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Artu, Maruši in mali pikici … 

 

Pojdem na ravno polje, 

na ravno polje, kjer žito cvete, 

naj mi pod prsti bilke šume, 

naj se mi zemlja odpre, odpre! 

In bom poslušal, kako drhti, 

in se bom skril med njene dlani, 

da bom pri njej na sredi polja 

žalost ne bo me našla. 

(Tone Pavček) 
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POVZETEK  
 

V podporno mrežo učencem s posebnimi potrebami v vključujoči šoli spada tudi medvrstniška 

učna pomoč, imenovana medvrstniško tutorstvo (Wright, 2004; Jereb, 2011b), ki se je izkazala 

kot učinkovita metoda dela predvsem v fazi urjenja veščin (Eaton, 2004, v Kavkler, 2009), 

posebej pri matematiki (Kalkowski, 2001, na http://www.readingrockets.org). 

Poštevanka je eno temeljnih matematičnih deklarativnih znanj, vendar pa avtomatizacija 

aritmetičnih dejstev množenja nekaterim učencem z učnimi težavami pri aritmetiki povzroča 

največ težav. Potrebujejo časovno krajšo, vsakodnevno oziroma pogosto intenzivno vadbo 

(Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008c) z razvojni stopnji 

primerno strategijo računanja in zanimivimi učnimi pripomočki (Kavkler, 2002). Medvrstniško 

tutorstvo oziroma medvrstniška učna pomoč jim vse to omogoča. 

Slednja je lahko na šoli organizirana tudi v sklopu prostovoljskega udejstvovanja učencev. 

Uspešna medvrstniška učna pomoč je dobro načrtovana in ustrezno izvajana, prostovoljci-

tutorji, ki nudijo pomoč, pa deležni stalne podpore in kakovostnega začetnega usposabljanja 

(Wright, 2004; Eaton 2004, v Kavkler, 2009). V vseh fazah organiziranega prostovoljstva je 

mentor ključna oseba, njegova glavna naloga pa je vodenje, usposabljanje in spodbujanje 

prostovoljcev (Gladek, 2015).  

Empirični del diplomske naloge zaobsega predstavitev ciklusa organiziranega prostovoljstva 

na šoli v namene medvrstniške učne pomoči učencem s težavami pri avtomatizaciji poštevanke. 

Kot specialna in rehabilitacijska pedagoginja sem prevzela vlogo zunanje mentorice in vodila 

deset prostovoljk iz višjih razredov pri nudenju učne pomoči štirinajstim tretješolcem.  

Želela sem ugotoviti, ali projekt medvrstniške učne pomoči doprinese k napredku v 

avtomatizaciji poštevanke in s tem predstavlja pomembno podporno strategijo 

specialnopedagoškega dela. Obenem pa sem želela raziskati, ali in kako lahko specialni in 

rehabilitacijski pedagog na osnovni šoli organizira medvrstniško učno pomoč v vseh njenih 

fazah ter vključi elemente supervizije v vodenje prostovoljcev, s katerimi vprašanji in težavami 

se ob tem sreča, kako jih lahko učinkovito razreši in kaj s tem delom pridobi. 

Za sprotno in končno spremljanje procesa in učinkov akcijske raziskave sem uporabila različne 

tehnike raziskovanja. Prostovoljke so vodile dnevniške zapise. Pri tretješolcih smo pred 
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začetkom in ob zaključku projekta preverili znanje poštevanke. Za konec sem pripravila tri 

različne anketne vprašalnike za obe sodelujoči skupini učencev in razredne učiteljice. Veliko 

podatkov sem med izvajanjem projekta zbrala z opazovanjem in individualnimi ter skupinskimi 

razgovori.  

Medvrstniška učna pomoč je dejansko prispevala k napredku v avtomatizaciji poštevanke pri 

tretješolcih in se izkazala za učinkovito dopolnitev specialnopedagoškega dela, saj poleg učnih 

rezultatov prinaša pomembne psihosocialne učinke na obe skupini vključenih učencev. Vpliva 

tudi na poučevalno prakso v razredu. Kot mentorica sem se naučila predvsem prepuščati 

odgovornost za opravljanje dela prostovoljkam, ki sem jim zato po drugi strani morala nuditi 

ogromno podpore in spodbud, kar se je pokazalo za izziv zaradi tega, ker sem prihajala v 

ustanovo kot zunanja sodelavka. 

Potrdilo se je, da medvrstniška učna pomoč razvija pozitivno šolsko klimo, podpira proces 

inkluzije (Gerber in Kaufman, 1981, Gaustad, 1993, Kalkovski, 2001, na 

http://www.readingrockets.org) in dobro poučevalno prakso ter učinkovito dopolnjuje primarne 

strategije pomoči učencem z učnimi težavami (Mikuš Kos, 2002a), katerih izvajalec je specialni 

in rehabilitacijski pedagog. Z vidika prostovoljstva pa udeležene uči strpnosti, sodelovanja, 

sprejemanja različnosti in medsebojne solidarnosti (Gladek, 2015). 
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III 
 

ABSTRACT 
 

The network support for pupils with special needs in an inclusive school includes cross-age 

learning assistance called cross-age tutoring (Wright, 2004; Jereb, 2011b), which has proven as 

an effective method of work, particularly in the phase of training skills (Eaton, 2004, in Kavkler, 

2009), especially in Mathematics (Kalkowski, 2001, on http://www.readingrockets.org). 

Multiplication is one of the fundamental mathematical declarative knowledge, but automation 

of arithmetic multiplication facts for some students with learning difficulties causes the most 

problems in arithmetic. They need a shorter time, daily or frequent intense exercise (Magajna, 

Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008c) to the developmental stage 

appropriate strategy computation and interesting teaching aids (Kavkler, 2002). Cross-age 

learning assistance or cross-age tutoring makes all this possible. 

This may be organized at school as a part of voluntary participation of the students. Successful 

cross-age learning assistance is well-designed and properly implemented, volunteers-tutors, 

who offer help have continued support and quality initial training (Wright, 2004; Eaton 2004, 

in Kavkler, 2009). In all phases of organized voluntairness a tutor is a key figure, his main task 

is to manage, train and motivate volunteers (Gladek, 2015).  

The empirical part of the thesis includes representation of the cycle organized volunteering at 

the school for the purpose of cross-age learning support for pupils with difficulties in the 

automation of multiplication. As a special education teacher I took the role of an external 

mentor and led ten volunteers from the higher grades in providing learning assistance to 

fourteen third graders. 

I wanted to find out whether the cross-age learning project contributes to progress in automation 

of multiplication and presents an important support strategy for special education work. At the 

same time I wanted to explore how a special education teacher at the elementary school 

organizes cross-age learning assistance in all its phases and includes elements of supervision in 

the management of volunteers, which issues and problems along the way he meets, how they 

can be solved and what this work is obtained. 

I used a variety of research techniques for real-time and final monitoring the process and the 

effects of the action research. Volunteers led logs. We verified the knowledge of multiplication 

table at the beginning and at the end of the project. I also prepared three different questionnaires 
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for the two cooperating groups of pupils and class teachers. During the project I have collected 

a lot of data by observing and individual and group interviews. 

Cross-age learning assistance has actually contributed to progress in automation of 

multiplication by third graders and proved as an effective supplement for special education 

work, because in addition to learning outcomes brings significant psychosocial effects in both 

groups of pupils. It also affects teaching practice in the classroom. As a mentor, I learned mostly 

that I had to give responsibility to volunteers, therefore on the other hand I had to provide them 

tremendous support and stimulation, which has proved to be a challenge because I came as an 

external collaborator. 

It was confirmed that the cross-age learning assistance develops a positive school climate, 

supports the process of inclusion (Gerber and Kaufman, 1981, Gaustad, 1993, Kalkovski, 2001, 

on http://www.readingrockets.org), good teaching practice and complements primary strategies 

of help students with learning difficulties (Mikuš Kos, 2002a), where the performer is a special 

education teacher. From the voluntairness point of view it teaches participants tolerance, 

cooperation, acceptance of diversity and mutual solidarity (Gladek, 2015). 
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I. UVOD 
 

V današnji globalno vse bolj povezani družbi, ki ob naglih spremembah in hitrem tempu 

življenja izgublja na medčloveških odnosih, formalno in neformalno prostovoljstvo omogočata 

vzdrževanje ali celo krepitev temeljnih človeških vrednot iz preteklosti. Povezujeta ljudi onkraj 

razlik, da se s skupnimi močmi spopadamo z ovirami in oblikujemo boljši svet za naše potomce. 

V sklopu prostovoljstva in vključujoče šole je kot dopolnilni vir pomoči in podpore učencem s 

posebnimi potrebami v porastu tudi tako imenovana vrstniška in medvrstniška pomoč pri 

učenju. Gre za izkustveni način učenja in oblikovanja odraščajočih osebnosti, ki jim pomaga 

pri spletanju socialnih mrež in deluje tako na prostovoljce kot na tiste, ki so pomoči deležni, na 

njihove družine, ustanovo ter ožjo in širšo skupnost.   

Skupina otrok, ki so posebej primerni za delo z mladimi prostovoljci, so učenci z učnimi 

težavami, med njimi tisti z učnimi težavami pri aritmetiki. Ti potrebujejo pri razvoju veščin 

računanja več vaj kot njihovi vrstniki, a jih je prav zaradi težav pogosto težko motivirati. Večina 

učencev v tretjem razredu najlaže avtomatizira aritmetična dejstva in postopke pri računski 

operaciji množenja, nekateri otroci s specifičnimi razvojnimi zaostanki pri učenju aritmetike pa 

imajo tu največ težav. Mladostna neobremenjenost in lastne učne izkušnje pomagajo mladim 

prostovoljcem iz višjih razredov najti načine za spodbujanje vrstnikov ali nekaj let mlajših 

šolarjev k potrebni vadbi, slednji pa se ob druženju z njimi tudi sprostijo, saj doživijo drugačne 

učne izkušnje kot z učitelji, starši ali inštruktorji. Če jim ponudimo še pestre in vizualno 

privlačne didaktične pripomočke, lahko učenje poštevanke spremenimo v igro, veliko 

učinkovitejšo kot učenje na pamet.  

Proces medvrstniške učne pomoči osnovnošolcev tako kot vsaka oblika prostovoljstva 

potrebuje osrednjo osebo – mentorja in koordinatorja. Ta prostovoljcem zagotavlja vso 

potrebno podporo in vodenje ter posredno skrbi za zadovoljevanje potreb tistih, ki so učne 

pomoči deležni. Glede na spreminjanje vloge ter položaja specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga v sodobni družbi lahko postane mentorstvo mladim prostovoljcem, ki nudijo učno 

pomoč vrstnikom ali mlajšim učencem, ena od stalnih strategij njegovega dela z učenci s 

posebnimi potrebami.   
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II. TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

1. PROSTOVOLJSTVO V OSNOVNI ŠOLI 
 

1.1 Kaj je prostovoljstvo 
 

Sodobna oblika prostovoljstva je organizirana oblika, ki se je poslužujemo takrat, ko potreb 

ljudi ne moremo zadovoljiti neformalno, v obliki spontane medsebojne pomoči. Razlika med 

neformalno in organizirano obliko prostovoljstva je v prevzemanju odgovornosti sodelujočih 

(Gladek, 2015). 

Zakon o prostovoljstvu iz leta 2011 v 5. členu opredeljuje pojem prostovoljskega dela takole: 

»Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja 

plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase opravlja v dobro drugih ali v 

splošno korist.«          (http://www.prostovoljstvo.org/resources/files/pdf/slovenska_mreza_ 

prostovoljskih_organizacij/Z_A_K_O_N_O_PROSTOVOLJSTVU_Zadnja_verzija_popravlj

eno.pdf). 

Pomen prostovoljstva leži v krepitvi medsebojne solidarnosti ljudi. Spodbuja se razvoj 

človeških potencialov in kompetenc vseživljenjskega učenja, vse z namenom izboljšanja 

kakovosti življenja posameznikov in skupin ter razvoja enakopravne, solidarne družbe 

(http://www.prostovoljstvo.org/resources/files/pdf/slovenska_mreza_prostovoljskih_organiza

cij/Z_A_K_O_N_O_PROSTOVOLJSTVU_Zadnja_verzija_popravljeno.pdf). 

V javnem sektorju prostovoljstvo ni opravljanje nalog, ki sodijo v pristojnosti zaposlenih in so 

financirane iz proračuna. Prostovoljci v šoli tako niso nadomestilo pedagoških delavcev, ampak 

neobvezna, a več kot zaželena nadgradnja šolskih programov (Gladek, 2015). 

 

1.2 Prostovoljstvo v slovenskem šolstvu 
 

 »V letu 2011 sprejeti Zakon o prostovoljstvu predvideva strateško umeščanje prostovoljstva na 

različna področja družbenega življenja, med katera spada tudi šolski sistem.« (Gladek, 2015: 

88). 
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V šolskem polju se formalna oblika in spontano neformalno prostovoljstvo odlično 

dopolnjujeta. Če je na neki šoli samoumevna spontana medsebojna pomoč, lahko učenci 

izkustveno doživijo solidarnost in ponotranjijo temeljne človeške vrednote, zato je manj 

potrebe po skrajno formalno organiziranem prostovoljstvu, kjer zunanja prostovoljska 

organizacija skrbi za usklajevanje potreb vpletenih. Žal pa neformalne oblike delovanja lahko 

hitro ugasnejo. Če šola prepozna prostovoljstvo kot primerno obliko udejanjanja svojega 

poslanstva in eno od oblik zadovoljevanja potreb pri svojih učencih, ga je bolje formalno 

opredeliti v šolskih dokumentih, npr. v vzgojnem načrtu (Gladek, 2015). V tem primeru je 

kot javna ustanova po Zakonu o prostovoljstvu (2011) dolžna oblikovati prostovoljski program, 

v katerem določi področja in načine izvajanja prostovoljskih aktivnosti 

(http://www.prostovoljstvo.org/resources/files/pdf/slovenska_mreza_prostovoljskih_organiza

cij / Z_A_K_O_N_O_PROSTOVOLJSTVU_Zadnja_verzija_popravljeno.pdf).  

Zaenkrat so šole še povsem neodvisne pri vpletanju prostovoljstva v svoje letne programe dela. 

Nekatere le sledijo pobudam velikih prostovoljskih organizacij in se udeležujejo akcij, kot je 

Očistimo Slovenijo ali Simbioza, druge dopuščajo zagnanim mentorjem prostočasno 

neformalno delovanje izven šolskega programa, veliko strokovno usposobljenih mentorjev pa 

je ob podpori vodstev šol in ob sodelovanju celotnega kolektiva že vpeljalo dobro organizirano 

formalno prostovoljstvo (Gladek, 2015). 

V šolstvu je prostovoljstvo organizirano predvsem v obliki interesnih dejavnosti, obveznih 

izbirnih vsebin ali projektov. Na spletnih straneh slovenskih osnovnih in srednjih šol najdemo 

številne predstavitve trenutno potekajočih in minulih prostovoljskih projektov. Slovenska 

filantropija od šolskega leta 2014/2015 naprej razpisuje natečaj za podelitev nazivov Junaki 

našega časa, ki je namenjen oblikovanju in izvajanju inovativnih prostovoljskih projektov ter 

razvoju prostovoljstva na šolah (http://www.filantropija.org/wp-

content/uploads/2013/09/natecaj-SF_Junaki-nasega-casa.pdf). 

Prepoznali smo široko vrednost prostovoljstva za vsestranski razvoj mladih. Predstavlja 

edinstven vir pridobivanja vseh osmih temeljnih sklopov ključnih kompetenc vseživljenjskega 

učenja in omogoča kvalitetno neformalno učenje v širokem spektru delovnih področij. Poleg 

tega pa ponuja priložnost za opolnomočenje vsakega posameznika, tudi oseb s posebnimi 

potrebami, saj je vsak lahko prostovoljec v okviru svojih zmožnosti in talentov. Omogoča 

pozitivno in koristno uveljavljanje, pridobivanje novih znanj, spretnosti in socialnih veščin, 

spoznavanje različnih kultur, socialnih skupin ali generacij. Nesporen je njegov učinek 
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prosocialnega učenja iz praktične izkušnje in vplivanja na osebnostni razvoj mladih (Gladek, 

2015). 

V preprost, a jedrnat odgovor na vprašanje, zakaj prostovoljstvo v šolah, ponujam citat Ane 

Kostanjevec, učiteljice in mentorice mladih prostovoljcev (http://www.filantropija.org/sole-in-

prostovoljstvo/): »Naj si učiteljice še tako prizadevamo za čim kakovostnejše delo, ne moremo 

učencem dati tega, kar jim dajo prostovoljci. In če si še tako prizadevamo devetošolcem 

dokazati, da so čudoviti odraščajoči ljudje, vredni zaupanja, ljubezni in vsega dobrega, jim ne 

moremo tega dokazati bolje, kot si sami dokažejo prek prostovoljnega dela.« 

Treba pa je upoštevati, da vpeljava prostovoljstva med šolarje terja prilagoditev programa, 

usposabljanja in drugih razsežnosti starosti učencev, značilnostim njihovega psihofizičnega in 

socialnega razvoja (Čas, 1998; Mikuš Kos, 1998c). 

 

1.3 Kdo so prostovoljci in kaj jih žene 
  

Ljudje se največkrat zavedamo svojih želja (npr. želje po nudenju učne pomoči priljubljeni 

sošolki), ne pa tudi nezavednih potreb, ki stojijo v ozadju (npr. potreba po pripadnosti in 

sprejetosti v vrstniški skupini). Osebne potrebe ljudi se skozi čas in spreminjanje življenjskih 

pogojev menjajo. Prostovoljno se udejstvujemo, dokler to zadovoljuje vsaj del naših potreb, 

zato vsak prostovoljec pričakuje neko osebno povračilo ali nagrado. Učenka, ki se pridruži 

skupini, ker so se z učno pomočjo začele ukvarjati njene prijateljice, ostane, dokler bodo 

sodelovale druge, razen če ob pomoči mentorja najde svoj lastni notranji motiv za vztrajanje 

pri delu (Jamšek in Kronegger, 2006; Gladek, 2015). 

A. Mikuš Kos (2002b: 161) govori o »umeščanju prostovoljstva v vrednote družbe, ki teži k 

zadovoljstvu (fun seeking society)«. Sodobno egoistično prostovoljstvo prevladuje nad 

altruističnim, kar pomeni, da ljudje želijo delovati za druge skupaj z njimi in ob uresničevanju 

lastnih interesov. Ob pomoči drugim v bistvu pomagajo sebi. 

Med prostovoljce vstopajo posamezniki z različnimi motivi. Mladi se za to odločajo iz 

radovednosti, ker to počnejo tudi prijatelji, ker imajo radi otroke in bi si želeli delati z njimi, 

ker si želijo razširiti poznanstva, se družiti in zabavno preživljati prosti čas, se kaj novega 

naučiti, koristno izrabiti prosti čas itd. Eni si na ta način zapolnijo življenje, drugi povečajo 
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socialni ugled ali podarjajo drugim delček tega, kar so sami nekoč prejeli. Nekateri ustrežejo 

prošnjam učiteljev, najdemo pa tudi take, ki se želijo zavzemati za širše družbene spremembe 

ali pa pričakujejo zgolj reference za bodoče šolanje oziroma poklicno delo (Mikuš Kos, 2002b; 

Blazinšek, Oblak, Jamšek, Gornik, Kronegger in Pinosa, 2010; Gladek, 2015). Tako tudi v 

okviru prostovoljstva lahko govorimo o notranji in zunanji motivaciji. Pri prvi gre za 

obogatitev lastnega življenja, za zadovoljstvo, za razvoj sposobnosti in osebnostno rast, za 

možnost uporabe svojih spretnosti v koristne namene. Vir zadovoljstva je sam proces delovanja 

in učenja. Pri zunanjih motivih gre za zunanje koristi, npr. potrdilo o prostovoljstvu ali socialni 

ugled. Se pa zunanji in notranji motivi ne dajo vedno jasno razmejiti (npr. znanje, ki si ga 

prostovoljec želi nabrati, je unovčljivo pri vpisu v srednjo šolo) (Mikuš Kos, 2002b; Blazinšek, 

Oblak, Jamšek, Gornik, Kronegger in Pinosa, 2010). Praksa kaže, da več lahko pričakujemo od 

prostovoljcev, ki ne sodelujejo zgolj iz altruističnih motivov, ampak tudi iz lastnih interesov. 

Motivi dajanja in prejemanja morajo biti čim bolj v ravnovesju (Mikuš Kos, 2002b; Gladek, 

2015). 

Seveda so vstopni motivi enih močnejši, motivi drugih šibkejši, zato tudi vztrajajo različno 

dolgo in so njihovi prispevki različni. Uporniški najstnik, ki na povabilo učitelja sprejme vlogo 

velikega brata prestrašenemu prvošolcu, lahko sčasoma ugotovi, da mu ta vloga prinaša večji 

socialni ugled med vrstniki. To ga popelje na pot opolnomočenja, obenem pa koristi prvošolcu 

(Gladek, 2015). 

Pomembnejša kot motivacija za vključevanje v proces prostovoljstva je motivacija za 

vztrajanje pri delu. Na splošno velja, da so med najpomembnejšimi motivacijskimi dejavniki 

za vztrajanje dobri odnosi med vsemi vključenimi ter možnost vplivanja na lastno delo (Mikuš 

Kos, 2002b; Jamšek in Kronegger, 2006; Gladek, 2015). 

Motivacijo posameznikov mora poznati predvsem mentor. Če se ta zaveda pričakovanj in želja 

prostovoljcev, bo lažje poskrbel za zadovoljevanje njihovih potreb in jih postavljal pred izzive, 

ki jih bodo ohranjali motivirane (Jamšek in Kronegger, 2006; Blazinšek, Oblak, Jamšek, 

Gornik, Kronegger in Pinosa, 2010). Skrb za prostovoljce je ključnega pomena zaradi njih 

samih, predvsem pa zaradi odgovornosti organizatorja za dobrobit prejemnikov pomoči (Žorga, 

2002). 
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1.4 Zakaj so mladi primerni prostovoljci za pomoč otrokom 
 

V osnovni šoli se kot prostovoljci največkrat pojavljajo učenci sami, pa tudi njihovi starši, stari 

starši, upokojeni pedagoški delavci, študentje in dijaki (Gladek, 2015). Pozitivno je, da je mlade 

za prostovoljsko delo z ustreznim pristopom dokaj lahko pridobiti (Mikuš Kos, 1998b). 

Opazi se, da so otroci mladim prostovoljcem naklonjeni in da so dovzetni za njihove vplive. 

Mladi imajo zaradi majhne starostne razlike (lahko so celo vrstniki), majhne socialne razdalje 

ter značilnosti svojega vedenja in osebnosti, ki so osnova zaupljivega odnosa in na katere so 

otroci posebej občutljivi (neposrednost, pristnost, iskrenost, odprtost, spontanost, 

neukalupljenost v konvencionalne oblike vedenja, odsotnost manipulativnih tendenc, 

pedagoški optimizem), velike možnosti ugodnega vplivanja na otroke. Dejavnosti, interesi, 

pogovorni jezik, fizične sposobnosti, doživljajski in stvarni svet ter nekatera konfliktna 

področja malce starejših so otrokom bližje kot svet odraslih. Posebej pomembno za učinke dela 

je lahko dejstvo, da je prostovoljec bivši prejemnik pomoči, ki je imel sam nekoč npr. specifične 

učne težave (v nadaljevanju SUT), zato se učencu s podobnimi težavami empatično lažje 

približa in mu svetuje iz lastnih izkušenj. Pomemben vzvod dobrih odnosov je tudi v tem, da 

imajo otroci potrebo po iskanju identifikacijskih vzorov zunaj družinskega kroga. Mladi 

prostovoljci ne sodijo v skupino odraslih, ki tako ali drugače pritiskajo na učence z učnimi, 

vedenjskimi ali emocionalnimi težavami, in so zanje pomemben aspiracijski model (Mikuš 

Kos, 1998a, 1998b in 1998c; Mikuš Kos in Pogačnik, 2002b). Učno snov jim zmorejo približati 

na otroški, igriv in sproščen način, kar poveča njihovo pozornost in motivacijo, zato pa tudi 

dojemanje in pomnjenje. 

To je le nekaj prednosti mladih prostovoljcev, čeprav bi bilo krivično reči, da so oni edini 

najboljši prostovoljci za pomoč otrokom (Mikuš Kos, 1998b). Večina naštetih dejavnikov lahko 

ima dve plati. Tako lahko prevelika identifikacija prostovoljcu onemogoči pravočasno in 

korektno opažanje spremenjenega stanja, neekonomična poraba energije pa lahko privede do 

izgorelosti in razočaranja. Zato je pomembno, da so prostovoljci demokratično povezani s 

strokovnjakom, ki deluje kot koordinator, podpornik, motivator in usmerjevalec (Mikuš Kos, 

Pogačnik in Kos, 2002; Gladek, 2015).  
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1.5 Področja dela mladih prostovoljcev v okviru šole 
 

Zakon o prostovoljstvu (2011) navaja, da mladi do dopolnjenega petnajstega leta lahko 

opravljajo samo tista dela, ki prispevajo k njihovi vzgoji in osebnostnemu razvoju ter ne 

ogrožajo njihovega zdravja, razvoja ali izpolnjevanja šolskih obveznosti. Delati morajo pod 

nadzorstvom mentorja (http://www.prostovoljstvo.org/resources/files/pdf/ slovenska_mreza 

_prostovoljskih_organizacij/Z_A_K_O_N_O_PROSTOVOLJSTVU_Zadnja_verzija_popravl

jeno.pdf). 

Naloge, ki naj bi jih opravljali prostovoljci v ustanovah, so po navadi določene z delom, ki ga 

opravljajo tam zaposleni. Prostovoljci jim služijo kot pomočniki – v šoli denimo dopolnjujejo 

delo učiteljev, svetovalnih delavcev, specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Ne 

nadomeščajo dela strokovnih delavcev, ampak kakovostno dopolnjujejo šolske programe 

(Gladek, 2015). Gre za dodatno dopolnjujočo dejavnost oblikam nudenja podpore in pomoči 

učencem s posebnimi potrebami (Mikuš Kos in Pogačnik, 2002c). 

Navajam nekaj oblik dela, ki sem jih zasledila na spletnih straneh prostovoljstvu naklonjenih 

slovenskih osnovnih in srednjih šol: učna pomoč med sošolci ali med različno starimi učenci; 

opravljanje vloge »starejšega brata«, varovanje mlajših in ranljivih; prijateljevanje z otroki z 

vedenjskimi težavami ali s socialno izključenimi otroki; pomoč pri socialni integraciji 

priseljencev in učenju jezika; pomoč otrokom iz socialno šibkih družin pri učenju jezika in 

šolske snovi; druženje z otroki in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju; 

izvajanje ustvarjalnih delavnic in drugih aktivnosti z otroki v vrtcih, v lokalnih skupnostih in 

na prazničnih prireditvah; izvajanje delavnic z nadarjenimi mlajšimi učenci; vodenje športnih 

dejavnosti, taborov, taborjenj za otroke; obiskovanje mladih bolnikov v bolnišnicah in pomoč 

pri socialni integraciji po dolgotrajnem okrevanju; svetovanje po telefonu za posameznike in 

skupine; medgeneracijsko druženje s starostniki in osamljenimi, pomoč pri opravilih; izvajanje 

humanitarnih akcij; sodelovanje v ekoloških prostovoljskih akcijah itd. 

Nanizala sem zgolj nekaj oblik prostovoljstva. Možnosti in primerov dobre prakse je še veliko. 

Prostovoljce iz višjih razredov lahko na primer uporabimo kot pomočnike v razredu, da v okviru 

naravoslovnega dne po predhodni pripravi z učiteljem predavajo manjšim skupinam mlajših 

učencev. Ponekod se izvaja učna pomoč med učno najuspešnejšimi učenci, kar se je izkazalo 

za dobro obliko sodelovalnega učenja in medsebojne motivacije. Če smo se zmožni fleksibilno 
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odzivati na potrebe in izzive v okolju, priložnosti za organiziranje prostovoljskega dela nikoli 

ne zmanjka (Gladek, 2015). 

Področje dela je odvisno od potreb prejemnikov pomoči in od zmožnosti prostovoljcev, da jim 

zadostijo. Vrstniška ali medvrstniška pomoč je lahko že dovolj za premostitev lažjih ali 

prehodnih učnih težav (v nadaljevanju UT), vedno pa ne zadovolji potreb pomoči potrebnih 

učencev. Mentor prostovoljstva na šoli mora ob pomoči drugih pedagoških delavcev prepoznati 

potrebe prejemnikov in jih povezati s prostovoljci v lastni ustanovi ali izven nje, ki jim bodo 

lahko učinkovito pomagali. V prostovoljcih pa mora prepoznati potrebne sposobnosti in veščine 

za delovanje na specifičnih področjih in z različnimi skupinami (Jamšek in Kronegger, 2006; 

Gladek, 2015). 

 

1.6 Pomen prostovoljskega dela osnovnošolcev in učinki le-tega 
 

Strokovni delavec kot predstavnik šole lahko deluje le znotraj družbeno določenih vrednot in 

šolskih zakonov. Z aktiviranjem prostovoljcev pa ustanova pridobi povezovalni člen med seboj 

in posamezniki oz. skupinami znotraj nje (Mikuš Kos in Pogačnik, 2002a). 

Sleherni program prostovoljskega dela prinaša koristi, zaželene in nepričakovane učinke na 

prejemnike pomoči in izvajalce. Po navadi zanemarimo pozitivne pa tudi negativne učinke na 

družinsko okolje vseh neposredno vključenih oseb, na strokovnjake (mentorje in druge 

pedagoške delavce), na udeležene ustanove (šolo), pa tudi na širše socialno ter družbeno okolje 

(Mikuš Kos, 2002c; Blazinšek, Oblak, Jamšek, Gornik, Kronegger in Pinosa, 2010). Vplive 

prostovoljskega dela na vse udeležence je treba poznati, saj na njihovi podlagi načrtujemo 

nadaljnje delo z namenom, da bi bilo pozitivnih učinkov čim več (Mikuš Kos, 1998c). 

Strokovnjaki, ki spremljajo učinke prostovoljstva, opozarjajo na težko merljivost, saj do 

podatkov po navadi pridemo zgolj z opazovanjem in poročanjem udeležencev procesa ali 

okolice (Mikuš Kos, 2002a).  
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1.6.1 Kaj prinaša prostovoljstvo mladim izvajalcem 
 

Ker je njihovo delo prostovoljno, jih ni možno z običajnimi sredstvi prisile ali sprevržene 

motivacije primorati k delu – sodelujejo, dokler doživljajo koristi zase in zadovoljujejo osebne 

potrebe, sodelovanje pa lahko kadarkoli prekinejo (Gladek, 2015). Učinki prostovoljstva nanje 

niso manj pomembni kot učinki na prejemnike njihove pomoči in segajo na različna področja 

funkcioniranja: na osebnostno rast, intelektualni razvoj in šolsko znanje ter na socialno-

emocionalno dozorevanje (Mikuš Kos, 1998c in 2002c). 

Prostovoljci spoznajo različne kulture (priseljenci, Romi), socialne skupine (socialno ogroženi 

otroci, učenci s posebnimi potrebami) oziroma generacije. Pogosto tudi spremenijo svoja 

stališča do težav in osebnostnih značilnosti populacije, s katero delajo, in pridobijo osnovne 

človeške vrednote (Mikuš Kos, 1998a in 2002c; Gladek, 2015).  

Razširijo teoretično znanje in usvojijo znanje za ravnanje. Zavestno krepijo in ob vodenju 

mentorja beležijo ključne vseživljenjske kompetence, ki jim bodo pri nadaljevanju šolanja ali 

zaposlovanju doma in v tujini pomagale pri dokazovanju pridobljenega znanja ali veščin 

(Gladek, 2015). 

Naučijo se prevzemati socialno odgovornost in sodelovati pri reševanju težav v skupini. 

Odkrivajo svoja močna ter šibka področja, bolje razumejo lastno vedenje, razvijajo pozitivno 

samopodobo, globlje doživljajo osnovne človeške vrednote in osebnostno hitreje dozorevajo 

(Čas, 1998; Mikuš Kos, 2002c). 

Prostovoljstvo ponuja roko tudi učencem, ki iz različnih razlogov uporniško odklanjajo šolsko 

delo in učitelje. Učencem s težavami v razvoju, v vedenju in pri učenju omogoča pridobivanje 

pozitivnih socialnih izkušenj in krepitev samospoštovanja. Skozi prostovoljstvo pri njih 

odkrijemo mnoge pri pouku spregledane talente in lastnosti. Učna uspešnost, socialna 

prilagojenost, kulturno ali socialno ozadje, sposobnosti ali interesi niso kriteriji za uspešnost 

prostovoljca, če mu je mentor zmožen premišljeno in tankočutno ponuditi priložnost za razvojni 

korak k opolnomočenju – udejanjanju svojih potencialov v aktivnostih za druge in pridobivanju 

večjega nadzora nad svojim življenjem (Gladek, 2015; http://www.filantropija.org). 
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1.6.2 Učinki na posameznike, ki jim je pomoč namenjena 
 

Učinki na prejemnike pomoči so običajno najbolj znani in številni. Odvisni so od realizacije 

zastavljenih ciljev ter programa, kot ga izoblikujemo že pred začetkom prostovoljskega dela. 

Prostovoljci nudijo otrokom pomoč tako na formalni (npr. učna pomoč) kot tudi na neformalni 

ravni (prijateljstvo, ki ga od plačanih inštruktorjev in učiteljev ne moremo pričakovati) (Mikuš 

Kos in Pogačnik, 2002a). 

M. Vodeb Bonač (1992) namen oziroma elemente pomoči deli na učno pomoč, osebno pomoč 

in pomoč otroku v kriznih situacijah. Izkušnje kažejo, da so v splošnem vplivi najbolj opazni 

na področju socialnega funkcioniranja posameznikov (raven osebne pomoči). Najpogostejše so 

spremembe v izboljšanju medsebojnih odnosov, učenec bolje deluje v skupini, učinkoviteje 

komunicira, postane samostojnejši in odgovornejši. Marsikaj, kar je bilo prej nedosegljivo, 

postane uresničljivo. Če se učencu nudi še učna pomoč, se običajno izboljšajo tudi učni dosežki 

(Gladek, 2015). 

Vključenost v delo s prostovoljci je za učence iz rizičnih skupin (med njimi so tudi učenci z 

UT) pomemben varovalni dejavnik (Mikuš Kos, 2002a). Če izrabijo podporo in se sami aktivno 

potrudijo za doseganje njim in prostovoljcem skupnih ciljev, ki so v bistvu namen aktivnosti, 

se jim izboljšata samopodoba in samoučinkovitost, začnejo pričakovati uspehe in so zanje 

pripravljeni vložiti več truda. To pa pomeni razvoj rezilientnosti, pomembne za nadaljnje 

šolsko, poklicno in življenjsko prilagajanje (Magajna, 2008). 

 

1.6.3 Učinki na mentorje prostovoljskega dela 
 

Delovanje prostovoljcev največkrat umeščamo v prostor med naravno in spontano pomočjo, ki 

jo nudijo družina, prijatelji, sošolci, ter med pomočjo strokovnjakov (Mikuš Kos, 2002d). 

Prostovoljstvo zagotovo vpliva na strokovne delavce, ki organizirajo in vodijo delo, ter 

spreminja vlogo vseh strokovnjakov v ustanovi. Učitelji, svetovalni delavci ali izvajalci dodatne 

strokovne pomoči v šolskem prostoru namenijo več pozornosti prenosu znanja, veščin in 

izkušenj na druge (na mlade prostovoljce) ter razširjajo krog partnerskih odnosov v pomoči in 

podpori učencem. Sodelovanje s prostovoljci zahteva predvsem od mentorjev tudi lastno 

izobraževanje. Prevzemajo odgovornost za delo prostovoljcev, postajajo bolj občutljivi za 
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njihove potrebe in želje, obenem pa tudi za potrebe in želje uporabnikov (Mikuš Kos, 2002c; 

Mikuš Kos in Pogačnik, 2002a; Gladek, 2015). 

Delo prostovoljcev je vsebinsko in s tem tudi kvalitativno različno od dela strokovnih delavcev 

v ustanovi. Mora pa biti enakovredno. V tem primeru prostovoljcem, mentorju in drugim 

strokovnim delavcem priznamo različnost vlog kot kvaliteto in nepogrešljiv delček v sestavljeni 

obravnavi posameznika ali skupine. Priznamo, da se eden od drugega lahko veliko naučimo, ne 

da bi se počutili ogroženi (Mikuš Kos, Pogačnik in Kos, 2002). 

 

2. VODENJE MLADIH PROSTOVOLJCEV NA ŠOLI 
 

V vseh fazah ciklusa organiziranega prostovoljstva je mentor ključna oseba, njegove glavne 

naloge pa so vodenje, usposabljanje in spodbujanje prostovoljcev. Če ga ne more zagotoviti 

šola sama, lahko vstopi zunanji mentor. Seveda pa mentor in prostovoljci v vsakem primeru 

potrebujejo podporo vseh strokovnih delavcev in vodstva šole (Čas, 1998; Gladek, 2015). 

 

2.1 Naloge mentorja in koordinatorja 

 

Mentor skrbi za vsebinsko plat delovanja prostovoljcev. Tovrstno mentorjevo delovanje z eno 

besedo imenujemo PODPORA. Koordinator skrbi za usklajevanje prostovoljcev in 

uporabnikov, za morebitno sodelovanje z drugimi organizacijami ali z zunanjimi sodelavci, 

zbira informacije o specifičnih potrebah učencev po prostovoljstvu, ureja urnike dela in 

promovira prostovoljstvo. Njegovo delo z eno besedo imenujemo ORGANIZIRANJE. Na šoli 

pogosto vse naloge mentorja-koordinatorja opravlja en pedagoški delavec in se teh obveznosti 

loteva v obsegu, ki jih je zmožen opraviti in ki je smiseln za konkretno situacijo. V takem 

primeru je ta oseba najpomembnejši in edini povezovalec med šolo, uporabniki, prostovoljci in 

prostovoljskimi deli (Gladek, 2015). 

Med naloge mentorja štejemo (Mikuš Kos, 1998c; Mikuš Kos, Pogačnik in Kos, 2002; Jamšek 

in Kronegger, 2006; Blazinšek, Oblak, Jamšek, Gornik, Kronegger in Pinosa, 2010; Gladek, 

2015): pridobivanje, izbiranje in imenovanje prostovoljcev; spremljanje njihovega dela, redno 

srečevanje s prostovoljci v okviru mentorske skupine, individualni razgovori s prostovoljci in 
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odzivanje na njihove predloge, svetovanje za ravnanje v konkretnih situacijah, organiziranje ali 

samostojno uvodno usposabljanje prostovoljcev, beleženje opravljenega dela (prostovoljski 

dnevniki, evidenca prisotnosti), motiviranje prostovoljcev in prejemnikov njihove pomoči, 

vrednotenje dela prostovoljcev in učinkov, pripravljanje potrdil o opravljenem delu, 

oblikovanje predlogov za javna priznanja posameznikom za prostovoljsko delo, skrb za 

nagrajevanje prostovoljcev in za njihovo varnost.  

Zgoraj niso zajeta nujna administrativna dela, kot so denimo sklepanje dogovorov s prostovoljci 

in njihovimi starši, pridobivanje soglasij od prejemnikov pomoči in njihovih staršev, beleženje 

opravljenih prostovoljskih ur, vrednotenja opravljenega dela in razvoja ključnih kompetenc 

vseživljenjskega učenja pri prostovoljcih, poročanje o opravljenem prostovoljskem delu 

nadrejenim in javnosti ... (Gladek, 2015). 

