraj polovica anketiranih oseb (47 %) meni, da so dobro opremljene z znanjem in 

spretnostmi za timsko delo, 34 % vprašanih pa znanje o timskem delu nadgrajuje s sprotnim 

samoizobraževanjem. Z dobljenimi podatki smo lahko zadovoljni, saj menimo, da je znanje 

nujno potrebna podlaga za učinkovito delo z OPP. Le dva odstotka anketiranih oseb meni, 

da jim za učinkovito timsko delo manjka znanja in spretnosti.  

 

14. 9 Predlogi za izboljšanje timskega dela strokovne skupine za OPP 

 

V zadnjem vprašanju odprtega tipa so anketiranci opredelili svoje predloge in posredovali 

ideje za izboljšanje timskega dela. Najpogostejši so prikazani na grafu 13. 
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Graf 13: Predlogi za izboljšanje timskega dela strokovne skupine za OPP 

 

Kot največkrat podan predlog (f=17, f%=44) se je pokazalo zavedanje po dodatnem 

izobraževanju, ki se je pojavilo že v zgornjem poglavju o reševanju težav timskega dela.  

Nekaj citatov, ki so jih anketiranci navedli za izboljšanje timskega dela: 

 »Izobraževanje učiteljev na šoli – član komisije za usmerjanje lahko to izvede.« 

 »Izobraževanje vseh udeležencev s področja verbalne komunikacije.« 

 »Seminarji, praktični primeri, boljše komunikacijske spretnosti.« 

 »Več izobraževanja in pogovora s strokovnjaki na tem področju.« 

V teh odgovorih je zaznati, da se strokovni delavci zavedajo pomembnosti sprotnega 

izobraževanja, enako pa si želijo pridobiti tudi dodatna znanja s področja komunikacije.  

Druga najpogosteje navedena je ideja o rednih, vnaprej določenih in načrtovanih srečanjih 

strokovne skupine (f=15, f%=38). 

Navajamo nekaj citatov: 

 »Da bi določili redne mesečne termine srečanj, še več izobraževanj, izmenjava 

izkušenj.« 

 »Da bi bil predviden čas znotraj delovnega časa za timsko delo.« 

 »Pogosto srečevanje, kontinuirano.« 

 »Redna srečanja, načrtovana v obvezi.« 

 »Stalni oz. redni timski sestanki, ki so dani v urnik.« 

Zanimivo je, da se tudi na tem mestu pojavlja potreba in zavedanje po dobri komunikaciji 

ter pripravljenost, da v njej napredujemo (f=7, f%=18). Tudi A. Kristančič in A. Ostrman 

(1999) opredeljujeta, da je želja vseh, da z okolico dobro komuniciramo, da smo razumljeni 
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in tudi mi razumemo ostale, da delujemo na ravni odprte komunikacije, ki je vzajemna, 

neposredna, spoštljiva, strpna itd. 

Anketiranci so navedli naslednje predloge: 

 »Dobra, iskrena, profesionalna komunikacija med člani tima reši vse.« 

 »Čim več vaj za komunikacijo.« 

 »Dejavnosti za ohranjanje oz. izboljšanje medsebojne odkrite komunikacije; sprotna 

izmenjava mnenj.« 

 

Pri tej raziskavi smo ugotovili, da ravnatelj in člani strokovne skupine timsko delo v 

največjem deležu pojmujejo kot skupno oblikovanje ciljev in skupno delo za doseganje le-

teh. Anketiranci menijo, da imajo največjo vlogo pri aktivnem delu v strokovnem timu in 

pri sodelovanju s starši. Največkrat izpostavljeno prednost strokovne skupine so anketiranci 

izpostavili različne poglede na OPP, več idej in zamisli za reševanje problemov. Skoraj tri 

četrtine anketirancev zaznava dobro medsebojno razumevanje članov tima. Največje težave 

pri timskem delu so pomanjkanje časa, časovna neusklajenost med člani in zunanjimi 

institucijami ter težave pri načrtovanju timskih srečanj. Največ anketiranih oseb je izrazilo 

pogovor in mediacijo kot glavni predlog za reševanje težav pri timskem delu. Večina 

anketirancev meni, da so kompetentni za timsko delo in delo z OPP. Največkrat podan 

predlog za izboljšanje timskega dela je bilo izobraževanje strokovnih delavcev.  
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15. PREVERJANJE HIPOTEZ 

 

Z raziskavo smo preverjali dve hipotezi, ki smo jih tudi potrdili. Obrazložitev je zapisana v 

nadaljevanju. 