 

2.1.1 Pridobivanje, izbiranje in imenovanje prostovoljcev  
 

K zbiranju in po potrebi tudi izbiranju prostovoljcev pristopamo na različne načine. Strategije 

zbiranja delimo v tri sklope: čakanje, informiranje, aktivno zbiranje (Blazinšek, Oblak, 

Jamšek, Gornik, Kronegger in Pinosa, 2010; Gladek, 2015). Mentor pa lahko tudi osebno 

povabi učence, s čimer se poveča učinkovitost prostovoljskega dela, ker lahko izberemo za 

specifične naloge učence z odgovarjajočim profilom. Pogoj za delovanje te strategije sta 

zaupanje učencev v mentorja in pristop, v katerem učenci vabila ne občutijo kot pritisk ali 

dodatno obremenitev in ga brez občutka slabe vesti lahko tudi zavrnejo. Poseben izziv je 

pridobivanje učencev, ki se sami ne bi nikoli odločili za prostovoljstvo. Tu so mišljeni tudi 

učenci, ki se upirajo socialno všečnim oblikam vedenja in zahtevam šole, torej tisti, ki jih 

osebne okoliščine ovirajo v doseganju meril uspešnosti v sodobni družbi. Izkušnje kažejo, da 

jih osebno povabilo za pomoč pri posebni nalogi (»za katero ne more poskrbeti nihče drug«) 

lahko prepriča (Gladek, 2015). 

V procesu zbiranja prostovoljcev lahko delamo tudi napake; zbiramo jih, preden natančno 

proučimo potrebe po njih pri uporabnikih; zberemo jih točno toliko, kolikor jih bomo rabili, in 

ne računamo na pričakovani osip; uporabimo strategijo zbujanja slabe vesti ali pretirano 

poudarjamo hvaležnost za sodelovanje, ki pri prostovoljcih vzbuja občutek, da so osrednja 
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oseba dogajanja, in se v skladu s tem tudi obnašajo (Blazinšek, Oblak, Jamšek, Gornik, 

Kronegger in Pinosa, 2010). 

V prostovoljstvu naj ne bi diskriminirali nikogar – vsak je dober prostovoljec, a na ustreznem 

delovnem področju. Ne gre za odklanjanje motiviranih učencev, ampak za predvidevanje, kdo 

lahko zadovolji specifične potrebe prejemnikov pomoči. Lahko se delo organizira tudi tako, da 

posamezniki v okviru iste naloge opravljajo različne zadolžitve v skladu s svojimi interesi, 

motivi, znanji, sposobnostmi in osebnostnimi lastnostmi. Je pa na ravni osnovnošolcev 

sprejemljivo, da se prvič preizkusijo na področjih, ki jih zanimajo, čeprav zanje nimajo 

zaželenih lastnosti in znanj. Gre za pomembno izkustveno učenje, mentor pa jih bo sčasoma 

znal usmeriti na primernejše delovno področje (Blazinšek, Oblak, Jamšek, Gornik, Kronegger 

in Pinosa, 2010; Gladek, 2015). 

Prostovoljci in šola z mentorjem na čelu se medsebojnega sodelovanja lotijo vsak s svojimi 

pričakovanji in zahtevami. Dogovor ta pričakovanja usklajuje. Zajema pravice in obveznosti 

vključenih ter organizacijsko shemo projekta (Mikuš Kos, 2008c; Blazinšek, Oblak, Jamšek, 

Gornik, Kronegger in Pinosa, 2010). Sprejetje dogovora o sodelovanju prostovoljcev je lahko 

zgolj formalen ali pa slovesen dogodek imenovanja prostovoljcev. Uradno imenovanje je 

pomemben dejavnik motivacije prostovoljcev. Mladi se tako konkretno zavedo svoje nove 

vloge. Zaželeno je, da prejmejo simbole svojega delovanja, kot so majice, kape, priponke, 

zapestnice ali obeski z imenom in oznako »prostovoljec«. Simboli jih naredijo prepoznavne in 

jih nosijo zelo ponosno (Gladek, 2015). 

 

2.1.2 Elementi supervizije pri vodenju in podpori mladih prostovoljcev  
 

Gladekova (2015: 58) opozarja: »Če mentor iz kakršnega koli razloga prostovoljcem na šoli ne 

zagotovi potrebne podpore, ne more pričakovati njihovega uspešnega delovanja.« 

Ta podpora bi po besedah Grobelškove (2005) morala zajemati tudi supervizijo. Ta izraz je v 

prostovoljstvu v splošni rabi (zato ga uporabljam tudi sama), čeprav izvajanje supervizije 

zahteva ustrezno usposabljanje, ki ga večina mentorjev prostovoljstva na šolah ni deležna. 

Kljub temu pa vključujejo v svoje delo njene elemente in se zgledujejo po njenih fazah.  
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Supervizija je kontinuiran in na udeležence usmerjen proces namernega učenja ter podpore, 

kjer z refleksijo izkušenj prihajamo do novih spoznanj, ki jih uporabimo za izboljšanje 

delovanja v prihodnjih situacijah in ki nam omogočajo osebnostni razvoj. V procesu supervizije 

se izkušnje preoblikujejo v učno gradivo, osnovna metoda dela pa je supervizantova 

samorefleksija teh delovnih izkušenj. Supervizantom mora biti supervizor, to je mentor ali drug 

strokovni delavec, usposobljen za izvajanje supervizije, stalno na razpolago za individualne 

razgovore o težavah, vprašanjih in dvomih. Supervizijska oziroma tako imenovana mentorska 

srečanja (ko naloge supervizorja opravlja mentor) služijo tudi kot model dela v skupini, 

vzpostavljanja primernih odnosov in komunikacije z uporabniki (Žorga, 2002a in 2002c; 

Pšeničnik, 2008). 

Osnovni namen vodenja z elementi supervizije je ponuditi prostovoljcem varen učni prostor 

(Kobolt in Žorga, 2000, po Pšeničnik, 2008). Udejanja se skozi tri vloge: izobraževalno (cilj je 

samostojno delo na osnovi pridobljenega znanja in veščin), vodstveno (cilj je učinkovito 

opravljanje dela) in podporno (cilj je dobro počutje pri delu) (Kadushin, 1985, po Pšeničnik, 

2008). Za usposabljanje in vodenje prostovoljcev se priporoča model mentorske supervizije. 

Ta najizraziteje poudarja vodstveno vlogo, didaktični vidik ter strokovno svetovanje (Žorga, 

2002a). 

Vsak supervizijski proces obsega štiri faze, ki so časovno različno obsežne, a vse nepogrešljive, 

in po katerih se lahko zgledujemo pri organizaciji prostovoljstva na šolah: pripravljalno, 

začetno (uvodno), delovno (osrednjo) in zaključno. Faze oz. njihove prvine (npr. vzpostavljanje 

in vzdrževanje varnega vzdušja) se med seboj prekrivajo (Žorga, 2002c). 

V pripravljalni fazi pred dejanskim začetkom vodenja z elementi supervizije se nanjo 

pripravljamo. Oblikujemo koncept prostovoljske dejavnosti, na primer medvrstniške učne 

pomoči (v nadaljevanju MUP), in v različnih oblikah oziroma obsegu z njim seznanimo vodstvo 

šole, svetovalno službo, pedagoške delavce, interesente za prostovoljce in učence, ki so 

identificirani kot primerni prejemniki (npr. učne pomoči starejših učencev), vsekakor pa tudi 

starše obeh skupin šolarjev (Pšeničnik, 2008). 

Z odločitvijo prostovoljcev za sodelovanje dejavnost preide v začetno fazo – fazo uvodnega 

usposabljanja in sklenitve dogovora o sodelovanju (Žorga, 2002c). S skupnimi močmi 

oblikujemo delovni načrt, posvetimo se usvajanju potrebnih veščin in bistvenih teoretičnih ter 

praktičnih znanj, medtem pa s socialnimi igrami ves čas skrbimo za ustvarjanje zaupljivih 

odnosov ter varnega vzdušja. M. Pšeničnik (2008) priporoča, da se tako uvodno usposabljanje 
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pripravi v strnjeni obliki (eno ali dve popoldanski srečanji ali projektno v enem dnevu), lahko 

pa posamezne teme obravnavamo na več zaporednih srečanjih (Pšeničnik, 2008). Drugače pa 

so vsebine in obsežnost usposabljanja odvisne od dela. Včasih zadostuje zgolj pogovor z 

mentorjem, na delo z otroki pa je treba prostovoljce sistematično pripraviti (Gladek, 2015). 

Oblikovanje delovnega načrta zajema tudi poizvedovanje po motivih (potrebah) in 

pričakovanjih (željah) prostovoljcev. Upoštevanje potreb je pomembno za ohranjanje 

motivacije, pričakovanja pa so eden od kriterijev vrednotenja (Pšeničnik, 2008). S prostovoljci 

pripravimo tudi individualne delovne načrte z osebnimi cilji (Blazinšek, Oblak, Jamšek, 

Gornik, Kronegger in Pinosa, 2010). Dogovorimo se o poteku samega prostovoljskega dela 

(npr. v okviru nudenja učne pomoči razdelimo izbrane učence, dorečemo časovne in prostorske 

pogoje, odgovornosti ter naloge udeležencev). Prostovoljcem predstavimo še vsebino, metode 

dela in pomen rednih srečevanj z mentorjem (mentorskih srečanj) z namenom vodenja, ki naj 

bi potekala enkrat na štirinajst dni, na tri tedne ali vsaj enkrat mesečno. Sklenemo pisne 

dogovore o sodelovanju, ki določajo odnose med prostovoljci in ustanovo (Žorga, 2002c; 

Pšeničnik, 2008). 

Že v procesu usposabljanja tekom uvodne faze vodenja prostovoljcev naj bi komunicirali na 

načine, ki slednje vodijo k neprestani refleksiji dogajanja, uporabi aktivnega poslušanja in JAZ 

stavkov. Demonstriramo komunikacijske načine vzpostavitve odnosov z različnimi skupinami 

udeležencev dejavnosti (mentor, prostovoljec posameznik, skupina prostovoljcev, učenec, 

njegov učitelj in starši). Mentor mora s svojim demokratičnim odnosom, načinom reševanja 

problemov in komunikacijo do prostovoljcev predstavljati model, saj naj bi prostovoljci tekom 

usposabljanja doživljali enake izkušnje, kot jih bodo kasneje sami omogočili doživeti drugim 

(Žorga, 2002a; Pšeničnik, 2008). 

Med teoretična znanja uvodnega usposabljanja spadajo osnovne psihosocialne značilnosti 

populacije prejemnikov pomoči, pomembne za vzpostavljanje in razumevanje odnosa, denimo 

v primeru učne pomoči pa tudi splošni didaktično-metodični napotki za delo (npr. metode 

avtomatizacije poštevanke, uporaba didaktičnih pripomočkov) (Pšeničnik, 2008). Z vidika 

prostovoljstva mora usposabljanje zajemati osnovne pojme, pravice in odgovornosti, etična 

načela organiziranega prostovoljstva in pristop k delu z uporabniki (Gladek, 2015). 

Po uvodnem usposabljanju je umestno vmesno vrednotenje s strani mentorja, kjer si skuša 

odgovoriti, ali so izpolnjeni pogoji za prehod v delovno fazo vodenja z elementi supervizije. 

Primeri vprašanj: Na kateri razvojni stopnji je skupina? S kom se da sodelovati brez težav? Kdo 
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ima na videz težave? Kdo z mano težko vzpostavlja stik? Kateri udeleženci so »nevidni«? Katera 

pravila so sprejeli? Katere predsodke v zvezi s skupino prepoznam pri sebi? (Titley in 

sodelavci, 2006, v Pšeničnik, 2008). 

Delovna oziroma osrednja faza se nanaša na vodenje prostovoljcev tekom dejanskega izvajanja 

aktivnosti in je običajno najdaljša faza supervizije oziroma mentorskega vodenja. Vsebinska 

pobuda je v rokah prostovoljcev kot enakopravnih članov skupine, bistvo pa je predelava 

posameznih izkušenj iz prakse v namene učenja, osebnostne rasti in izboljšanja nadaljnjega 

ravnanja (Žorga, 2002c). Teče pogovor o težavah pri delu, vsi predlagajo možne rešitve, 

pripovedujejo o lastnem doživljanju dela in o stiskah, deležni so medsebojnih povratnih 

informacij in izmenjave izkušenj, iz katerih se učijo in osebnostno rastejo. Imajo se možnost 

pogovoriti s strokovnim delavcem. Glede na potrebe udeležencev nadaljujemo s teoretičnimi in 

praktičnimi vsebinami iz uvodnega usposabljanja (Pšeničnik, 2008). 

Kot učenje iz izkušenj je refleksija lastnega dela in opažanj najpomembnejši element 

supervizije, ki ga vključujemo v delo s prostovoljci. Mladi se skozi samorefleksijo osveščajo o 

svoji vlogi in imajo možnost spreminjati svoje zaznavanje ter vedenje. Se pa reflektiranja 

vsekakor morajo naučiti.  

Zaključna faza je faza vrednotenja, čeprav je že sproti vpeta v proces vodenja prostovoljcev. 

Sprotno spremljanje v smislu nadzora nad časovno in prostorsko komponento poteka dejavnosti 

mentor opravlja redno in načrtovano, sprotni nadzor nad odnosno in v primeru učne pomoči 

didaktično-vsebinsko komponento poteka dejavnosti pa občasno, ko se pojavi priložnost za to. 

Če pa težavo, stisko, oviro izpostavi sam prostovoljec, prejemnik pomoči, starš ali učitelj, 

mentor organizira srečanje z vsemi, ki so v situacijo vpleteni (Pšeničnik, 2008). V zaključnem 

vrednotenju je najpomembnejše vprašanje, kaj so se prostovoljci v procesu vodenja z elementi 

supervizije in tekom izvajanja prostovoljskega dela naučili zase osebno in za svoje delo (Žorga, 

2002c). 

Po navadi ostaja v praksi zanemarjen administrativni vidik dejavnosti, ker večina prostovoljcev 

nerada beleži svoje delo, ni pa jih smiselno siliti v to, da jim ne usahne motivacija (Jugovac, 

1996, v Pšeničnik, 2008). 

Ob izteku projekta ali šolskega leta mentor pripravi številčno in kvalitativno analizo programa 

za prostovoljce, ustanovo in zainteresirano javnost. Povratne informacije je treba posredovati 
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vsem, ki so s svojim ravnanjem neposredno ali posredno vplivali na dejavnost (Pšeničnik, 

2008). 

 

2.1.3 Vrednotenje prostovoljstva na šoli 
 

Vrednotenje obsega, kakovosti opravljenega dela in njegovih učinkov na vpletene je v rokah 

mentorja, opravi pa ga skupaj z vsemi sodelujočimi prostovoljci (Gladek, 2015). 

Kontinuirano delo, kot je denimo nudenje učne pomoči, vrednotimo večkrat in sproti v okviru 

rednega spremljanja prostovoljcev. Tako se od mentorja podprt prostovoljec ob aktivnem 

zbiranju izkušenj največ nauči in lahko sproti izboljšuje delo, kar je bistvo vključevanja 

elementov supervizije. Pogovor o tem, kako je bilo, kaj je bilo zanimivo, naporno, presenetljivo 

ali razočarajoče, pomaga k zavedanju vloženih naporov in k osebnostni rasti. Ne smemo pa 

izpustiti končnega vrednotenja, ko skupaj pregledamo opravljeno in ozavestimo pridobljena 

znanja ter izkušnje, kar upoštevamo pri oblikovanju novega delovnega načrta prostovoljstva. V 

namen končnega vrednotenja se lahko poslužimo tudi vprašalnikov (Blazinšek, Oblak, Jamšek, 

Gornik, Kronegger in Pinosa, 2010; Gladek, 2015). 

Za motivacijo in učinkovitost prostovoljcev je zelo pomembno, kakšno zadovoljstvo občutijo 

ob delu. Učinkovita sredstva za sprotno vrednotenje prostovoljstva, posebej pri mladih, so 

samovrednotenje, pohvala, zahvala, povratna informacija in nagrada. Različne oblike 

vrednotenja se med seboj ne izključujejo (Blazinšek, Oblak, Jamšek, Gornik, Kronegger in 

Pinosa, 2010). 

Samovrednotenje je nujno in pomembno, ker zgolj vsak sam zase ve, kaj se je naučil, spoznal, 

občutil, ozavestil. Uporabljamo ga glede na zrelost učencev. Za mlajše je najprimernejša oblika 

voden pogovor z zaupanja vrednim mentorjem, v katerem odgovarjajo na starosti primerna 

vprašanja govorno, pisno, z risbo, s simboli, z razvrščanjem simbolov v sheme in risbe itd. 

Učenci zadnje triade pa že lahko vodijo dnevnik prostovoljskega dela. Vanj vsakič zapišejo, 

kaj so počeli, občutke in opažanja, kaj so se naučili in kako bi lahko stvari izboljšali oni sami 

ali drugi (mentor, ustanova, drugi prostovoljci), zabeležijo izkušnje in predloge. Svoje dnevnike 

predstavijo mentorju in se o njih z njim pogovorijo. Manj discipliniranim pa lahko pripravimo 

vprašalnike za sprotno samoevalvacijo. Če samoevalvacija poteka v okviru mentorskih srečanj, 

ugotovitve delijo z drugimi tisti, ki to sami želijo. Pomembno je, da prostovoljci občutijo, da je 
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samoevalvacija za mentorja pomembna, on pa jim mora objasniti, kateri predlogi so izvedljivi, 

kateri niso in zakaj. Tako dobijo prostovoljci občutek, da soustvarjajo delo in da so slišani 

(Blazinšek, Oblak, Jamšek, Gornik, Kronegger in Pinosa, 2010; Gladek, 2015). Na mentorskih 

srečanjih se poslužujemo takih povratnih sporočil, ki pozitivno vplivajo na skupinsko dinamiko 

in pospešujejo razvoj refleksije. Pomembno je aktivno poslušanje vsakega, ki želi besedo, in 

spoštljivo dopuščanje različnih mnenj. Vrednotimo lahko delo, doživetja, čustvene odzive, 

nikakor pa eden drugega. Povratna sporočila so dobrodošla predvsem ob težavah, saj brez 

nepotrebne kritike ne povzročajo obrambnih odzivov vpletenih, ampak omogočajo ustvarjalno 

skupno reševanje težav (Gladek, 2015). 

Na manj strukturiran način lahko mentor dandanes zbira mnenja, odzive in predloge na 

socialnih omrežjih, v posebnem nabiralniku na šoli ali v poštnem predalu na računalniku, na 

prostovoljskem forumu ipd. Uporabnost teh podatkov je odvisna od namena zbiranja. Če nas 

bežno zanimajo doživetja prostovoljcev, so virtualni vtisi zanimiv vir podatkov, niso pa to 

informacije za poglobljeno vrednotenje (Gladek, 2015). 

Pohvale zrcalijo mnenje okolja, zato imajo moč usmerjanja vedenja. Izrečemo jih lahko glede 

na postavljena merila (npr. število opravljenih ur, samostojnost pri delu) ali pa gre zgolj za 

mnenje odraslih, da je opravljeno delo dobro oziroma obsežno. Zahvala je bolj osebna od 

pohvale in je odraz hvaležnosti. Izreče jo lahko vsak, ki je povezan s prostovoljstvom na šoli. 

Obe pa delujeta le, če sta zasluženi (Blazinšek, Oblak, Jamšek, Gornik, Kronegger in Pinosa, 

2010; Gladek, 2015). 

Za namene vrednotenja imamo na razpolago tudi nagrajevanje. Za mlade izbiramo visoko 

motivacijske nagrade, čeprav je težko pokriti razpon različnih motivov. Mentor in šola lahko 

vedno najdeta nekaj finančno dostopnih možnosti za nagrajevanje: majice ali kape z logotipom 

prostovoljske skupine oziroma projekta, manjša darilca ali voščila ob osebnih praznikih, skupen 

izlet ali piknik, ogled filma ali obisk koncerta, kandidiranje za nacionalne nagrade (Junaki 

našega časa), udeležba na tradicionalnem Festivalu prostovoljstva, srečanje z znano 

osebnostjo, ki je hkrati prostovoljec, prostovoljski tabor v počitnicah, podporno pismo za 

nadaljnje šolanje itd. (Mikuš Kos, 1998c; Gladek, 2015). Če si posamezni prostovoljec zasluži 

nagrado v obliki priznanja, raziščemo možnosti na lokalni in državni ravni, saj naj bi bilo 

podeljeno uradno in z večjo težo (Gladek, 2015). 

Vsi prostovoljci imajo pravico do potrdil o opravljenem delu (Mikuš Kos, 2002b), ki niso zgolj 

formalnost, ampak dokazujejo pridobljene kompetence – nova znanja, veščine in izkušnje na 
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poti k osebnostni rasti. Za namene nadaljnjega šolanja in zaposlovanja je pomembno, da na 

potrdilu ne piše zgolj npr. »učna pomoč«, ampak »učna pomoč učenki 3. razreda pri utrjevanju 

poštevanke«. Praksa podeljevanja potrdil je različna. Nekateri jih podeljujejo ob mednarodnem 

dnevu prostovoljstva (5. december), drugi v okviru šolskih in krajevnih prireditev, najpogosteje 

pa ob koncu šolskega leta (Gladek, 2015). 

Ni odveč ponoviti, da spremljanje prostovoljcev in vrednotenje njihovega dela poleg beleženja 

obsega, učinkov in kvalitete opravljenega dela pomeni skrb za motivacijo.  

 

3. VZAJEMNA UČNA POMOČ OSNOVNOŠOLCEV – 
MEDVRSTNIŠKA UČNA POMOČ IN PROSTOVOLJSTVO 

 

Učenci si lahko v času šolanja med seboj pomagajo na različnih področjih, pomagajo lahko 

vrstnikom ali mlajšim. Največkrat učno uspešni učenci pomagajo tistim z UT. Včasih je 

neprecenljiva tudi pomoč učencev z UT tistim, ki imajo podobne težave.  

MUP bom predstavila z vidika prispevka k razvoju inkluzivne prakse in z vidika 

prostovoljskega delovanja osnovnošolcev.  

 

3.1 Kaj je in kaj ni medvrstniška učna pomoč 
 

DuBois in Karcher (2005, v Jereb, 2011b) pojmujeta vrstniško pomoč kot vsestransko obliko 

pomoči vrstnika vrstniku v času šolanja. Splošni izraz za tako obliko pomoči je vrstniško 

tutorstvo. Vrstniško mentorstvo pa je ožji izraz in zajema razne oblike učne pomoči (Jereb, 

2011b). 

V Sloveniji je tutorstvo v taki vsestranski obliki najbolj razširjeno v visokem šolstvu (Linasi, 

2016), glede na podatke s spleta pa se v razširjeni in ožji obliki (osredotočeno na nudenje učne 

pomoči) vse bolj širi tudi v osnovne in srednje šole ter v druge vzgojno-izobraževalne ustanove. 

Slovenske šole učno pomoč med učenci organizirajo znotraj razreda kot interesno dejavnost 

oziroma kot eno od oblik prostovoljskega delovanja šolarjev na lastni ali drugi šoli. 
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Vrstniška pomoč sodi v širši sklop sodelovalnega učenja, ki je učinkovita oblika učenja vseh 

učencev in jih povezuje v medsebojno sodelovanje za dosego skupnih ciljev, ob tem pa ohranja 

odgovornost vsakega posameznika (Peklaj, 2001; Jereb, 2011b). Znotraj metode sodelovalnega 

učenja obstaja veliko oblik vrstniške in medvrstniške pomoči, zato so slovenski strokovnjaki v 

praktične namene poenostavili številna poimenovanja in jih strnili v dve skupini (Jereb, 2011b): 

• izraz vrstniško tutorstvo zajema različne oblike sodelovalnega učenja v paru med 

enako starima učencema; 

• izraz vrstniška pomoč pa pomeni različne oblike učenja v skupini enako starih učencev 

(različne metode sodelovalnega učenja med poukom v dveh oblikah: učenec je ves čas 

pouka v isti skupini ali pa začasno sodeluje pri eni skupini, potem pri drugi, odvisno od 

hitrosti usvajanja snovi). 
 

Če učna pomoč oziroma učenje v paru poteka med različno starima učencema, od katerih 

starejši nastopa v vlogi tutorja, mlajši pa tutoranta, to imenujemo medvrstniško tutorstvo 

(Scott-Little, 2003, Hall in Stegila, n. d., na http://www.readingrockets.org/; Jereb, 2011b) 

oziroma medvrstniško učenje ali MUP starejšega učenca mlajšemu.  

Vrstniško in medvrstniško tutorstvo v šoli poteka v okviru pouka posameznih predmetov, npr. 

pri matematiki, ali izven njega. Je sredstvo doseganja učnega napredka in spodbujevalec 

socialnega razvoja (http://www.readingrockets.org/). 

Vrstniško tutorstvo se prvenstveno uporablja v razredu. Je sistematična, strukturirana, od 

učencev vodena poučevalna strategija, pri kateri sodelujeta učenec z visokimi ocenami in 

učenec z nizkimi učnimi dosežki ali dva učenca s primerljivimi šolskimi dosežki (Rohrbeck, 

Ginsburg-Block, Fantuzzo in Miller, 2003, na http://www.readingrockets.org/). Na vseh ravneh 

šolanja je najbolj učinkovita v skupinah z različnimi učnimi sposobnostmi, saj vse učence 

spodbuja k doseganju učnih ciljev na sodelovalni način, obenem pa se izboljšajo odnosi med 

njimi. Cilj tutorstva med učenci je usposobiti jih za samostojno učenje in spremljanje učnih 

dosežkov, ob tem pa razvijati pozitivno samopodobo. V duhu inkluzivne šole se lahko v 

tutorstvo vključi vsak učenec, ne glede na zmožnosti in primanjkljaje (Jereb, 2011b). 

Glede na raziskave (Rohrbeck in drugi, 2003, na http://www.readingrockets.org/; Jereb, 2011b) 

je vrstniško tutorstvo najbolj učinkovito v prvem triletju, pri učencih v urbanih okoljih, pri tistih 

iz socialno manj spodbudnega okolja, pri učencih manjšin in pri učencih, ki sami nadzirajo 

tutorsko srečanje. Pedagoškim delavcem omogoča, da bolje izkoristijo čas med šolsko uro in 
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učence aktivno vključijo v učenje. Obenem pa delno razbremeni učitelje neposrednega 

ukvarjanja z učenci z UT, čeprav s tem tudi spremeni njihovo delo in vlogo v poučevanju 

oziroma učenju (Jereb, 2011b). 

Tutorstvo med različno starimi učenci ali medvrstniško tutorstvo je manj strukturirana oblika, 

ki ne predpisuje strogih postopkov izvajanja. Kombiniramo lahko učenca iz višjega razreda in 

učenca iz nižjega razreda ali učenca iz višjega razreda z mlajšim učencem z UT (Miller in 

Miller, 1995, v Jereb, 2011b). T. Hall in A. Stegila (n. d.) kot možno kombinacijo navajata tudi: 

starejši učenec in mlajši učenec, oba s (podobnimi) UT. Tutorje predhodno vključimo v kratko 

izobraževanje, ki vključuje pogovor o učnih ciljih tutorantov, o strategijah reševanja nalog, 

utrjevanja snovi in pristopanja k učencem, o primerni povratni informaciji in pričakovanem 

vedenju mlajših šolarjev (Barbetta in Miller, 1991, na http://www.readingrockets.org/). Tutor 

mora predstavljati model vzornega obnašanja, organiziranega dela, postavljanja vprašanj, s 

čimer spodbuja tudi učenca, s katerim sodeluje, k razvoju učnih navad in k socialnim 

interakcijam (Gaustad, 1993, v Jereb, 2011b). Socialna bližina in pozitivna naravnanost tutorja 

v vlogi spodbujevalca, usmerjevalca in pomočnika pri učenju dvigujeta učno motivacijo učenca 

iz nižjega razreda, vendar pa proces podpore in pomoči ne more zaživeti brez obojestranske 

pripravljenosti na sodelovanje in zaupljivega odnosa (Polak, 2010). 

Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika izraz tutor pomeni varuh in/ali skrbnik (http://bos.zrc-

sazu.si/sskj.html). To že samo po sebi nakazuje, da je vloga učencev tutorjev večplastna. Ne le 

da se v aktivnih oblikah učenja z vrstniki ali nekoliko let starejšimi učenci vsi, vključno s tistimi 

z UT, učijo hitreje in bolje, ampak je taka pomoč za mnoge učence z UT tudi edina sprejemljiva. 

Če se denimo učenec s težavami pri učenju poštevanke pripravlja na preverjanje znanja v 

sodelovanju z dobrimi računarji iz razreda ali s starejšimi tutorji, se taka pozitivna izkušnja 

učne uspešnosti odraža v boljših učnih dosežkih pri preverjanju v razredu in ga motivira za 

nadaljnje učenje. Učenec z UT doživlja čustveno oporo in je pripravljen vložiti več napora. 

Tako si hitreje zapomni aritmetična dejstva in postopke. Posledično se izboljša njegovo 

vedenje, socialni odnosi in sodelovanje v razredu (Jereb, 2011b).  

Čeprav je tutorstvo za namene učne pomoči v osnovi namenjeno delu v razredu, kjer učitelj v 

inkluzivnem okolju v okviru dobre poučevalne prakse s kombiniranjem tradicionalnih strategij 

poučevanja z vrstniškim tutorstvom učinkovito »izkoristi različne zmožnosti učencev in 

zagotavlja učinkovito učno okolje s spodbudnimi pozitivnimi odnosi med učenci« (Jereb, 2011b: 

97), se ga lahko poslužijo tudi drugi strokovni delavci na šoli. Med njimi specialni in 
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rehabilitacijski pedagog ali organizator prostovoljske dejavnosti med učenci na šoli. Ker nista 

neposredno obremenjena zgolj z doseganjem standardov znanja pri učencih, je zanju tutorstvo 

zanimivo v najširši obliki z vsemi spremljajočimi učinki na vse vpletene ali pa zgolj kot ozko 

usmerjena učna pomoč med pari učencev.  

 

3.2 Izbor učencev za medvrstniško učno pomoč1 
 

Glede na njihove potrebe so za prejemanje MUP z vidika prostovoljstva primerni učenci, ki se 

težko učijo zaradi znižanih sposobnosti, učno manj uspešni učenci, ki jim manjka motivacije in 

delovnih navad, so nesamostojni ali nimajo dovolj energije za samostojno učenje, učenci s SUT 

(branje, pisanje, govor in jezik, računanje, motorika, pomnjenje, pozornost …) in učenci, ki 

potrebujejo druženje ter učenje s čustveno neobremenjeno osebo, ki uporablja drugačen pristop 

kot učitelji in starši (Žerdin, 1998). 

T. Žerdin (1998) navaja, da je za delo s prostovoljci posebej primerna skupina učencev s SUT. 

Ti potrebujejo pri razvoju nekaterih šolskih veščin veliko več vaj kot njihovi vrstniki, a prav 

zaradi tega pogosto niso motivirani za učenje. Sproščenost, navdušenje, zavzetost in morda 

nekaj lastnih izkušenj s podobnimi učnimi težavami pomagajo prostovoljcem pritegniti jih k 

potrebnim vajam, učenci pa doživijo tudi sprostitev ob druženju z osebami, ki delajo z njimi 

drugače, kot kažejo njihove pretekle izkušnje. Enake izkušnje iznaša tudi Wright (2004), ki 

sicer opisuje delo učencev tutorjev s slabimi bralci.  

Po drugi strani pa morajo biti učenci, ki so pripravljeni prostovoljno nuditi učno pomoč, dobri 

poslušalci in potrpežljivi sogovorniki, ki pokažejo pristno zanimanje za svoje varovance-

tutorante. V odnosih z vsemi vpletenimi morajo biti odkriti in odgovorni, znati morajo 

sprejemati drugačna mnenja in poti razmišljanja. Vredni morajo biti zaupanja. Sami morajo biti 

zgled učnih navad in se izkazati v obvladovanju tehnik učenja. Seveda pa morajo tudi dobro 

razumeti snov, ki jo skušajo razložiti, ali obvladati veščino, ki jo pomagajo razviti (Gladek, 

2015). 

Wright (2004) posebej poudarja, da bo program MUP uspešnejši, če zanj izberemo tiste učence, 

tutorje in tutorante, ki se ponašajo z ustreznim vedenjem, kažejo interes in so pripravljeni 

                                                 
1 V nadaljevanju bom za medvrstniško tutorstvo uporabila izraz medvrstniška učna pomoč oziroma kratico MUP. 
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sodelovati, poleg tega pa veščino (branje, računanje …) obvladajo v zadovoljivi meri. Možnost 

sodelovanja naj bi imel vsak. Tudi učenec s posebnimi potrebami, ki izkaže zadovoljivo raven 

obvladovanja veščine, mora imeti enako možnost postati tutor kot tipičen vrstnik. Ne iščemo 

popolnih tutorjev, iščemo pa take, ki bodo mlajšim učencem znali ponuditi roko in ki bodo 

sposobni zanesljivo slediti strategiji učenja na vsakem srečanju MUP.  

Posebna in zanimiva oblika je MUP, kjer starejši učenec z UT izven razreda poučuje mlajšega 

učenca s podobnimi UT (Jereb, 2011b). 

 

3.3 Smernice za oblikovanje programa medvrstniške učne pomoči 
 

Wright (2004) je na podlagi večletnih izkušenj izoblikoval naslednje smernice za pripravo 

programov MUP: 

• pomembna je lokacija dela (nemoteče okolje, ki je pod relativnim nadzorom odraslih); 

• izbrane aktivnosti naj dopolnjujejo poučevanje iz razreda (tutorji niso učitelji branja ali 

računanja, zato ne učijo novih veščin – idealni so za vlogo pomočnikov pri učenju, ki 

motivirajo učence, jih spodbujajo k redni vadbi in nudijo takojšnjo povratno 

informacijo, npr. ob napaki v prebrani besedi ali računu); 

• bistveni element procesa je temeljita priprava tutorjev (pričakovani pristop, spodbujanje 

učencev, preproste učne strategije branja, avtomatizacije poštevanke idr.); 

• pred začetkom dela z učenci morajo tutorji povsem obvladati osnove dela (tutorji 

pokažejo, kako obvladajo potrebne veščine, znanja, pristope in tehnike: mentor mora 

predvideti različne učne situacije in jim omogočiti učenje z igro vlog, skupinskim 

dogovarjanjem in delom v parih – kot bodo to počeli kasneje sami); 

• poslužimo se preizkušenih strategij, metod in tehnik urjenja veščine (npr. za utrjevanje 

poštevanke uporabimo družabne igre ali sodelovalne karte); 

• občasno preverjamo učinkovitost dela tutorjev (nenapovedano opazujemo udejanjanje 

pristopa, pravilnost uporabe strategij in metod dela, način spodbujanja in nudenja 

povratne informacije – če kateri od tuturjev odstopa od pričakovanj, mora biti deležen 

dodatnega usposabljanja, da osveži znanje, saj je od izvedbe posameznih srečanj 

odvisen uspeh programa); 
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• redno spremljamo učinke programa (spremljamo učne in socio-emocionalne učinke; v 

ta namen moramo učence, ki so deležni učne pomoči, oceniti v stopnji obvladovanja 

veščine pred in po izvajanju programa). 

Po besedah A. Polak (2010) morajo biti za učinkovito delovanje tutorske podpore izpolnjeni 

predvsem naslednji pogoji: tuturji morajo biti za delo primerno usposobljeni, izvajati ga morajo 

redno, program pa je treba ves čas trajanja ustrezno vrednotiti in ga podpirati. Poudarja tudi 

pomen pozitivne večsmerne komunikacije, nagrajevanja tutorjev in vzajemne motivacije med 

vključenima skupinama učencev. 

Vsekakor je zelo pomembno, da tutor poudarja učenčev uspeh, ga za vsak napredek pohvali 

pred učitelji, sošolci, mentorji in – če je možno – tudi pred starši. Sodelovati mora z 

razrednikom, ki mu prenese informacije za učno delo, in skrbeti, da se vsako učenje zaključi z 

uspehom (s primerno težko nalogo). Uspešen tutor zna svetovati iz lastnih izkušenj. Veliko 

vlogo ima s svojim zgledom, ko učencu pokaže, da si na primer tudi sam ne zmore vsega 

besedno in hitro zapomniti (Gladek, 2015). 

Veliko učencev z UT težko vzdržuje pozornost. Individualno delo mora potekati v 

predvidljivem in spodbudnem okolju brez motečih dražljajev, ki tutorantu ob dinamičnem, 

potrpežljivem in iznajdljivem prostovoljcu olajša sprejemanje, obdelavo in pomnjenje 

informacij (Wright, 2004; http://www.readingrockets.org/). 

Kot vsak prostovoljski program, posebej če vključuje delo učencev, bo tudi ta uspešen le, če ga 

dobro organiziramo in vodimo. Podpirati ga mora vodstvo šole in celoten učiteljski zbor. Z 

redkimi izjemami morajo imeti srečanja MUP vedno prednost pred poukom, učencem pa se le-

ta iz kazni nikoli ne smejo prepovedati. Nikakor pa vključitev v program ne jamči uspeha pri 

vsakem tutorantu (Wright, 2004), še posebej ne, če zanemarimo njegova močna področja in 

psihosocialne kompetence za učinkovito soočanje z UT (Polak, 2010). 

 

3.4 Učinki medvrstniške učne pomoči 
 

Wright (2004) z navdušenjem ugotavlja ne le to, da se je na njegovi šoli MUP učencem pri 

urjenju branja izkazala za učinkovito podporno strategijo, ampak da je program prinesel 

napredek v branju tudi pri tutorjih, poleg tega pa pripomogel k razvoju socialnih veščin obeh 
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skupin šolarjev. Tudi T. Hall in A. Stegila (n. d.) poudarjata sočasno doseganje izobraževalnih 

in socialnih ciljev.  

Galeša (1993) je že pred dvema desetletjema opozarjal, da je v okviru pomoči učencem z UT 

treba posvečati pozornost njihovemu socialnemu položaju. Ni nujno, da se zavedajo svojih 

šibkih področij, občutijo pa težave, ki izhajajo iz njih. Neposredna posledica primanjkljajev je 

postopno slabšanje njihovega socialnega položaja. Zato je poleg učne pomoči, ki jo nudi 

prostovoljec, prav osebna pomoč na psihosocialnem področju tista, ki deluje preventivno in 

terapevtsko, še posebej če sočasno omogoča krepitev močnih področij pri učencih. 

Tudi A. Polak (2010: 447) poudarja, kako pomembna je »socialna komponenta tutorske 

podpore, saj raziskave kažejo, da imajo ljudje z UT izrazito omejena socialna omrežja, da so 

pogosto segregirani in izolirani …«.  

V kakršni koli kombinaciji učencev (eden, drugi ali oba z UT) poteka MUP, je osnovni cilj 

starejšega razviti tutorske veščine in osnovni cilj mlajšega razviti posamezno šolsko veščino 

oziroma utrditi znanje. Oba pa imata koristi od medsebojne komunikacije v paru.  

Na vrstniški pomoči in MUP izvedene obsežne raziskave prinašajo sledeča spoznanja 

(http://www.readingrockets.org/): 

• uporaba struktur sodelovalnega učenja in različne možnosti nagrajevanja povečujejo 

socialno motivacijo (Johnson, Maruyama, Nelson in Skon, 1981; Wentzel, 1999; Slavin, 

1990); 

• raven angažiranosti vpliva na učenčevo motivacijo za doseganje ciljev iz razreda (Ryan 

in Deci, 2000); 

• vrstniška ali MUP je ekonomična ter učno učinkovita obravnava učencev s posebnimi 

potrebami, pri kateri motivacijsko, učno in socialno pridobita tako tutor kot tutorant 

(Miller in Miller, 1995); 

• vrstniška učna pomoč omogoča učitelju, da delo v razredu prilagodi različno sposobnim 

učencem z različnimi stili učenja z namenom, da dosežejo optimalne učne dosežke 

(Johnson, Maruyama, Nelson in Skon, 1981; Cohen, Kulik in Kulik, 1982; Cook, 

Scruggs, Mastropieri in Casto, 1985).  
 

T. Hall in A. Stegila (n. d.) opažata pozitivne učinke MUP na naslednjih področjih: rezoniranje, 

pomnjenje, organizacijske sposobnosti (pristop k nalogi), generalizacija, transfer znanja in 
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veščin, socio-emocionalno dozorevanje, sodelovanje z drugimi, nudenje socialne podpore, 

samozavest, socialne kompetence, ponotranjenje vrednot. Ti učinki se kažejo pri obeh skupinah 

sodelujočih učencev. Mlajši skozi pomoč in podporo izboljšajo svoj učni uspeh, razvijejo 

specifične spretnosti in pridobijo učinkovite strategije učenja, starejši pa se učijo vodenja, 

timskega dela in krepijo lastno učenje, ob čemer socialno in osebnostno dozorevajo (Polak, 

2010). 

Najboljše rezultate daje metoda MUP prav pri učenju matematike. Dosežki učencev, ki jim 

je učna pomoč namenjena, narastejo pri pogostejših, krajših in strukturiranih srečanjih 

(Kalkowski, 2001, na http://www.readingrockets.org in v Jereb, 2011b). Učenec z UT razvije 

občutek kontrole nad svojimi učnimi dosežki (Kalkowski, 1995, na 

http://www.readingrockets.org), kar ga motivira za učenje drugih predmetov in poveča aktivno 

sodelovanje v razredu. Pomaga širiti krog odnosov z vrstniki in razvija socialne spretnosti 

(Greenwood, Carta in Hall, 1988, na http://www.readingrockets.org). Učenec pridobiva na 

samodisciplini. Sodelovanje pozitivno vpliva na učno samopodobo in učne dosežke obeh, tako 

tutorja kot učenca (Gaustad, 1993, Kalkowski, 2001, Greenwood, 2002, v Jereb, 2011b). 

Učenec z učnimi težavami lahko izkoristi pridobljene socialne veščine in samozavestneje 

zavzame aktivno vlogo v morebitni pripravi individualiziranega programa, s čimer aktivno 

soustvarja svojo prihodnost (Miller in Miller, 1995, na http://www.readingrockets.org). 

Z vsem opisanim MUP razvija pozitivno šolsko klimo in podpira proces inkluzije (Gerber in 

Kaufman, 1981, Gaustad, 1993, Kalkovski, 2001, na http://www.readingrockets.org). Z vidika 

prostovoljstva pa udeležene uči strpnosti, sprejemanja različnosti in medsebojne solidarnosti 

(Gladek, 2015). Gre za prostovoljno in nesebično medsebojno podporo ter pomoč, ki lahko 

prerase v pristno prijateljstvo (Polak, 2010). 

Učenci z lažjimi do zmernimi UT, tisti s prehodnimi težavami ali tisti, ki jim zgolj primanjkuje 

notranje motivacije in delovnih navad, lahko na ta način premagajo težave pri usvajanju znanja 

in šolskih veščin. Tako že v nižjih razredih preprečimo nadaljnjo učno neuspešnost in 

sekundarne psihosocialne težave. 

Če preostale dneve učencem doma po isti strategiji pomagajo pri učenju še starši, se učni 

dosežki in pozitivni psihosocialni učinki še stopnjujejo.   
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4. UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI IN MATEMATIKA 
 

UT zasledimo v vseh socio-kulturnih okoljih in pri učencih z različnimi kognitivnimi, 

emocionalnimi, socialnimi ter drugimi značilnostmi. V vsakem razredu osnovne šole najdemo 

nekaj učencev s povprečnimi in nadpovprečnimi intelektualnimi sposobnostmi, ki se učijo celo 

več kot vrstniki, pa imajo kljub temu pri učenju pomembno večje težave kot sošolci. Njihove 

posebne vzgojno-izobraževalne potrebe se razporejajo na kontinuumu od lažjih do izrazitih, od 

preprostih do sestavljenih ter od kratkotrajnih (prehodnih, vezanih na določeno obdobje ali 

dejavnost) do vseživljenjskih, razlikujejo se po obsegu in izvoru. Pogojene so s številnimi 

notranjimi, zunanjimi in kombiniranimi dejavniki, ki so v medsebojni interakciji. Pravočasno 

ter ustrezno soočanje strokovnih delavcev, staršev in samih učencev z njihovo znižano učno 

učinkovitostjo zahteva, da pravilno prepoznamo naravo, vrsto in intenzivnost UT (Kavkler in 

Magajna, 2008). 

UT delimo na splošne in specifične. Pri prvih gre za težave pri usvajanju in izkazovanju znanj 

ter spretnosti pri večini izobraževalnih predmetov, druge pa se povezujejo z usvajanjem in 

izkazovanjem znanj ter spretnosti na posameznem področju učenja (branje, pisanje, računanje, 

pravopis) ali pri posameznem šolskem predmetu (Dockrell in McShane, 1993, v Kalan, 2015). 

Učenci imajo lahko samo splošne ali SUT, nekateri pa imajo UT obeh vrst (Jazbec, 2014). 

 

4.1 Učenci s splošnimi učnimi težavami 
 

Vzroki za splošne UT so lahko sledeči notranji in zunanji dejavniki: motnje pozornosti in 

hiperaktivnosti, podpovprečne in mejne intelektualne sposobnosti, ovire v socialno-

emocionalnem prilagajanju, pomanjkljiva motivacija in učne navade, slabše samoregulacijske 

sposobnosti, drugojezičnost, socio-kulturna različnost ali socialno-ekonomska oviranost. Ti 

vzroki se lahko povezujejo tudi z neustreznim poučevanjem in učinki prikritega kurikula, ki 

učence silijo v pasivnost, vdanost v usodo in odtujenost. Učna neuspešnost učencev s splošnimi 

UT je lahko relativna ali absolutna. V prvem primeru so dosežki nižji od pričakovanj glede na 

njihove sposobnosti (govorimo o storilnostno podpovprečnih učencih) (Kavkler in Magajna, 

2008), o absolutni neuspešnosti pa govorimo, ko so učenci negativno ocenjeni, ponavljajo 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                  Edita Koren, diplomsko delo 
 

28 
 

razred ali zaključijo šolanje v nižjem razredu od devetega (Magajna, Kavkler, Čačinovič 

Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008a). 

 

4.2 Učenci s specifičnimi učnimi težavami 
 

Učenci s SUT so zelo raznolika skupina šolarjev, ki zaradi znanih in neznanih motenj ali razlik 

v delovanju centralnega živčnega sistema kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim 

sposobnostim kažejo izrazite težave v obvladovanju osnovnih šolskih veščin. SUT se v času 

šolanja kažejo na različne načine, zato učni neuspeh ni zadosten kriterij njihovega 

prepoznavanja in jih ne ločuje od splošnih UT (Magajna, 2008, v Kalan 2015). Prisotni morajo 

biti tudi zaostanki v razvoju in/ali primanjkljaji na področju pozornosti, pomnjenja, mišljenja, 

koordinacije, komunikacije, socialnih spretnosti in emocionalnega dozorevanja. Ti 

primanjkljaji vplivajo na sprejemanje, predelovanje in povezovanje besednih ter nebesednih 

informacij, učenca ovirajo pri usvajanju ter avtomatizaciji šolskih veščin in praktično vse 

življenje vplivajo na učenje ali vedenje (Magajna, 2011). SUT so notranje narave in ne smejo 

biti primarno pogojene z neustreznimi okoljskimi vplivi (kulturna različnost, neustrezno 

poučevanje) ali drugimi motnjami oziroma ovirami (motnja v duševnem razvoju, vedenjske in 

čustvene težave), čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi (Jazbec, 2014). 

SUT učencev se razprostirajo na kontinuumu od blagih, lažjih, zmernih do težjih in najtežjih. 

Glede na ugotovljeno intenzivnost oziroma stopnjo SUT posledično ugotavljamo upravičenost 

učencev do posameznih zakonsko opredeljenih oblik pomoči (Magajna, 2011). V šolski 

zakonodaji učence s SUT najdemo med učenci s posebnimi potrebami v dveh skupinah. Učenci, 

ki izkazujejo lažje SUT in posamezniki z zmernimi SUT (nižja stopnja težavnosti 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj) spadajo v skupino učencev z UT, kot jih opredeljuje 

Zakon o osnovni šoli (1996, 11. člen). Tem mora šola prilagajati metode in oblike dela ter jim 

omogočiti vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne ter skupinske pomoči 

(Zakon o osnovni šoli, 1996, 12. člen). Posamezni učenci z zmernimi, tisti s težjimi in najtežjimi 

oblikami SUT (višja stopnja težavnosti primanjkljajev, ovir oziroma motenj) pa so kot učenci 

s primanjkljaji na posameznih področjih učenja zajeti v Zakonu o usmerjanju (2000), na podlagi 

katerega so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo ter deležni prilagoditev v organizaciji, načinu preverjanja in ocenjevanja znanja, 

napredovanju in časovni razporeditvi pouka. V obeh primerih mora šola skupaj z učencem in 
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njegovimi starši čim prej uskladiti vzgojno-izobraževalni proces z značilnostmi in potrebami 

učenca (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008a). Tako 

preprečimo nadaljnje pogosto doživljanje neuspehov, anksioznosti in frustracij, ki vodijo k 

zniževanju učne samopodobe in izogibanju dejavnostim, ki vključujejo rabo šibkih funkcij 

oziroma šolskih veščin (Kavkler in Magajna, 2008). 

 

4.3 Učenci s splošnimi učnimi težavami pri matematiki 
 

Ti učenci imajo težave pri večini temeljnih izobraževalnih predmetov. Dosegajo nižje 

matematične dosežke, ker: 

• zaradi podpovprečnih ali mejnih intelektualnih sposobnosti počasneje pridobivajo 

znanja in imajo težave pri usvajanju pojmov oziroma veščin, pri reševanju matematičnih 

problemov in generalizaciji znanja ali strategij računanja; 

• slabše obvladajo jezik, kar vpliva na razumevanje matematičnega izrazja, težko sledijo 

besednim navodilom in slabše razumejo besedne aritmetične probleme; 

• izhajajo iz revnih družin, v katerih so pridobili skromno matematično predznanje 

(strategije štetja, sposobnost sledenja navodilom), s težavo usvajajo nove matematične 

izraze in so s strani staršev deležni premalo spodbud;  

• so manj zbrani in osredotočeni na nalogo, zato spregledajo podrobnosti (npr. računski 

znak), netočno prebirajo navodila; 

• kažejo znake čustvenih težav, povezanih z matematiko, strah in tesnoba zmanjšata 

njihovo matematično učinkovitost; 

• nimajo dovolj razvitih metakognitivnih sposobnosti, zato se težje organizirajo, slabše 

načrtujejo in nadzorujejo svoje delo (npr. izpuščajo računske preizkuse); 

• so premalo motivirani za učenje matematike … (Kavkler, 2007). 

 

4.4 Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki 
 

Ljudje vsakodnevno operiramo z osnovnimi matematičnimi znanji in veščinami. Uporabljamo 

jih pri reševanju praktičnih življenjskih težav in situacij, zato je računska pismenost kot 

sposobnost reševanja aritmetičnih nalog z vsemi štirimi računskimi operacijami toliko 
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pomembnejša (Kavkler, 2011b). Od šolskih matematičnih dosežkov je odvisna nadaljnja 

izobraževalna in zaposlitvena pot posameznika ter njegov socialno-ekonomski položaj. Žal pa 

je že v osnovni šoli matematika najpogosteje negativno ocenjen učni predmet, pri katerem imajo 

nekateri učenci v času celotnega šolanja, v določenih obdobjih ali pri posameznih dejavnostih 

veliko težav (Kavkler, 2007). 

Pogosto navajana opredelitev SUT pri matematiki je opredelitev Svetovne zdravstvene 

organizacije ICD-10 (WHO, 1996, v Kalan, 2015), ki pravi, da le-te zajemajo primanjkljaje v 

aritmetičnih sposobnostih in spretnostih, ki ne izhajajo iz motnje v duševnem razvoju ali iz 

neustreznega poučevanja. Primanjkljaji se nanašajo na obvladovanje štirih osnovnih računskih 

spretnosti seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja, manj pa na bolj abstraktne matematične 

vsebine iz algebre, trigonometrije in geometrije (Kavkler, 2011a). 

Kot vsaka skupina otrok s posebnimi potrebami je tudi ta zelo raznolika v pojavnih oblikah 

matematičnih težav, njihovi intenziteti, obsegu in izvoru. 

Za učence s SUT pri matematiki so značilni predvsem vidno-prostorski primanjkljaji in 

primanjkljaji v jezikovnem procesiranju podatkov (Kavkler, 2011a). Geary (2004, v Kavkler, 

2011a) te primanjkljaje opredeljuje bolj podrobno: težave z obvladovanjem pojma števila, 

težave s štetjem, slabše razvite aritmetične veščine in proceduralni primanjkljaji, spominske 

težave, težave z jezikom in vizualno-prostorskim procesiranjem.  

Ruijssenaars (2004, v Kavkler 2011a) kot ključno oviro učencev s SUT pri matematiki poudarja 

pomanjkljivo avtomatizacijo aritmetičnih dejstev. 

Na učne dosežke učencev s SUT pri matematiki pomembno vplivajo tudi čustveni dejavniki, 

njihova prepričanja, stališča in odnos; pogosto pa se SUT pri matematiki povezujejo še z 

drugimi težavami (bralno-napisovalne, ADHD, neverbalne SUT) (Kavkler, 2011a). Sousa 

(2008, v Kalan, 2015) omenja strah pred matematiko kot pomemben okoljski vzrok za 

neuspehe, saj strah neposredno vpliva na delovni spomin, ki je zadolžen za procesiranje 

matematičnih aktivnosti.   

V praksi največkrat uporabljan model klasifikacije po Gearyju (1994, v Kavkler 2007) in 

slovenski Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s 

posebnimi potrebami (Vovk Ornik, 2015) primanjkljaje učencev pri učenju matematike delita 

na specifične aritmetične učne težave ter na diskalkulijo.  
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Učenci z diskalkulijo izkazujejo pomembno nižje učne dosežke pri matematiki, kot bi 

pričakovali glede na starost, intelektualne sposobnosti in poučevalno prakso, njihove težave pa 

so vseživljenjske (Kavkler, 2007). Praviloma gre pri učencih z diskalkulijo vsaj za zmerno 

stopnjo izraženosti UT. Diskalkulija je ali pridobljena z možgansko okvaro ali razvojna. Slednja 

je povezana s primanjkljaji v matematičnem konceptualnem (pojmovnem), deklarativnem in 

proceduralnem znanju (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 

2008b). Učenci izrazito odstopajo na vseh področjih matematične pismenosti: v razvoju 

občutka za števila, v priklicu aritmetičnih dejstev, v avtomatiziranem točnem izvajanju 

aritmetičnih postopkov in v razvoju matematičnega rezoniranja (Vovk Ornik, 2015). Slabše 

obvladajo že začetna znanja in veščine, ki so pogoj za učenje aritmetike (pojem števila, štetje, 

mestne vrednosti, velikostni odnosi itd.). Uporabljajo razvojno manj zrele strategije reševanja 

aritmetičnih nalog, zato so pri delu počasni in naredijo več napak (Kavkler, 2002). 

 

4.5 Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri aritmetiki 
 

Učna neuspešnost učencev s SUT pri aritmetiki se ne razprostira čez vsa področja matematike. 

Gre za normalno inteligentne učence, ki so manj uspešni pri avtomatizaciji aritmetičnih dejstev 

in postopkov (Haskell, v Kavkler, 2007). M. Kavkler (2002) in nacionalni Kriteriji za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (Vovk 

Ornik, 2015) poleg slabšega aritmetičnega deklarativnega in proceduralnega znanja 

izpostavljajo težave pri vidno-prostorskem predstavljanju in predelovanju številskih podatkov. 

Učenci s SUT pri aritmetiki nimajo toliko težav z usvajanjem pojma števila in računskih 

operacij kot so izražene težave pri samem računanju. Te se kažejo v hitrosti in točnosti 

računanja. Uporabljajo manj zrele ali napačne strategije reševanja nalog. Po navadi imajo dobre 

matematično-logične sposobnosti in so sposobni reševati zahtevnejše matematične probleme, 

predvsem s področja algebre, geometrije in trigonometrije (Kavkler, 2002). 

Geary (2004, v Kalan, 2015) je učence s SUT pri aritmetiki glede na vzroke težav razdelil na 

tri podskupine. Po njegovi klasifikaciji lahko imajo učenci aritmetične proceduralne 

primanjkljaje, primanjkljaje v semantičnem spominu ali vidno prostorske primanjkljaje. Enako 

razdelitev na tri podskupine z vidika povezanosti s kognitivnimi in nevrološkimi primanjkljaji 
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uporabljajo L. Magajna, M. Kavkler, G. Čačinovič Vogrinčič, S. Pečjak in K. Bregar Golobič 

v nacionalnem konceptu dela z učnimi težavami (2008b). 

Specifične aritmetične proceduralne težave se navezujejo na številske predstave, štetje in 

zmožnost reševanja aritmetičnih nalog s priklicem. Učenci s tem podtipom SUT pri aritmetiki 

pogosto izkazujejo težave z delovnim in dolgoročnim spominom ter nadzorovanjem reševanja 

nalog (Kalan, 2015). Njihove strategije računanja so razvojno manj razvite ali nepopolne, slabo 

obvladajo tako korake v aritmetičnih operacijah (npr. 13 – 8 = 13 – 3 – 5 = , zaporedje korakov 

pri pisnem množenju ali deljenju) kot korake reševanja besednih problemov. Zaradi 

neavtomatiziranih postopkov so počasnejši in delajo napake (Kavkler, 2007). 

Učenci s specifičnimi aritmetičnimi težavami, povezanimi s šibkim semantičnim spominom, 

težko prikličejo aritmetična dejstva iz dolgoročnega spomina in zato delajo napake že pri 

reševanju preprostih aritmetičnih problemov (npr. pri poštevanki, seštevanju in odštevanju z 

enomestnimi števili). Ti primanjkljaji se ohranjajo zaradi šibke spominske reprezentacije (ni 

dovolj trdne povezave med računom in rezultatom) in šibke sposobnosti manipuliranja s 

podatki, vezanimi na jezik. Učenci zaradi težav s priklicem aritmetičnih dejstev uporabljajo 

manj točne in bolj zamudne strategije štetja (npr. prstov) (Kalan, 2015). 

Pri učencih tretjega podtipa vidno prostorske težave vplivajo na geometrijo, reševanje 

sestavljenih aritmetičnih besedilnih problemov, spretnost ocenjevanja, predstavljanja in 

razlaganja aritmetičnih podatkov. Njihove težave so posledica šibkosti v spominski 

reprezentaciji in manipulaciji s podatki, vezanimi na vidno prostorske sposobnosti in izvršilno 

funkcioniranje, kar je v domeni desne hemisfere (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, 

Pečjak in Bregar Golobič, 2008b; Kalan 2015). Motijo se v orientaciji na številski črti, pri 

postavljanju decimalne vejice, težko se orientirajo v prostoru in času (Kavkler, 2007). 

Če gledamo na SUT pri aritmetiki z vidika procesiranja informacij, lahko učenci doživijo težave 

na katerikoli od treh stopenj tega procesa. Na prvi stopnji jim sprejem informacij otežujejo slabe 

zaznavne sposobnosti (netočno zaznajo slušno, vidno ali drugače podana števila, besede, 

računske znake; slabše razlikujejo vidno ali slušno podobna števila, niso pozorni na računski 

znak). Na drugi stopnji predelovanja informacij – dejanskega računanja – jim težave povzročajo 

primanjkljaji v kratkotrajnem pomnjenju števil in znakov v računu, računskega znaka ne 

povežejo z ustrezno računsko operacijo in delajo napake v izvedbi samega postopka (otežen je 

priklic ustreznega aritmetičnega postopka in dejstev). Težave se lahko pojavijo tudi na zadnji 

stopnji pisne, besedne ali grafične predstavitve rezultatov (Kavkler, 2007). 
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SUT pri aritmetiki so pogostejše kot diskalkulija in se tako kot vse vrste SUT raztezajo na 

kontinuumu od blagih do izrazitih. Učenci ne obvladajo nižjih ravni znanja, ker niso uspeli 

avtomatizirati aritmetičnih dejstev in računskih strategij (npr. seštevanja in odštevanja do 20, 

poštevanke, postopka pisnega množenja), sposobni pa so rešiti zahtevne problemske 

matematične naloge, čeprav so rešitve pogosto napačne zaradi napak pri računanju (Kavkler, 

2007). Lahko se še tako učijo računati, pa bo njihov učni napredek brez prilagojenih metod in 

oblik dela ter ustreznih učnih pripomočkov, prilagojenih njihovim posebnim potrebam pri 

matematiki, minimalen (Kavkler, 2002). 

 

4.6 Psihosocialne značilnosti učencev z učnimi težavami 
 

Posledice pogostega ali dlje časa trajajočega doživljanja neuspehov pri učencih z UT pri 

matematiki se najprej odrazijo na motivaciji. Učenec težko vztraja pri delu, ob najmanjših 

težavah odklanja reševanje nalog in ne vlaga napora v utrjevanje ali učenje novih matematičnih 

vsebin. Tako vedenje se lahko stopnjuje vse do izogibanja učenju, ki vključuje rabo šibkih 

funkcij oziroma veščin, in do odpora do šole nasploh (Božič, 2002; Kavkler, 2007). 

Značilne so tudi neustrezne atribucije, povezane tako z uspehi kot neuspehi, na podlagi katerih 

si učenec izoblikuje mnenje o tem, kaj zmore. Po teoriji atribucije ni dobro uspehov in 

neuspehov pripisovati sposobnostim, ampak zunanjih dejavnikom, kot je denimo količina 

vloženega truda (Mayer, 1998, v Kalan, 2015). 

Učenec na osnovi negativnih prepričanj o samem sebi in svoji učinkovitosti pri matematiki 

razvije negativno šolsko samopodobo, občutek, da ni izpolnil lastnih pričakovanj in pričakovanj 

njemu pomembnih ljudi, pa pomembno oslabi samospoštovanje in samozavest (Božič, 2002). 

Bolj ko dvomi v svoje sposobnosti, nižje dosežke pričakuje. S tem se začne začaran krog, ki še 

poveča možnosti za učni neuspeh (Kavkler, 2007). 

Če učenec doživlja frustracije do te mere, da razvije matematično anksioznost, to zelo vpliva 

na priklic aritmetičnih dejstev in postopkov ter na izrabo delovnega spomina pri zahtevnejših 

nalogah, npr. pri množenju z večmestnim številom. Je pa matematična anksioznost pogostejši 

pojav pri tistih, ki se zahtevnejših aritmetičnih postopkov učijo na pamet (Hribar in Magajna, 

2011, v Kalan, 2015). Sousa (2008, v Kalan, 2015) navaja tri dejavnike strahu pred matematiko: 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                  Edita Koren, diplomsko delo 
 

34 
 

časovni pritisk, posameznikova percepcija učinkovitosti (občutek, da ne zna) in dejanska daljša 

neuspešnost. 

Še posebej je učenec, ki je pri matematiki pogosto neuspešen, ranljiv na socialnem področju. V 

šoli se ne počuti dobro. Že primarni primanjkljaji mu lahko otežujejo komunikacijo z vrstniki 

in učitelji, zaradi učnih neuspehov in neizpolnjevanja pričakovanj pa doživlja dodatne stiske 

tako v šoli kot doma. Za učenčev osebnostni, socialni in moralni razvoj so primerni prijateljski 

odnosi z vrstniki zelo pomembni, prav tako celotna razredna klima, ki jo učitelj pomaga 

soustvarjati in ki je ugodna, če poudarja sodelovanje med vsemi učenci ter podpira medsebojno 

pomoč (Božič, 2002). 

 

5. MATEMATIČNO ZNANJE IN AVTOMATIZACIJA POŠTEVANKE 
 

Matematika je vpeta v vsa področja človekovega življenja, dela in ustvarjanja. Je eden osnovnih 

šolskih predmetov, pri katerem učenci ne le pridobivajo matematična znanja in veščine, ampak 

razvijajo številne sposobnosti in spoznavajo njeno praktično vrednost. V vseh razredih 

devetletke je na urniku vsaj štiri ure tedensko, učenci pa že od zgodnjega otroštva pridobivajo 

veliko neformalnega matematičnega znanja in izkušenj tudi v vsakodnevnem življenju skozi 

igro in rokovanje s konkretnimi predmeti. To znanje je osnova za formalno poučevanje 

matematike v šoli (Aubrey, 1995, v Jazbec, 2014). 

 

5.1 Elementi in dimenzije matematičnega znanja  
 

Matematično znanje je kompleksno in učenci morajo zgodaj obvladati osnove matematične 

kompetentnosti, da bi lahko v višjih razredih reševali zapletene matematične probleme 

(Kavkler, Tancig in Magajna, 2004, v Kavkler, 2007). Če ima učenec težave z računanjem, so 

večje vrzeli v priklicu aritmetičnih dejstev in postopkov dober pokazatelj SUT pri aritmetiki, 

vendar nas za ustrezno obravnavo njegovih težav morajo zanimati vsi elementi in obe dimenziji 

matematičnega znanja (Kavkler, 2007). 
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V didaktiki matematike se najpogosteje uporablja Gagnejeva taksonomija znanja (Hodnik, 

2006, v Kavkler, 2007), ki zajema naslednje med seboj povezane elemente: deklarativno 

(osnovno), konceptualno, proceduralno in problemsko znanje.  

Osnovno oziroma deklarativno znanje pomeni učenčevo zmožnost, da si zapomni in hitro, 

brez obotavljanja, avtomatično prikliče matematične podatke iz dolgoročnega spomina. 

Deklarativno znanje obsega reprodukcijo osnovnih aritmetičnih dejstev (npr. 4 x 3) in družine 

dejstev (4 x 3, 3 x 4, 12 : 3, 12 : 4), obvladovanje specifičnih dejstev, kot so definicije in 

formule, ter semantično znanje – matematično terminologijo (simboli, izrazje, npr. plus, krat, 

kvadrat, meter, enačba, ulomek) (Cotič in Žakelj, 2004, v Jazbec, 2014;  Goldman in Goldman, 

1997, v Kalan, 2015). Priklic najosnovnejših aritmetičnih dejstev terja več časa kot priklic 

postopkov (Kavkler, 2007). 

Ko učenec razume bistvene matematične pojme (pojem števila) in dejstva ter povezave med 

njimi (npr. med množenjem in deljenjem), razvije matematične predstave (npr. predstavo o 

urejenosti številske vrste) in prepozna terminologijo v vsej njeni simbolični vlogi (npr. 

predhodnik, večkratnik), govorimo o razvitem konceptualnem znanju (Cotič in Žakelj, 2004, 

Schneider in Stern, 2005, v Jazbec, 2014). 

Učenec z ustreznim proceduralnim oziroma postopkovnim znanjem uspešno izvaja 

zaporedne korake reševanja matematičnih računskih nalog ali besednih problemov (Miller in 

Hudson, 2007, v Jazbec, 2014). Uporablja pravila, algoritme, procedure, navodila oziroma 

korake in formalni matematični jezik, da lahko reši npr. nalogo množenja večmestnih števil 

(Jazbec, 2014). Proceduralno znanje obsega rutinsko znanje (standardni postopki, uporaba 

pravil in obrazcev, reševanje enostavnih nalog z malo podatki) in kompleksno znanje 

(sestavljeni postopki, uporaba pravil, zakonov in algoritmov pri sestavljenih nalogah z več 

podatki). Nov postopek vpeljemo, ko učenci dojamejo koncepte in so sposobni priklicati 

potrebna dejstva (Cotič in Žakelj, 2004, v Jazbec, 2014). Proceduralno znanje izboljšujemo z 

vajo in izkušnjami (Marshall, 1995, v Kalan, 2015). Učenec vsak novi aritmetični problem 

primerja s podatki o strategijah v dolgoročnem spominu, na koncu pa postopek shrani za 

prihodnje podobne situacije, ki jih bo tako hitreje obvladal (Bootge, 2001, v Kalan, 2015). Z 

optimalno izrabo deklarativnega znanja je bolj učinkovit tudi v rabi proceduralnega znanja 

(Montague, 1992, v Kalan, 2015). Prior (1996, v Kavkler, 2007) med pogostimi proceduralnimi 

težavami učencev s SUT pri aritmetiki navaja težave v obvladovanju postopkov štetja (npr. v 
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zaporedju 3, 6, 9), težave pri zapisovanju števil med pisnim množenjem in deljenjem ter 

napačno in izjemno počasno izvajanje osnovnih postopkov ustnega in pisnega računanja. 

Problemsko znanje se nanaša na reševanje matematičnih besednih problemov.  

Za uspešno reševanje aritmetičnih nalog mora učenec obvladati in fleksibilno povezovati vse 

opisane elemente matematičnega znanja (Kavkler, 2007). 

Vsi elementi znanja se razporejajo v dve dimenziji: kvantitativno in kvalitativno. Prva 

predstavlja obseg učenčevega znanja, druga pa njegovo uporabnost, ki je med drugim odvisna 

tudi od razumevanja in količine vadbe (Ostad, 2006, v Kavkler, 2007). Učenci lahko imajo 

težave v eni dimenziji, drugi ali obeh – učenci s SUT pri aritmetiki odstopajo predvsem v 

obsegu (količini) obvladovanja aritmetičnih dejstev, postopkov oziroma strategij (Adler, 2001, 

v Kavkler, 2007). Ostad (2000, v Kavkler, 2011a) v priklicu aritmetičnih dejstev med 

skupinama učencev z vsaj povprečnimi matematičnimi dosežki in učencev s SUT pri aritmetiki 

ugotavlja tako kvantitativne (več napak pri računanju) kot kvalitativne razlike (raba manj 

razvitih strategij). 

M. Kavkler (2007, v Jazbec, 2014) navaja, da je že pri reševanju enostavnih aritmetičnih nalog 

potrebno obvladati mnogo korakov, dejstev in pravil. Učenec s SUT pri aritmetiki lahko 

izkazuje večje težave s posameznimi ali vsemi postopki in dejstvi na določenem področju 

aritmetike. Ob ustreznem konceptualnem znanju je zmožen samostojno pridobiti zgolj osnovno 

proceduralno znanje (npr. 4 + 2, 2 x 5), ostalo pa je potrebno sistematično razvijati. Najprej 

mora postopke dojeti, potem pa veliko vaditi (Geary, 1994, v Kavkler, 2007). 

 

5.2 Strategije reševanja aritmetičnih nalog  
 

S. Tancig (1998, v Jazbec, 2015) opredeljuje strategije kot zaporedje kognitivnih operacij. So 

del proceduralnega matematičnega znanja.  

Izbira strategije reševanja aritmetičnega problema je odvisna od obvladovanja pojma števila, 

štetja, od količine delovnega spomina, razvoja spominske reprezentacije osnovnih dejstev itd. 

Učenec s slabšim konceptualnim znanjem težje usvoji razvitejše strategije in obratno (Kavkler, 

2004, v Linasi, 2016). 
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»Poznavanje strategij reševanja osnovnih aritmetičnih nalog omogoča učinkovito 

individualizacijo in diferenciacijo pri poučevanju matematike.« (Kavkler, 2011, v Linasi, 2016: 

27). 

Strategije reševanja aritmetičnih nalog delimo (Kavkler, 2007 in 2011a) na materialne, verbalne 

in miselno računanje. 

Materialne strategije uporabljajo mlajši otroci, pa tudi nekateri učenci s težjimi SUT pri 

matematiki, ki jih nikoli ne presežejo in vedno potrebujejo pri računanju materialno oporo 

(prste, kroglice, kocke, številski trak, računalo, skico). Materialne strategije vodijo do 

pravilnega izračuna enostavnih aritmetičnih nalog, a z več časa, pozornosti in z večjo možnostjo 

napak. Večina učencev jih opusti ob koncu prvega triletja. Točnost izvajanja materialne 

strategije je odvisna od točnosti preštevanja, od številskega obsega (večja števila težko 

ponazarjamo) in od razpoložljivega časa (Kavkler, 2002). 

Verbalne strategije zajemajo verbalno oporo, npr. ponavljanje večkratnikov poštevanke. Na 

učinkovitost in točnost vplivajo sposobnosti štetja, pomnjenja in pozornosti. Učenec lahko 

hitreje kot pri uporabi pripomočkov izgubi sled štetja – pozabi, katero število je že imenoval ali 

do katerega mora šteti. 

Materialne in verbalne strategije so podporne strategije, ki vodijo do razvojno najvišje strategije 

miselnega računanja, ki pomeni priklic aritmetičnih dejstev iz dolgoročnega spomina in 

omogoča najhitrejše ter najbolj učinkovito računanje. Hiter avtomatičen priklic brez oklevanja 

ne zahteva veliko zavestne pozornosti in razbremeni delovni spomin, zato se učenec lahko 

posveti zahtevnejšim miselnim procesom.   

Ostad (2006, v Kavkler 2007) navaja, da otroci s SUT pri aritmetiki uporabljajo predvsem 

podporne strategije, da rigidno težijo k rabi vedno istih in da se tekom šolanja njihove strategije 

zelo malo razvijajo. Njihovo strateško znanje je torej revno. Poleg tega strategije pogosto niso 

podprte s pojmovnimi osnovami in jih težko prenašajo na nove naloge (Kavkler, 2007). 

Učenci s SUT pri aritmetiki zelo dolgo, nekateri celo vse življenje, uporabljajo pri reševanju 

najosnovnejših aritmetičnih problemov strategije štetja (Kavkler, Tancig in Magajna, 2004, v 

Kavkler, 2007). Zaradi težav z obvladovanjem zaporedij in z ohranjanjem podatkov v delovnem 

spominu ob dokaj togi konceptualizaciji štetja (pozabijo, do kam šteti, motijo se v štetju v 

zaporedju) uporabljajo manj razvite strategije štetja in pri tem delajo veliko napak (Kavkler, 

2007).  
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Pri matematiki se od učencev pričakuje hitra avtomatizacija aritmetičnih dejstev, čeprav jih ne 

bi smeli siliti v rabo strategij, ki jih ne obvladajo, ali jim po drugi strani onemogočati prehod 

na razvojno višje strategije (Jazbec, 2014). Namesto tega jim je potrebno ponuditi intenzivno, 

zanimivo, z igrami in izkušnjami povezano učenje strategij, v začetku predvsem strategij štetja, 

da jih bodo znali fleksibilno uporabljati in postopno prešli na razvojno višje strategije računanja 

(Kavkler, 2007).  

 

5.3 Avtomatizacija poštevanke 
 

Eno najpomembnejših formalno pridobljenih matematičnih znanj je znanje poštevanke. Znanje 

poštevanke se kaže v avtomatizaciji zmnožkov števil v obsegu do 10 x 10 in količnikov, vezanih 

na poštevanko. To je eden temeljnih ciljev pouka matematike v tretjem razredu 

(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN

_matematika.pdf). 

Da bi učenci ob koncu prvega triletja obvladali poštevanko, morajo v izhodišču najprej usvojiti 

določena konceptualna znanja, kot so štetje, pojem števila in pojem računske operacije 

množenja (Kavkler, 1997, v Kalan, 2015). Ko preverjamo in ocenjujemo obvladovanje 

poštevanke pri učencih, moramo preveriti tako konceptualno kot deklarativno znanje – 

obvladovanje pojma operacije množenja in avtomatizacijo aritmetičnih dejstev (Kavkler, 

2011a). 

Aritmetična dejstva učenci usvajajo najprej z ocenjevanjem majhnih količin, s štetjem (od 

serijskega štetja do dvosmernega, fleksibilnega štetja naprej in nazaj v sekvencah) in šele potem 

s priklicem iz dolgoročnega spomina (Geary, 1993, v Kalan, 2015). Pomagajo si tudi z znanjem 

o računskih operacijah seštevanja in odštevanja. Najpogosteje uporabljajo dve metodi: metodo 

ponavljajočih se seštevancev (3 x 4 = 4 + 4 + 4) in metodo štetja zaporednih faktorjev (3 x 4 = 

4, 8, 12) (Farič, 2015). Tipičen razvoj aritmetičnih dejstev je močno odvisen predvsem od 

učinkovitosti strategij štetja (Kavkler, 2011b). V nižjih razredih bi morali nameniti štetju veliko 

vaj, saj se z ustreznimi strategijami štetja postopoma razvijajo spominske reprezentacije 

osnovnih aritmetičnih dejstev (Siegler in Shrager, 1984, v Kalan, 2015). Asociativna povezava 

med računom in odgovorom v dolgoročnem spominu postaja na podlagi učinkovitega in vse 

hitrejšega štetja vedno bolj trdna, dokler učenci povsem ne preidejo na razvojno najvišjo 
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strategijo priklica aritmetičnih dejstev (Geary, 1993, v Kalan, 2015). Računi poštevanke so 

shranjeni v mehaničnem verbalnem delu dolgoročnega semantičnega spomina (Dehaene, 

Piazza, Pinel in Cohen, 2003, v Kalan, 2015). Priklic aritmetičnih dejstev omogoči računanje s 

čim manj napakami in na najhitrejši način ter razbremeni delovni spomin, ki ga lahko porabimo 

za reševanje sestavljenih matematičnih problemov (Kavkler, 2002). Tipični učenci najhitreje 

prikličejo pare (2 x 2, 5 x 5), najpočasneje pa zmnožke večjih faktorjev (npr. 8 x 7, 9 x 8), pri 

čemer nastane tudi največ napak (Zanarian, 2007, v Kalan, 2015).  

L. S. Fuchs (Kavkler, 2011b) predstavlja tristopenjski model razvoja aritmetičnih dejstev, kjer 

so aktivnosti razporejene tako, da prehajajo od razvojno manj do bolj zahtevnih. Na prvi stopnji 

učenci razvijajo strategije štetja v ustreznem razvojnem zaporedju. Na drugi stopnji se 

sistematično in nazorno (od vaj s konkretnim materialom do simbolne izvedbe) učijo 

transformacijskih strategij – razdruževanja števil, ki olajša reševanje naloge (npr. 6 x 5 = 5 x 

5 + 5). Čim hitreje učenci v delovnem spominu najdejo kombinacijo števil za pravilen rezultat, 

tem več možnosti je za oblikovanje asociacij med računi in odgovori v dolgoročnem spominu 

in tem manj obremenjujejo sam delovni spomin. Na tretji stopnji pa že težimo k priklicu 

aritmetičnih dejstev, ki ga dosežemo le z veliko vaje (z učenjem aritmetičnih dejstev na pamet, 

kot je prevladovalo nekoč). Učenci vadijo vsak dan po 10 do 20 minut, pri čemer naj bo učenje 

zanimivo in multisenzorno.  

Učenje poštevanke je precej lažje, če je pestro, aktivno, uporaba poštevanke pa osmišljena. 

Pogosto imajo učenci namreč nejasne predstave o tem, kaj pomeni množenje, čeprav lahko 

nalogo uspešno rešijo. To je zanje nekaj, kar počneš s števili pri pouku matematike in nima 

povezave s problemi vsakdanjega življenja (Farič, 2015). 

Večina učencev najlaže avtomatizira prav aritmetična dejstva in postopke pri računski operaciji 

množenja, učenci z UT pri učenju aritmetike pa imajo prav tu največ težav.  

 

5.3.1 Težave pri učenju poštevanke 
 

Učenci z UT pri aritmetiki lahko imajo težave z avtomatizacijo poštevanke že zato, ker ne 

dojemajo pravilno pomena števil (npr. da telo ne more vsebovati 120 % vode, da število 11 na 

dresu priljubljenega nogometnega igralca ne pomeni isto kot podatek, da je na igrišču 11 

igralcev), ker ne obvladajo štetja ali koncepta računske operacije množenja (Fuchs idr., 2010, 
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v Kavkler, 2011b). Konceptualna, proceduralna in deklarativna znanja so med seboj zelo 

povezana in medsebojno odvisna. Učenci s šibkim konceptualnim znanjem težje usvojijo bolj 

razvite strategije priklica in reševanja aritmetičnih nalog (Kavkler, 2002). 

Za namene reševanja nalog poštevanke se namesto učinkovitega priklica poslužujejo ugibanja 

ali pa preprostih podpornih materialnih (štetje s prsti) in verbalnih strategij (glasno štetje po 

1, v zaporedju ali ponavljanje večkratnikov), pa še tu delajo napake (Geary, 1990, v Kalan, 

2015). Tipične so napake v štetju v zaporedju (4, 8, 12 …) (Kavkler, 2007, v Jazbec, 2014). 

Namesto da bi vadili 3 x 4 = 12, računajo 4 + 4 + 4 = 12, s čimer se razvojno višje in zahtevnejše 

strategije veliko kasneje ali celo nikoli ne shranijo v dolgoročni spomin. Tudi ko račun 3 x 5 

rešujejo po postopku 1 x 5, 2 x 5, 3 x 5, se v spomin ne shrani asociacija med 3 x 5 in 15, zato 

vedno množijo od začetka zaporedja. Ker se aritmetično dejstvo ne shrani, ga tudi ni moč 

priklicati (Sousa, 2007, v Linasi, 2016). Hitrost predelovanja podatkov je pomemben 

dejavnik razvoja aritmetičnih strategij, saj vpliva na hitrost štetja in utrjevanja asociativnih 

povezav med računom in rezultatom v dolgoročnem spominu (Geary, 1993, v Kalan, 2015). 