 

H1: Predvidevamo, da se ravnatelji, svetovalni delavci, razredniki, ki imajo v razredu OPP 

in SRP, v svojih pojmovanjih timskega dela statistično pomembno ne razlikujejo. 

 

Podatke spremenljivk »delovno mesto« in »pojmovanje timskega dela« smo najprej uredili 

v kontingenčno tabelo, ki nam prikazuje frekvenčno porazdelitev pojmovanja timskega dela 

glede na delovno mesto anketirancev. 

 

Tabela 3: Pojmovanje timskega dela glede na delovno mesto 

 

Skoraj tri četrtine anketiranih ravnateljev (74 %) timsko delo razume kot skupno oblikovanje 

ciljev in skupno delo za doseganje le-teh. Tudi delež razrednih in predmetnih učiteljev OPP, 

ki timsko delo razumejo kot skupno oblikovanje ciljev in skupno delo za doseganje le-teh je 

precej visok, 67 %. Slaba polovica razrednikov (40 %), SRP (38,9 %) in svetovalnih 

delavcev (44,2 %) pa v največjem deležu timsko delo razume kot medsebojno sodelovanje, 

dopolnjevanje in spodbujanje članov tima. 
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Ali so navedene razlike v porazdelitvah dojemanja timskega dela glede na delovno mesto 

anketiranca statistično značilne in niso le slučajni učinek vzorca, smo ugotavljali s pomočjo 

χ2-testa. Z njim smo primerjali opaženo porazdelitev podatkov s teoretično porazdelitvijo. V 

kolikor sta si porazdelitvi podobni, bodo razlike med njima praviloma majhne, χ2 statistika 

bo manjša. Velja tudi obratno; ko sta si porazdelitvi manj podobni, bodo razlike med njima 

večje, večja bo tudi χ2-statistika. 

V dobljeni tabeli 4 ( χ2-test) smo odčitali primeren parameter, in sicer mero povezanosti 

(Likelihood Ratio). Tega smo uporabili zato, ker imamo v nekaterih celicah kontingenčne 

tabele frekvence manjše od 1 oziroma ima več kot 20% celic teoretično frekvenco manjšo 

od 5. Ugotovili smo, da se pojmovanje timskega dela statistično pomembno ne razlikuje 

glede na delovno mesto (raven statistične pomembnosti je večja od 0,05 in znaša p=0,13). 

Navedene razlike obstajajo samo na našem vzorcu.  

Hipotezo 1 lahko tako potrdimo. 

 

Tabela 4: χ2-test 

 

H2: Predvidevamo, da je najpogostejši problem pri timskem delu časovno usklajevanje med 

člani. 

 

Med največkrat naštetimi težavami anketirancev so se izkazale težave s pomanjkanjem časa, 

s časovno usklajenostjo med člani in z zunanjimi institucijami ter težave pri načrtovanju 

timskih srečanj; to težavo je izpostavilo 73 anketirancev (53 %). 

Navajamo nekaj odgovorov: 

 »Pogost problem je časovno usklajevanje sestankov – da so res prisotni vsi oz. večina 

članov strokovnega tima in starši.« 

 »Pomanjkanje časa za timsko delo zaradi vse višje učne obveze, nadomeščanj.« 

 »Pomanjkanje časa s strani specialnih pedagogov –  prevelika zasedenost.« 

 »Čas –  zaradi mobilne je težko uskladiti.« 

 

Glede na dobljene rezultate lahko H2 potrdimo. 
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Težave s pomanjkanjem časa so pogosto omenjene v literaturi različnih avtorjev, in sicer se 

jih obravnava kot enega najbolj perečih problemov pri timskem delu strokovnih skupin, kar 

je meni tudi Polak (2007). Učitelji na OŠ imajo različno porazdeljene ure pouka in ostale 

obveznosti, zato ne začnejo in končajo v enakem času. Malo je primerov, ko mobilni SRP 

delujejo na eni šoli, večinoma so mobilni in delujejo na več šolah. To predstavlja težje 

prilagajanje na določene termine, saj začnejo oziroma končajo pouk na različnih šolah. 

Pomemben dejavnik pri uspešnem časovnem usklajevanju je tudi medsebojno razumevanje, 

prilagajanje in osebnostna naravnanost do timskega dela v strokovni skupini. 
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16. SKLEP 

 

V diplomskem delu smo raziskovali področje timskega delovanja strokovne skupine za OPP 

v OŠ in ravantelja, ki to skupino imenuje. Zanimalo nas je, kako pojmujejo timsko delo, 

ovire, s katerimi se srečujejo in na kakšne načine jih rešujejo. Preučevali smo tudi vlogo 

članov pri vključevanju OPP v vzgojno-izobraževalne procese. 