Če že uporabljajo strategijo priklica, učenci manj točno in počasneje prikličejo aritmetična 

dejstva in pogosto uporabljajo napačne postopke oziroma strategije reševanja aritmetičnih 

nalog množenja (Fuchs idr., 2010, v Kavkler, 2011b). Kljub redni vadbi prikličejo iz 

dolgotrajnega semantičnega spomina napačen rezultat ali ga sploh niso zmožni priklicati. Do 

tega pride, ker podatki niso sistematično shranjeni ali ker jih ne znajo uporabljati dovolj prožno. 

Tako ne obvladajo nižjih ravni matematičnega znanja, kot je poštevanka in seštevanje ter 

odštevanje do 20, kar je podlaga za računanje z vsemi vrstami in velikostmi števil ter osnova 

za obvladovanje strategij pisnega množenja (Kavkler, 2007). 

Geary (1993, v Kalan, 2015) slab priklic aritmetičnih dejstev razlaga s težavami v reprezentaciji 

in priklicu podatkov iz fonetičnega in semantičnega spomina, Barrouillet s sodelavci (1997, v 

Kalan, 2015) pa z nezmožnostjo inhibicije nepomembnih asociacij.  

Najpogostejša napaka učencev pri poštevanki je zamenjava števil. Iz dolgoročnega spomina 

prikličejo avtomatizirano dejstvo poštevanke, ki ni pravilna rešitev dotičnega računa, je pa 

pravilna rešitev za enega od faktorjev (4 x 3 = 15). Pri napaki zamenjave računskih operacij 

učenci zamenjajo množenje s seštevanjem (3 x 4 = 7). Računski znak ali besedo krat povežejo 

z napačno računsko operacijo. Napaka približka je redka. Gre za približen rezultat, do 10 % 

večji ali manjši od pravilnega (Geary, 1994, v Linasi, 2016). 
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Napake v priklicu ali splošno nezmožnost priklica lahko povzročata tudi strah in matematična 

anksioznost, saj se ob socialni izpostavljenosti in frustraciji v storilnostno naravnanih 

okoliščinah (preverjanje znanja, odgovarjanje pred tablo) hitro zmedejo (Hribar in Magajna, 

2011, v Kalan, 2015).  

Učencev z učnimi težavami pri računanju ne smemo siliti v uporabo neusvojenih strategij. 

Hitreje bodo opustili strategije štetja in druge kompenzacijske strategije, če bodo imeli 

priložnost za aktivno vadbo z razvojno ustreznimi pripomočki. Do takrat pa jih raje naučimo 

pravilno uporabljati kompenzacijske strategije, da kljub težavam ugotovijo aritmetično dejstvo 

(rezultat), in razvijajmo ustrezno konceptualno znanje. Posebne potrebe učenca so tiste, ki bodo 

določale hitrost in učinkovitost učenja. Velika večina učencev ob koncu prvega triletja obvlada 

ustno množenje v obsegu do 100. Skupina otrok z UT pri avtomatizaciji poštevanke pa 

potrebuje za to več časa. Za prehod na priklic računskih dejstev in postopkov rabijo veliko vaj, 

a zaradi začetne neuspešnosti prej ali slej izgubijo motivacijo za delo (Kavkler, 2011b). 

 

5.3.2 Učinkoviti pristopi pri avtomatizaciji poštevanke  
 

Gersten, Chard, Jayanthi, Baker, Morphy in Flojo (2008, v Linasi, 2016) kot učinkovite splošne 

pristope pri obravnavi otrok z UT pri matematiki in s tem tudi pri aritmetiki priporočajo: 

• eksplicitno direktno poučevanje, pri katerem mora učitelj organizirati mnoge vodene 

vaje za reševanje nalog s strategijami, ki jih učenci obvladajo, demonstrirati korake v 

postopku do rešitve, ponuditi opore oziroma ključe (npr. kartonček s poštevanko, ki 

omogoči uspeh tudi učencu s težavami pri poštevanki) in takojšnjo povratno informacijo 

ob napaki (DA/NE kartončki) (Kavkler, 2011b); 

• ubesedenje lastnega matematičnega rezoniranja (učenec pred, med ali po reševanju 

naloge opisuje korake in vrednoti učinkovitost le-teh); 

• vizualna percepcija matematične naloge, ki jo morata uporabljati tako učitelj kot 

učenec; 

• uporaba serije primerov v zaporedju; 

• raznovrstne in hevristične strategije (učenec izbere zanj ustrezne); 

• nudenje povratnih informacij o matematični uspešnosti ob upoštevanju vloženega truda; 
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• vrstniška pomoč, pri kateri moramo učence priučiti učinkovitih načinov dela s sošolci s 

UT na nivoju, ki so ga zmožni uresničiti. 
 

S sledenjem navedenim pristopom pripomoremo k učnemu napredku učencev z UT pri 

matematiki, kar posredno vpliva na dvig motivacije za učenje in razvoj učne samopodobe 

(Linasi, 2016).  

Pri posameznih učencih se raznotere UT pojavljajo iz različnih razlogov. To velja tudi za težave 

z usvajanjem poštevanke, zato je treba organizirati posameznikom prilagojene strategije učne 

pomoči. V ta namen je treba težave ustrezno prepoznati in oceniti.  

M. Kavkler (2007) poudarja, da če želimo zadovoljiti posebne vzgojno-izobraževalne potrebe 

otrok s SUT pri aritmetiki, moramo pri rabi metod poučevanja in pri izbiri oblik individualne 

pomoči premakniti pozornost od tega, kako se naučiti več matematike, k temu, kako se 

uspešneje naučiti matematiko z ustreznejšimi pristopi. Vsak se lahko uči, vendar na svoj način.  

Učenec, ki ima razvito ustrezno konceptualno znanje, a težave z avtomatizacijo poštevanke, 

zahteva drugačne pristope kot tisti z nerazvitim konceptualnim znanjem (Kavkler, 2007). 

Slednji mora za uspešno obvladovanje aritmetike najprej razviti različne vrste štetja, med njimi 

tudi štetje v zaporedju in fleksibilno štetje (Kavkler, 2004, v Jazbec, 2014), razumeti števila in 

koncept množenja. 

Ko učenec razvije konceptualne osnove, je čas za pridobivanje deklarativnega znanja in 

razvijanje proceduralnega znanja. Potrebnih je veliko vaj, zanimivih aritmetičnih nalog, ki se 

lahko rešujejo z različnimi postopki in konkretnimi, grafičnimi ali verbalnimi in barvnimi 

oporami. Posebej pomembna je verbalizacija postopkov, pri čemer kot model odlično služi 

srednje dober učenec, ki uporablja ustrezno matematično besedje in korake, ni pa prehiter za 

učenca s težavami pri aritmetiki. Dejstva in postopke je treba vaditi do faze avtomatizacije. 

(Geary, 1994, v Kavkler, 2007) 

Za uspešno poučevanje in učenje poštevanke je treba upoštevati zaznavne stile učencev in jih 

motiviramo za učenje vse od faze usvajanja koncepta množenja do faze avtomatizacije 

aritmetičnih dejstev (Klug in Velkavrh, 2013). Vsak najmanjši uspeh nagradimo s pohvalo in 

poudarjamo njihova močna področja. Intenzivno vsakodnevno učenje naj poteka v kratkih 

časovnih intervalih. Računom, ki jih že obvladajo, postopoma dodajamo neznane. Tako jim 

omogočimo sprotno doživljanje uspehov, kar je ključno za ohranjanje motivacije. Slednjo 

pomagajo ohranjati tudi zanimive, igri podobne naloge. Učenci se ne navdušujejo nad 
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reševanjem celih stolpcev računov in prav pri ustnem računanju lahko utrjevanje snovi najlažje 

približamo igri (Kavkler, 1990; Klug in Velkavrh, 2013). 

Kot vse ostale tudi učence z UT pri aritmetiki najbolj pritegnejo najrazličnejši tehnični 

pripomočki, kot so žepno računalo z velikimi gumbi, govoreči kalkulator ali računalnik 

(Kavkler, 2011b), in interaktivne igre, ki jih ponujajo učencem namenjene ali na poučevanje 

matematike vezane domače in tuje spletne strani (devetka, arnes, otrokoskop, Math for kids 

idr.), veliko povezav pa najdemo tudi na spletnih straneh nekaterih osnovnih šol. Obstajajo 

spletne vadnice (npr. Moja matematika), namenjene utrjevanju matematičnega znanja, ki jih 

lahko učenci uporabljajo doma ali v šoli, učitelju pa omogočajo preprost vpogled v njihovo 

znanje in količino vadbe. Aplikacije so privlačne, učencem omogočajo takojšnje povratne 

informacije ali celo delo v paru.  

Učencem bodo zanimive tudi prirejene družabne igre, kot so igre s kockami, spomin, domine, 

Črni Peter, tombola, Človek, ne jezi se, sestavljanke, odkrivanke ipd. (Kavkler, 1990). Sami 

lahko izdelamo številne didaktične pripomočke, kot so vrtavka s poštevanko, pajkova mreža, 

po kateri prepletamo vrvico glede na večkratnike števil, ali kača s poštevanko. Lahko priredimo 

ribolov na računske ribe ali segamo v medvedov gobec po kroglice z računi. Pripravimo lahko 

račune v različnih ilustriranih oblikah. Možnosti je neskončno. Računanje s takimi pripomočki 

učence pritegne in se sploh ne zavedajo, da mimogrede rešijo več računov kot po navadi.  

Motivacijsko delujejo vse gibalne, kinestetične, glasovne in vidno podprte aktivnosti (Klug in 

Velkavrh, 2013). Aktivirati skušamo čim več senzoričnih poti. Učenci hodijo ali korakajo ob 

ponavljanju, stiskajo ali si podajajo žogico, poslušajo poštevanko na posnetkih, si pišejo račune 

in rezultate na hrbte. 

Poslužimo se pesmic, rim, izštevank, rebusov in asociacijskih tehnik (Kavkler, 1990). Mira 

Kuzma (2006) si pri sproščenem in zabavnem urjenju poštevanke z učenci pomaga z glasbo. 

Poštevanke vplete v pesmi in jih uglasbi, besedila pa tudi slikovno opremi. Učenci lahko urijo 

z učitelji, s starši ali vrstniki. Ob glasbeni spremljavi pojejo in prirejajo kartončke (npr. 2 x 3 

na enem kartončku in rezultat 6 divjih prašičev na drugem), lahko tudi glasbeno improvizirajo 

(npr. vsak zapoje in zaigra na nemelodični inštrument en račun množenja; skupaj sestavijo 

besedilo rap pesmi za ponavljanje poštevanke).  
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Tistim, ki vseeno raje rešujejo račune na privlačnih učnih listih, vaje prilagodimo po težavnosti 

in količini; če je treba, uporabimo tudi barvne opore (npr. obarvan računski znak) (Kavkler, 

1990).   

Pri poučevanju in učenju učencev z UT pri aritmetiki ne smemo pretiravati z individualnimi 

treningi računanja. Lahko organiziramo delo v skupini z vrstniki, ki jim služijo kot model, z 

njimi izmenjujejo strategije in preverijo pravilnost računov (Kavkler, 2007). 

V okviru metode sodelovalnega učenja organiziramo za učence urjenje poštevanke z rabo 

sodelovalnih kart. Učenca delata v paru (eden v vlogi učitelja), trening pa poteka po stopnjah. 

Najprej urita račune ene poštevanke po vrsti, nato mešane račune, nakar ponavljata večkratnike, 

nazadnje pa utrjujeta kritične račune. Strategija se razširja in nadgrajuje z dodajanjem 

poštevank drugih števil.  

Učencem lahko pomaga pri pridobivanju aritmetičnih strategij in dejstev tudi raba notranjega 

govora. Ostad (2006, v Kavkler, 2007) je izoblikoval program za sistematično razvijanje 

poštevanke po korakih, ki tradicionalno učenje povezuje z notranjim govorom.  

Pri starejših osnovnošolcih, ki jih neznanje poštevanke ovira pri zahtevnejših vsebinah pisnega 

množenja in deljenja, pri delu z ulomki, odstotki ali merskimi enotami, je dobrodošla 

alternativna strategija podvajanja faktorjev, ki poštevanke ne spreminja v rutinsko ponavljanje, 

ampak je zastavljena kot reševanje problemov (enostavni primeri: 8 x 4 = 4 x 4 in 4 x 4, 19 x 4 

= (20 x 4) – 4). Izhajamo iz aritmetičnih dejstev, ki jih posameznik že prikliče, skozi trening pa 

povečamo tekočnost aritmetičnih dejstev ter povečamo razumevanje operacije in postopkov 

množenja. Strategijo podvajanja faktorjev lahko učenci izvajajo v paru ali v homogeni oziroma 

heterogeni skupini. Pripravimo različno zahtevne naloge glede na težave in ponudimo različne 

pripomočke (Flowers in Rubenstein, 2011, v Kavkler, 2011b). 

Sčasoma v urjenje poštevanke dodamo element hitrosti. Hitro odzivanje lahko urimo s peščeno 

uro, z nekaterimi računalniškimi programi, ki odštevajo čas, ali pa uporabimo štoparico na 

mobilnem telefonu (Klug in Velkavrh, 2013). 

Zahteve morajo biti prilagojene sposobnostim, tako da učenci, ki se potrudijo, napredujejo in 

so spodbujeni k nadaljnjemu delu. V preteklosti je veljal stereotipni nasvet, da je treba za učenje 

poštevanke tudi doma izkoristiti vsak trenutek, npr. sprehod ali vožnjo z avtomobilom. Ker 

družine dandanes že tako premalo časa preživljajo skupaj, naj šola v nekatere skupne trenutke 

ne bi posegala, ampak posebej odmerimo čas za intenzivno učenje (Klug in Velkavrh, 2013). 
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6. OBLIKE POMOČI UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI PRI 
ARITMETIKI 

 

V Sloveniji je v okviru pristopa do vseh skupin učencev z UT, imenovanega odziv na 

obravnavo, v veljavi petstopenjski model odkrivanja, spremljanja in nudenja učne pomoči. 

Temelji na zgodnji obravnavi in kontinuumu UT – od takih, ki zahtevajo malo učne pomoči in 

podpore učencu, do tistih, ki zahtevajo veliko specifične učne pomoči in podpore. Po tem 

modelu mora biti diagnostično ocenjevanje sistematično, izbrati moramo najučinkovitejšo 

obravnavo, redno beležiti učenčev napredek in vrednotiti uspešnost obravnave. Ves čas pa 

moramo aktivno sodelovati z vsemi udeleženci procesa, tudi z učencem in njegovimi starši 

(Magajna, Kavkler in Košir, 2011). 

»Večstopenjski model obravnave omogoča učno pomoč vsem učencem z UT, saj se le-ta 

organizira: čim bolj zgodaj, da UT ne postanejo izrazite in vseživljenjske; čim bolj fleksibilno 

(npr. ne le po eno uro na teden, ampak pri nekaterih učencih po 10 minut na dan); čim manj 

opazno, da ne izpostavljajo učenca (dobi na pogled podobne naloge kot vrstniki, pomoč mu 

nudimo brez pretiranega poudarjanja drugačnosti itd.); čim bliže učencu (večina pomoči je 

organizirana v razredu) in čim krajši čas, a takrat intenzivno in učinkovito, namesto da učna 

pomoč traja leta ali ves čas šolanja.« (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in 

Bregar Golobič, 2008, v Kavkler, 2011c: 28). 

Petstopenjski model dela z učenci z UT stopnjuje intenzivnost oblik pomoči in podpore 

(Kavkler, 2011c). Na začetku predvideva pomoč učitelja pri pouku, na drugi stopnji 

vključevanje šolske svetovalne službe ali mobilnih specialnih pedagogov, na tretji stopnji pa 

organizacijo individualne ali skupinske učne pomoči. Na četrti stopnji se vključi v pomoč 

zunanja specializirana ustanova in šele na zadnji stopnji se učenca s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja usmeri v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem ter 

dodatno strokovno pomočjo (Magajna, Kavkler in Košir, 2011). 

Oblike učne pomoči učencem z UT v redni osnovni šoli zakonsko urejata in zagotavljata Zakon 

o osnovni šoli (1996) in Zakon o usmerjanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 

(2000). Po 12. členu Zakona o osnovni šoli mora ta učencem z UT prilagoditi metode in oblike 

dela ter jim omogočiti vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske 

pomoči. V organizaciji pouka je po 40. členu tega zakona potrebno upoštevati različne oblike 

diferenciacije (zunanjo, notranjo, fleksibilno). Zakon o usmerjanju otrok in mladostnikov s 
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posebnimi potrebami (2000) pa za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

natančno opredeljuje postopke usmerjanja, prilagajanja in individualizacije. 

 

6.1 Izvajanje petstopenjskega modela učne pomoči in podpore v praksi 
 

Učitelj je ves čas izvajanja kontinuuma pomoči in podpore osrednja oseba in izvajalec dobre 

poučevalne prakse. Na prvi stopnji jo udejanja z individualizacijo in diferenciacijo, pri kateri 

se zanaša na podporo za to usposobljenih strokovnih delavcev (Magajna, L., Kavkler, M. in 

Košir, J., 2011; Kavkler, 2011c). V aktivnem sodelovanju in ob medsebojnem spoštovanju z 

učencem z UT pri aritmetiki, ki ima težave pri avtomatizaciji poštevanke, odkriva obseg 

njegovega znanja in izkušenj, prepoznava njegove težave in močna področja, skupaj postavljata 

učne cilje in iščeta rešitve. Učenec mora začutiti učiteljevo podporo, posluh in interes zanj. 

Tako se zmanjšujeta strah in občutek obremenjenosti z učenjem poštevanke (Farič, 2015). 

Učitelj učencu po potrebi podaljša čas za reševanje nalog, mu ponudi potrebne učne pripomočke 

in mu ob razvoju spretnosti računanja sočasno pomaga razvijati tudi višje kognitivne procese, 

npr. pomnjenje. Učencu pomaga tudi v okviru dopolnilnega pouka (Magajna, Kavkler, 

Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008c). Na tej stopnji so kvalitetne obravnave 

deležni vsi učenci, vsaj 80 odstotkov naj bi jih napredovalo v skladu s cilji poučevanja. 

Kakršnakoli oblika učenja v interakciji (poučevanje vrstnikov, sodelovalno učenje) predstavlja 

že na tej stopnji uspešno dopolnitev dobre poučevalne prakse. Učenci se učijo skupaj z drugimi 

v parih ali majhnih skupinah (Peklaj, 2008), sošolcu z računskimi težavami pa nudijo podporo 

pri pridobivanju veščine računanja in boljši transfer naučene snovi (Kavkler, 2011c). Za rabo 

takih alternativnih načinov učenja mora učitelj oblikovati čim bolj heterogene skupine učencev 

(Kavkler, 2008). 

Če kljub učiteljevi pomoči ni pričakovanega napredka, se v izvajanje pomoči otroku z UT pri 

aritmetiki na pobudo učitelja ali staršev na drugi stopnji vključi šolska svetovalna služba 

(psiholog, pedagog, socialni pedagog, specialni in rehabilitacijski pedagog idr.). Svetovalni 

delavec poglobi diagnostično oceno močnih področij ter primanjkljajev učenca in čim prej 

začne z obravnavo, da se ne razvijejo izrazitejše učne ali vedenjske težave (Kavkler, 2011c). 

Ob uporabi specialnih metod občasno učencu z UT pri aritmetiki nudi konkretno pomoč pri 

učenju poštevanke. Njegove podpore in nasvetov so poleg učenca deležni starši in učitelj, ki se 

s skupnimi močmi trudijo usvojiti poštevanko (Farič, 2015). Pozitivne rezultate dosežemo, če 
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je učenec motiviran za učno pomoč, zato mora že na tej stopnji obvezno poznati namen, cilj, 

trajanje, metode dela in možne rezultate obravnave (Magajna., Kavkler in Košir, 2011). 

Če so učenčeve posebne potrebe izrazitejše, kljub dobri poučevalni praksi na drugi stopnji 

premalo napreduje, zato potrebuje redno, intenzivnejšo pomoč na tretji stopnji. Enourno 

individualno in/ali skupinsko pomoč tedensko izvajajo mobilni specialni in rehabilitacijski 

pedagog, svetovalni delavec ali učitelj s specialnimi znanji s področja UT pri aritmetiki (Farič, 

2015). Pri poučevanju v razredu učitelj za učenca organizira zmerne prilagoditve – učencu s 

težavami pri usvajanju poštevanke omogoči več časa in uporabo učnih ter tehničnih 

pripomočkov, prilagodi mu količino nalog na učnem listu, upošteva njegov stil učenja itd. 

(Magajna, Kavkler in Košir, 2011; Kavkler, 2011b; Farič, 2015). 

Če učenec še vedno ne napreduje, na četrti stopnji zaprosimo za dodatno strokovno mnenje in 

pomoč strokovnjake iz zunanjih specializiranih ustanov, kot so svetovalni centri, zdravstvene 

mentalno-higienske službe idr., ki poglobijo ocenjevanje ter predlagajo nadaljnjo obravnavo, v 

katero se po potrebi tudi neposredno vključijo (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak 

in Bregar Golobič, 2008c; Magajna, Kavkler in Košir, 2011). Učenec je v skladu s konceptom 

dela o učnih težavah v osnovni šoli iz leta 2007 še naprej vključen v izvirni delovni projekt 

pomoči (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008d). 

Na zadnji, peti stopnji se učenec z izrazitimi SUT usmeri v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo kot učenec s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja, kjer je na podlagi individualiziranega programa, ki upošteva 

njegove posebne potrebe in močna področja, deležen dodatne strokovne pomoči specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga ali predmetnega učitelja s specialnimi znanji za delo z otroki s 

posebnimi potrebami. Starši morajo biti soustvarjalci pomoči in podpore (Magajna, Kavkler, 

Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008c; Magajna., Kavkler in Košir, 2011). 

Učitelj učencu z izrazitimi SUT pri aritmetiki še naprej prilagaja poučevanje matematike: 

posede ga bliže sebi in sošolcu, ki mu je pripravljen pomagati, mu ponudi možnost 

individualnega računanja v tihem kotičku, mu ustrezno podaljša čas za utrjevanje ali 

ocenjevanje računanja, prilagodi količino domačih nalog kvaliteti znanja, pripravi pregledne 

učne liste in predvsem zanimive multisenzorne načine ponavljanja poštevanke itd. Ponudi mu 

več učnih pripomočkov – tabel, strukturiranih materialov, od predmetne stopnje naprej pa tudi 

kalkulator (http://www.ucne-tezave.si/UserFiles/File/Navodila_primanjkljaji_podrocja_ 

ucenja.pdf).  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                  Edita Koren, diplomsko delo 
 

48 
 

»Z učinkovito organizacijo strokovnih in materialnih virov, ki so na razpolago v šolskem 

sistemu, ter dobrim sodelovanjem vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa lahko 

dosežemo dobre rezultate pri matematiki pri vseh učencih, še posebno pa pri učencih z UT pri 

matematiki.« (Kavkler, 2011b: 153). 

 

6.2 Drugi viri pomoči in podpore učencem z učnimi težavami pri 
aritmetiki 

 

V osnovnih šolah vse več učne pomoči učencem z UT nudijo vrstniki ali starejši učenci ter 

nepedagoški sodelavci, kot so zunanji prostovoljci, delavci javnih del in drugi, ki pa pogosto 

niso deležni ustreznega izobraževanja (Kavkler, 2001). Prostovoljci različnih starosti so eden 

od pomembnih virov pomoči, ki jo šole rade sprejmejo, saj tako pridobijo sodelavce, ki jih 

finančno ne obremenjujejo. Prostovoljci nikakor ne morejo nadomestiti specializiranih 

strokovnjakov pri reševanju zapletenih pedagoških problemov, saj po navadi nimajo dovolj 

strokovnega znanja  s področja UT. Lahko pa pripomorejo k uspešnejšemu šolanju učencev z 

UT, ker niso obremenjeni s standardi znanj, so polni energije, resnično želijo pomagati in so 

motivirani za delo z učenci. Slednji jih ne povezujejo s šolo, ampak jih sprejmejo kot prijatelje. 

Po navadi se močno navežejo nanje in komaj čakajo ponovnega snidenja (Mikuš Kos, 1998b; 

Kavkler, 2001). 

V Veliki Britaniji je uveljavljen model nudenja učne pomoči s strani odraslih asistentov, ki ob 

ustreznem izobraževanju in nadzoru prevzamejo nekatere organizacijske in pedagoške naloge 

učiteljev, slednji pa se tako lahko bolj osredotočijo na izboljšanje poučevalne prakse (Kavkler, 

2009). 

Vrstniška ali medvrstniška pomoč predstavlja učinkovito obliko vsestranske, tudi učne pomoči 

učencem z UT, ki se je lahko poslužimo na vseh stopnjah modela pomoči in podpore. Ne gre le 

za pomoč uspešnega učenca učencu z UT – učenci se lahko medsebojno veliko naučijo 

(Mitchell, 2008, v Kavkler, 2009). Tovrstno aktivno učenje tistim z UT omogoča večje 

doživljanje učnih uspehov in sprejetost med vrstniki. Učitelj jo lahko uporabi kot metodo 

»aktivnega učenja v vseh fazah poučevanja (pri predstavitvi snovi, poglabljanju znanja, 

pomnjenju osnovnih dejstev snovi ali preverjanju znanja)« (Jereb, 2011b: 94). Lahko je 

organizirana kot pomoč znotraj razreda ali pa starejši pomagajo mlajšim. Najbolj učinkovita je 
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pri urjenju veščin in znanja. Vrstniška ali medvrstniška pomoč je učinkovita, če je podprta s 

primernimi strategijami vključevanja učencev v inkluzivni proces, če je dobro načrtovana in 

kakovostno izvajana, vrstniki ali starejši učenci, ki nudijo pomoč, pa deležni ustrezne podpore 

(Eaton 2004, v Kavkler, 2009). 
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III. EMPIRIČNI DEL 
 

1. OPREDELITEV PROBLEMA  
 

Matematika je eden osnovnih, a za nekatere učence eden najtežjih predmetov. Za slovenske 

osnovnošolce je avtomatizirano obvladovanje aritmetičnih dejstev poštevanke iz različnih 

razlogov pogosto izziv, je pa eden osnovnih ciljev matematike v tretjem razredu. Stopnjo 

avtomatizacije tega deklarativnega znanja dosežemo s ponavljanjem in utrjevanjem, k čemur 

pripomoreta aktivna vloga in motivacija učenca ob uporabi pestrih načinov vadbe (Farič, 2015).  

Praviloma se učenci na začetku največkrat navdušijo nad poštevanko. Ker pa se v relativno 

kratkem času naglo povečuje količina aritmetičnih dejstev in se faktorji višajo, učenci z UT pri 

matematiki iz različnih razlogov počasi izgubljajo motivacijo za utrjevanje, začetno veselje pa 

v skrajnem primeru prerase v odpor do poštevanke in strah pred urami matematike (Geary, 1994 

v Farič, 2015). 

Da učenec ni avtomatiziral poštevanke, se odraža tako v hitrosti računanja kot v sposobnosti 

priklica pravilnega rezultata iz dolgoročnega spomina. Redna vadba sčasoma postane 

monotona, pozornost in motivacija splahnita, posebej pri vajah tipa papir – svinčnik in pri 

ustnem ponavljanju (Farič, 2015). 

Učenci, ki kljub daljši vadbi ne napredujejo v obvladovanju poštevanke, ob zavzetih učiteljih 

ali starših slej ko prej potrkajo na vrata specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. Iz 

kadrovskih, organizacijskih in zakonskih razlogov, zaradi miselnih preprek in premajhne 

prožnosti pedagoških delavcev je pogosto nemogoče izvajati redne treninge za avtomatizacijo 

poštevanke z učenci, ki bi rabili zgolj to – sistematično, vztrajno utrjevanje aritmetičnih dejstev 

na njim prilagojen način, ki bi bil motivirajoč, multisenzoren in nazoren (Magajna, Kavkler, 

Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008c).  

Medvrstniška pomoč v duhu inkluzivnega izobraževanja v pogojih sodobne družbe predstavlja 

pomemben dopolnilni vir človeških potencialov za pomoč skupinam učencev s posebnimi 

potrebami, ki pozitivno deluje tako na generacijo pomočnikov kot na učence, ki so pomoči 

deležni. V šolstvu dopolnjuje tradicionalne metode učenja in komplementarno učinkuje z 

drugimi, primarnimi strategijami pomoči učencem z UT (Mikuš Kos, 2002a). 
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Vloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga se v današnji družbi vse bolj spreminja. 

Mentorstvo mladim prostovoljcem, osnovnošolcem, ki nudijo različne oblike psihosocialne in 

učne pomoči vrstnikom ali mlajšim učencem, je eden od pristopov, ki podkrepijo učinke dela 

strokovnega tima z učenci z UT. Nas pa mentorstvo postavi pred različna pomembna in 

zanimiva vprašanja. Z izzivi se soočamo že pri pridobivanju prostovoljcev, še bolj pri 

vzdrževanju njihove motivacije in vrednotenju opravljenega dela 

(http://www.prostovoljstvo.org/za-organizacije/mentorstvo-prostovoljcem), pri njihovem 

usposabljanju in vključevanju elementov supervizije v vodenje prostovoljcev (Pšeničnik, 

2008).  

 

2. CILJI RAZISKAVE  
 

Pri pripravi diplomskega dela sem si zastavila sledeče cilje: 

• organizirala, izvedla in predstavila bom projekt MUP med prostovoljci – učenci 

zaključnih razredov osnovne šole in učenci tretjih razredov, ki imajo izrazitejše težave 

z avtomatizacijo poštevanke; 

• preverila bom učinkovitost medvrstniške pomoči pri obvladovanju poštevanke in s tem 

njeno praktično uporabnost oziroma doprinos k specialnopedagoški obravnavi učencev 

s posebnimi potrebami;  

• predvsem pa želim raziskati, ali lahko specialni in rehabilitacijski pedagog na osnovni 

šoli organizira MUP v vseh njenih fazah ter vključi elemente supervizije v vodenje 

prostovoljcev, s kakšnimi vprašanji in težavami se ob tem srečuje, kako jih skuša 

reševati in kaj sam s tem delom pridobi. 

 

3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

V okviru priprave diplomskega dela sem si glede na zastavljene cilje postavila naslednja 

raziskovalna vprašanja: 

• RV 1: Ali organizirana in vodena MUP vpliva na izboljšanje avtomatizacije 

poštevanke? 
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• RV 2: Ali je MUP učinkovita strategija dopolnitve specialnopedagoškega dela? 

• RV 3: Ali lahko specialni in rehabilitacijski pedagog učinkovito izpelje projekt MUP 

na šoli in kaj v tej vlogi pridobi? 

 

4. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
 

4.1 Opis vzorca raziskave 
 

Projekt MUP je bil izveden na OŠ Beltinci. 

Vzorec zajema 10 učenk iz 8. in 9. razreda, ki so na podlagi lastne prijave po predstavitvi 

projekta nastopale v vlogi prostovoljnih izvajalk MUP, ter 14 učencev (9 fantov in 5 deklic) 3. 

razreda devetletke, ki so jih glede na težave z avtomatizacijo poštevanke za projekt izbrale tri 

razredničarke. 

To so bili učenci z UT pri aritmetiki, ki so jih učiteljice pri pouku matematike ocenile s 

kriterijskimi testi in niso dosegli zahtevanega nivoja obvladovanja računov poštevanke. Niso 

bili zmožni priklicati vseh zmnožkov, večkrat so priklicali napačne, v danem času niso uspeli 

rešiti vseh računov. Nihče od njih ni bil poprej deležen organizirane učne pomoči med 

osnovnošolci. Med trajanjem raziskave niso bili vključeni v oblike pomoči in podpore na prvih 

treh stopnjah petstopenjskega modela (dopolnilni pouk, individualna in skupinska pomoč, 

pomoč v okviru ur podaljšanega bivanja), ki bi zajemale trening obvladovanja poštevanke. 

Nobeden ni bil deležen bolj specifičnih oblik pomoči in podpore na četrti ali peti stopnji 

petstopenjskega modela. Razredničarke so izpostavile naslednje vedenjske oziroma 

psihosocialne značilnosti učencev: introvertiranost (1 učenec), počasnost (3 učenci), nizka 

stopnja notranje motivacije (5 učencev), nemirnost (3 učenci).   

Nobena od prostovoljk ni bila predhodno vključena v kakršno koli obliko prostovoljstva.  

Posredno so v projektu sodelovale tudi razredničarke ter na šoli zaposlena specialna in 

rehabilitacijska pedagoginja.   
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4.2 Akcijsko raziskovanje 
 

Kvalitativno pedagoško raziskavo sem opravila po korakih akcijskega raziskovanja. Pri tem 

sem uporabila triangulacijo metod (v smislu uporabljenih tehnik) in virov podatkov, ker s tem 

zagotovimo celovitejši vpogled v proučevani problem (Vogrinc, 2008 in 2011). 

Akcijsko raziskovanje je v pedagoški praksi opredeljeno kot sistematično proučevanje učnih 

situacij s strani vpletenih (npr. učiteljev) v nizu korakov v obliki spirale, ki je sestavljena iz 

načrtovanja, akcije in ocene doseženega rezultata. Opravljajo ga torej ljudje, ki se jih konkretna 

situacija dotika, v njej delujejo in so tako angažirani, da bi jo proučili ter izboljšali, poleg tega 

pa se profesionalno razvijali. V skladu s tem ciljem poteka običajno na manjšem vzorcu, saj ne 

gre za statistično posplošljivost ugotovitev in primarno znanstveno spoznavanje. V podrobni 

predstavitvi akcijske raziskave dobijo bralci vpogled v strategijo, model proučevanja konkretne 

situacije, vidijo, kako so udeleženci reševali probleme in izboljševali svoje ravnanje ter 

okoliščine. Merilo uspešnosti take raziskave v šolstvu je prispevek k izboljšanju, nadgradnji 

kakovosti učenja in poučevanja. Ni pomemben zgolj sam končni rezultat, ampak tudi 

postopek. Če so potek akcijskega raziskovanja in njegovi rezultati javno objavljeni in tako 

izpostavljeni kritični presoji širše strokovne javnosti, raziskava pridobi na znanstveni veljavi. 

Kritični bralec lahko tako ob upoštevanju lastne situacije in njenih okoliščin prenese v svojo 

prakso, kar je primerno, ostalo pa prilagodi (Mesec, 1994; Vogrinc, 2008). 

Vogrinčev (2011) načrt akcijskega raziskovanja predvideva naslednje faze: izhodiščna ideja, 

raziskovanje polja, načrtovanje akcije, izvajanje akcije, spremljanje učinkov in refleksija. 

Pogosto se med raziskovalnim delom porodijo nova raziskovalna vprašanja, tako da se proces 

zopet nadaljuje v prvo fazo.  

Sama sem v prvi fazi na pobudo mentorice osnovala okvirno idejo projekta.  

V fazi raziskovanja polja sem zbirala, izbirala in proučevala obstoječo literaturo in druge vire. 

Udeležila sem se enodnevnega usposabljanja za mentorje prostovoljskega dela, ki sta ga 

organizirala Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva ter Društvo za 

razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela. Preko spleta sem se seznanila s primeri dobre 

prakse, ki potekajo na slovenskih osnovnih in srednjih šolah. Vzpostavila sem stik z ustanovo, 

na kateri se je projekt kasneje izvajal, in ga predstavila vodstvu ter kolegici, specialni in 
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rehabilitacijski pedagoginji. Fazo sem zaključila z dogovorom o sodelovanju in s promocijo 

projekta med učenci 8. ter 9. razreda. 

Temeljita priprava v fazi načrtovanja akcije mi je vzela največ časa. Izpopolnila sem koncept 

projekta, v okviru tega pripravila didaktični material za urjenje poštevanke, gradivo za uvodno 

usposabljanje prostovoljcev, merski instrumentarij za preverjanje obvladovanja poštevanke, 

obrazce za dnevniške zapise (sprotne kratke evalvacije poteka srečanj), zaključne anketne 

vprašalnike za prostovoljce, prejemnike pomoči in razredničarke ... Predvidela sem način 

zbiranja podatkov in kriterije sprotnega ter končnega vrednotenja izvedbe.  

V fazi izvajanja akcije smo projekt MUP s prostovoljkami dejansko izvedle in skupaj spremljale 

njegove vplive na vse udeležence.  

V predzadnji fazi, ko se poglobljeno beležijo učinki raziskave, sem izvedla končno vrednotenje 

projekta. Prostovoljke, prejemniki pomoči in njihove razredničarke so izpolnili kratke 

vprašalnike. Tretješolci so ponovno rešili hiter test za oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev 

poštevanke. Obdelala in interpretirala sem tudi podatke iz drugih virov: dnevniških zapisov, 

individualnih ter skupinskih pogovorov in opazovanja.  

Akcijsko raziskavo sem zaključila z refleksijo, razmislila o možnih izboljšavah in odprla 

možnosti novega raziskovanja. Podrobneje bom celoten potek svoje akcijske raziskave 

predstavila v nadaljevanju. 

 

4.3 Opis tehnik zbiranja podatkov in instrumentarija 
 

Vogrinc (2001) v namene raziskovanja s strani pedagoških delavcev priporoča repertoar 

preprostih, v šoli izvedljivih tehnik in instrumentov zbiranja podatkov, ki so seveda odvisni od 

raziskovalnega problema. Prevladujejo tehnike, ki dajejo osebam prostor za izražanje svojega 

pogleda na svoj način, jim dovoljujejo, da odgovore prosto oblikujejo, ob tem pa tudi 

razmišljajo oz. poglabljajo svoje razmišljanje v dialogu. Seveda pa ne omejuje uporabe tehnik 

kvantitativnega raziskovanja.  

Za zbiranje podatkov v okviru kvalitativne pedagoške raziskave sem sama uporabila naslednje 

tehnike: javno opazovanje z udeležbo (aktivno, nestrukturirano), raziskovalni 
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polstrukturirani intervju in raziskovalni dnevnik. Vogrinc (2011) med tehnike zbiranja 

podatkov šteje tudi fotografiranje.  

 

4.3.1 Test za ugotavljanje avtomatizacije poštevanke 
 

V namen raziskave so učenci tretjih razredov pred začetkom izvajanja učne pomoči in 

neposredno po koncu faze neposrednega izvajanja projekta rešili časovno omejen test za 

ugotavljanje avtomatizacije poštevanke, ki se nahaja med prilogami (Priloga št. 2). Test je 

obsegal 60 računov poštevanke v obsegu do 100, ki niso bili razporejeni po težavnosti in 

številskem obsegu. Čas reševanja je bil omejen na 10 minut. Primerjava začetnega in končnega 

testa za posameznega učenca je bila osnova za oceno, ali je organizirana ter vodena MUP 

pripomogla k izboljšanju avtomatizacije poštevanke.  

 

4.3.2 Anketni vprašalnik 
 

Podatke sem zbirala tudi s pomočjo evalvacijskih anketnih vprašalnikov (Priloga 1). Pripravila 

sem tri različne vprašalnike, namenjene prostovoljkam, tretješolcem in njihovim 

razredničarkam. V reševanje so jih prejeli v fazi spremljanja učinkov akcijske raziskave. 

Vsebinsko so se dotikali naslednjih sklopov, vezanih na cilje raziskovanja oziroma na kriterije 

vrednotenja projekta: 

• kvalitativna ocena vpliva vodene MUP na izboljšanje avtomatizacije poštevanke na 

podlagi opazovanja in merjenja učnega izvajanja učencev; 

• osebna ocena spremljajočih učnih učinkov projekta na prejemnike pomoči na podlagi 

opazovanja, razgovorov in refleksije; 

• osebna ocena psihosocialnih učinkov projekta na neposredne udeležence (prejemnike 

pomoči in prostovoljce) na podlagi opazovanja, razgovorov in refleksije; 

• osebna ocena organizacije in vodenja projekta s strani mentorice na podlagi izkušenj, 

opazovanja in refleksije vseh treh skupin sodelujočih; 

• ocena učinkovitosti prostovoljcev (odnos z učenci z UT, izvedba srečanj, izpolnjevanje 

obveznosti) z vidika ostalih skupin sodelujočih; 
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• samorefleksija v smislu kratke analize konkretne izkušnje (ozaveščanje motivov, 

pridobljenih znanj, izkušenj in koristi) ter oblikovanje zaključkov, predlogov za 

delovanje v prihodnje; 

• ocena interesa za nadaljnje sodelovanje v MUP v različnih vlogah (prostovoljec, 

prejemnik pomoči, razrednik). 

 

4.3.3 Opazovanje 
 

V raziskovalne namene sem uporabila tehniko javnega opazovanja, kjer opazovane osebe, v 

našem primeru prostovoljke in prejemniki učne pomoči, vedo, da jih raziskovalec opazuje, kar 

je tudi najbolj etično. Kombinirala sem opazovanje z udeležbo (ko se raziskovalec aktivno 

vključi v skupino) in brez nje. Kot pravi Vogrinc (2008), je med njima kontinuum različnih 

vlog, ki jih raziskovalec lahko prevzame. Sama sem bila prvenstveno opazovalec, potem 

udeleženec. V delo skupine sem se vključila, ko je po moji presoji konkretna situacija zahtevala 

takojšnje posredovanje v smislu pomoči posamezni prostovoljki pri izvedbi srečanja. 

Opazovanje je bilo neposredno, nestrukturirano (shema opazovanja ni bila natančno 

predvidena, vnaprej so bile znane le splošne smernice oz. grobe vsebinske kategorije), a 

aktivno. Slednje pomeni, da sem bila kot opazovalec predana raziskavi, jo podpirala tudi 

osebno. Tako opazovanje dopušča raziskovalcu večjo fleksibilnost v primerjavi s strukturiranim 

(Vogrinc, 2008; Jereb, 2012). 

Vogrinc (2008) opozarja, da je v malih skupinah, kot je bila naša, večja verjetnost, da kot 

opazovalec vplivam na opazovane osebe, ki tako povsem spremenijo svoje vsakdanje vedenje, 

kar lahko vpliva na veljavnost in zanesljivost sklepov. Menim, da je zaradi tega triangulacija 

metod (tehnik) in virov podatkov toliko nujnejša. Isti avtor tudi svetuje, da pri javnem 

opazovanju opazovanih oseb predhodno ni smiselno povsem natančno seznanjati z namenom 

oziroma s cilji raziskave, o njih jih je bolje obvestiti po koncu zbiranja podatkov. 

 

4.3.4 Raziskovalni intervju – razgovor z razlogom   
 

Intervju je tehnika zbiranja podatkov s pogovorno komunikacijo med dvema osebama, od 

katerih ena (spraševalec) sprašuje, druga pa na vprašanja odgovarja (Vogrinc, 2008). Ko poteka 
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v neposrednem osebnem stiku, mora raziskovalec biti pozoren na vse odzive vprašane osebe, 

torej tudi na neverbalna sporočila, saj nam le-ta in socialna dinamika, ki se vzpostavi med 

intervjujem, prikažeta verbalni odgovor v pravi podobi. Z intervjujem ugotovimo, kaj 

intervjuvanec misli o proučevanem pojavu, spoznavamo pa tudi njegova čustva, misli, namere, 

pomene, ki jih pripisuje posameznim dogodkom in stvarem, dogodke iz preteklosti itd. Vogrinc 

navaja, da z intervjujem spoznavamo tisto, česar ne moremo ugotoviti niti s pomočjo 

opazovanja, prosimo lahko za dodatna pojasnila izjav ali preverimo naše razumevanje 

povedanega. Primeren je za mlajše, ki niso povsem opismenjeni, in dovolj prožen, da ga lahko 

prilagodimo vsakomur (Vogrinc, 2008 in 2011). 

V pedagoškem raziskovanju uporabljamo raziskovalni intervju – razgovor z razlogom. Za 

kvalitativno raziskovanje je značilen nestandardizirani intervju, ki je bolj oseben, 

poizvedovalni, kjer vpraševanci lahko povedo vse, kar je po njihovem mnenju pomembno za 

obravnavano temo, tudi svoje doživljanje problemskih situacij. Postavljajo se predvsem odprta 

vprašanja, vnaprej je določen zgolj cilj poizvedovanja. Glede na število vpraševancev sem 

izvajala individualne in skupinske razgovore. Pri slednjih se spraševalec hkrati pogovarja s 

skupino oseb in skupini postavlja vprašanja (Vogrinc, 2008 in 2011). 

 

4.3.5 Raziskovalni dnevnik 
 

Raziskovalni dnevnik piše raziskovalec oz. izvajalec akcijske raziskave (na pedagoškem 

področju je to običajno učitelj). Vanj se vnaša vse, kar pomaga situacijo bolje razumeti in jo 

pozneje obnoviti – misli, opažanja in njihova razlaga, vrednotenje, čustveni odzivi, razmisleki, 

slutnje, težave, ki so se pojavile, načrti za nadaljnje delo (Vogrinc, 2011). 

V primeru moje akcijske raziskave so dnevniške zapise (prostovoljčev dnevnik) vodile 

neposredne izvajalke projekta. Sama sem zapise redno pregledovala in njihovo vsebino 

uporabljala kot iztočnico za mentorska srečanja in za vrednotenje poteka raziskave. 

Opisne podatke, pridobljene iz dnevniških zapisov, sem obdelala z uporabo kvalitativnih 

metod. Odgovore sem kodirala po induktivnem pristopu (Vogrinc, 2008).  
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5. POTEK AKCIJSKE RAZISKAVE 
 

Poteka akcijske raziskave sem se lotila načrtno, in sicer po modelu kvalitativnega akcijskega 

raziskovanja in po modelu organiziranega prostovoljstva na šoli. Akcijska raziskava se je 

odvijala po šestih že omenjenih fazah, znotraj katerih sem izvedla dvajset konkretnih akcijskih 

korakov.  

 

5.1 Prva faza: IZHODIŠČNA IDEJA 
 

1. korak: Oblikovanje okvirne ideje in ciljev projekta 
 

Akcijsko raziskovanje je v šolstvu prvenstveno namenjeno izboljševanju obstoječe prakse in 

reševanju konkretnih problemov. V prvi fazi sem na podlagi večletnih delovnih izkušenj z 

nudenjem učne pomoči učencem in z drobnimi izkušnjami s prostovoljstvom mladih na osnovni 

šoli s prilagojenim programom temeljito razmislila o obstoječi praksi, ki se nanaša na vsebino 

pričujoče akcijske raziskave.  

Specialni in rehabilitacijski pedagog, pa tudi drugi člani strokovnih timov, ki nudimo pomoč 

učencem s posebnimi potrebami v večinski šoli, smo z naraščanjem obsega svojih delovnih 

obveznosti vse bolj obremenjeni in s tega vidika motivirani za iskanje podpornih strategij dela. 

Urjenje poštevanke je velik zalogaj za učence z UT pri aritmetiki, ki se hitro naveličajo 

ponavljajočih se računov. Prostovoljstvo je lahko uspešen odziv na potrebe teh učencev po učni 

pomoči. Medvrstniška pomoč pa alternativna oblika učnega procesa (Slabe, 2013), ki delno 

razbremeni strokovne delavce, čeprav s tem tudi spremeni njihove naloge. V praksi 

prostovoljstvo, medvrstniško ter učno pomoč uspešno združujejo že na veliko slovenskih šolah 

in izkazalo se je za učinkovito. Običajno tako delovanje poteka v okviru šolskega projekta ali 

interesne dejavnosti, ki jo vodi eden od učiteljev na šoli. Moj izziv je bil organizirati in izpeljati 

projekt »Medvrstniška pomoč pri učenju poštevanke« v vlogi zunanje sodelavke – mobilne 

specialne in rehabilitacijske pedagoginje.  

V osnovi sem si zamislila koncept projekta v vseh njegovih v nadaljevanju opisanih korakih in 

oblikovala cilje raziskovanja. Za kraj izvajanja sem izbrala bližnjo večjo osnovno šolo (OŠ 

Beltinci), na kateri je kolegica zaposlena kot specialna in rehabilitacijska pedagoginja.  
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5.2 Druga faza: RAZISKOVANJE POLJA 
 

2. korak: Pregled literature z vpletenih področij 
 

Pregledala sem knjige, priročnike, članke, diplomska dela, spletne strani, videoposnetke in 

zapiske predavanj ali seminarjev, katerih vsebine so pokrivale naslednja področja: 

prostovoljstvo (na splošno in v šolah), vaje in didaktični pripomočki za avtomatizacijo 

poštevanke, otroci z UT (posebej pri matematiki) in njihove psihosocialne značilnosti, vrstniška 

in MUP, komunikacijski načini, motivacija učencev, supervizija in refleksija. Osredotočala sem 

se predvsem na vsebine, ki bi mi omogočile učinkovito organizacijo, izpeljavo in vrednotenje 

projekta učne pomoči v vlogi mentorice mladim prostovoljcem.  

V grobem bi vsebino literature, ki obravnava MUP in njeno organiziranje ter vodenje (naloge 

mentorja in koordinatorja), lahko razdelila v dve kategoriji: na strokovne knjige ter članke, ki 

zajemajo teoretične vidike, in na predstavitve primerov iz prakse pri nas ter po svetu.   

V osnovi je področje prostovoljstva kot takega dobro raziskano. Veliko je tudi ustrezno 

tematsko obarvane literature, ki opisuje težave pri obvladovanju poštevanke, učne, motivacijske 

in druge psihosocialne značilnosti populacije otrok z UT ter učinkovite pristope za delo z njimi. 

Ni pa veliko napisanega o pomembnem področju usposabljanja in vodenja mladih 

prostovoljcev v šolah. Na temo usposabljanja in vodenja šolarjev – prostovoljcev je bil s strani 

Slovenske filantropije – Združenja za promocijo prostovoljstva leta 2015 izdan priročnik »ABC 

prostovoljstva v šolah«, ki mentorjem služi kot temeljni pripomoček skozi celoten proces 

organizacije, izvedbe in vrednotenja projektov prostovoljstva v šolah. Žal v času priprave moje 

akcijske raziskave še ni bil na razpolago, mi je pa služil kot odličen pripomoček za zaključno 

vrednotenje učinkov projekta in kot pripomoček za ocenjevanje, ali sem bila pri načrtovanju in 

izvedbi korakov raziskave na pravi poti.   

Precej je tuje in domače literature na temo supervizije v šolstvu, a se vse ukvarjajo z vodenjem, 

učenjem in podporo odraslih (učiteljev, svetovalnih delavcev, vzgojiteljev v zavodih …). 

Najmanj informacij sem našla o učinkovitem in primernem vodenju z elementi supervizije v 

skupini mladih prostovoljcev. Mentorstvo izvajalcem MUP se omenja le v posameznih 

prispevkih iz prakse slovenskih šol ter v tuji literaturi, ki prvenstveno obravnava medvrstniško 

pomoč pri branju, manj pri matematiki.  
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3. korak: Udeležitev usposabljanja za mentorje prostovoljskega dela 
 

Udeležila sem se enodnevnega usposabljanja za mentorje prostovoljskega dela, ki sta ga v 

Murski Soboti prav v tem času organizirala Slovenska filantropija – Združenje za promocijo 

prostovoljstva ter Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela. Vsebina se ni 

navezovala neposredno na prostovoljstvo v šolah, me je pa spodbudila k razmisleku o zbiranju, 

izbiranju in motiviranju prostovoljcev.  

4. korak: Vzpostavitev sodelovanja z izbrano osnovno šolo 
 

Vogrinc (2008) v izpeljavi akcijske raziskave, ki jo opredeljuje kot participativno obliko 

raziskovanja, torej medsebojnega povezovanja in timskega dela, priporoča aktivno 

vključevanje čim več ljudi iz dotične ustanove; obvezno pa morajo vsi zaposleni, vključno z 

vodstvom, raziskavo podpirati. Slovenska filantropija (Gladek, 2015) priporoča, da se 

prostovoljstvo vključi celo v šolske dokumente, kot je vzgojni načrt, in tako predstavlja podlago 

za delo vseh zaposlenih.  

Z osnutkom projekta in lastno vizijo izvedbe sem preko tamkajšnje specialne in rehabilitacijske 

pedagoginje vzpostavila stik z izbrano ustanovo, to je bila Osnovna šola Beltinci. Vodstvu sem 

razložila osnovno idejo, cilje, namen in okvirni potek projekta. Z odobravanjem so sprejeli 

možnost izvajanja akcijske raziskave pri njih. Iznesli so nekaj lastnih predlogov (nagrajevanje 

prostovoljcev) in pomislekov (motivacija mladostnikov za vztrajanje, dodatna obremenitev 

devetošolcev, nadzor nad rednim izvajanjem učne pomoči), ki smo jih konstruktivno 

prediskutirali.  

5. korak: Dogovor o sodelovanju in predstavitev projekta 
 

Dogovor o sodelovanju je potreben, ker predstavlja podlago za izvrševanje pravic in obveznosti 

vseh vpletenih (Blazinšek, Oblak, Jamšek, Gornik, Kronegger in Pinosa, 2010). Drugo fazo 

raziskovanja sem zaključila z ustnim dogovorom o sodelovanju z ustanovo in s promocijo 

projekta med učenci 8. in 9. razredov. 

Z vodstvom šole ter tamkajšnjo specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo smo se dogovorili o 

podrobnostih projekta, ki zahtevajo medsebojno usklajevanje in podporo vodstva. To so 

časovni obseg raziskave (4 meseci), čas izvajanja učne pomoči (pred poukom ali v času 

podaljšanega bivanja), prostorski pogoji (učilnica, shranjevanje didaktičnega materiala in mape 
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z dnevniškimi zapisi), način pridobivanja prostovoljcev, način nagrajevanja in izdaja potrdil o 

prostovoljskem delu. Še enkrat so mi zagotovili svojo podporo in potrebne vire, specialna in 

rehabilitacijska pedagoginja pa tudi konkretno pomoč. Kot se je izkazalo v fazi izvedbe, je 

prevzela naloge koordinatorja prostovoljskega dela. 

Projekt sem učencem zadnjih dveh razredov na kratko predstavila na skupnem srečanju v okviru 

ure oddelčne skupnosti. Nevsiljivo, a s poudarkom, sem izpostavila koristi takega sodelovanja 

zanje. V tej fazi sem v namen zbiranja prostovoljcev izbrala pristop čakanja, kar pomeni, da so 

bili vsi obveščeni o tem, da zbiram prostovoljce, nihče pa ni bil posebej nagovarjan k 

sodelovanju.  

Cilje in potek projekta sem predstavila tudi razredničarkam tretjih razredov, ki so nato izbrale 

učence z UT pri obvladovanju poštevanke, primerne za vključitev v raziskavo. 

 

5.3 Tretja faza: NAČRTOVANJE AKCIJE 
 

Na podlagi že pridobljenih informacij, nadaljnjega študija literature in lastnega razmišljanja 

sem dokončno izoblikovala koncept izvedbe projekta v praksi.  

6. korak: Priprava didaktičnih iger, pripomočkov in strategije učenja 
 

Učenje skozi igro je visoko motivacijsko. Čeprav ni bil osnovni namen raziskave pripraviti in 

preizkusiti čim več aktivnosti za avtomatizacijo poštevanke, sem izdelala različne didaktične 

igre in pripomočke za utrjevanje zmnožkov na aktiven in motivirajoč način. Ideje sem črpala iz 

otrokom znanih družabnih iger in iz lastne prakse. Nekatere so predvidevale individualno rabo 

(npr. Pajkova mreža), druge so bile zasnovane v obliki družabnih iger (npr. Črni Peter) ali za 

delo v paru s prostovoljci (sodelovalne karte). Pri pripravi didaktičnih iger sem upoštevala 

potrebne pripomočke, predvidela osnovni potek oz. možne variante uporabe, za nekatere igre 

sem sestavila tudi pisna navodila. 

Osrednji didaktični pripomoček so bile sodelovalne karte, ki jih uporabljamo za utrditev 

oziroma avtomatizacijo znanja na ravni reprodukcije. Učenci delajo v parih, pri čemer 

izmenično prevzemajo vlogo učenca in učitelja. Izmenjajo si kupčke kartic s poštevanko, ki je 

še ne obvladajo, in jo utrjujejo po vnaprej predvideni strategiji oz. korakih (Peklaj, 2001), ki 

sem jih na kratko predstavila v poglavju o učinkovitih pristopih k avtomatizaciji poštevanke.  
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Učenci v moji raziskavi naj bi sodelovalne karte in ostale didaktične pripomočke prvenstveno 

uporabljali pri učenju ob pomoči starejših prostovoljcev, delno pa tudi pri drugih oblikah 

sodelovalnega vrstniškega učenja (v paru ali manjši skupini s sošolci).  

7. korak: Načrtovanje izvedbe posameznih učnih ur 
 

Posamezna srečanja oziroma ure MUP naj bi potekale po naslednjih štirih korakih:  

• uvodni del (pozdrav, zanimanje za učenčevo počutje in razpoloženje, kratek razgovor; 

dogovor o poteku srečanja – katera poštevanka se bo utrjevala); 

• intenzivno urjenje poštevanke (individualno, v paru ali manjši skupini); 

• sprostitev (dejavnost, ki naj bi povezala prostovoljca in uporabnika učne pomoči); 

• zaključni del (refleksija, pospravljanje pripomočkov, pozdrav, zapis v prostovoljski 

dnevnik). 
 

Delo naj bi po načrtu potekalo v učilnici, namenjeni podaljšanemu bivanju. Učilnica je 

opremljena tudi z igralnim kotičkom in je po moji oceni dovolj velika, da je lahko v njej 

nemoteno delalo hkrati več parov oziroma skupinic.  

8. korak: Priprava uvodnega usposabljanja prostovoljcev 
 

Različni avtorji (Žorga, 2002b; Grobelšek, 2005; Pšeničnik, 2007) opisujejo proces 

usposabljanja prostovoljcev na dveh ravneh. Na izkustveno-praktični ravni naj bi doživljali 

»enake izkušnje, kot jih bodo pozneje omogočili doživeti tistim, ki jim bodo pomagali« 

(Grobelšek, 2005: 43). Pomembna pa je tudi teoretska raven, ki omogoča boljšo razlago 

zaznane situacije (npr. oblik vedenja učencev).  

Usposabljanje je lahko časovno strnjeno (npr. v okviru dneva dejavnosti na šoli) ali pa 

posamezne teme obravnavamo v več zaporednih mesecih oz. tednih na skupnih mentorskih 

srečanjih. Zaradi časovne stiske sem se odločila za strnjeno enodnevno uvodno usposabljanje, 

ki naj bi izvajalcem zagotovilo osnove komunikacijskega in motivacijskega pristopa ter 

strategijo nudenja učne pomoči. Izbrane pedagoške vsebinsko-didaktične elemente sem 

umestila v kontekst prostovoljskega dela. Na uvodnem usposabljanju bi naj prostovoljce 

podrobno seznanila z vsebino, cilji in časovnim potekom projekta, njihovimi obveznostmi in 

pravicami, z etičnim kodeksom prostovoljstva in s konkretnimi koristmi, ki jim jih bo 

sodelovanje prineslo.  
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Vsako prostovoljno delo je posebno, zahteva nekoliko drugačne sposobnosti, znanja in veščine. 

Pri oblikovanju vsebine in poteka uvodnega usposabljanja sem se močno opirala na lastne 

izkušnje ter poznavanje motivacijskih dejavnikov, emocionalnih kompetenc in socialnih veščin 

učencev z UT pri aritmetiki ter na poznavanje osnovnih psiholoških in vedenjskih značilnosti 

mladostnikov.  

Pri izboru vsebin sem upoštevala naslednja načela: konkretne izkušnje, aktivna vloga 

udeležencev, enostavne in nazorne informacije, pestre metode dela, izvedljivost v skupini, 

povezovalne vsebine, minimalno poseganje v osebnostno strukturo posameznika. 

Pri načrtovanju vsebin in obsega usposabljanja sem skušala upoštevati nasvet A. Grobelšek 

(2005), ki pravi, da se v praksi običajno najbolje obnese minimalno usposabljanje prostovoljcev 

pred začetkom dela in nadaljnje sprotno posredovanje vseh drugih potrebnih znanj ter 

praktičnih izkušenj v okviru rednega spremljanja in vodenja prostovoljcev.  

Ker gre za vaško šolo in se učenci zadnjih dveh razredov med seboj zagotovo poznajo, nisem 

namenila pozornosti spoznavanju, pač pa povezovanju skupine. V vsaki skupinski dinamiki se 

namreč sčasoma pojavijo konflikti, pokažejo se komunikacijske vrzeli, težave s samopodobo 

in obvladovanjem socialnih veščin. Skupina mora tudi v kontekstu prostovoljstva in vestnega 

izpolnjevanja prevzetih obveznosti čutiti pripadnost skupnemu cilju, člani si morajo biti v oporo 

in pomoč (Pregelj, 2014). 

Da bi prostovoljcem približala osnovne značilnosti in potrebe učencev, s katerimi bodo 

samostojno delali, sem si zamislila praktične aktivnosti, ki naj bi jim ponudile vsaj grobo 

izkušnjo o občutkih, težavah in vedenju učencev z UT. Priredila sem vajo pomnjenja iz »The 

Turnabout programme« za razvijanje spomina pri učencih s SUT (Magajna, 2012/2013) in 

vanjo vključila račune poštevanke. Vaja je zajemala nastavljanje barvnih kock v zaporedje po 

navodilih (npr. rdeča, modra, zelena, modra nad rdečo, zelena pod modro) in sočasno 

odgovarjanje na ustno postavljene račune množenja. Izkušnjo sem podkrepila z nekaj 

teoretičnimi osnovami. 

Učenci z UT rabijo občutek varnosti in sprejetosti, oporo, razumevanje, sprostitev. Preden jim 

kdorkoli sploh lahko začne nuditi intenzivno učno pomoč, mora znati pristopiti, vzpostaviti 

pristen stik, jim aktivno prisluhniti in primerno verbalno ali neverbalno odgovarjati. Tako je 

ena od tem uvodnega usposabljanja bila tudi učinkovita komunikacija in obvladovanje socialnih 

veščin v odnosu do mlajših učencev z UT.  
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Seveda pa je bilo treba načrtovati tudi predstavitev didaktičnih pripomočkov oziroma družabnih 

iger in konkretne strategije izvajanja učne pomoči v okviru posameznih srečanj.  

Neposredna izkušnja in aktivna vloga sta najboljši način učenja oz. spoznavanja. Prostovoljce 

naj bi tudi najbolj motiviral. Predvideno usposabljanje je zajemalo manjši teoretični del, ki sem 

ga vpletla med same dejavnosti, predvsem pa sem se osredotočila na praktični vidik 

usposabljanja, na izmenjavo izkušenj, pričakovanj, idej, predlogov. 

Nameni in cilji usposabljanja po posameznih tematskih sklopih so bili naslednji: 

TEM. 

SKLOP 

NAMEN  

* 

OKVIRNA VSEBINA 

CILJI 

TEMATSKEGA SKLOPA 

 

P
ov

ez
ov

an
je

 s
ku

pi
ne

 in
 a

kt
iv

no
 

so
de

lo
va

nj
e 

nj
en

ih
 č

la
no

v 

Skupina se medsebojno poveže, člani 

sodelujejo in spoštujejo integriteto drugih. 

* 

Povezovanje članov skupine: 

Socialna igra povezovanja Steklena plošča 

(Levec in Smole, 2000). Refleksija, 

transfer na situacijo v projektu. 

Pravila sodelovanja v skupini: 

Izdelava plakata z obrisi rok in pravili. 

• vzpostavitev skupinske dinamike, 

povezovanje udeležencev 

• spoštljiva komunikacija znotraj 

skupine prostovoljcev 

• zmožnost sodelovanja v skupini 

• vzpostavitev varnega okolja za 

iznašanje izkušenj, vprašanj, stisk, 

predlogov 

 

 

P
ro

st
ov

ol
js

tv
o 

Udeleženci se seznanijo z načeli 

prostovoljstva, nalogami in koristmi, ki jih 

prinaša posamezniku.  

* 

Motivacija in individualne koristi 

Letalo želja in pričakovanj. Pogovor.  

Predstavitev prostovoljstva in njegovih 

načel: 

Razprava ob primerih, določitev osnovnih 

načel. Informacije o obveznostih in 

pravicah prostovoljcev. 

• ravnanje po načelih prostovoljstva 

• ohranjanje motivacije za vztrajanje 

v projektu 

• poznavanje koristi, ki jih 

posamezniku prinaša prostovoljsko 

udejstvovanje 

• vestno izpolnjevanje obveznosti 

• poznavanje sistema vrednotenja in 

nagrajevanja 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                  Edita Koren, diplomsko delo 
 

65 
 

Informacije o sistemu vrednotenja in 

nagrajevanja 
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Udeleženci spoznajo osnovne 

psihosocialne značilnosti in posebne 

potrebe učencev z UT pri aritmetiki. 

* 

Vživljanje v učence z UT pri aritmetiki: 

Praktična delavnica, refleksija. 

Področja, na katerih se odraža učni 

neuspeh: 

Osnovne informacije s primeri o 

motivaciji, samopodobi, čustvovanju, 

uravnavanju vedenja in učenja, težavah v 

socialni komunikaciji in odnosih z vrstniki. 

Odzivanje na učenčevo vedenje: 

Igra vlog (odzivanje prostovoljca na 

značilno vedenje učenca). Refleksija. 

• razumevanje učencev z UT pri 

aritmetiki  

• empatično in umirjeno odzivanje na 

vedenje učencev  

• motiviranje in spodbujanje učencev 

 

So
ci

al
no

-k
om

un
ik

ac
ij

sk
e 

ve
šč

in
e 

Udeleženci pridobijo učinkovite socialno-

komunikacijske veščine. 

* 

Odnos, ki vzbuja zaupanje in motivira: 

Delavnica (igra vlog) o neučinkovitih in 

učinkovitih socialno-komunikacijskih 

pristopih k učencem ter članom skupine 

prostovoljcev. Refleksija, primeri 

učinkovite povratne informacije, 

spodbujanja in motiviranja učencev. 

Vaja sproščanja in umirjanja.  

Aktivno poslušanje, JAZ in MI stavki: 

Delavnica (igra vlog). Refleksija, primeri.  

• učinkovita komunikacija znotraj 

skupine prostovoljcev, z učenci 

• zaupljiv in spoštljiv odnos do 

mlajših učencev 

• zmožnost sodelovanja v skupini 

• uravnavanje svojega vedenja in 

odzivanja 
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U
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Udeleženci praktično spoznajo didaktične 

igre in  pripomočke, strategije njihove 

uporabe ter strukturo ur učne pomoči. 

* 

Didaktični pripomočki in njihova raba: 

Predstavitev, preizkušanje v parih, 

skupinicah, razgovor. 

Strategija uporabe sodelovalnih kart: 

Predstavitev strategije, poraba 

didaktičnega pripomočka v paru, razgovor. 

Strukturiranje posameznih učnih ur: 

Predstavitev korakov ob primerih, 

razgovor. 

• poznavanje vseh didaktičnih 

pripomočkov in iger 

• obvladovanje strategije dela s 

sodelovalnimi kartami 

• usposobljenost za samostojno 

nudenje učne pomoči 

• usposobljenost za samostojno 

izvedbo srečanja po korakih 

• fleksibilnost pri izvajanju učne 

pomoči 

 

 

N
al

og
e 

pr
os

to
vo

lj
ce

v 
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ok
vi

ru
 p
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Udeleženci natančno spoznajo časovni 

potek  projekta in svoje obveznosti. 

* 

Informacije o izvedbeni fazi projekta: 

Trajanje projekta, kraj, obseg in čas 

posameznih srečanj.  

Informacije o vodenju dokumentacije in 

sodelovanju v evalvaciji projekta: 

Evidenca prisotnosti, dnevniški zapisi, 

sprotno in končno vrednotenje (refleksija 

na rednih srečanjih skupine z mentorico, 

individualni razgovori, anketni 

vprašalnik). 

Informacije o vodenju, podpori in 

sprotnem izobraževanju prostovoljcev: 

Mentorska srečanja z elementi supervizije 

(okvirni termini  in vsebine), individualni 

razgovori (osebni, telefonski), druge 

možnosti podpore.  

• usposobljenost za samostojno sprotno 

vodenje dokumentacije 

• prevzemanje odgovornosti za redno 

izpolnjevanje obveznosti v okviru 

projekta 

• seznanjenost s pričakovanji, dolžnostmi 

in pravicami  

 

Razpredelnica 1: Pregled namenov in ciljev uvodnega usposabljanja po posameznih tematskih 
področjih 
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9. korak: Načrtovanje sprotnega spremljanja in vodenja prostovoljcev 
 

Ne gre zgolj za formalnost, ampak za učinkovit pristop k spremljanju, vodenju, sprotnemu 

usposabljanju in spodbujanju osebnostnega razvoja mladih prostovoljcev. Čeprav se izraz 

»supervizija« običajno uporablja v smislu spodbujanja profesionalnega razvoja strokovnih 

delavcev in parastrokovnjakov (Žorga, 2002a), v diplomskem delu tudi sama večkrat 

uporabljam isto besedo, ko govorim o rednih skupinskih srečanjih prostovoljcev z mentorico – 

o mentorskih srečanjih. Poudariti moram, da sem sledila načelom in metodam dela v superviziji, 

a za njeno izvajanje nisem bila formalno usposobljena. Izraz uporabljam v smislu spremljanja 

in vodenja skupine prostovoljcev.  

Izven mentorskih srečanj sem načrtovala tudi druge načine sprotnega spremljanja in vodenja. 

Prostovoljcem naj bi bila na voljo za individualno svetovanje pred in po izvedbi nekaterih učnih 

ur (občasno sem se jim namenila pridružiti v vlogi aktivne opazovalke z udeležbo). V primeru 

nuje bi se lahko obrnili name po telefonu, za sprotno reševanje morebitnih manjših težav pa bi 

se lahko zanesli na specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo na šoli, katere pisarna je prav 

nasproti učilnice, kjer se je izvajala MUP. Delovala je kot koordinatorica prostovoljskega dela 

in predvidena je bila redna izmenjava informacij med nama. Poleg vsega navedenega sem 

načrtovala, da bom informacije, potrebne za vodenje prostovoljcev preko mentorskih srečanj, 

črpala še iz občasnih individualnih razgovorov z razredničarkami tretjih razredov in z učenci, 

ki jim je bila učna pomoč namenjena.  

Pri izvajanju učne pomoči je mentor dolžan preverjati tudi zadovoljstvo tistih, ki so je deležni. 

Gre za običajni del spremljanja dela prostovoljcev, ne za izredni nadzor (Gladek, 2015). Moj 

načrt je predvideval, da se v času med posameznimi mentorskimi srečanji vsaj enkrat udeležim 

srečanja MUP, v začetnih tednih tudi večkrat, če bom pri prostovoljcih in tretješolcih zaznala 

potrebo po tem. Pred mentorskimi srečanji naj bi pregledala tudi dnevniške zapise 

prostovoljcev.  

Na šolah je ob množici obveznosti, pestrem in raznolikem dogajanju včasih težko organizirati 

redna mentorska srečanja, vsekakor pa ima mentor samo dve izbiri: ali srečanja izvaja redno v 

terminu, ki ustreza večini prostovoljcev, ali pa jih izvaja občasno, ko se jih lahko udeležijo vsi. 

Različni avtorji (Pšeničnik, 2008; Gladek, 2015) glede na izkušnje dolgoletnih mentorjev 

prostovoljstva na šolah priporočajo, da naj bi se prostovoljci istega delovnega področja z 

mentorjem sestajali redno vsaka dva tedna, vsekakor pa najmanj enkrat mesečno. Sama sem v 
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okviru svojega projekta predvidela enourna srečanja na vsakih štirinajst dni in upala, da s tem 

prostovoljcev ne bom prekomerno dodatno obremenila.  

Taka srečanja naj bi bila namenjena izmenjavi informacij, urejanju formalnosti in evidenc, 

aktivnemu poslušanju in skupnemu iskanju rešitev, vrednotenju, načrtovanju, nudenju 

konkretnih nasvetov in reševanju zapletov. Poudarek naj bi bil na refleksiji – učenju iz izkušnje. 

V skladu s potrebami prostovoljcev pa sledimo tudi teoretičnim in praktičnim vsebinam iz 

uvodnega usposabljanja (Žorga, 2002b; Pšeničnik, 2007; Gladek, 2015). 

Sprotno vrednotenje obsega in kakovosti dela je v domeni mentorja, opravi pa ga skupaj s 

prostovoljci. Podatki o učnem napredku učencev lahko vzbujajo ponos, škoda pa bi bila 

spregledati doživljajsko plat in njen vpliv na osebnostni razvoj prostovoljcev. Pogovor o tem, 

kako je bilo (zanimivo, zabavno, naporno, zoprno, presenetljivo), postavi aktivnost skupine pod 

osebno luč in pomaga vsem skupaj ozavestiti vrednost odgovornega dela. Prostovoljci lahko 

vrednotijo tudi delo mentorja, odzivnost učencev ali ocenjujejo celoten projekt, ki ga izvajajo. 

Ni pa dopustno osebno vrednotenje drugih (Žorga, 2002b; Gladek, 2015). 

Mentor mora skrbeti za povezanost, pripadnost in medsebojno zaupanje ter sodelovanje med 

prostovoljci. Zame je bilo pomembno, da se bomo s člani skupine med seboj videli in slišali, 

da vsi dobijo besedo, se medsebojno poslušajo, se učijo sprejemati različnost in da so spoštljivi. 

Za mentorska srečanja sem zato predvidela sedenje v krogu in vpletanje socialnih iger.  

10.  korak: Načrtovanje zbiranja podatkov in končnega vrednotenja projekta 
 

O pomenu triangulacije metod (tehnik) in virov informacij sem že pisala. Pri akcijski raziskavi 

je še posebej pomembno, da dopolnjujemo pridobljene informacije in izkušnje s pregledom 

literature (Stringer, 2008). 

Kako in iz katerih virov sem načrtovala zbirati informacije za sprotno evalvacijo, sem pisala že 

v prejšnjih korakih. V času izvajanja projekta naj bi iz istih virov pridobivala podatke tudi za 

končno vrednotenje projekta.  

Nisem še podrobneje predstavila prostovoljcem prirejenih raziskovalnih dnevnikov: 

Vodili naj bi kratke dnevniške zapise o poteku posameznih srečanj. V ta namen sem pripravila 

mapo z vložnimi mapicami za posameznega prostovoljca in predvidenim številom obrazcev za 

ves čas poteka projekta. Mapa je vsebovala tudi evidenco prisotnosti in predlogo z nalepkami 
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obrazov. Načrtovala sem, da bo dnevniški zapis zajemal: datum in zaporedno številko srečanja, 

imena udeležencev, vsebinski del in komentar. V vsebinskem delu zapisa naj bi beležili potek 

posameznega srečanja po korakih, uporabljeno strategijo dela, katero poštevanko so urili in s 

katerimi didaktičnimi igrami oziroma pripomočki. Zabeležen bi bil učni napredek v 

obvladovanju poštevanke in opažanja o razpoloženju, motivaciji, samoiniciativnosti, 

odzivnosti, zgovornosti, sproščenosti učencev (psihosocialni učinki dela na uporabnike). Ob 

koncu vsakega srečanja naj bi pri učencih preverili zadovoljstvo z delom in napredkom. V ta 

namen sem pripravila nalepke z obrazi, ki so izražali zadovoljstvo, nezadovoljstvo ali zmerno 

zadovoljstvo. Zaželeno je bilo, da prostovoljci vpišejo tudi svoj komentar: morebitne težave, 

konflikte s soizvajalci, vprašanja, pobude po dodatnih znanjih in veščinah, samorefleksijo 

izkušnje, kar bi lahko služilo kot izhodišče za razprave na mentorskih sestankih. Dnevniške 

zapise naj bi pregledovala pred posameznimi srečanji s skupino prostovoljcev. 

Poleg sprotnemu in končnemu vrednotenju skupnih virov sem za sklepno spremljanje učinkov 

projekta pripravila tri različne anketne vprašalnike, ki sem jih že predstavila. Namen je bil 

pridobiti podatke za interpretacijo učinkov akcijske raziskave glede na zastavljene cilje. 

Vprašanci naj bi ocenili posamezne elemente projekta in dali anonimno povratno informacijo, 

ki si je morda ne bi drznili izraziti osebno ali pred skupino.  

Za objektivno preverjanje učinkov učne pomoči na samo izboljšanje obvladovanja poštevanke 

naj bi tretješolci na koncu rešili enak hiter test z računi množenja kot ob začetku projekta.  

Na osebnem nivoju sem predvidela obsežnejše vrednotenje učinkov projekta s položaja 

mentorice in odgovarjanje na raziskovalna vprašanja, ki sem jih postavila v izhodišču akcijske 

raziskave.  

11.  korak: Načrtovanje sistema nagrajevanja 
 

Čeprav pojmi pohvala, zahvala, povratna informacija, nagrada, priznanje, beleženje kompetenc 

in potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu sodijo v polje vrednotenja kakovosti, obsega in 

učinkov prostovoljske učne pomoči med učenci in s tem v prejšnji korak, so si po mojem 

mnenju zaslužili posebno pozornost. 

Za vrednotenje dela prostovoljcev v namene motivacije in osebnostne rasti mladih sodelavcev 

sem nameravala uporabiti vsa meni poznana sredstva. Ustavila sem se pri razmisleku o dajanju 

ustreznih povratnih informacij glede dela prostovoljcev, dosežkov, njihovega doživljanja, 
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opažanj. Ob tem sem se zavedala, da pohvala in bolj osebna zahvala učinkujeta le, če bosta dani 

zasluženo. Odločila sem se dosledno uporabljati pozitivne podkrepitve, aktivno poslušanje, 

parafraziranje, JAZ in MI stavke …  

Mlade prostovoljce sem nameravala tudi nagraditi. Ker so motivi posameznikov običajno 

različni, jih iste nagrade težko motivirajo v enaki meri. Nisem predvidela nobenih simbolov, ki 

bi jih nosili prostovoljci med opravljanjem dela, kot se to priporoča v strokovni literaturi o 

prostovoljstvu (Blazinšek, Oblak, Jamšek, Gornik, Kronegger in Pinosa, 2010; Gladek, 2015), 

ker po mojem mnenju ne bi dosegli pričakovanih učinkov promoviranja prostovoljstva na šoli. 

Večja prepoznavnost v tej vlogi v občutljivem obdobju, ko mnenje vrstnikov pomembno vpliva 

na socialno samopodobo in položaj mladostnika, za večino po mojih izkušnjah ne bi bila visoko 

motivacijska. Ker šola ni imela za to dejavnost predvidenih finančnih sredstev, jim nisem mogla 

ponuditi denimo skupnega izleta, obiska koncerta ali podobnih možnosti nagrajevanja. Sem pa 

za zaključek predvidela manjša, bolj osebna praktična darilca.  

Potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu je ena od pravic prostovoljcev 

(http://www.filantropija.org). Iz lastnih izkušenj bi lahko dodala, da če učenci zadnji šolski dan 

prejmejo sveženj potrdil, nobeno od njih zanje nima posebne vrednosti. Ker pa se je izvajanje 

projekta zaključilo junija, sem se z vodstvom šole vseeno zmenila, da šola izda uradna potrdila 

kot dokaz o pridobljenih znanjih, veščinah in izkušnjah ob zaključku šolskega leta.  

12.  korak: Aktivno pridobivanje udeležencev projekta 
 

Pri zbiranju prostovoljcev je treba dobro premisliti, katera strategija bo najprimernejša za 

širjenje informacij. Sama sem se v dani situaciji odločila za kombinacijo strategije čakanja in 

ciljno usmerjenega informiranja (Blazinšek, Oblak, Jamšek, Gornik, Kronegger in Pinosa 2010; 

Gladek, 2015). 

V petem koraku načrtovanja akcijske raziskave sem že omenila, da sem učencem zadnjih dveh 

razredov projekt predstavila na skupnem srečanju v okviru ure oddelčne skupnosti in se v tisti 

fazi zadovoljila s pristopom čakanja na odziv udeležencev. Ko sem fazo načrtovanja akcijske 

raziskave pripeljala skoraj do konca, je bilo treba razmisliti še o aktivnem pridobivanju 

udeležencev projekta. V zadnjih letih bi glede na ciljno skupino lahko uporabila predvsem 

elektronske medije (spletne strani, digitalne ekrane v skupnih šolskih prostorih). Takrat sem 

izbrala bolj osebni pristop, saj sem se zavedala, da kot mentorica najbolj vplivam na odzivnost 

učencev. Znova sem šla pred učence s predstavitvijo projekta, ki je bila tokrat nekoliko bolj 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                  Edita Koren, diplomsko delo 
 

71 
 

izčrpna in precizna, vendar ne predolga. Trudila sem se jih čim bolj navdušiti za sodelovanje. 