Raziskovali smo s pomočjo anketnega vprašalnika. V raziskavo so bili zajeti ravnatelji, 

učitelji razredniki in tisti, ki poučujejo OPP, mobilni SRP in svetovalni delavci različnih šol 

po Sloveniji. 

V raziskavi je sodelovalo 125 anketirancev, od tega 15 % ravnateljev, 21 % učiteljev ali 

razrednikov OPP, 29 % mobilnih SRP in 34 % svetovalnih delavcev na šoli. 

 

Timsko delo je pogosta oblika dela v OŠ in nujna oblika dela pri delu strokovne skupine za 

OPP, zato smo raziskali, kako ravnatelj in člani pojmujejo timsko delo. Večina odgovorov 

se nanaša na pojmovanje timskega dela kot skupno oblikovanje ciljev in skupno delo za 

doseganje le-teh. Za velik delež anketirancev timsko delo pomeni medsebojno sodelovanje, 

dopolnjevanje in spodbujanje članov tima. To zahteva svoj čas in timska srečanja, kar pa se 

je izkazalo za največjo oviro pri delovanju strokovnih skupin. V praksi se navedene težave 

kažejo kot težave s časovnim usklajevanjem članov. Različni urniki in druge obveznosti ter 

nadomeščanja zapolnjujejo čas strokovnim delavcem na šoli, mobilni SRP pa delujejo na 

več šolah in se zato težje časovno usklajujejo.  

 

Pri raziskovanju različnih vlog pri vključevanju OPP v vzgojno-izobraževalni proces smo 

ugotovili, da anketiranci zaznavajo svojo največjo vlogo v aktivnem timskem delu in delu s 

starši. 

Da smo dobili velik poudarek na aktivnem timskem delu je spodbudno, saj le aktivno timsko 

delo zagotavlja optimalne razmere za uspešno vključevanje OPP v šolsko delo. Večji delež 

odgovorov se je nanašal tudi na delo s starši, ki je pomemben vidik dela strokovnih delavcev. 

Starši nudijo pomembne podatke o otroku, ker ga najbolje poznajo. Strokovni delavci pa z 

so tisti, ki staršem svetujejo, jih usmerjajo in jim pomagajo pri delu z otrokom. 

 

V raziskavi se je izkazalo, da dobra polovica članov strokovne skupine meni, da se dobro 

časovno usklajejo glede sestankov in dela za OPP. Dobra polovica anketirancev pa je kot 
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najpogostejšo oviro navedla težave s časovnim usklajevanjem. Menimo, da je ta delež 

prevelik, saj so srečanja strokovne skupine osnovni pogoj za dobro delo, ki pa se lahko ob 

teh težavah izvajajo redkeje. 

V raziskavi smo ugotovili, da imajo člani strokovne skupine redko težave z oblikovanjem 

jasnih ciljev dela in da se redko srečujejo s prostorskimi težavami, kar je dobro. Pri delu z 

OPP je pomembno jasno postavljanje ciljev, s čimer pa, kot smo ugotovili z raziskavo, člani 

strokovne skupine nimajo težav. Kljub temu pa je bilo pri vprašanju odprtega tipa tudi to 

izpostavljeno kot ovira. 

 

V timskem delu se več strokovnjakov, ki so različnih strokovnih profilov, različno 

osebnostno naravnani in pripravljeni za timsko delo, srečuje z organizacijskimi, prostorskimi 

in komunikacijskimi težavami. Kako se bomo lotevali njihovega reševanja pa je odločitev, 

ki jo sprejme vsak posameznik in tim zase. Anketiranci so kot najpogostejše predloge za 

reševanje težav pri timskem delu navajali pogovor in mediacijo. Izkazalo se je, da je 

komunikacija res temelj dobrega timskega dela. Da se tega anketiranci dobro zavedajo, se je 

pokazalo tudi s tem, da so pridobivanje in razvijanje komunikacijskih spretnosti podali kot 

predlog za izboljšanje timskega dela. 

 

Kot možnost reševanja težav so anketiranci v velikem deležu navedli različne oblike 

izobraževanj za strokovne delavce in tudi za starše. Tudi prilagajanje in usklajevanje 

terminov za timska srečanja je kot možnost reševanja težav navedlo veliko vprašanih, 

navajali pa so tudi željo po rednih, vnaprej določenih timskih srečanjih. 