Seveda sem morala sama pokazati svoje pristno navdušenje nad prostovoljstvom in samim 

projektom MUP.  

Čeprav v prostovoljstvu velja, da je lahko vsak dober prostovoljec, ne more pa biti dober na 

katerem koli področju dela (Blazinšek, Oblak, Jamšek, Gornik, Kronegger in Pinosa, 2010), 

sem se že vnaprej odločila, da se ne bom posluževala izbiranja prostovoljcev, ker sem 

predvidevala, da se jih ne bo prijavilo preveč, in upoštevala morebiten osip. Odpovedala sem 

se individualnim razgovorom s posameznimi kandidati, da jih ne bi spravljala v stisko, 

zmanjšala motivacije in povečala občutkov negotovosti pred soočanjem z novo izkušnjo. 

Vsekakor pa je vsak potencialni kandidat potreboval soglasje staršev oz. skrbnikov za 

sodelovanje v projektu.  

Načrtovala sem tudi pridobivanje učencev z UT pri aritmetiki ter njihovih staršev. Prav je, da 

učence predhodno povprašamo o pripravljenosti za tako vrsto sodelovanja in jim ga 

predstavimo na zanje prikladen način. Od načelnega strinjanja – neodklanjanja pomoči in 

njihove motivacije je namreč precej odvisna uspešnost dejavnosti. Nekateri učenci se dobro 

odzivajo na pomoč drugih učencev, nekateri pa neradi sprejmejo pomoč sošolcev, vrstnikov, 

zato je treba tudi medvrstniško pomoč ponuditi z občutkom. Odločila sem se, da bodo to nalogo 

opravile razredničarke, saj sama nisem bila članica kolektiva in kot taka zanje tujka. Sama sem 

pripravila obrazce za soglasje staršev.  

Če bi se pri starših prejemnikov pomoči pojavil odpor, dvom, bi jim kot mentorica predstavila 

MUP kot prehodno fazo h krepitvi otrokovih lastnih kompetenc na poti do opolnomočenja 

(Gladek, 2015). 

 

5.4  Četrta faza: IZVAJANJE AKCIJE 
 

Izvedbena faza projekta je obsegala 26 ur učne pomoči za vsakega učenca. Izvajala se je v drugi 

polovici šolskega leta, dvakrat tedensko, večidel pred poukom, nekaj pa tudi v času 

podaljšanega bivanja (glede na možnosti prostovoljk). Vanjo je bilo aktivno vključenih 10 

prostovoljk (nobenega fanta) iz 8. in 9. razreda ter 14 tretješolcev (9 fantov, 5 deklic) z UT pri 

aritmetiki, ki so počasneje in z večjim naporom kot vrstniki avtomatizirali aritmetična dejstva 

poštevanke. 
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V izvajanju sem se sama pojavljala kot organizatorka projekta, aktivna opazovalka in občasna 

udeleženka učnih ur ter mentorica prostovoljkam.  

13.  korak: Dogovor o sodelovanju s prostovoljkami 
 

Zakon o prostovoljstvu (2011) predvideva, da se dogovor o sodelovanju sklene pisno, ko učenci 

v enem letu opravijo več kot 24 ur prostovoljskega dela. Tu je mišljeno stalnejše prostovoljno 

delovanje v eni od rednih oblik dejavnosti na šoli (interesna dejavnost, projekt). Podpišejo ga 

poleg odgovorne osebe in učenca tudi njegovi starši oz. skrbniki. Tak osebni podpis dogovora 

daje delu posebno težo in poudarja osebno odgovornost za spoštovanje sprejetega dogovora 

(Gladek, 2015). 

Zakon v času izvajanja našega projekta še ni bil v veljavi. Šola ni bila uradno povezana s katero 

od registriranih prostovoljskih organizacij, kateri bi bila zavezana, prostovoljstvo v ustanovi ni 

bilo formalno organizirano in vneseno v njene dokumente, zato sem se odločila za manj 

formalno sklepanje dogovora o sodelovanju. Dekleta sem s pravicami in odgovornostmi ter 

bistvenimi načeli prostovoljstva seznanjala vse od uvodne predstavitve naprej. Naš dogovor o 

sodelovanju je bil sklenjen ustno. 

14.  korak: Uvodno usposabljanje prostovoljk 
 

Slovenski avtorji (Žorga, 2002b; Pšeničnik, 2008) ta del procesa vodenja in usposabljanja 

prostovoljcev imenujejo uvodna ali začetna faza supervizije. Ključno je, da se dokončna oblika 

delovnega načrta izoblikuje skupaj s prostovoljci. Poizvedovanje o pričakovanjih in motivih 

naj bi bil nekakšen otvoritveni ritual vsake nove dejavnosti, saj oboje vpliva na izvajanje 

prostovoljskega dela. Pozornost namenimo tudi ustvarjanju ustreznih odnosov ter vzdušja.  

V tednu pred začetkom dejanskega izvajanja MUP sem pripravila kratko uvodno srečanje in 

čez tri dni še peturno usposabljanje prostovoljk.  
Pričakala sem jih v učilnici, ki so jo kasneje same uporabljale. V enem kotičku sem pripravila 

stole v krogu, v drugem razstavila didaktične pripomočke in plakate o prostovoljstvu, dobljene 

na seminarju, dovolj pa je bilo tudi prostora za praktične delavnice. Primerno vzdušje sem 

skušala ustvariti z instrumentalno glasbo in dišečimi svečkami. Z namenom sprostitve sem 

usposabljanje odprla z vodeno vizualizacijo Čarobni naslonjač (Mulej, 2011). Bistvo te 

vizualizacije je, da ta naslonjač napolnimo z najljubšimi spomini in čustvi, povezanimi z njimi. 
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Z aktivnostjo sem želela doseči, da bi ta stol v učilnici postal prostor sprostitve in notranjega 

miru, ko se bodo v prihodnje morda počutile preobremenjene in se jim bo zdelo, da jih bodo 

obvladala čustva.  

Dekleta so se med seboj poznala, da bi jih spoznala tudi jaz in da bi predvsem one izvedele 

nekaj o meni, smo se medsebojno predstavile ob podajanju klobčiča volne, ki je simboliziral 

medsebojno povezanost skupine. 

Akcijski načrt raziskave oziroma projekta sem pripravila že sama, v tem koraku smo ga v 

postopku dokončnega izoblikovanja delovnega načrta učne pomoči dopolnile s pričakovanji in 

motivi prostovoljk. Odgovarjale so si na vprašanja: Zakaj sem tu? Kaj pričakujem od te 

dejavnosti? Kaj bi rada dobila zase? Kaj sem pripravljena deliti in dati? (Pšeničnik, 2008). 

Po razpravi so papir z zapisanimi individualnimi potrebami, motivi oziroma pričakovanji 

zgubale v letalo in ga spustile v zrak.  

V nadaljevanju postopka oblikovanja delovnega načrta smo se pogovarjale o osrednjem delu 

prostovoljstva – o samem izvajanju učne pomoči. Izvedele so vse pomembne informacije 

(časovne in prostorske možnosti, vodenje dokumentacije in sodelovanje v vrednotenju 

projekta). Predstavila sem jim časovni načrt, vsebino, metodo in pomen mentorskih srečanj z 

mano, pa tudi druge možnosti podpore, o katerih sem doslej že pisala. 

Na tem mestu je bilo prav, da razjasnimo vloge, odgovornosti/naloge in pravice posameznih 

članov skupine prostovoljk. Predstavila sem osnove prostovoljstva, svoja pričakovanja in 

zahteve, pa tudi njihove pravice, sistem (samo)vrednotenja ter nagrajevanja.   

Sledila je igra povezovanja članic skupine z naslovom Steklena plošča (Levec in Smole, 2000). 

Z vrvjo sem oblikovala krog, ki so ga morale prenašati po prostoru, dvigovati in spuščati, kot 

da bi bil steklena plošča, ki ne sme izgubiti oblike oziroma se razbiti. Cilj je bil besedno in 

nebesedno dogovarjanje, usklajevanje strategije, sklepanje kompromisov. Iz te izkušnje smo 

izpeljale razgovor in aktivnosti o odnosih med udeleženci projekta na vseh ravneh: mentorica 

– prostovoljec posameznik – skupina prostovoljcev – učenec – razredničarka.  

Izoblikovale smo pravila sodelovanja v skupini prostovoljk, tako imenovana »Pravila igre v 

skupini«. Nastal je plakat z obrisi rok in pravili, ki naj bi se v prihodnje uporabljal kot opora v 

medsebojni komunikaciji in ob morebitnih konfliktih.   
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V obliki izkustvenega komunikacijskega treninga smo demonstrirale nekaj ustreznih in manj 

ustreznih načinov vzpostavitve odnosa z različnimi udeleženci projekta (npr. pokroviteljski 

odnos do učenca nasproti pristopu poslušanja, dogovarjanja in upoštevanja njegovih želja). 

Zbrale smo primere učinkovitih povratnih informacij učencem, ki jih bodo spodbujale in 

motivirale za učenje.  

Sledil je primer sprostitvene dejavnosti, ki bi jo lahko same uporabile v namene povezovanja z 

učenci in umirjanja po intenzivnem treningu poštevanke. Skupinska igra se je imenovala Mucek 

išče dom. V uporabo sem predlagala še nekaj aktivnosti: zlaganje sestavljank, igranje Mikada, 

tekmovanje v frcanju z dvema prstoma zgubanih papirnatih kroglic v daljavo, podajanje balona 

sede (vse izvedljivo tudi v paru), igre Duhec, Kaj sem spremenil na sebi?, Spake (skupinske 

socialne igre povezovanja in sproščanja, ki jih sama uporabljam pri delu z učenci). Izzvala sem 

jih, da po nekajurnem spoznavanju učencev skušajo same poiskati zanimive in učencem všečne 

aktivnosti. Včasih pa bo zadostoval že sproščen in zaupen pogovor.  

Pogovarjanje – komuniciranje je bila naslednja tema. Z eno od prostovoljk sem na konkretnem 

primeru iz šolskega vsakdana (»Veš, včeraj smo pisali matematiko. Test je bil zelo težek. Veliko 

sem se učila, vendar so bile v testu stvari, za katere učiteljica ni povedala, da bodo.«) 

predstavila metodo aktivnega poslušanja ter uporabe JAZ in MI stavkov. Potem so jo v paru 

preizkusile tudi same. V refleksiji sem podala še ščepec teorije o jeziku (ne)sprejemanja, kot ga 

imenuje komunikacijski teoretik Thomas Gordon (1983). 

Nadaljevale smo z vajo vživljanja v učence z UT pri aritmetiki. Izgledala je takole: vsaka je 

dobila set barvnih kock, ki so jih morale po navodilu zlagati v vrsto v vedno hitrejšem tempu 

(npr. rdeča, rumena, modra, modra nad rdečo, rumena pod modro) in ob tem izgovarjati 

večkratnike zapovedane poštevanke. Ob refleksiji izkušnje (občutki nemoči, zmedenost, težave 

s pomnjenjem, vdanost …) sem posredovala tudi nekaj osnovnih psihosocialnih značilnosti in 

posebnih potreb učencev, ki bodo prostovoljkam pomagale pri pravilnem razlaganju njihovega 

vedenja. 

Preko igre vlog smo pokazale ustrezne načine odzivanja prostovoljcev na nekatere tipične 

primere vedenja otrok z UT pri aritmetiki (npr. odklanjanje dela, izmikanje iz strahu pred 

neuspehom, zapiranje vase, opustitev nedokončane naloge ob napaki), saj odnos med njima 

pomembno vpliva na uspeh učne pomoči.  
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Razredničarke tretjih razredov so k poimenskemu seznamu učencev za učno pomoč na mojo 

prošnjo pri nekaterih dodale kratek opis vedenjskih in osebnostnih značilnosti, ki bi 

prostovoljkam lahko predstavljale izziv v odnosu z njimi. Opisi so se nanašali na sledeče 

lastnosti: introvertiranost, počasnost, nizka stopnja notranje motivacije, nemirnost. Posebnosti 

učencev sem vključila v pripravo prostovoljk na delo z njimi. 

Med teoretično-praktična znanja za izvajanje pa so ne nazadnje spadali še didaktično-metodični 

napotki, v našem primeru strategija za izboljšanje avtomatizacije poštevanke. Prostovoljke so 

spoznale didaktične igre in pripomočke. Zahtevnejše in neznane so tudi same preizkusile. 

Posebno pozornost smo namenile uporabi sodelovalnih kart po določeni strategiji. 

Predstavila sem splošno strukturo srečanj MUP in primer dejavnosti po posameznih korakih.  

Ob koncu smo otroke dodelile posameznicam in zaključile z enako vodeno vizualizacijo, kot 

smo začele usposabljanje.  

15.  korak: Vmesno vrednotenje – osebna refleksija 
 

Takšno je bilo moje vrednotenje izvedenega usposabljanja v obliki samorefleksije: 

Visoko motivirana, da iz korakov načrtovanja svoje raziskave končno prehajam v fazo izvedbe, 

sem optimistično in vedoželjno sprejela skupino prostovoljk.  

Pet šolskih ur ni malo. S pogostimi vmesnimi odmori so na videz sledile vsebinam, posebej so 

bile aktivne med izkustvenimi delavnicami. Preko njih so se konkretno znašle v situacijah, s 

katerimi se bodo soočale med samostojnim izvajanjem učne pomoči. V igre vlog in socialne 

igre so se vživele v skladu s svojimi osebnostnimi lastnostmi, situacije so doživljale bolj na 

čustvenem kot miselnem nivoju. Preko samostojnega dela se bo pokazalo, v kolikšni meri so 

dojele, uzavestile ponujena znanja, pristope in strategije, v kolikšni meri so zmožne ali 

pripravljene spremeniti manj ustrezne vzorce vedenja in pristopanja k mlajšim od sebe.  

Da so projekt vzele dokaj resno, mi je povedalo to, da so si občasno tudi kaj zapisale in aktivno 

soustvarjale pravila sodelovanja. Razumljivo je, da ta dan niso imele konkretnih vsebinskih 

vprašanj, ta bodo prišla z izkušnjami. Največ težav so imele z izražanjem svojih občutkov in z 

miselno analizo izkušenj. Samoocenjevanja, refleksije se bomo še učile tekom mentorskih 

srečanj. 
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Z izvedbo načrtovanih aktivnosti in realizacijo vsebin sem zadovoljna. Tudi s skupinsko 

dinamiko, ki se je začela ustvarjati. Uvodno srečanje je sprva potekalo v formalnem vzdušju, 

sčasoma pa so se dekleta sprostila. Ves čas sem se zavedala pomena spodbujanja in nudenja 

ustreznih povratnih informacij, se trudila postavljati prava vprašanja in z vzorom učenkam 

prikazati ustrezen komunikacijski pristop. Lastne cilje sem torej dosegla: bila sem konkretna, 

empatična, aktivno sem jim prisluhnila, jih motivirala in jim na najboljši možni način prenesla 

načrtovane vsebine. Bolj zadržanim sem dopuščala, da so bile v skupinskih razgovorih zaenkrat 

zgolj poslušalke. Zavedala sem se, da po navadi nisem najbolj učinkovita pri prenosu lastnih 

misli in teoretičnih znanj na način, da bi drugi dobili ustrezno predstavo o povedanem, vendar 

povratne informacije prostovoljk v tem koraku niso nakazovale nesporazumov. Skrbi me, ali 

sem prav ocenila težavnost teoretičnega dela – to bo pokazala praksa. V okviru mentorskih 

srečanj in občasne udeležbe pri urah učne pomoči bom imela priložnost nadoknaditi in 

popraviti pomanjkljivosti v tem usposabljanju. Svojo vlogo sem zaenkrat po lastni presoji 

opravila ustrezno. Kot po navadi sem v procesu učenja (ne zgolj poučevanja) uživala.  

Na vprašanje, na kateri stopnji razvoja je skupina trenutno, bi si lahko odgovorila: skupina se 

začenja povezovati. Nekaj deklet je bilo v komunikaciji z mano in z vrstnicami bolj zadržanih, 

raje so opazovale in se oglašale, ko so bile direktno izzvane, nekaj socialno veščih je 

samozavestno izstopalo, druge pa so se znašle nekje vmes. Opazi se, katere so identifikacijski 

model drugim, ki jih občudujoče spremljajo s pogledi in sledijo njihovim pobudam. Sem jim pa 

dala vedeti, da pričakujem enakopravne odnose med njimi. Na videz so pravila igre sprejele.  

Med opazovanjem in poslušanjem sem skušala pri vsaki posameznici oceniti, ali bi ji bolj ležalo 

delo z enim učencem, ali pa bi jih bila zmožna voditi več, kako se bo obnesla v skupinskih 

aktivnostih, ko bo potrebno sodelovanje z vrstnicami (bo pobudnik, bo sledila drugim, bo 

soodločala). Ta osebna opažanja sem uporabila v postopku dodeljevanja otrok prostovoljkam.  

V prihodnje bi uvodno usposabljanje razdelila na dva ali tri dele in jih izvedla s časovnim 

zamikom, da bi udeleženci imeli možnost obdelave in integracije informacij, ob čemer bi se jim 

morda že porajala konkretna vprašanja. Težko je bilo v predvidenem časovnem okviru prenesti 

toliko informacij, še težje jih je bilo njim sprejeti in jih povezati.  

Moja skrb je odslej v prvi vrsti namenjena temu, ali bodo prostovoljke zmožne vztrajati. 

Pohvalno je, da so se po njihovih besedah za sodelovanje odločile, da bi se naučile nečesa 

novega, pridobile nove izkušnje, delale z otroki. Sem pa iz kasnejših izjav razbrala, da je 

pomemben motiv devetošolk potrdilo o sodelovanju in potreba po zabavi, druženju s 
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prijateljicami, ki so se prav tako odločile za sodelovanje v projektu. Moja naloga je, da si 

zamislim učinkovite načine motiviranja in sama aktivno spremljam potek učne pomoči.  

Pripravljene smo na prehod v delovno fazo projekta in raziskave. 

 

Naslednji trije koraki so se odvijali sočasno, a jih bom predstavila ločeno. 

16.  korak: Izvajanje medvrstniške učne pomoči 
 

V tednu pred začetkom izvajanja smo s specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo na šoli ter z 

učiteljicami prvega triletja dorekle prostorske in druge tehnične pogoje (shranjevanje 

didaktičnega materiala, raziskovalnih dnevnikov, prevzemanje ključev učilnice).  

Prostovoljke so prevzele in shranile didaktične igre ter pripomočke (lično shranjene v ustrezni 

embalaži) in gradivo za sprotno vrednotenje (vodenje prostovoljskih dnevnikov). 

Učenci so prihajali k uram učne pomoči ob torkih in četrtkih zjutraj pred poukom, nekateri pa 

v času podaljšanega bivanja. Prostovoljke so jih pričakale v učilnici, po potrebi pa so jih šle 

iskat v jutranje varstvo oziroma oddelek podaljšanega bivanja.  

V skladu z načrtovanim sem v tednih, ko se je odvijal program prostovoljske MUP, poleg 

mentorskih srečanj izvajala oz. ponujala druge oblike sprotnega spremljanja in vodenja 

prostovoljk. Obenem sem imela tako priložnost sproti beležiti učinke projekta.  

Kot opazovalka z udeležbo sem prisostvovala delu sedmih izvedb ur učne pomoči.  

Opravila sem devet krajših individualnih svetovalnih razgovorov s prostovoljkami. Večina jih 

je nastala na njihovo pobudo, trikrat sem prostovoljke na pogovor povabila sama (pristop k 

otrokom, izostajanje).  

Na šolo sem prihajala vsaj enkrat tedensko. Takrat sem izmenjala informacije s specialno in 

rehabilitacijsko pedagoginjo, ki je postala neuradna koordinatorka projekta. Za sprotno 

reševanje organizacijskih težav so se prostovoljke navadile obračati nanjo (npr. obvestile so jo 

o predvideni prihodnji odsotnosti iz objektivnih razlogov, se obrnile nanjo, ko so našle učilnico 

zaklenjeno itd.). V namene sprotnega vrednotenja sem se z razredničarkami tretjih razredov 

pogovarjala trikrat.  
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17.  korak: Vmesno vrednotenje – osebna refleksija 
 

Takole sem na podlagi različnih dostopnih virov ovrednotila izvajanje MUP približno na 

polovici aktivne faze projekta: 

Prvi dve izvedbi ur učne pomoči, ki sem se ju udeležila, sta potekali v medsebojnem spoznavanju 

in prilagajanju udeležencev. Tretješolci so bili zadržani, a vodljivi, prostovoljke so se iskale v 

vlogi, ko se morajo same odločati, uravnavati potek dogodkov, integrirati v svoje vedenje na 

usposabljanju pridobljena znanja in veščine, biti obenem potrpežljive, vredne zaupanja in 

intenzivno izvajati učno pomoč. Verjamem, da jim ni bilo lahko, posebej tistim manj 

samozavestnim. Mislim, da jih je najbolj obremenjevala moja prisotnost, verjetno so jo 

doživljale kot nadzor, jaz pa kot vir gradiva za mentorska srečanja in sprotno vrednotenje. 

Sklepam, da tudi zdaj v nadaljevanju ob moji občasni prisotnosti vsi skušajo uravnavati svoje 

vedenje in odzive v skladu s prepričanji o mojih pričakovanjih. 

Glede na dnevniške zapise prostovoljk in razgovore z njimi nekatere pri izvajanju učne pomoči 

največkrat občutijo nemoč, ko je treba motivirati, aktivirati ali umiriti otroka, medtem ko so 

druge neobremenjene s podobnimi problemi. Osebnostne značilnosti so očitno pomemben 

dejavnik v doživljanju dejavnosti. V času prisotnosti sem opazila, da kateri od otrok v jutranjem 

času res rabi daljši čas za optimalno aktivacijo organizma ali pa da je nemiren, da težko obsedi 

pri mizi ter vztraja. Njihovim prostovoljkam sem svetovala dodatne podkrepitve – skupno 

postavljanje ciljev (koliko bova danes vadila), poudarjanje najmanjšega napredka, uporabo 

peščene ure (sama sem jo prinesla) – in pristope za vzdrževanje pozornosti ter umirjanje – 

učenje z gibanjem (koraki, počepi – v kolikor ni moteče za druge v prostoru), gnetenje žogice v 

roki, čečkanje po papirju. Ne želim jim ponujati preveč dodatnih strategij, ker bi jih 

preobremenila in bi se izgubil prvoten pomen njihovega dela. So prostovoljke, ne izvajalke 

dodatne strokovne pomoči.  

V procesu opazovanja sem odkrila dve prostovoljki, ki sta se preveč poistovetili z vlogo strogih 

učiteljic ali mamic. To sta samozavestni dekleti, vešči socialnih stikov z vrstniki. Namesto 

sodelovanja, empatije in spodbujanja so učenci od njiju deležni avtoritarnega vodenja, 

zapovedovanja, poudarjanja počasnosti, primerjanja z drugimi. Ti dve prostovoljki se tudi 

največkrat tožita nad nevodljivostjo in tihim uporom svojih učencev. Razlogov za tako odzivanje 

učencev ni treba več iskati. Pridružila sem se prostovoljkama in nevsiljivo sodelovala pri 

izvedbi srečanja. Moj namen je bil modeliranje ustreznega pristopa. Opaženo je primerno 
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izhodišče za naslednje mentorsko srečanje – poudariti moram komunikacijski način, pristop do 

uporabnikov, motivacijo, spodbujanje.  

Razveseljivo je, da nekaj prostovoljk s svojo srčnostjo in umirjenim, spodbudnim pristopom 

deluje na učence zelo motivirajoče. Ko so se posluževale skupinskih didaktičnih iger (npr. Črni 

Peter), so se nanje bolje odzivali vsi učenci. Morda jih bodo druge prostovoljke posnemale, 

znalo pa bi to postati predmet konfliktov med njimi, saj opažam, da se katera od dominantnih 

kdaj pa kdaj počuti ogrožena s strani uspešnih izvajalk, ki imajo po moji presoji sicer nižji 

socialni status med vrstnicami in so vedno bolj v ozadju.   

Že v fazi načrtovanja sem na podlagi izkušenj pričakovala, da bo ustrezen pristop do učencev 

največji izziv za odraščajoče prostovoljke. Skozi nudenje učne pomoči razumljivo zadovoljujejo 

svoje potrebe in prevzemajo bolj ali manj ustrezne socialne vloge. Zavestno sem se odrekla 

izbiranju prostovoljk, pravzaprav niti nisem imela izbire, ker se jih ni prijavilo preveč. V mislih 

sem od vsega začetka premlevala, ali vsaka od njih premore dovolj socialnega čuta, empatije 

do mlajših in učno manj uspešnih učencev, ali se bodo navzele učinkovitih komunikacijskih 

pristopov, ki so jih izkusile v okviru uvodnega usposabljanja, in podobno. Redni mentorski 

sestanki so z odnosnega vidika nujno potrebni. Možno pa je tudi, da situacijo potenciram in jo 

doživljam drugače kot tretješolci. Prostovoljke niso obremenjene s posledicami svojega vedenja 

za druge. Tistim učencem, ki so razvili ustrezno mero rezilientnosti, odnos prostovoljk ne pride 

do živega, razen na področju motivacije za sodelovanje.  

Nekatere izvajalke kažejo tudi veliko mero fleksibilnosti pri izvedbi srečanja in rabi didaktičnih 

pripomočkov. To so tiste, ki so kot vstopni motiv izražale veselje do dela z otroki in od 

sodelovanja pričakujejo nova znanja, izkušnje in pozitivne rezultate v obvladovanju poštevanke 

pri učencih tretjih razredov. V okviru usposabljanja so spoznale didaktične pripomočke, učno 

strategijo ter strukturo srečanj, a so vse to vzele kot okvir, ki omogoča prilagoditve v izvedbi. 

Ena je tokrat izvedla lastno aktivnost podajanja manjše žogice ob ponavljanju večkratnikov. 

Prilagajanje in spreminjanje nekega koncepta po mojem pomeni nadaljnjo stopnjo po usvojitvi 

predlagane dejavnosti, zato predpostavljam, da so dotične prostovoljke hitro in povsem usvojile 

osnovne strategije urjenja poštevanke preko ponujenega materiala. Iz razgovorov razberem, 

da niso obremenjene z doseganjem standardov znanja kot mi pedagoški delavci. Preizkušajo 

svoje zmožnosti in raziskujejo. 

Tretješolci so dejavnost načeloma vzeli za svojo. Za nekaj njih bi lahko rekla, da posebej 

izražajo naučeno nemoč in da nihajo v motivaciji. Nekateri pa celo dajejo pobude za aktivnosti, 
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izražajo želje po posameznih didaktičnih igrah ali vztrajajo pri uporabi vedno istih. Če 

izvzamem rabo sodelovalnih kart, opažam, da se več ali manj ponavljajo iste didaktične igre in 

pripomočki, druge ostajajo nedotaknjene. Vsi materiali so vizualno privlačni, učenje naredijo 

zanimivejše in bolj podobno igri. Učenci sami mi niso znali pojasniti, zakaj se odločajo bolj za 

ene kot druge, predvidevam, da zaradi občutka varnosti, ker lažje doživijo uspeh ob vedno istem 

materialu.  

Trudim se, da prostovoljkam dajem ustrezne povratne informacije – spodbujam, hvalim, ko je 

to umestno, in nudim konstruktivno kritiko, ko je nujna. Zanimam se tudi za napredek in počutje 

učencev. Večkrat sem že naletela na izjave prostovoljk, da učenec obvlada vse račune 

poštevanke, a sem naknadno ugotovila, da ne razlikujejo med avtomatiziranim priklicem 

aritmetičnih dejstev iz dolgoročnega semantičnega spomina in med tem, da učenec do rešitve 

pride z uporabo razvojno nižjih strategij, ki terjajo več časa in napora (tiho naštevanje 

večkratnikov ob ponazarjanju s prsti) – upoštevajo zgolj rezultat.  

Iz kratkih razgovorov z razredničarkami ne razberem oprijemljivih informacij v pozitivno ali 

negativno smer vrednotenja učne pomoči učencem. Pravijo, da se zadnje čase niso poglabljale 

v množenje. Eni od njih se zdijo nekatere igre zanimive in bi jih rada v prihodnjih letih 

uporabila tudi pri poučevanju v razredu. Ponudila sem ji pomoč v obliki gradiva na zgoščenki.  

Biti mentorica prostovoljcem v ustanovi, kjer nisem stalno prisotna, ni enostavno. Nimam 

možnosti takojšnjih intervencij. Nimam sprotnega pregleda nad dogajanjem in prostovoljke 

nimajo občutka nadzora. Moram jim zaupati in se zanašati na njihov občutek odgovornosti. 

Čeprav je bila odločitev za sodelovanje odraz njihove svobodne volje, so dolžne obveznosti 

odgovorno izpolnjevati. 

V zadnjem času se je zgodilo, da tri prostovoljke dvakrat niso prišle izvajat ur učne pomoči, 

njihove varovance so prevzele vestne vrstnice in to izpostavile ob naslednjem srečanju z mano. 

Dotična tri dekleta sem povabila na razgovor. Baje jih je premamilo toplo pomladansko sonce, 

tako ali tako pa so vedele, da bodo sošolke dobro opravile njihov del nalog. Brez zbujanja 

občutkov krivde sem jih spomnila na dogovor o obveznostih in pravicah ter etična načela 

prostovoljstva. Še ena vsebina za mentorsko srečanje. Upam, da bo priplavala na površje. Sama 

pa moram razmisliti o svojem delu obveznosti: o učinkovitejši zunanji motivaciji za vztrajanje 

in učinkovitejšem sistematičnem spremljanju delovanja prostovoljk, ki ga ne bodo doživljale 

kot žaljivo in ki bo bolj redno. Vsekakor ni moj namen, da jih kontroliram, to bi sprožilo občutke 
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ogroženosti. Moram biti podporna in jim sproti posredovati povratne informacije, tako 

pozitivne kot tudi opozorila na manj ustrezno delovanje. Na šolo bi morala prihajati pogosteje.   

Kljub nekaj oviram in stranpotem sem pomirjena, da proces poteka znotraj predvidenih 

okvirjev, saj sem določene zaplete pričakovala.  

18.  korak: Mentorska srečanja s prostovoljkami 
 

Že na uvodnem usposabljanju smo definirale odnose med prostovoljkami in mentorico (pravila 

komunikacije). Takrat je nastal neke vrste »prostovoljski dogovor« o poteku mentorskih 

srečanj, obveznostih udeleženk, metodi dela in upoštevanju pravila zaupnosti ter spoštovanja 

(Pšeničnik, 2008). 

Sledila je osrednja in najdaljša delovna faza vodenja prostovoljk z elementi supervizije. Ves 

čas in vsakič posebej sem se kot mentorica trudila ustvarjati varno vzdušje in ustrezne odnose, 

jih vodila skozi izkustveno učenje, jih motivirala in postavljala pred izzive. Delale smo s 

konkretnim gradivom, ki so ga izpostavile prostovoljke ali sem ga jaz počrpala iz virov 

sprotnega vrednotenja. Poglede na izkušnje in nova spoznanja sem po potrebi v majhnem 

obsegu dopolnjevala z ustreznimi teoretičnimi znanji.  

V zaključni fazi vodenja prostovoljk, ki se nanaša na zadnja mentorska srečanja, naj se ne bi 

lotevali novih tem in primerov iz prakse. Pomemben del te faze je sklepno vrednotenje 

(Pšeničnik, 2008). 

Na zadnjem mentorskem srečanju sem se jim v upanju, da bodo medsebojno pomoč 

ponotranjile kot vrednoto in se tudi kasneje prostovoljsko udejstvovale, zahvalila za 

sodelovanje. Prejele so skromna praktična darila, ki sem jih osebno pripravila, saj šola za 

nagrajevanje ni imela vnaprej predvidenih sredstev.  

Če se prostovoljstvo izvaja celotno šolsko leto, naj bi vodenje z elementi supervizije preko 

mentorskih srečanj obsegalo vsaj petnajst takih srečanj (Žorga, 2002a; Pšeničnik, 2008), 

periodično ali v strnjeni obliki. Če upoštevam uvodno usposabljanje kot začetno fazo vodenja 

v obsegu petih ur, smo v nekaj mesecih druge polovice šolskega leta izpeljale enajst ur 

mentorskih srečanj. Od tega šest periodičnih enournih srečanj na vsakih štirinajst dni. V 

nadaljevanju predstavljam eno od njih. 
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Primer iz prakse: Tretje mentorsko srečanje 

a) POTEK SREČANJA 
 

Pričakala sem jih v skupinskem krogu – kot običajno – in jih prisrčno sprejela. Srečanja so se 

pravočasno udeležile vse prostovoljke. Trajalo je eno šolsko uro. 

Po kratkem sproščenem kramljanju o počutju in pričakovanjih glede današnjega srečanja smo 

se usmerile v osrednji del.  

Prostovoljke so se že navadile, da so vsaka posebej prihajale opremljene z učnim gradivom – s 

konkretno izkušnjo iz prakse: to je lahko bila izredno pozitivna izkušnja, ki bi jo želele deliti, 

ali taka, ki jih je čustveno obremenjevala, lahko pa je šlo za težavo, ki je same kljub trudu niso 

znale rešiti. V pravem supervizijskem procesu se običajno vnaprej spišejo pisni opisi teh 

izkušenj (t. i. supervizijska poročila), sama pa sem proces prilagodila starosti udeleženk in 

lastnim zmožnostim vodenja ter pričakovala zgolj miselno pripravo na srečanje, njihove 

izkušnje pa sproti preoblikovala v učno gradivo.  

Osvežila sem gradivo prejšnjega srečanja, ko smo obravnavale temo medsebojnih odnosov med 

prostovoljkami. Povedale so, kako so takratni dogovori vplivali na izkušnje pri delu vseh članic 

skupine. Po poročanju je rezultat minulega srečanja bil, da so se medsebojno pogovarjale z 

večjo spoštljivostjo in so se vzdržale sklepanja medsebojnega zavezništva med posameznicami 

znotraj skupine.  

Spodbudila sem jih k iznašanju novega delovnega gradiva – pozitivnih ali negativnih izkušenj.  

Dve dekleti sta na kratko podelili z nami navdušenje nad pozitivnimi spremembami v 

odzivnosti in napredku učencev, potem ko sta po individualnem razgovoru z mano sami 

spremenili komunikacijski pristop. Deležni sta bili odobravajočih povratnih informacij in 

pohval.  

Pričakovala sem, da se bo oglasila vestna prostovoljka, s katero sem na njeno pobudo pred 

dnevi opravila kratek individualni svetovalni in podporni razgovor. Nagovorila sem jo z očmi.  

Izzvana članica skupine je prosto predstavila svojo zgodbo – izkušnjo z nemirnim učencem, ki 

že zjutraj pride poln energije: ves čas se preseda, vse mu mora večkrat ponoviti, kot da ne sliši 

navodil, sredi naloge ga tišči na stranišče, ozira se okrog, kartončki letijo po celi mizi, odhaja 

do drugih otrok in jih moti … Zdelo se ji je, da jo druge prostovoljke grdo gledajo in da tudi 
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sošolci v razredu vedo, da ima težave z discipliniranjem tretješolca. Ker rada dela z otroki, na 

katere je navajena tudi od doma, je sprva to ni obremenjevalo. Bila je razumevajoča, 

potrpežljiva, ga spodbujala na vse načine, ki se jih je naučila na usposabljanju ali spomnila iz 

lastnih izkušenj. Ko se je pogovarjala z njim, je pričakovala, da jo gleda. Dovolila mu je iti na 

stranišče vsakič, ko je prosil. Sčasoma ji je začela upadati motivacija, spraševati se je začela o 

smiselnosti svojega dela, ker je postalo naporno, obremenjujoče. Ko je opazovala druge 

prostovoljke pri delu, je postala jezna nanj. Če bi lahko, bi zamenjala učenca. Ni si tako 

predstavljala tega dela. 

Med pripovedovanjem sem ji nudila nebesedno in besedno oporo (Kako to izgleda? Kako 

ravnaš v taki situaciji? Kaj ob tem občutiš in razmišljaš? Kako ravnajo ostali, ko je moteč za 

celotno skupino? Kaj misliš, da si mislijo druge prostovoljke? Kaj so poskušale storiti? Kako 

njihovo ravnanje vpliva nate – na tvoje ravnanje, razmišljanje, doživljanje?). 

Na koncu izpovedi sem parafrazirala njeno zgodbo. Želela sem, da nam pove, kaj natančno jo 

v zvezi s povedanim zanima, o čem bi se rada v nadaljevanju pogovarjala. Glavno vprašanje je 

bilo, kako naj ga pripravi do sodelovanja brez stalnih prekinitev dela, da bi uspela utrditi izbrano 

poštevanko. 

V fazi refleksije sem skupino vodila v premišljevanju o najrazličnejših vidikih te izkušnje. 

Prvenstveno sem vprašanja še vedno namenjala izpostavljeni prostovoljki. Usmerjala sem jih v 

raziskovanje emocionalnih odzivov vpletenih (sebe, učencev), v iskanje možnih (hipotetičnih) 

razlogov za tako učenčevo vedenje in vedenje ostalih (Kako to, da je/si/ste …?) ter v razmislek 

o tem, kaj sta dotična prostovoljka in učenec v konkretni situaciji storila, katere strategije sta 

uporabila in katere bi še lahko (Kako konkretno si to izvedla? Kako je reagiral on? Kaj 

konkretno bi mu lahko rekla prihodnjič? Kaj bi lahko naredila drugače? Kako bi preprečila 

…?). Razvil se je pogovor, v katerem so vse prostovoljke v različni meri prispevale lastna 

ravnanja, opažanja, občutke, interpretacije, vprašanja, asociacije, predloge in mnenja. Tudi 

druge so opazile tega učenca. Večkrat je bil moteč za delo celotne skupine, ker je prihajal do 

sošolcev. Včasih so situacijo reševale tako, da so delale v paru. Nekatere so izražale 

zaskrbljenost, da bo s svojim vedenjem za seboj potegnil tudi njihove učence. 

Občasno je katero od članic skupine zaneslo v vrednotenje drugih in njihovega dela (»Ti povej, 

tebe moti, mene ne. / Potem pa ti delaj z njim.«). Spomnila sem jih na pravila komunikacije v 

skupini (govorim o sebi – uporabljam JAZ stavke; ni neumnih vprašanj in odgovorov …).  
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Kot možne razloge za učenčevo vedenje so navedle: poreden je, razvajen, nagaja nam, strah ga 

je, ne želi vaditi poštevanke, ne more si pomagati. Pri vživljanju v učenčeve občutke so imele 

težave. Nekaj jih je menilo, da uživa v tem početju, da mu je vseeno, ena je uporabila besede 

»ne najde miru, to ga nervira«.  

Prostovoljka, katere učno gradivo je bilo predmet pogovora, je povedala, da ta učenec ne zdrži 

dolgo pri nobeni dejavnosti, čeprav najmanj časa vztraja prav pri učenju. Še enkrat je opisala, 

kako ga z besedami in dotikom skuša motivirati za delo, kar sicer kratek čas res učinkuje, kaj 

mu dovoli in česa ne. 

Povzela sem dotlej povedano in izpostavila, da učenec kljub ustreznemu pristopu prostovoljke, 

ki učinkuje pri vseh drugih, ni zmožen enakovredno dlje časa sodelovati. Spodbudila sem jih, 

da skupaj poiščemo dodatne strategije umirjanja in povečevanja pozornosti. Usmerila sem jih 

v razmislek, kaj pomaga njim, ko se težko zberejo pri učenju. V prvi vrsti sem iskanje 

odgovorov pričakovala od učenčeve prostovoljke.  