 

Naša predvidevanja, da se ravantelji in člani strokovne skupine v pojmovanjih timskega dela 

statistično pomembno ne razlikujejo, lahko potrdimo. Ravnatelji pojmujejo timsko delo kot 

skupno oblikovanje ciljev in skupno delo za doseganje le-teh, zelo podobno menijo tudi 

razredni in predmetni učitelji OPP. Razredniki, SRP in svetovalni delavci pa timsko delo 

pojmujejo kot medsebojno sodelovanje, dopolnjevanje in spodbujanje članov tima. Pri 

strokovnih delavcih prisotno pojmovanje in zavedanje, da je timsko delo v OŠ potrebno in 

pomembno je razveseljiv podatek, saj kaže na pozitivno naravnanost ravnatelja in strokovnih 

delavcev do takšne oblike dela. 

 

Predvidevanje, da je napogostejši problem pri timskem delu časovno usklajevanje, lahko 

potrdimo, saj je bilo izpostavljeno kot najbolj pogosta ovira za delo. V praksi prihaja do 
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težav zaradi različnih urnikov, zadolžitev, nadomeščanj učiteljev in delovanja na več šolah 

mobilnih SRP. Tudi nepripravljenost na sklepanje kompromisov in na prilagajanje drugim 

je lahko velika ovira za uspešno časovno usklajevanje. Ravnatelji in ostali člani vidijo rešitve 

tega problema predvsem v pogovoru in prilagajanju terminov.  

 

Timsko delo na OŠ je pomembna oblika dela, zato ga je smiselno nadgraditi s pridobivanjem 

spretnosti na teh področjih. Na šolah se pri timskem delu še vedno pogosto srečujejo z 

organizacijskimi težavami, ki so povezane s časovnim in prostorskim usklajevanjem, z 

nepripravljenostjo za timsko delo ter z nepoznavanjem vlog. Za načrtno razvijanje spretnosti 

timskega dela je pomembna vloga vodstva šole. To potrjuje tudi A. Polak (2011), ki pravi, 

da je ravnatelj glavni spodbujevalec sistematičnega uvajanja sprememb v obstoječo 

pedagoško prakso. 

 

Teoretična in empirična spoznanja diplomskega dela so nam dala vpogled v pomembnost 

timskega dela strokovne skupine in ravnatelja za OPP v OŠ. Razveseljivo je, da večina 

anketirancev meni, da mora biti timsko delo skupno zastavljanje in doseganje ciljev, skupno 

delo in sodelovanje različnih strokovnjakov, ki daje celovit pogled in celovito obravnavo 

OPP. 

 

Za uspešno integracijo in inkluzijo OPP v vzgojno-izobraževalni sistem je pomembno 

sodelovanje strokovnjakov različnih profilov, le tako je OPP obravnavan celostno. Timsko 

delo je nujna oblika za uspešno in usklajeno delo strokovne skupine za OPP v vseh etapah 

dela: načrtovanje, izvajanje in evalvacija. 

Izkušnje učinkovitega timskega dela za OPP učitelje bogatijo, saj pridobijo bolj celosten 

pogled tudi v delovanje drugih udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu. Tako s 

timskim delovanjem pridobijo vsi udeleženci procesa. 
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18. PRILOGE 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Moje ime je Alenka Cehner in sem absolventka Oddelka za specialno in rehabilitacijsko 

pedagogiko, smer DP-FIBO na Pedagoški fakulteti V Ljubljani. Za potrebe diplomskega 

dela, pod mentorstvom dr. Alenke Polak, opravljam raziskavo o timskem delu na večinskih 

osnovnih šolah. 

Reševanje vprašalnika je anonimno, zato vas prosim, da nanj odgovarjate iskreno. Podatke 

bom uporabila izključno v raziskovalne namene v okviru diplomskega dela. 

Za odgovore se vam najlepše zahvaljujem! 

___________________________________________________________________ 

 

Prosim vas za naslednje podatke:  

 

1. Spol (obkrožite): 

a) moški    b) ženski 

 

2. Starost (napišite): ________ let 

 

3. Koliko let delate na področju vzgoje in izobraževanja (obkrožite): 

a)  0 –3 leta  

b)  4- 10 let, 

c) 11 – 20 let, 

d)  21 - 30 let, 

e) nad 30 let. 

 

4. Na katerem delovnem mestu delate (obkrožite): 

a) ravnatelj/ica, 

b) razredni učitelj/ica učencu s posebnimi potrebami, 

c) predmetni učitelj učencu s posebnimi potrebami, 

d) razrednik učencu s posebnimi potrebami,  

e) mobilni defektolog/specialni in rehabilitacijski pedagog, 
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f) svetovalni delavec na šoli, (navedite, kateri profil)_______________________.  

 

5. Kako vi osebno razumete timsko delo (označite odgovor, ki vas najbolj opisuje): 

a) Timsko delo razumem kot skupno oblikovanje ciljev in skupno delo za doseganje 

teh skupnih ciljev. 

b) Timsko delo je sestavljeno iz treh etap: načrtovanj, izvajanje in evalvacija. 

c) Timsko delo je medsebojno sodelovanje, dopolnjevanje in spodbujanje članov 

tima. 

d) Timsko delo je najbolj učinkovit način dela. 

 

6. Navedite najpomembnejše prednosti, ki jih ima, po vašem mnenju, timsko delo v 

strokovni skupini za otroka s posebnimi potrebami. 

a) _________________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________________ 

d) _________________________________________________________________ 

e) _________________________________________________________________ 

 

7. Kakšna je po vašem mnenju vaša vloga na področju vključevanju otroka s posebnimi 

potrebami v vzgojno-izobraževalni proces : 

 

 

 

1 - ne 

opravljam 

2 - redko 

opravljam 

3 - 

pogosto 

opravljam 

4 - zelo 

pogosto 

opravljam 

5 - vedno 

opravljam 

Zagotavljanje 

ustreznih materialnih 

pogojev. 

     

Zagotavljanje 

kadrovskih pogojev. 

     

Sodelovanje z 

zunanjimi 

strokovnjaki (centri 

za socialno delo…). 
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Imenovanje 

strokovnega tima. 

     

Aktivno delo v 

strokovnem timu. 

     

Oblikovanje 

individualiziranega 

programa. 

     

 Izvajanje dodatne 

strokovne pomoči. 

     

 Sodelovanje s starši. 

 

     

 

 

8. Ocenite, kako pogosto se pri timskem delu v strokovni skupini za otroka s posebnimi 

potrebami člani srečujete z naslednjim dogajanjem v timu: 

ocenite z ocenami od 1= nikoli, do 5 = vedno 

 

 1 -  

nikoli 

2 -  

 redko 

3 - 

pogosto 

4 - zelo 

pogosto 

5 -  

vedno 

Člani strokovne skupine/tima se 

dobro strokovno dopolnjujemo. 

     

Člani strokovne skupine/tima se 

srečujemo s prostorskimi 

težavami. 

     

Člani strokovne skupine/tima 

imamo težave z oblikovanjem 

jasnih ciljev našega dela. 

     

Člani strokovne skupine/tima 

sprejemamo mnenja ostalih 

članov. 

     

Člani strokovne skupine/tima se 

glede sestankov, dogovarjanja in 
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usklajevanja dela za OPP dobro 

časovno usklajujemo. 

Člani strokovne skupine/tima 

odkrito izražamo svoje mnenje, 

vprašanja in nesoglasja. 

     

Člani strokovne skupine/tima se 

med seboj dobro razumemo. 

     

V strokovni skupini/timu 

zaznavamo veliko pripravljenost 

za timsko delo. 

     

5. Navedite, s katerimi ovirami in težavami se pri timskem delu v strokovni skupini/timu 

za OPP srečujete?  

    a) _________________________________________________________________ 

    b)__________________________________________________________________ 

    c)__________________________________________________________________ 

    d)__________________________________________________________________ 

 

6. Navedite, kako rešujete težave, ki se pojavljajo pri timskem delu v strokovni skupini za 

OPP? 

a)_____________________________________________________________ 

b)_____________________________________________________________ 

c)_____________________________________________________________ 

d)_____________________________________________________________ 

 

7. Kako bi ocenili svoje znanje in kompententnost na področju dela z otroki s posebnimi 

potrebami? (obkrožite le en odgovor): 

a) Za delo z OPP sem dobro usposobljen/a in nimam težav, 

b) pri delu z OPP se obrnem po nasvete k drugim strokovnjakom (sodelavci, 

svetovalna služba, SRP…), 

c) sproti pridobivam nova znanja (literatura, seminarji…), 

d) za delo z OPP nisem dovolj opremljen/a z ustreznim znanjem in spretnostmi. 

 

12. Kako bi ocenili svoje znanje in svojo kompententnost za timsko delo? 

a) sem dobro opremljen/a z znanjem in spretnostmi za timsko delo, 
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b) za timsko delo nimam posebnih znanje in spretnosti, vključujem se in sodelujem 

po osebnem občutku, 

c) znanje o timskem delu nadgrajujem s sprotnim samoizobraževanjem, 

d) za učinkovito timsko delo mi manjka znanja in spretnosti.  

 

13. Navedite predloge, kako bi se po vašem mnenju dalo izboljšati timsko delo v 

      strokovnih skupinah/timih za otroke s posebnimi potrebami:  

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Hvala za vaš čas in odgovore! 

 