Razmišljale so takole: »Mama pravi, da je treba piti veliko vode.« / »Meni pomaga, da grem 

na trening, po njem se lažje učim, čeprav me bolijo noge.« / »Jaz poslušam glasbo in se učim.« 

/ »Moj brat ponavlja snov z mamo.« / »Meni nič ne pomaga, grem počivat.« … 

Možnosti smo skušale prenesti v konkretno učno situacijo. Strinjale so se, da voda ne more 

škoditi. O glasbi si niso bile enotne – nekatere moti, druge ne. Spomnile so se, da je ena 

učiteljica v nižjih razredih nemirnemu sošolcu med poukom dovoljevala, da je vedno delil učne 

liste. Počitek so odpisale, ker se tako ali tako dobivajo zjutraj in ne more biti utrujen, pa še časa 

za počitek ni, poleg tega mu bodo drugi sledili. Na ta način so obdelale vse predloge. 

Nanizala sem nekaj značilnosti otrok z motnjami pozornosti in s hiperaktivnostjo. Kot že 

večkrat doslej sem predlagala naslednje dopolnitve strategije dela s takim učencem: skupno 

postavljanje ciljev (koliko bova danes vadila), poudarjanje najmanjšega napredka, uporaba 

peščene ure, učenje z gibanjem (koraki, počepi – če ni moteče za druge v prostoru), gnetenje 

žogice v roki, čečkanje po papirju med ponavljanjem poštevanke … 

Odločitev je bila na prostovoljki, ki je izpostavila učno gradivo. Izbrala je tole strategijo: voda, 

izbira najkrajših vaj za utrjevanje poštevanke, dogovarjanje z učencem o ciljih, uporaba peščene 

ure.  
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Ob koncu obravnave učnega gradiva so vse članice skupine izvedle kratko samorefleksijo 

učinkov (Kaj si se naučila zase?). Najprej izpostavljena prostovoljka, potem še druge. Ker so 

svoja spoznanja delile s skupino, so se besede več ali manj ponavljale, poudarile so dvoje 

spoznanj: »Biti učitelj ni lahko, nikoli več ne bom izzivala pri pouku, ko mi bo dolgčas, ker se 

učitelj potem ne počuti dobro.« / »Ne bom se več obremenjevala, vem, da mi ne nagaja 

namerno.« 

V tem kontekstu sem jim želela prenesti še eno komunikacijsko prvino, ki vpliva na odzivnost 

učencev. Prijele smo se za roke in sprožila sem rahel gib, ki se je moral prenašati z dlani na 

dlan. Spreminjala sem tempo, smer. Želela sem, da to izkušnjo umestimo v učno situacijo: vsaka 

naša akcija sproži verižno reakcijo – umirjena prostovoljka, ki je odnos z učencem ne 

obremenjuje, prenaša svoje razpoloženje nanj.  

Zaključila sem s spodbudnimi besedami. Skupini in posebej dekletu, ki si je drznila poudariti 

problem, sem dala vedeti, da razumem njihove stiske, pomisleke, da se zavedam težavnosti 

nekaterih situacij, da pa zaupam vanje, ker delajo najbolje, kar znajo, in da se vedno lahko 

zanesejo name. Na koncu sem se jim zahvalila za sodelovanje in jih spomnila na datum 

prihodnjega mentorskega srečanja. 

b) VREDNOTENJE – OSEBNA REFLEKSIJA 
 

Vodenje mentorskih srečanj je izziv, za katerega poleg ustreznih komunikacijskih in socialnih 

veščin moram obvladati načela prostovoljstva, moram znati prenesti osnove teorije o 

značilnostih učencev z različnimi posebnimi potrebami na dekletom razumljiv način, moram 

biti podprta z naborom konkretnih primerov za ponazarjanje teorije oz. problemov iz prakse ... 

V pripravi na mentorska srečanja sem porabila veliko časa za to, da usvojim metodo aktivnega 

poslušanja in postavljanja vprašanj za refleksijo na nivoju, ki je primeren za osnovnošolke.  

Posebej sem bila tudi tokrat pozorna na ustrezne povratne informacije v procesu reševanja 

konkretnega primera iz prakse. Dekleta bi hitro zašla v primerjanje, očitanja, obtožbe, 

povzdigovanje svojih dosežkov in sposobnosti. Brez nepotrebne kritike, ki bi spodbudila 

obrambni odziv, in z uporabo aktivnega poslušanja smo uspele priti do konstruktivnih možnih 

rešitev problema in novih spoznanj. Za najstnice se mi zdi posebej pomembno, da poleg moje 

pohvale dobijo tudi pohvalo vrstnic, ker je mnenje sošolk, da delajo učinkovito, da same ne bi 

zmogle drugače, v tem času vrednota.  
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Srečanje je bilo še en prispevek k ponotranjenju učinkovitega komunikacijskega pristopa. V 

reflektiranju izkušenj in vživljanju v doživljanje učencev se bomo še naprej skupaj pilile.  

 

5.5  Peta faza: SPREMLJANJE UČINKOV 
 

19.  korak: Zbiranje podatkov in vrednotenje 
 

O sprotnem spremljanju učinkov in tehnikah zbiranja podatkov sem doslej že pisala. Za namene 

končnega vrednotenja so pridobljeni podatki predstavljeni v poglavju Prikaz in interpretacija 

rezultatov. Kategorije (kriterije) in ravni vrednotenja sem povzela po Mesecu (2002).  

Kategorije (kriteriji) vrednotenja so bili:  

• vložen napor, 

• izvajanje, 

• učinki oziroma posledice, 

• doseganje ciljev.  

 

Te štiri kategorije podatkov sem zbirala na več ravneh: 

• na individualni ravni: prostovoljke, učenci, ki so bili deležni učne pomoči, in njihove 

razredničarke; 

• na skupinski ravni: skupina prostovoljk v okviru mentorskih srečanj;  

• po istih kategorijah (kriterijih) sem opravila tudi samovrednotenje. 

 

Viri podatkov: 

• opazovanje, 

• mentorska srečanja – skupinski razgovori, 

• intervjuji – individualni razgovori, 

• evalvacijski anketni vprašalniki, 

• dnevniški zapisi prostovoljk, 

• test za ocenjevanje avtomatizacije poštevanke, 

• samorefleksija. 
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Podatke, ki sem jih dobila z analizo prostovoljskih dnevnikov in mentorskih srečanj, sem 

razvrstila v kategorije. Opažanja, mnenja, ocene, komentarje, refleksije znotraj posameznih 

kategorij sem smiselno grupirala. Beležila sem, kolikokrat se je posamezna izjava pojavila v 

takšni ali pomensko ustrezni obliki (frekvenca – f). Čim več posamičnih izjav z mentorskih 

srečanj sem skušala ohraniti v avtentični obliki.   

Na tem mestu navajam ravni, vire, kategorije (kriterije) in opisnike, po katerih se je izvajalo 

končno vrednotenje: 

I.  raven: MENTORICA 

1. kriterij: VLOŽEN NAPOR 

- kvantitativna analiza projekta 

- učinkovitost vodenja in podpore prostovoljkam 

- učinkovitost organizacije projekta 

- motivacija  

VIRI: samorefleksija, anketni vprašalniki, individualni in skupinski razgovori  

2.  kriterij: IZVAJANJE 

- proces pridobivanja prostovoljk 

- proces usposabljanja prostovoljk 

- proces vodenja in podpore prostovoljkam v okviru mentorskih srečanj  

- vrednotenje in nagrajevanje dela prostovoljk 

VIRI: samorefleksija, opazovanje, dnevniški zapisi, individualni in skupinski razgovori,  

           anketni vprašalniki 

3.  kriterij: UČINKI oz. POSLEDICE  

- učinki na vlogo in delo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 

- namerni in nenamerni učinki projekta na mentorico 

VIR: samorefleksija  

4.  kriterij: CILJI  RAZISKAVE 

- učinkovitost MUP kot dopolnitve specialnopedagoškega dela 

- učinkovitost izpeljave projekta MUP na šoli s strani specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga 

VIRI: samorefleksija, opazovanje, test za ocenjevanje avtomatizacije poštevanke,  

           dnevniški zapisi, individualni in skupinski razgovori, anketni vprašalniki 
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II.  raven: PROSTOVOLJKE   

1. kriterij: VLOŽEN NAPOR  

- motivacija (vstopni motivi, ohranjanje motivacije) 

- izpolnjevanje obveznosti (udeležba, pravočasnost, vodenje dokumentacije, sodelovanje z 

učiteljicami) 

- pristop k učencem (motiviranje, spodbujanje, podpora, empatija) 

- samoiniciativnost (iznašanje idej, iskanje informacij in idej) 

- soočanje z izzivi 

- soustvarjanje skupinske dinamike 

VIRI: opazovanje, anketni vprašalniki, dnevniški zapisi, individualni in skupinski razgovori 

2. kriterij: IZVAJANJE  

- strategija utrjevanja poštevanke 

- podpora učencem 

- razporejanje časa znotraj učne ure (učna pomoč/osebna pomoč) 

- informiranje razredničark 

- aktivna vloga na mentorskih srečanjih 

- sodelovanje v skupini 

VIRI: opazovanje, anketni vprašalniki, dnevniški zapisi, individualni in skupinski razgovori 

3. kriterij: UČINKI oz. POSLEDICE  

- pridobljena znanja in veščine 

- stališča, vrednote 

- motivacija za nadaljnje prostovoljsko delovanje 

VIRI: opazovanje, anketni vprašalniki, dnevniški zapisi, individualni in skupinski razgovori 

4.  kriterij: CILJI   

- zadovoljitev potreb (motivi, pričakovanja) 

VIRI: anketni vprašalniki, dnevniški zapisi, individualni in skupinski razgovori 

 

III.  raven: TRETJEŠOLCI  

1. kriterij: VLOŽEN NAPOR  

- motivacija 

- izpolnjevanje obveznosti 

- odzivnost  

- samoiniciativnost  

VIRI: opazovanje, anketni vprašalniki, dnevniški zapisi, individualni in skupinski razgovori 

2. kriterij: IZVAJANJE  
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- aktivna vloga pri učenju 

- priljubljeni didaktični pripomočki 

- prednostne dejavnosti (učna pomoč/osebna pomoč) 

VIRI: opazovanje, anketni vprašalniki, dnevniški zapisi, individualni in skupinski razgovori 

3. kriterij: UČINKI oz. POSLEDICE  

- psihosocialni učinki (motivacija, odzivnost, reakcija na neuspeh/uspeh, nivo aspiracije, 

razpoloženje, vključevanje v skupinsko delo, samoiniciativnost …) 

- razvoj učnih navad 

- motivacija za nadaljnje sodelovanje  

VIRI: opazovanje, anketni vprašalniki, dnevniški zapisi, individualni in skupinski razgovori  

4.  kriterij: CILJI   

- napredek v avtomatizaciji poštevanke 

VIR: test za ocenjevanje avtomatizacije poštevanke  

 

IV.  raven: RAZREDNIČARKE TRETJEŠOLCEV  

1.  kriterij: VLOŽEN NAPOR  

- zanimanje za izvajanje MUP in svetovanje prostovoljkam 

- spremljanje učnih in psihosocialnih učinkov projekta na učence 

VIRI: anketni vprašalniki, individualni razgovori 

3.  kriterij: UČINKI oz. POSLEDICE   

- stališča do MUP 

- pobude za spremembe v programu dela 

VIRI: anketni vprašalniki, individualni razgovori 
 

Razpredelnica 2: Prikaz ravni, kategorij (kriterijev), opisnikov in virov končnega vrednotenja 
 

5.6  Šesta faza: REFLEKSIJA 
 

20.  korak: Osebna refleksija 
 

Vsak nov projekt, vsako delo z učenci je izziv, katerega rezultate željno pričakuješ in si 

postavljaš tisoče vprašanj: Sem predvidela vse pomembne stvari? Bo vse potekalo po načrtu? 

Bodo prostovoljci vztrajali? Bodo učenci napredovali ob taki pomoči in se dobro počutili? 

Bomo uspeli sproti reševati težave? Bom uspešno opravila vlogo zunanje mentorice? … 
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Akcijska raziskava je vsebinsko in časovno obsežen projekt, katerega osnova je temeljita 

predpriprava, ki zahteva največ časa in truda. Poskušala sem predvideti možne zaplete med 

samim izvajanjem (nihanje motivacije obeh skupin sodelujočih, prekomerno vživljanje 

prostovoljk v vlogo učiteljic, težave s sprotnim reševanjem izzivov zaradi moje občasne 

prisotnosti itd.). Pri tem sem se močno opirala na lastne izkušnje. Pripravi posameznih 

segmentov projekta (usposabljanje, didaktični material, mentorska srečanja, potek učnih ur) 

sem se natančno posvetila. Tako sem manj obremenjena stopila v fazo samega izvajanja 

raziskave. 

Pomembno vlogo je odigrala koordinatorka, kot sem neuradno poimenovala specialno in 

rehabilitacijsko pedagoginjo na šoli. Brez njene pomoči bi organizacijsko težje izpeljala 

projekt, vsaj v začetku, dokler se sama in prostovoljke nismo vpeljale v delo.  

Z ozirom na začetno navdušenje prostovoljk in veliko pripravljenost za sodelovanje sem 

pričakovala, da bo izvajanje projekta potekalo relativno nemoteno. Našla sem samopotrditev, 

da sem na pravi poti, čeprav sem morala v sprotno vodenje in usmerjanje deklet vložiti veliko 

časa, znanja, veščin in energije. Prostovoljske aktivnosti in sodelovanje med učenci z različnimi 

razvojnimi potrebami imajo svojstveno dinamiko, sprotno prilagajanje potrebam vpletenih je 

bila pričakovana nuja.  

Glede na običajne zahteve pri usmerjanju, vodenju in nadzoru skupine v okviru mentorskih 

srečanj sem imela opravka z veliko skupino. Slaba stran tega je pomanjkanje časa za več 

individualnih refleksij in s tem vpogled v njihovo doživljanje. Vseeno mislim, da je bilo 

priložnosti za učenje iz izkušenj v tem kratkem času dovolj.  

Ob različnih, mnogih obšolskih dejavnostih prostovoljk in ob moji službi v drugi ustanovi se je 

bilo najtežje časovno organizirati in uskladiti. Na mentorskih srečanjih po pouku se je vedno 

našlo nekaj učenk, ki so delovale utrujeno in težje sledile. Ne glede na vse smo vsa predvidena 

srečanja izvedle, tudi sama sem se iz njih veliko naučila o vodenju skupine.  

Prostovoljke so načeloma mentorska srečanja dobro sprejele. Pričakovala sem, da bodo morda 

začutile večjo potrebo po dodatnih informacijah, individualnih posvetih. Razlag za to, da so se 

redko obrnile name izven skupinskih srečanj, sem našla več. Eden od razlogov je, da sem jih k 

temu premalo spodbujala, čeprav sem ves čas poudarjala, da sem na razpolago. Sem se pa že 

v fazi načrtovanja odločila, da se bom oddaljila od sistematičnega uokvirjanja in se prepustila 

tudi sprotnim potrebam. Verjetnejša je druga razlaga, da niti prostovoljke niti učenci enostavno 
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niso čutili potrebe po tem. Nekaj odprtih vprašanj smo rešile že med uvodnim usposabljanjem, 

druga pa sproti na mentorskih srečanjih. Poleg tega so si zagotovo izmenjevale mnenja med 

seboj, se podpirale in skušale najti konstruktivne rešitve, včasih manj, včasih bolj učinkovite.  

Če se ozrem na raziskavo kot celoto, sem s projektom zadovoljna. Z novimi spoznanji in 

izkušnjami bi zagotovo naredila kaj drugače, bolje. Odzivi sodelujočih so bili v glavnem 

pozitivni.  

O ugotovitvah akcijske raziskave več v nadaljevanju. 

 

6. PRIKAZ IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 
 

Sistematično sem podatke zbirala s pomočjo vnaprej pripravljenih instrumentov in z uporabo 

različnih tehnik, ki sem jih že podrobno opisala. Podatke sem zbirala tudi priložnostno (z 

opazovanjem, razgovori).  

 

6.1 Test za ugotavljanje avtomatizacije poštevanke 
 

V namen raziskave so učenci tretjih razredov pred začetkom izvajanja učne pomoči in 

neposredno po koncu faze izvajanja učne pomoči rešili časovno omejen test za ugotavljanje 

avtomatizacije poštevanke. Primerjava testov je bila osnova za kvalitativno oceno, ali je 

organizirana ter vodena MUP pripomogla k izboljšanju avtomatizacije poštevanke.  

Nivo rezultatov posameznega učenca na začetnem in končnem testiranju avtomatizacije 

poštevanke prikazuje naslednji grafični prikaz:  
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Grafični prikaz 1: Prikaz rezultatov posameznih učencev na začetnem in končnem testiranju s 
testom za oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev poštevanke 
 

Iz prikazanega v Grafičnem prikazu 1 lahko razberemo, da so vsi učenci napredovali v 

obvladovanju poštevanke. Napredek je bil individualen, kar je razumljivo, ker tudi izhodiščno 

znanje ni bilo enako (pri najšibkejših so se težave začele že pri poštevanki števila 3) in ker nanj 

vplivajo različni dejavniki. Učenci med izvajanjem projekta sicer niso bili deležni učne pomoči 

v okviru dopolnilnega pouka. Učinka ne moremo s statistično gotovostjo pripisati zgolj 

izvajanju MUP, je pa iz dnevniških zapisov prostovoljk, iz skupinskih razgovorov na 

mentorskih srečanjih in iz intervjujev z učiteljicami razbrati, da so med izvajanjem vsi učenci 

pridobili na količini avtomatiziranih aritmetičnih dejstev množenja, nekateri veliko hitreje kot 

prej. Razlogov za to bi lahko bilo več: zanje prehiter tempo razširjanja obsega poštevanke v 

razredu, pomanjkanje ali neustrezen način vadbe pred izvajanjem MUP, aktiven in igriv pristop 

k utrjevanju poštevanke v izvajanju projekta in povečanje motivacije ob doživljanju osebne 

podpore prostovoljk.  

Učenci z UT pri aritmetiki potrebujejo veliko več časa in ponavljanj za avtomatizacijo 

aritmetičnih dejstev, v učenje morajo vložiti neprimerljivo več napora, kar je utrujajoče in 

čustveno obremenjujoče. Tempo v razredu je zanje običajno prehiter. Potrebujejo učinkovite in 

zanimive načine vadbe, ki lahko vključujejo tudi učenje v parih (Kavkler, 2011b). 
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6.2 Anketni vprašalniki in intervjuji 
 

6.2.1 Prostovoljke 
 

Z anonimnim anketnim vprašalnikom sem v prvi vrsti želela pridobiti podatke o tem, kako 

ocenjujejo elemente mojega dela: organizacijo projekta, uvodno predstavitev in pridobivanje 

udeležencev, uvodno usposabljanje, spodbujanje, spremljanje in vodenje v okviru mentorskih 

srečanj, sistem nagrajevanja, pripravljen didaktični material. Poleg tega so se vprašanja 

nanašala na večstranske učinke projekta, njegove morebitne pomanjkljivosti in motivacijo 

izvajalk.  

Pri interpretaciji rezultatov anketnih vprašalnikov sem upoštevala tudi podatke, pridobljene z 

intervjuji oziroma razgovori z namenom.  

Pri prvem vprašanju so učenke odgovarjale, zakaj so se odločile postati prostovoljke v projektu 

MUP. Med več ponujenimi motivi so morale označiti najpomembnejšega ali ga same zapisati. 

 

Grafični prikaz 2: Prikaz pogostosti vstopnih motivov desetih prostovoljk 
 

Najpogostejši vstopni motiv je bil pridobivanje novih znanj in izkušenj. Ta je v sodelovanje 

pritegnil štiri prostovoljke. Drugo mesto po pogostosti si delita dva različna motiva – potreba 

po druženju in novih doživetjih ter želja po pridobitvi potrdila o prostovoljskem delovanju. Eno 

je vodila želja po pomoči mlajšim, ena pa je dopisala lastni motiv: »Ker imam rada otroke.« 

Nihče ne dela prostovoljno brez pričakovanja njemu vrednega povračila ali nagrade. Močnejši 

vstopni motiv pomeni tudi večjo notranjo motivacijo za vztrajanje v delu (Jamšek in Kronegger, 

4

2

1

2

1

MOTIVI ZA SODELOVANJE

nova znanja in izkušnje potrdilo o prostovoljstvu pomoč mlajšim druženje in doživetja

zaradi sošolk zanimiva predstavitev drugo
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2006; Gladek, 2015). Med prostovoljce vstopajo posamezniki z različnimi motivi, ki izhajajo 

iz različnih potreb. Prostovoljke so s sodelovanjem v projektu želele zadovoljiti intelektualne, 

socialne, osebnostne in izobraževalne potrebe. 

Socialno so bolj zaželeni motivi dajanja, kot je želja po pomoči mlajšim, znajo pa biti 

problematični, ker lahko vodijo v razočaranja in opuščanje dela (Blazinšek, Oblak, Jamšek, 

Gornik, Kronegger in Pinosa, 2010). Glede na rezultate raziskav kot najpogostejši vstopni 

motivi po navadi izstopajo želje po prijetnih doživetjih in želje po pridobivanju novih izkušenj 

(Mikuš Kos, 2002b). 

Pri drugem vprašanju so prostovoljke ocenile pripravo in izvedbo posameznih elementov 

projekta s strani mentorice. Na tristopenjski lestvici so označile, v kolikšni meri se strinjajo s 

trditvijo. 

ORGANIZACIJA MEDVRSTNIŠKE UČNE POMOČI IN 

VODENJE PROSTOVOLJK 

FREKVENCA 

drži delno drži ne drži 

Za učno pomoč učencem so me pred začetkom dela primerno 

usposobili in pripravili. 

7 3 0 

Mentorica me je ves čas dela spodbujala in mi nudila osebno 

podporo. 

7 3 0 

Redni sestanki skupine prostovoljk z mentorico so bili 

potrebni in poučni.  

8 2 0 

Dopuščena mi je bila ustrezna mera samostojnosti pri delu z 

učencem. 

10 0 0 

Zadovoljna sem z izkazanimi priznanji in nagradami. 6 3 1 

Veliko mi je pomenilo, da je mentorica redno spremljala 

vodenje dnevniških zapisov. 

6 2 2 

 

Razpredelnica 3: Ocena prostovoljk glede organizacije in izvedbe projekta s strani mentorice 
 

Sedem od desetih prostovoljk se je počutilo primerno usposobljenih za izvajanje učne pomoči 

pri avtomatizaciji poštevanke. Tri so na podlagi izkušenj ocenile, da so bile delno usposobljene.  

Uvodna priprava prostovoljcev na delo ne sme biti preobsežna in suhoparna, saj tudi sama 

priprava pomeni motivacijo za delo. Večji poudarek mora biti na sprotnem učenju skozi 

refleksijo izkušenj na mentorskih srečanjih. Vsebine sem posredovala tako, da so jih imele 

možnost doživeti ne le na miselnem, ampak tudi na čustvenem nivoju. Skozi mojo 
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komunikacijo z njimi in preko iger vlog so bile deležne modela pristopa k učencem. Dopuščam 

možnost, da je bilo uvodno izobraževanje preobsežno in prenaporno, ker sem ga zaradi časovne 

stiske izvedla strnjeno, čeprav se priporočajo (Blazinšek, Oblak, Jamšek, Gornik, Kronegger in 

Pinosa, 2010; Gladek, 2015) večtedenska krajša izobraževanja.  

Motivacijsko je, ko posameznik vidi, da po lastnih merilih in pričakovanjih okolja (mentorja) 

svoje delo opravlja dobro, da pri tem celo napreduje, postaja samozavesten, samostojen in da 

počasi izgublja strah pred neuspehom. Kar je prej bilo naporno, postaja rutina in izziv, morda 

celo sam najde načine za izboljšanje svojega dela. Do sem potrebujejo prostovoljci različno 

dolgo. Več podpore in skupnega iskanja poti potrebujejo pri delu, kjer ni jasne zveze med vzroki 

in posledicami, kot je to delo z otroki (Blazinšek, Oblak, Jamšek, Gornik, Kronegger in Pinosa, 

2010). Sedmim dekletom je glede na rezultate anketnega vprašalnika ustrezal nivo osebne 

podpore in spodbujanja, tri so se delno strinjale s to trditvijo. Podobne ocene so podale tudi v 

razgovorih.  

Nekaj deklet je imelo previsoka pričakovanja v odnosu do sebe – doživljale so neuspehe, ki to 

niti niso bili, kar ne deluje motivacijsko kljub mentorjevi pozitivni povratni informaciji. Nekaj 

se jih na začetku ni počutilo dovolj samostojnih za izvajanje učne pomoči, sama pa sem premalo 

poudarjala in spodbujala timsko delo oziroma delitev zadolžitev med prostovoljkami glede na 

občutek kompetentnosti (na primer, da ena vodi učni, druga sprostitveni del srečanja). K 

občutku nesigurnosti in nihanju motivacije so pridali svoje posamezni tretješolci z vedenjskimi 

izzivi.  

Šest prostovoljk je bilo ob koncu povsem zadovoljnih z izkazanimi priznanji in nagradami, tri 

delno, ena pa bi si želela boljšega sistema nagrajevanja. Zanimivo bi bilo izvedeti, kakšne 

osebne koristi oziroma nagrade je slednja pričakovala, in jih primerjati z vstopnim motivom. V 

fazi skupnega izoblikovanja delovnega načrta so se pričakovanja deklet več ali manj ponavljala: 

zabavno druženje s prijateljicami, sprejetost v skupini, uspešnost pri delu, preizkušanje v novih 

situacijah, zadovoljstvo ob delu z otroki in izboljšanje možnosti vpisa na želeno srednjo šolo. 

V razgovorih nobena ni izražala potrebe po drugačnih načinih nagrajevanja. Je pa vsekakor 

nagrajevanje pomembno motivacijsko sredstvo, vredno vnaprejšnjega načrtovanja v okviru 

ustanove (Gladek, 2015). 

Vodenje prostovoljskih oziroma v tem primeru raziskovalnih dnevnikov je bilo za vsa dekleta 

obremenjujoče. Šestim je veliko pomenilo, da sem redno pregledovala zapise, dvema se je to 

zdelo zmerno pomembno, dvema pa sploh ni bilo pomembno. Kakšen pomen so pripisovale 
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vodenju dokumentacije, se je v praksi odražalo na tem, kako izčrpna, poglobljena so bila 

njihova poročila. Ta bi naj bila namenjena tudi samovrednotenju, so pa to področje v večjem 

delu vse zapostavile – po njihovih besedah predvsem zaradi časovne stiske, drugi razlog je 

gotovo bil šibka sposobnost samorefleksije. Škoda bi bilo izpustiti možnost učenja iz izkušenj, 

posebej zato, ker se različni ljudje v enakih situacijah naučijo povsem različnih stvari, 

pomembnih prav zanje. Zagotovo je tudi za motivacijo zelo pomembno, kolikšno in kakšno 

zadovoljstvo udeleženci čutijo ob svojem delu. Vendar vedno ne zmorejo, ne znajo ali si ne 

vzamejo časa za ocenjevanje svojega dela po predvidenih kriterijih. Ponuditi jim moramo 

ustrezen sistem vrednotenja. Tako morebitno nezadovoljstvo ne obleži na intuitivni ravni, 

ampak se ubesedi. Samovrednotenje v okviru mentorskih srečanj je nadomestilo samorefleksijo 

v dnevniških zapisih, ker so ob vodenju lažje spoznale ali ozavestile, kaj je zanje pomembno, 

česa so se naučile in kaj bi bilo treba izboljšati (Blazinšek, Oblak, Jamšek, Gornik, Kronegger 

in Pinosa, 2010). 

Razveseljujoče je, da so veliko mero samostojnosti pri delu vse sprejele kot izziv in ta element 

vodenja tudi prepoznale kot znak zaupanja v svojo usposobljenost. Možnost soodločanja o 

programu dela in vplivanja na lastno delo je močan motivacijski dejavnik, ki obenem omogoča 

večjo osebnostno rast (Mikuš Kos, 2002b). 

Osmim prostovoljkam so se redna mentorska srečanja zdela potrebna in koristna, dvema pa 

delno. Ta podatek bi bil bolj informativen v povezavi z nekaterimi drugimi (doživljanje začetne 

usposobljenosti, zavzetost za vodenje dnevniških zapisov, osebnostne lastnosti, socialne 

veščine). Ne glede na to, kako obremenjujoča so se dekletom zdela mentorska srečanja, so nujni 

del sprotnega spremljanja prostovoljcev in vrednotenja projekta, predvsem pa so namenjena 

učenju iz izkušenj, izboljšavi dela in s tem osebnostni rasti. V prostovoljstvu se običajno 

zgledujemo po modelu mentorske supervizije (Žorga, 2002b). 

Tretje vprašanje se je nanašalo na potrebe po dodatnih spretnostih, veščinah in znanjih za 

uspešno izvajanje učne pomoči. Prostovoljke so lahko izbrale več odgovorov ali pripisale 

svojega. 
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ELEMENTI USPOSABLJANJA f 

nobenih dodatnih spretnosti in znanj 7 

socialne igre 3 

motivacijske tehnike 2 

komunikacijske spretnosti 1 

strategija urjenja poštevanke 1 

spretnosti opazovanja in učenja iz izkušenj 0 

poznavanje značilnosti učencev s težavami pri učenju poštevanke 0 

vodenje dokumentacije 0 

drugo … 0 
 

Razpredelnica 4: Ocena potreb po dodatnih znanjih, veščinah in spretnostih s strani prostovoljk 
 

Kar sedem učenk ni začutilo potrebe po dodatnih spretnostih in znanjih. Kljub uvodnemu 

usposabljanju, rednim mentorskim srečanjem in možnosti individualnega svetovanja so tri 

prostovoljke ob koncu projekta izpostavile pomanjkanje določenih znanj in veščin. Vse tri so 

pričakovale, da jim bom ponudila več predlogov socialnih iger, dve od njih sta se čutili premalo 

podprti v motivacijskih tehnikah in ena bi potrebovala več komunikacijskih spretnosti. Vendar 

pa osnovni in glavni namen dela ni bil nudenje osebne pomoči, čeprav je ta sestavni del vsakega 

prostovoljskega delovanja in zaupljivega odnosa med udeleženci. Vse za delo pomembne 

vsebine sem zajela v uvodno usposabljanje, bile so tudi predmet razprav in učenja iz izkušenj 

na mentorskih srečanjih. Kot mentorica sem pazila, da ujamem pravo mero informacij – da 

posredujem toliko informacij, kolikor jih lahko sprejmejo. Bila sem pozorna tudi na to, da jim 

jih ne predam na preveč učiteljski način in da imajo možnost stalnega spraševanja. Bistveno je 

bilo informacije prenesti v delovanje. Vsa dekleta so bila deležna enakega usposabljanja. 

Nekatere prostovoljke so bile manj spretne pri motiviranju in vzpostavljanju stikov z mlajšimi 

učenci, kar je tako kot vsak odnos od njih zahtevalo komunikacijske in socialne veščine, 

osebnostno zrelost in ustrezno razvite samoregulacijske mehanizme (Božič, 2002). Tiste, ki so 

z empatičnim in spodbudnim pristopom pri tretješolcih dosegle boljši odziv, so jih po mojih 

opažanjih tudi lažje motivirale in si pridobile njihovo zaupanje. Včasih pa tudi ustrezen pristop 

enostavno ni bil dovolj, posebej v primeru nemirnega učenca. 

»Odnos med otrokom in prostovoljcem ni nujno ljubezen na prvi pogled. Včasih ogrevanje traja 

kar dolgo časa. To se lahko zgodi npr. pri otroku, ki sodi med težje prilagodljive in počasi se 

ogrevajoče. V takšni situaciji je potrebno vzpodbujati prostovoljca, da prezgodaj ne obupa. Če 

so težave pri vzpostavljanju odnosa, naj prostovoljec, mentor in člani skupine skupaj razmislijo 
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o vzrokih, zlasti pa o možnostih približevanja otroku … Način vzpostavljanja odnosa, vstop 

prostovoljca v otrokovo življenje in dinamika odnosov so nadvse pomembne teme usposabljanja 

in vodenja prostovoljcev.« (Mikuš Kos, Pogačnik in Kos, 2002: 172). 

Pri četrtem vprašanju sem zbirala podatke o tem, kaj so prostovoljke pri izvajanju dela 

doživljale kot najtežji del procesa. 

ZAHTEVNOST ELEMENTOV IZVAJANJA UČNE POMOČI f 

motivirati učenca za učenje poštevanke 4 

redno voditi dnevniške zapise 2 

držati se urnika srečanj z učenci 2 

uporabljati strategijo urjenja poštevanke 1 

drugo …… umiriti otroka, ko je bil nemiren 1 

sodelovati z drugimi prostovoljkami 0 

vzpostavljati z učencem sproščen in zaupljiv odnos 0 
 

Razpredelnica 5: Elementi izvajanja učne pomoči, ki so jih prostovoljke doživljale kot zahtevne 
 

Dekleta so se izzivov lotevala na različne načine: nekatere so poskušale odpraviti trenutno oviro 

impulzivno, po trenutnem vzgibu, druge po identifikacijskem modelu (učiteljica, mama), tretje 

so prosile za pomoč in nasvet drugo prostovoljko ali pa počakale do naslednjega srečanja z 

mano. Posamezne dejavnosti se vsakomur lahko ponesrečijo iz številnih razlogov. Čeprav so 

se dela lotevale neobremenjene z učnimi učinki, izvajanje MUP že v osnovi ni lahka naloga za 

mladostnice brez predhodnih izkušenj. Nekatere so se obremenjevale z lastno učinkovitostjo 

glede na svoja visoka pričakovanja. Učence je bilo treba ves čas motivirati za delo, ob tem pa 

ohranjati lastno motivacijo. Prostovoljke so večinoma znale prepoznati znake utrujenosti in 

upada motivacije, težje so razbirale telesne in besedne izraze čustvenih stanj učencev, sploh pa 

niso prepoznale njihovih obrambnih mehanizmov. Tega od njih niti nisem pričakovala, je pa 

vplivalo na medsebojne odnose in motivacijo.  

Sodeč po odgovorih, je bil zanje največji napor, kako učence motivirati za učenje poštevanke. 

Ta odgovor so izbrale štiri. Po dve sta kot najtežji del izvajanja procesa učne pomoči poudarili 

redno vodenje dnevniških zapisov in izvajanje srečanj z učenci po urniku. Eni je največji izziv 

predstavljala uporaba strategije urjenja poštevanke. Ena pa je dopisala lastni odgovor: »umiriti 

otroka, ko je bil nemiren«. 
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V razgovorih so prostovoljke sproti izpostavljale situacije, v katerih se kljub usposabljanju niso 

takoj ali ustrezno znašle. Otroci so zjutraj prihajali pospani, nekateri so se težje zbrali, drugim 

je nihala motivacija ali so bili vase zaprti, slabo odzivni itd. Eden od fantov je dejansko izstopal 

po nemirnosti. Vprašanje, kako izpeljati učno pomoč z nemirnim učencem, je bilo večkrat 

predmet individualnega svetovanja in skupnega iskanja rešitev v okviru skupine, o čemer sem 

podrobneje že pisala v predstavitvi mentorskega srečanja. 

Glede na odgovore pri prejšnjem vprašanju se je nekaj prostovoljk čutilo šibkih v 

komunikacijskih veščinah in poznavanju oziroma rabi socialnih iger. Na tem mestu pa se 

vzpostavljanje sproščenega in zaupljivega odnosa z učenci nobeni ni zdel naporen del procesa. 

Tudi iz opazovanja in razgovorov sem razbrala, da jih kvaliteta odnosov čustveno ni 

obremenjevala, so pa pričakovale recept za vzpostavljanje ustreznega odnosa s tretješolci, da bi 

se lažje osredotočile na vadbo poštevanke. Kvalitete odnosa in pristopa k učencem niso 

neposredno povezovale z napori pri motiviranju le-teh.  

Odnos prostovoljk do dela obveznosti, ki se je nanašal na sprotno vrednotenje (vodenje 

dnevniških zapisov) in redno izpolnjevanje obveznosti (pravočasna, redna udeležba), je bil 

različen. Od odgovornega prevzemanja obveznosti do zadovoljevanja formalno postavljenih 

zahtev. Možni vzroki za to tičijo v motivih in pričakovanjih prostovoljk, njihovi osebnostni 

strukturi, zmožnostih opazovanja, reflektiranja in ubesedovanja notranjega doživljanja. Ne gre 

pričakovati enakega nivoja izvajanja od vseh prostovoljcev. Moramo pa zagotoviti pravičen 

sistem, v katerem so vsi enakopravni in lahko izražajo svojo osebnost, ker bodo sicer 

samouresničevanje začeli iskati drugače ali drugje. S primernim pristopom, potrpežljivostjo in 

z nekaj pedagoškega znanja lahko ustvarimo zdravo jedro prostovoljcev (Blazinšek, Oblak, 

Jamšek, Gornik, Kronegger in Pinosa, 2010). 

Raziskava se ni specifično osredotočala na preizkušanje uporabnosti didaktičnih pripomočkov 

in strategije urjenja poštevanke. Osrednje sredstvo za utrjevanje so bile sodelovalne karte, na 

razpolago pa je bilo precej drugih zanimivih didaktičnih iger in pripomočkov, med katerimi so 

lahko izbirali tako prostovoljke kot učenci tretjih razredov. Raba strategije utrjevanja 

poštevanke se enkrat omenja v odgovorih na to in prejšnje vprašanje – torej v smislu premajhne 

usposobljenosti za njeno rabo in v smislu zahtevnosti uporabe v praksi. Prostovoljke so bile 

deležne enotnega usposabljanja in imele možnost sprotnega učenja. Med opazovanjem nisem 

zaznala pomembnih odstopanj od predvidene strategije. Iz razgovorov pa sem razbrala, da se je 
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celo dvema prostovoljkama uporaba sodelovalnih kart zdela zapletena, tako da si nikakor nista 

mogli zanesljivo zapomniti korakov strategije.  

Zavedati se je treba, da prostovoljci delajo tudi napake. Napake in njihovo odpravljanje naj bo 

del učenja. Mentorjeva naloga je, da prepozna zmožnosti in ovire vsakega prostovoljca ter ga 

usmerja na način, da se bo znašel in izkazal, da bo z občutkom varnosti raziskal svoje potenciale 

in omejitve. V primeru ovir in občutkov neuspeha mora prostovoljec doživeti pozitivno 

podporo mentorja, skupno iskanje rešitev, drugačnih poti. Če je mentor z njim v pristnem stiku, 

gre za dragoceno izkustveno učenje, ki okrepi omajano samozavest in motivacijo (Gladek, 

2015). 

Peto vprašanje se je nanašalo na učinke prostovoljstva. Prostovoljke so lahko izbrale več trditev, 

ki so opisale lastne koristi sodelovanja v projektu.  

UČINKI NA PROSTOVOLJKE  f 

Pridobila sem nova znanja. 5 

Naučila sem se prevzemati odgovornost za izpolnjevanje svojih obveznosti. 4 

Počutim se koristna. 4 

Naučila sem se ceniti učence z učnimi težavami. 3 

Navdušila sem se za prostovoljsko delo. 3 

Veliko sem se naučila o sebi. 2 

Pridobila sem nove socialne in komunikacijske veščine. 2 

Drugo …… ena izkušnja več 1 

Navadila sem se na medsebojno sodelovanje in skupno reševanje problemov. 0 
 

Razpredelnica 6: Samovrednotenje učinkov projekta na izvajalke učne pomoči 
 

Polovica prostovoljk je kot pomembno pridobitev zase poudarila nova znanja, kar je običajno 

v raziskavah eden najpogostejših odgovorov (Mikuš Kos, 2002b) in se v našem primeru 

navezuje tudi na pričakovanja oziroma vstopne motive. Štiri so se s pomočjo projekta naučile 

prevzemati odgovornost za izpolnjevanje svojih obveznosti. Štirim je veliko pomenil občutek, 

da so koristne. Tri so razvile pozitivna stališča do učencev z UT (iz razgovorov: bolj jih cenim; 

ne mislim več, da so leni; občudujem njihov trud). Enako število jih je pri tem vprašanju izrazilo 

navdušenje nad prostovoljstvom in bi z njim nadaljevale. Dvema se je zdelo pomembno, da sta 

se naučili tudi nekaj o sebi (osebnostna rast in razvoj), prav tako dve sta ocenili kot pomembno 

pridobitev nove socialne in komunikacijske veščine. Eni prostovoljki se je zdelo vredno posebej 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                  Edita Koren, diplomsko delo 
 

101 
 

poudariti, da je pridobila še eno izkušnjo v svojem življenju. Glede na rezultate nobena po 

njihovem mnenju ni pridobila na veščinah timskega dela, pomembnih v inkluzivnem 

izobraževanju in kasnejšem poklicnem delu, pa tudi v prostovoljstvu. 

Prostovoljstvo in nudenje učne pomoči se je deklet dotaknilo na več nivojih. Vplivalo je na 

njihov intelektualni razvoj (nova znanja in veščine, ki jih bodo lahko uporabile pri 

izobraževanju in obravnavi življenjskih problemov; napredek v miselnih sposobnostih analize, 

refleksije, reševanja problemov, ustvarjalnosti in fleksibilnosti; zanimanje za specifična znanja 

itd.), na socialne kompetence (prosocialne izkušnje in razvijanje socialnega čuta, cenjenje 

različnosti in socialna odprtost, spremembe v stališčih in vrednotah, večja potrpežljivost, 

empatija, učinkovitejše vzpostavljanje in ohranjanje stikov itd.) in na osebnostno rast ter zorenje 

(občutek kompetentnosti in osebne vrednosti, razvoj novih interesov in identitet, prevzemanje 

odgovornosti in moralni razvoj, manj obrambno in bolj kritično zaznavanje svojega ravnanja, 

samostojno odločanje itd.) (Mikuš Kos, 1998c in 2002c; Blazinšek, Oblak, Jamšek, Gornik, 

Kronegger in Pinosa, 2010). 

Prostovoljno delo v prvi vrsti zadovoljuje osebne potrebe, ki so podlaga delovanja, poleg tega 

pa predstavlja neformalno učenje preko lastne življenjske izkušnje. Udeleženec dobi občutek, 

da dela nekaj koristnega in dobrega za druge ter obenem razvija pomembne vseživljenjske 

kompetence. Njegovo razumevanje sočloveka, samega sebe in življenja se spremeni. Mlad 

človek se na osnovi prostovoljstva morda lažje odloči za svojo poklicno pot (Vodeb Bonač, 

1992; Gladek, 2015). 

Pri naslednjem, šestem vprašanju so prostovoljke morale oceniti, kaj so po njihovih opažanjih 

in predvidevanjih pridobili v projektu tretješolci. Posebej so ocenile učinke na področju 

šolskega znanja, spretnosti ter navad in posebej na področju psihosocialnega razvoja. Izbrale 

so lahko več odgovorov.  

UČINKI NA TRETJEŠOLCE f 

PODROČJE ŠOLSKIH ZNANJ, SPRETNOSTI IN NAVAD: 

bolje obvlada poštevanko 10 

navadil/a se je na redno ponavljanje in utrjevanje snovi 6 

če zmnožka ne prikliče, si učinkovito pomaga s pripomočki in oporami za množenje 1 

drugo … 0 

PODROČJE PSIHOSOCIALNEGA RAZVOJA: 

lažje ga/jo je motivirati za učenje 7 
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pri delu je bolj zbran/a in umirjen/a 4 

morebitni neuspeh ga/je ne obremenjuje več tako kot prej  4 

zaupa mi svoje občutke, skrbi in težave 2 

bolj se zaveda svojih močnih področij in primanjkljajev 2 

več se druži in pogovarja z drugimi učenci iz skupine 0 

drugo … 0 
 

Razpredelnica 7: Ocena prostovoljk o učinkih medvrstniške učne pomoči na tretješolce 
 

Pri spremljanju učinkov MUP so bile prostovoljke glede na podatke iz dnevniških zapisov in 

razgovore na mentorskih srečanjih različno učinkovite. V evalvacijskem vprašalniku so na tem 

mestu vse izpostavile, da učenci bolje obvladajo poštevanko. To je pokazal tudi test za 

ocenjevanje avtomatizacije poštevanke. Šest deklet je ocenilo, da so z vključitvijo v projekt 

učenci pridobili učne navade – redno ponavljanje in utrjevanje je postalo rutina. Ena 

prostovoljka je opazila, da si znajo bolje pomagati s pripomočki in oporami pri računih, katerih 

rezultatov niso zmožni priklicati iz spomina. 

Na področju psihosocialnih učinkov je sedem prostovoljk ugotovilo, da je učence vse lažje 

motivirati za učenje. To je bil glede na četrto vprašanje najtežji izvedbeni element srečanj. Po 

mnenju štirih deklet so se učenci ob koncu projekta manj obremenjevali z učnim neuspehom 

kot prej. Enako število prostovoljk je opazilo njihovo večjo zbranost in umirjenost. Dve sta 

izrazili prepričanje, da se tretješolci na podlagi projekta bolj zavedajo svojih močnih in šibkih 

področij. To razumem tudi kot posledico stalne povratne informacije in refleksije po zaključku 

vsakega urjenja. Dve prostovoljki sta zaznali napredek v odnosih – da jima učenci bolj zaupajo 

svoje občutke, skrbi in težave.  

Sousa (2008, v Kavkler, 2011b) zelo poudarja vpliv čustvenih dejavnikov na učno uspešnost 

učencev z UT. Zaradi dlje časa trajajočih negativnih izkušenj pri pouku matematike se pri njih 

razvijejo nizka samopodoba, negativna stališča in strah pred neuspehi. Strah vpliva na delovno 

pomnjenje, kar ovira tudi priklic aritmetičnih dejstev. Sousa (2008, v Kavkler, 2011b: 134) 

pravi takole: »Spomin na neuspeh moramo nadomestiti s spominom na možnost doseganja 

uspeha.« 

Prostovoljke so učencem na formalni ravni nudile učno pomoč, na neformalni ravni pa 

prijateljstvo, podporo, spodbudo, na kar so se z napredovanjem v avtomatizaciji poštevanke 

vedno bolje odzivali in začeli prevzemati del odgovornosti za svoje učenje. Med mladimi 
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prostovoljkami in tretješolci je obstajala starostna, razvojna, socialna, izkustvena in interesna 

bližina. Učenci jih niso doživljali kot predstavnice učiteljev, ampak kot neogrožujoče 

pomočnice, od katerih lažje sprejmeš popravek, nasvet. Pomagale so jim zmanjšati občutke 

ogroženosti pri soočanju s poštevanko. Obenem so jim s strategijo utrjevanja poštevanke na 

zanimiv način nudile motivacijsko, čustveno in socialno podporo (nisem prepuščen samemu 

sebi, nekdo me razume, napake so dopuščene, zmorem) (Mikuš Kos in Pogačnik, 2002a). 

Na sedmo vprašanje, zakaj so vztrajale do zaključka projekta, so prostovoljke odgovarjale 

takole: 

MOTIVI ZA VZTRAJANJE PROSTOVOLJK f 

Ker sem stalno pridobivala nova spoznanja, ki jih bom lahko uporabila v prihodnje. 3 

Pri delu z učenci sem uživala. 2 

Zaradi stalne osebne podpore mentorice. 2 

Zaradi ponujenih nagrad in potrdila. 2 

Zaradi možnosti soodločanja o izvajanju prostovoljnega dela. 1 

Ker sem se naučila veliko novega o sebi. 0 

Zaradi občutka odgovornosti do začetega dela. 0 

Zaradi možnosti druženja in prijetnega preživljanja prostega časa.  0 

Drugo … 0 
 

Razpredelnica 8: Motivi prostovoljk za vztrajanje v projektu 
 

Iz Razpredelnice 8 je razvidno, da je trem prostovoljkam vse do konca največ pomenila 

možnost pridobivanja novih, uporabnih spoznanj. Dvema je največjo spodbudo predstavljalo 

delo z učenci, pri katerem sta uživali. Dve sta izpostavili nagrade in potrdila – sklepam lahko, 

da gre za prostovoljki, pri katerima je bil to tudi najmočnejši vstopni motiv (reference za 

nadaljnje izobraževanje). Dve sta vztrajali zaradi vzvodov zunanje motivacije, to je zaradi 

podpore mentorice. Eni prostovoljki je največ pomenila možnost soodločanja o izvajanju 

prostovoljskega dela. Na splošno velja (Mikuš Kos, 2002b), da so med najpomembnejšimi 

motivacijskimi dejavniki za vztrajanje dobri odnosi na vseh ravneh (med prostovoljci in 

prejemniki njihove pomoči, znotraj skupine prostovoljcev in z mentorjem) ter možnost 

vplivanja na lastno delo. Kot pravita A. Mikuš Kos in D. Pogačnik (2002a: 107): »Tudi, ko gre 

za strukturirane metode pomoči, ki sodijo v okvir specialno-pedagoške metode pomoči otrokom 

s specifičnimi učnimi težavami, prostovoljce vzpodbudimo, da vnašajo svoje zamisli v delo z 

otrokom.« Tako ohranjamo njihovo notranjo motivacijo.  
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Pri delu s prostovoljci se srečamo z notranjo in zunanjo motivacijo. Brez prve si tega dela ne 

gre predstavljati, brez kakršnekoli zunanje spodbude pa je težko pričakovati od prostovoljcev 

kakovostno, predano in daljše sodelovanje (Gladek, 2015). Zagotovo so motivi enih močnejši, 

motivi drugih šibkejši, zato tudi vztrajajo različno dolgo in so njihovi prispevki različni. Nekaj 

osipa na ta račun ne pomeni, da mentor ne dela kakovostno. Motivacija se spreminja tudi z 

izkušnjami in osebnostno rastjo. Bolj kot mentor prepoznava resnične potrebe pri otrocih in 

mladostnikih, uspešneje jih lahko nagovori za delo in bolje jih lahko spremlja ter spodbuja v 

razvoju na tem področju (Blazinšek, Oblak, Jamšek, Gornik, Kronegger in Pinosa, 2010; 

Gladek, 2015). Priporoča se (Gladek, 2015), da pri vsakem negujemo široko paleto njegovih 

motivov, saj je en sam, čeprav plemenit, lahko problematičen. Zato ne velja raziskati le 

prostovoljčevih vrednot, socialno najbolj zaželenih motivov, ki spadajo na področje dajanja, 

ampak tudi, kaj ga dejansko veseli in zanima – področje prejemanja. Ni vedno prijetno priznati 

bolj sebičnih motivov, so pa dejansko ti izkupiček prejetega v prostovoljstvu. Mentor mora 

poskrbeti za ravnovesje motivov dajanja in prejemanja pri posameznikih in biti pozoren 

predvsem na način zadovoljevanja potrebe po moči, da ne bi prihajalo do izkoriščanja 

prostovoljstva v namene doseganja občutka premoči v odnosu do uporabnikov. To ni le v 

nasprotju z etičnim kodeksom prostovoljstva, marveč daje napačno sporočilo obema 

vpletenima in kvari njun osebnostni razvoj (Gladek, 2015). 

Treba pa je upoštevati tudi to, da je prostovoljstvo kljub vsemu stvar svobodne izbire 

posameznika. Če postane za šolarje obvezno, kot je npr. sodelovanje v širših akcijah, ne gre za 

prostovoljstvo in ne prispeva k pozitivnemu odnosu do te dejavnosti (Gladek, 2015). 

Na predzadnje vprašanje, ali so zadovoljne z izvedenim programom dela, so odgovorile: 

ZADOVOLJSTVO Z IZVEDENIM PROGRAMOM DELA 

DA NE DELNO 

10 0 0 
 

Razpredelnica 9: Stopnja zadovoljstva prostovoljk z izvedenim programom dela 
 

Razveseljujoče je, da so bile čisto vse prostovoljke v splošnem zadovoljne z izvedenim 

programom dela, ki je v manjšem delu nastal z njihovim aktivnim sodelovanjem v okviru 

usposabljanja in ki so ga v izvajanju lahko fleksibilno prilagajale aktualnim potrebam vpletenih. 

Ovire, s katerimi so se srečevale pri izvajanju projekta, so se ob koncu vsem dekletom zazdele 

manjše in manj pomembne od splošnega zadovoljstva.  
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Prostovoljci naj bi čim bolj sodelovali v celotnem procesu organiziranega prostovoljstva – od 

idejne zasnove projekta in načrtovanja preko izvedbe do končnega vrednotenja. Le tako se s 

projektom močno poistovetijo. Doprinesejo predvsem svoje potrebe, pričakovanja, cilje in 

sveže ideje. Zato mora biti mentor odprt za njihovo vključevanje. To od njega zahteva več 

napora, pridobi pa zanesljivejše in notranje motivirane sodelavce. Nezadostno motiviran 

prostovoljec je namreč brezbrižen prostovoljec. In prostovoljec z nezadovoljeno motivacijo je 

nezadovoljen prostovoljec. Prostovoljci morajo od vsega začetka čutiti, da je njihov prispevek 

pomemben, kar se odraža na njihovem zadovoljstvu in zadovoljstvu vseh sodelujočih (Jamšek 

in Kronegger, 2006; Pšeničnik, 2008; Blazinšek, Oblak, Jamšek, Gornik, Kronegger in Pinosa, 

2010). V prostovoljstvu namreč velja: »Dobre izkušnje mladih prostovoljcev so najboljša 

promocija prostovoljstva.« (Gladek, 2015: 66). 

Zadnje, deveto vprašanje se je nanašalo na interes za nadaljnje prostovoljsko udejstvovanje. 

Odgovori so bili naslednji:  

INTERES ZA PROSTOVOLJSTVO 

DA NE NISEM SE ŠE ODLOČILA 

7 0 3 
 

Razpredelnica 10: Interes prostovoljk za prostovoljstvo v prihodnosti 
 

Sedem učenk se je očitno navdušilo nad prostovoljstvom, ponotranjile so ga kot vrednoto in bi 

v bodoče še nadaljevale s tovrstnim delovanjem. Tri se niso znale odločiti. 

Če se novi prostovoljec prvič preizkusi v delu, ki ga pritegne, čeprav zanj nima vseh potrebnih 

znanj, veščin in osebnostnih lastnosti, ne tvegamo veliko. Spotoma v varnem okolju odkriva 

lastne moči in omejitve. Da bi si zagotovili njegovo sodelovanje, potrebuje zaupljiv in 

demokratičen pristop. Običajna sredstva institucionalne prisile ga ne omejujejo – dela, dokler 

doživlja koristi zase, dokler se skozi čas in okoliščine ne spremenijo njegove potrebe (Mikuš 

Kos, 2002b; Gladek, 2015). Izkušnjo mu moramo na koncu pomagati ustrezno ovrednotiti, 

kajti: »Vrednotenje prostovoljskega dela in pridobljenih znanj, izkušenj in veščin je podlaga za 

odločanje o nadaljnjem sodelovanju. Če mentor in prostovoljec ugotovita, da je sodelovanje 

potekalo v obojestransko zadovoljstvo, pri čemer seveda mentor upošteva tudi odzive 

uporabnikov, se odločita za nadaljnje sodelovanje, seveda če je to v skupnem interesu.« 

(Gladek, 2015: 65).  
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6.2.2 Tretješolci  
 

Evalvacijski anketni vprašalnik je rešilo 14 učencev tretjih razredov, od tega 9 dečkov in 5 

deklic.  

Pri prvem vprašanju me je zanimalo, ali so bili motivirani za prihajanje na srečanja učne pomoči 

s prostovoljkami. 

MOTIVACIJA UČENCEV ZA SODELOVANJE 

DA NE VČASIH 

11 0 3 
 

Razpredelnica 11: Motivacija učencev za sodelovanje v projektu  
 

Od štirinajstih učencev jih je enajst rado redno prihajalo na ure MUP, trije pa zgolj včasih. 

Razloge za to bi lahko iskali v objektivnih organizacijskih pogojih (čas in pogostost – predura, 

dvakrat tedensko), pri njih samih in v njihovem domačem okolju (pomanjkanje storilnostne 

motivacije in spodbud iz domačega okolja, prenizka pričakovanja, napačne atribucije, 

izogibanje neuspehom, pomanjkanje učnih navad) (Božič, 2002) ter pri prostovoljkah 

(komunikacijski pristop, osebnostna neusklajenost, spodbujanje in motiviranje). 

Iz evidence prisotnosti in dnevniških zapisov je razvidno, da sta iz subjektivnih razlogov 

največkrat izostajali zgolj dve deklici, fantje so manjkali predvsem zaradi bolezni in dejavnosti 

šole. Učenci so učno pomoč po eni strani jemali kot dodatno obveznost, po drugi strani pa so 

že na vratih radovedno spraševali, kaj se bo delalo, ali iznašali svoja pričakovanja. To je bilo 

pomembno za učinkovitost projekta, kajti: »Prostovoljstvo je zelo dobrodošel način pomoči, ki 

pa ne more delovati, če pri uporabniku ni interesa za sodelovanje. Taki primeri so za mentorja 

resničen izziv.« (Gladek, 2015: 50). 

Med izvajanjem učne pomoči je mentor dolžan redno preverjati zadovoljstvo vključenih – gre 

za običajen del spremljanja prostovoljcev in odkrivanja potreb po dodatni motivaciji učencev, 

ki so pomoči deležni (Gladek, 2015). Vsak mentor se trudi motivirati prostovoljce za vztrajanje 

pri nudenju učne pomoči, učence, ki so te pomoči deležni, a jo iz osebnih razlogov zavračajo, 

pa spodbuditi k prevzemanju svojega deleža odgovornosti za lastni učni uspeh. Veliko vlogo 

pri tem imajo tudi starši in učitelji s svojimi stališči ter vrednotami. 
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Drugo vprašanje se je nanašalo na doživljanje odnosa s prostovoljkami s strani tretješolcev.  

OCENA PRISTOPA PROSTOVOLJK f 

velikokrat so me pohvalile 11 

če česa nisem znal, so rade pomagale 10 

bile so prijazne in potrpežljive 6 

rade so mi prisluhnile in se pogovarjale 5 

upoštevale so moje želje in predloge 0 

drugo … 0 
 

Razpredelnica 12: Kako so učenci doživljali pristop prostovoljk 
 

Enajstkrat so učenci odgovorili, da so jih prostovoljke velikokrat pohvalile, kar dokazuje, da so 

jih skušale motivirati, jim nudile povratne informacije o njihovih dosežkih in potencialih, da bi 

lažje premagali strah pred neuspehi, uvideli napredek ob vloženem trudu in razvili pozitivno 

učno samopodobo. Montague (1997, v Kavkler, 2011) med učinkovitimi tehnikami spodbujanja 

učencev z UT pri aritmetiki navaja uporabo splošnih pozitivnih izjav o napredku in trudu (npr. 

zelo si napredoval pri poštevanki števila 8, poskusiva si zapomniti še dva manjkajoča zmnožka). 

Tako jih samoojačamo za doseganje ciljev in jim sporočimo, da njihov dosedanji neuspeh ni 

rezultat znižanih sposobnosti, ampak posledica pomanjkanja truda. Poudarjanje učenčevih 

uspehov, izražanje pohval pred sošolci, učitelji, mentorjem in pred starši je pomemben dejavnik 

opolnomočenja učencev. Poskrbeti je treba, da se vsako učenje zaključi z uspehom, in ga z 

učenci ovrednotiti (si zadovoljen, ker si znal; kako se počutiš ob uspehu; kaj je bilo potrebno, 

da si uspel) (Pšeničnik, 2008; Gladek, 2015). 

Deset učencev se je počutilo deležnih pomoči v trenutkih, ko česa niso znali. MUP ena na ena 

jim je omogočala takojšnje povratne informacije in pomoč pri pridobivanju znanja v 

neogrožujočem socialnem odnosu (Košak Babuder, 2011). 

Šest tretješolcev sta prevzeli prijaznost in potrpežljivost prostovoljk, petim pa je veliko 

pomenilo, da so se dekleta z njimi pogovarjala in jim prisluhnila, kar potrjuje pomen in učinke 

odnosne komponente učne pomoči: »Osnovna prvina prostovoljčeve pomoči otroku je odnos. 

Odnos je nekakšen katalizator, ki omogoča aktiviranje, sprošča energijo, spodbuja motivacijo 

za reševanje problemov in za koriščenje pomoči. Pogoj za razvoj takega odnosa so predvsem 

lastnosti pomočnika – sposobnost empatije, toplina, sprejemanje drugega, skrb za drugega, 

spontanost, razumevanje … Odnos se vgradi v sveženj pomoči, v kateri najdejo svoje mesto 
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praktična pomoč, intelektualna pomoč, čustvena in psihosocialna pomoč … (Mikuš Kos in 

Pogačnik, 2002a: 96–97) … Ena vsebin odnosa je zaupanje, ki omogoča otroku, da se pritoži 

in da potoži prostovoljcu o svojih težavah …« (Mikuš Kos, Pogačnik in Kos, 2002: 172). 

Vsi učenci so delili mnenje, da njihovi predlogi in želje niso bili upoštevani. Čeprav je iz 

razgovorov in analize dnevniških zapisov razvidno, da so pogosto imeli možnost sami izbirati 

pripomočke (razen sodelovalnih kart, ki pa jih prostovoljke tudi niso uporabljale pri čisto vsaki 

izvedbi učne pomoči). Po pričevanju obojih bi se velikokrat raje samo pogovarjali ali igrali, kar 

so jim prostovoljke omogočale po lastni presoji. Premalo sem jih spodbujala, da načrtujejo 

skupaj z učenci – da skupaj postavljajo učne cilje posameznih ur učne pomoči. Načelo 

udeleženosti učenca, spodbujanja notranje motivacije in samodoločenosti kot eno temeljnih 

načel pomoči učencem z UT med drugim pravi: »Sprejemanje in podpiranje učenčevih lastnih 

pobud (učenčeve samoiniciativnosti) ter omogočanje izbire pri njemu poveča občutek 

angažiranosti in odgovornosti tako pri samem pouku kot pri oblikah pomoči. Tako se 

premagujeta nemara največji oviri v procesu učenja in napredovanja, ki jo predstavljata 

učenčeva pasivnost in pripisovanje odgovornosti dejavnikom zunaj sebe.« (Magajna, Kavkler, 

Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008c: 31).  

Učenci so pri tretjem vprašanju ocenili didaktične pripomočke oziroma družabne igre za 

utrjevanje poštevanke. Izbrali so lahko več opisov. 

OCENA DRUŽABNIH IGER IN DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV 

zanimivo najboljše so 

skupinske vaje 

preveč se je 

ponavljalo 

težko raje rešujem 

račune na 

učnih listih 

drugo … 

12 9 3 0 0 0 
 

Razpredelnica 13: Ocena didaktičnih pripomočkov in družabnih iger s strani tretješolcev 
 

Večina, to je dvanajst učencev, je ocenila, da so bile ponujene družabne igre in didaktični 

pripomočki zanimivi. V fazi priprave sem se potrudila, da je bil učni material barvit, raznolik, 

vizualno privlačen, obenem pa enostaven za uporabo. Zanimivi didaktični materiali, ki delujejo 

motivacijsko, namreč prispevajo k hitrejši in učinkovitejši avtomatizaciji poštevanke. Razbijejo 

monotonijo, igra z njimi spodbuja interes za učenje, poštevanka postane smiselna in se hitreje 

ponotranji (Farič, 2015). 
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Devet učencev je uživalo v skupinski vadbi (vključno z uporabo sodelovalnih kart v paru), ki 

je po poročanju prostovoljk v njih zbujala zdravo mero tekmovalnosti. Po drugi strani pa sem 

v dnevniških zapisih občasno zasledila, da posamezen učenec nerad sodeluje z drugimi, raje se 

uči samo s svojo prostovoljko. Po navadi so to učenci, ki imajo slabo učno in socialno 

samopodobo ali so celo razvili matematično anksioznost, taki, ki ne zaupajo v svoje sposobnosti 

in pričakujejo neuspeh, imajo neustrezne atribucije, pomanjkljive socialne veščine in jim 

bližina ene osebe daje večji občutek varnosti (Božič, 2002). Bojijo se, da bodo v tekmovalno 

naravnanem učnem okolju naredili še več napak, zaradi katerih se bodo doživljali še manj 

uspešne od vrstnikov (Jereb, 2011c). Strokovnjaki pa ugotavljajo, da se pri aktivnih oblikah 

učenja v skupini z vrstniki izboljšajo učni dosežki vseh, poleg tega se spodbujata razvoj 

samozaupanja za enakovredno sodelovanje v skupini in razvoj socialnih ter komunikacijskih 

spretnosti (Jereb, 2011b; http://www.readingrockets.org). 

Trije učenci so bili mnenja, da je bila vadba preveč monotona, da so se vaje preveč ponavljale. 

Ta del ni bil povsem pod nadzorom prostovoljk, ker so bile sodelovalne karte vnaprej izbrane 

za osrednji didaktični pripomoček, se je pa ponujal po mojem mnenju zadovoljiv izbor drugih. 

Nekateri po evidenci iz dnevniških zapisov sploh niso bili uporabljani, čeprav sem prostovoljke 

spodbujala k pestrim načinom vadbe. Nobenemu učencu pa se vaje in didaktični pripomočki 

niso zdeli težki in nobeden ne bi raje reševal dolgih seznamov računov na učnih listih. Privlačne 

vaje in predvsem zanimive družabne igre predstavljajo zabavno pot k avtomatizaciji 

poštevanke, do katere se pride samo z vztrajno in redno vadbo. Pripomočki so omogočali tudi 

prilagajanje nivoja zahtevnosti. Prostovoljke so ob mojem usmerjanju učencem skušale 

ustvariti pogoje, ki so biti visoko motivacijski in so jih spodbujali k učnemu napredku, ki se je 

sčasoma pokazal prav pri vsakem, čeprav ne v enakem obsegu in ne enako hitro.  

Na četrto vprašanje, kaj so najraje počeli s prostovoljkami, so učenci odgovorili takole: 

NAJLJUBŠI DEL UČNE URE 

družabne igre urjenje poštevanke pogovor 

8 5 1 
 

Razpredelnica 14: Najljubši del učne ure s strani učencev 
 

Osem učencev je najbolj uživalo v delu srečanja, namenjenemu sproščanju, povezovanju, 

zbliževanju in medsebojnemu spoznavanju s prostovoljkami. To spet potrjuje, kako pomembna 
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je socialna/odnosna komponenta pomoči in koliko jim je pomenil prijateljski odnos s 

prostovoljkami. 

Pet učencev je s prostovoljkami najraje utrjevalo poštevanko. Predvidevam, da so to učenci, ki 

so najhitreje napredovali v količini usvojenih aritmetičnih dejstev. Opazen uspeh namreč 

poveča notranjo motivacijo in interes za učenje, poviša nivo aspiracije, na podlagi 

spremenjenega lokusa kontrole vodi v prevzemanje dela odgovornosti za učne dosežke in 

dolgoročno v boljšo učno samopodobo (Magajna, 2012/2013). 

Eden od učencev se je s prostovoljko najraje pogovarjal. Ta v prvi vrsti izkazuje potrebo po 

osebni pomoči. Učenci z UT se namreč pogosto srečujejo s spremljajočimi psihosocialnimi 

stiskami. J. Božič (2002) pojasnjuje, da se pojavljajo specifične težave v skoraj vseh kategorijah 

njihovih socialnih zmožnosti, kot so čustveno odzivanje, samopodoba, atribucije in socialne 

veščine. Dodaja, da na povezavo med UT in razvojem čustvenih ter vedenjskih motenj v veliki 

meri vplivajo ravnanja staršev, celotna šolska klima, razumevanje učenčevih težav, učiteljeve 

zahteve ter strategije pomoči v šolskem okolju. Med slednje spada tudi MUP, ki tako lahko 

postane pomemben varovalni dejavnik razvoja. 

Predzadnje, peto vprašanje je učence spraševalo po zadovoljstvu z učnim napredkom v 

avtomatizaciji poštevanke.  

ZADOVOLJSTVO Z UČNIM NAPREDKOM 

DA DELNO NE 

11 3 0 
 

Razpredelnica 15: Stopnja osebnega zadovoljstva z napredkom pri avtomatizaciji poštevanke 
 

Enajst otrok je bilo ob zaključku projekta zadovoljnih z učnim napredkom, trije le delno.  

Učenci z UT prilagajajo svoje učne cilje glede na izražena pričakovanja njim pomembnega 

okolja. Zelo so pomembna tako pričakovanja kot atribucije – čemu učenec sam pripisuje razloge 

za svoje učne dosežke, tako uspehe kot neuspehe. Na podlagi mnenja o tem, kaj zmore in česa 

ne, izbira cilje. Samoučinkovitost se pridobi z izkušnjami, atribucije pa s povratnimi 

informacijami iz okolja in z opazovanjem modelov. Skladnost učenčevih dosežkov s 

pričakovanji samega sebe, družine in učiteljev pomembno vpliva na njegovo vedenje, 

motivacijo in zadovoljstvo z dosežki (Magajna, 1995; Božič, 2002). Po besedah razredničark 

so se pri učencih občasno pozanimale o poteku učne pomoči, niso pa prednje postavljale 
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nerealnih pričakovanj. Zanimivo bi bilo pridobiti podatke o pričakovanjih in zadovoljstvu 

staršev. 

Na koncu me je zanimalo, ali bi bili učenci pripravljeni sprejeti tovrstno obliko učne pomoči 

tudi v prihodnje.  

MOTIVACIJA ZA NADALJNJO UČNO POMOČ 

DA NE 

13 1 
 

Razpredelnica 16: Interes tretješolcev za nadaljnjo učno pomoč s strani prostovoljcev 
 

Trinajst učencev je izrazilo interes za nadaljnjo učno pomoč s strani prostovoljcev iz višjih 

razredov. En tretješolec se ne bi več odločil za to. Zanimivo bi bilo vprašati, zakaj ne. 

Enako kot pri prostovoljcih notranja motivacija učencev, ki so deležni učne pomoči, izvira iz 

posameznikovih potreb. Medvrstniška pomoč je lahko že dovolj za premostitev manj izrazitih, 

prehodnih učnih težav, vedno pa ne zadovolji potreb. Morda bi učenec prvenstveno potreboval 

osebno pomoč ali intenzivno učno pomoč odraslega. Vsak mentor naj bi znal oceniti potrebe 

uporabnika in ga povezati s prostovoljcem, ki mu lahko optimalno pomaga (Gladek, 2015). 

 

6.2.3 Učiteljice  
 

Evalvacijski anketni vprašalnik so reševale tri razredničarke tretjih razredov.  

Najprej so odgovorile na vprašanje, kako pogosto so s prostovoljkami izmenjevale informacije 

o poteku dela ali jim pomagale z napotki za obravnavo njihovih učencev. Navedle so tudi 

razloge za to. 

SODELOVANJE RAZREDNIČARK IN PROSTOVOLJK 

NIKOLI OBČASNO POGOSTO REDNO 

0 2 1 0 

RAZLOGI 

 

/ 

organizacijsko težko 

izvedljivo; 

ideje za delo pri 

dopolnilnem pouku in 

pri urah MAT 

 

/ 
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nisem poznala vseh 

prostovoljk 
 

Razpredelnica 17: Pogostost sodelovanja razredničark s prostovoljkami in razlogi za to 
 

Ena razredničarka je bila v pogostem stiku s prostovoljkami, kar je po njenih besedah prinašalo 

obojestransko korist, saj je dobila ideje za delo pri dopolnilnem pouku in pri urah matematike. 

Dve sta s prostovoljkami izmenjevali informacije zgolj občasno. Po besedah ene od njiju se je 

pomoč izvajala v jutranjih urah, pred poukom, ko je bilo težko vzpostaviti stik s prostovoljkami, 

same pa so redko prišle z informacijami do nje. Druga se je po daljši odsotnosti vrnila na 

delovno mesto med izvajanjem projekta in po njenih besedah ni poznala vseh prostovoljk. 

Krivdo za pomanjkanje komunikacije med njo in prostovoljkami moram v veliki meri prevzeti 

nase, ker sem kot mentorica spregledala dejstvo, da ni bila prisotna na uvodnem srečanju s 

prostovoljkami. 

Pri vsaki obliki dela z učenci izven pouka je treba stalno sodelovati z razredničarkami, ki že 

pred začetkom izvajanja dela posredujejo informacije o posebnih vzgojno-izobraževalnih 

potrebah in močnih področjih učencev, sproti pa poročajo o opaženem napredku v razredu. 

Sodelovanje je treba vnaprej načrtovati. Kot se je pokazalo v našem primeru, brez načrtovanega 

in vodenega srečanja do njega pogosto sploh ne pride. Prostovoljno delo učencev na lastni šoli 

in njihovo vodenje s strani pedagoškega delavca iste šole ima določene prednosti pred delom 

zunanjih sodelavcev: prostovoljci, učitelji in mentor se nahajajo pod isto streho, kar jim 

omogoča lažje kontaktiranje in pogostejše srečevanje (Gladek, 2015). Mentor lažje opravlja 

svoje organizacijske, izobraževalne, podporne in vodstvene naloge (Žorga, 2002b).  

Pri drugem vprašanju za učiteljice me je zanimalo, katere psihosocialne spremembe, ki bi jih 

lahko povezale z vključenostjo v projekt MUP, so opazile pri učencih. Izbrale so lahko več 

učinkov/posledic. 

PSIHOSOCIALNI UČINKI NA TRETJEŠOLCE f 

Bolj zaupajo v svoje sposobnosti in znanje. 2 

Včasih samoiniciativno pomagajo sošolcem pri računih poštevanke. 2 

Lažje jih je motivirati za učenje. 1 

Večkrat so dobre volje in nasmejani. 1 

Postali so bolj odprti in družabni. 1 

Morebitni neuspehi jih ne obremenjujejo v tolikšni meri kot doslej. 1 
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Drugo … 0 
 

Razpredelnica 18: Psihosocialni učinki na učencih, ki bi po mnenju učiteljic lahko bili posledica 
medvrstniške učne pomoči 
 

Razveseljivo je, da so tako razredničarke kot prostovoljke in tudi sami učenci zaznali pozitivne 

psihosocialne učinke MUP. Dve učiteljici sta opazili, da so v projekt vključeni učenci 

posledično bolj zaupali v svoje sposobnosti in znanje. To vodi do naslednjega opažanja dveh 

učiteljic, da so začeli samoiniciativno pomagati sošolcem pri računih poštevanke, česar prej 

niso počeli. Zgolj ena je ocenila, da jih je lažje motivirati za učenje v razredu. Iz razgovorov 

sem razbrala, da učiteljice smatrajo svojo poučevalno prakso kot visoko motivirajočo za vse 

otroke. Kot pravi M. Kavkler (2007), se je treba zavedati kompleksnosti vzgojno-

izobraževalnih potreb učencev z UT pri matematiki in jim omogočiti učenje na njim prilagojen 

način, drugačen od načina vrstnikov. Dobra poučevalna praksa prepreči številne neuspehe 

učencev, ki imajo zgolj lažje do zmerne specifične ali pa splošne UT, in vpliva na njihovo 

motivacijo. Nadvse je pomembno, da se tudi učitelji ustrezno aktivirajo za pomoč učencem z 

UT, ki so pogosto nerazumljeni (Magajna, 2008). Predvsem morajo učitelji sami pri sebi 

ustrezno ovrednotiti vpliv svojih osebnostnih lastnosti in učinkovitost poučevalne prakse pri 

delu z učenci, ki že izkazujejo psihosocialne posledice doživljanja manjuspešnosti (Božič, 

2002; Kavkler, 2007). 

Zaradi daljšega, ponavljajočega se učnega neuspeha najprej upadejo motivacija, vztrajnost, 

vložen napor. Preko učiteljevih povratnih informacij in neizpolnjenih pričakovanj oslabi 

samospoštovanje, učenci postanejo ranljivi na socialnem in čustvenem področju. Težave pri 

učenju jih spravijo v splošno stisko. Lahko postanejo središče njihovega doživljanja, z njimi se 

poistovetijo in se doživljajo npr. le še kot slabe računarje. Vsaka učiteljeva zahteva postane 

grožnja že tako omajanemu samospoštovanju in čustvenemu ravnovesju. Prostovoljke so s 

svojim pristopom učencem nudile oporo in jim nevede razširjale gledanje na lastne težave. 

Skupaj so odkrivali močna področja, uresničljive cilje in včasih tudi okoliščine, ki bi pripeljale 

do učinkovitejšega vedenja ali učenja. Tako so lahko krenili po poti obvladovanja, ki pelje do 

uspešnega pridobivanja znanja v vseh situacijah, tudi v razredu, in do boljše socialne 

vključenosti v skupino vrstnikov. Kar je bilo prej ovira, je postalo izziv (Magajna, 1995; Božič, 

2002). Posledica opisanega so po mojih predvidevanjih tile pomembni psihosocialni učinki: 

učenci so večkrat dobre volje in nasmejani; bolj so odprti in družabni, morebitni neuspehi jih 

ne obremenjujejo v tolikšni meri kot prej. 
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Pri naslednjem, tretjem vprašanju so razredničarke ocenile, kako je učna pomoč prostovoljk 

vplivala na uspešnost in vedenje učencev pri reševanju računov poštevanke v razredu. Izbrale 

so lahko več trditev. 

UČINKI NA UČNO UČINKOVITOST IN VEDENJE PRI MNOŽENJU V RAZREDU f 

Računi poštevanke jih ne spravljajo v tolikšno stisko kot poprej. 3 

Pri množenju naredijo manj napak. 3 

Pri računanju se ne zanašajo več toliko na mojo pomoč. 2 

Račune množenja rešijo hitreje.  2 

Večkrat sami uvidijo svoje računske napake pri množenju.  1 

Za računanje so bolj motivirani. 1 

Drugo … 0 

Razpredelnica 19: Učinki medvrstniške učne pomoči na uspešnost in vedenje učencev pri 
reševanju računov množenja v razredu 
 

Pri urah matematike so vse tri razredničarke zaznale, da pri množenju učenci naredijo manj 

napak. Dve sta opazili, da račune rešijo tudi hitreje. Zgolj ena je bila mnenja, da svoje računske 

napake pri množenju večkrat sami uvidijo. To je lahko znak razvoja metakognitivnih strategij 

in kontrole mišljenja, motivacije ter čustev (Magajna, 2012/2013). Ob računanju več niso 

doživljali tolikšne tesnobe, da bi motila izvajanje. Da jih računi poštevanke niso več spravljali 

v tolikšno stisko kot prej, so pri delu v razredu opazile vse tri učiteljice. 

Učna ali socialna situacija je za učence vedno situacija aktivnega prilagajanja. Če želimo 

razumeti določeno izvajanje, moramo poleg objektivnih zahtev naloge ali okolja spoznati 

njihovo doživljanje in motivacijo. Če pogledamo s perspektive posameznika, za vsakim 

nesmiselnim ali nesprejemljivim vedenjem stoji smiselna prilagoditvena funkcija. Učenec se 

sooča z učiteljevimi zahtevami v skladu s tem, kako si jih sam razlaga. Če jih doživlja kot 

grožnjo samospoštovanju, se osredotoča na obrambo lastnega jaza in zmanjševanje situacijske 

napetosti. Če pa oceni, da je dovolj kompetenten in da ima dovolj virov (lastnih zmožnosti, 

pomoči ter podpore iz okolja) za soočanje z zahtevami, bo šel po poti obvladovanja. Osredotočil 

se bo na nalogo in izvajanje. Prostovoljke so učencem predstavljale pomemben zunanji vir 

podpore, ki jih je ojačal v odzivih na neuspehe v in izven učilnice. Nezanemarljiv je tudi nivo 

zahtev učiteljev in njihove osebnostne poteze, ki lahko občutek ogroženosti povečajo ali 

zmanjšajo. Pogosto učitelji s svojimi odzivi na neuspehe učence prisilijo v socialno odvisnost 

(pozitivno je, kar je pomembno za učitelje) ali v obrambo svojega samospoštovanja (Magajna, 
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1995). V tem smislu je tudi ustrezno odzivanje učiteljic na povečano učinkovitost učencev pri 

urah matematike lahko le še dodatno okrepilo njihovo samospoštovanje, zaradi česar so se 

računov množenja lotevali manj tesnobno.  

Dvema učiteljicama se je zdelo razbremenjujoče dejstvo, da se učenci pri računanju ne zanašajo 

več toliko na njuno pomoč. To je tudi eden od ciljev didaktičnih principov diferenciacije in 

individualizacije v inkluzivnem izobraževanju – da učenci čim samostojneje, v medsebojni 

interakciji in v aktivni vlogi usvajajo znanja, veščine in spretnosti (Kavkler, 2008).  

Po mnenju ene od učiteljic so pri pouku matematike postali bolj motivirani za računanje. 

Vendar pa od učencev z UT pri matematiki ne moremo pričakovati učnih dosežkov zgolj na 

podlagi lastne notranje motivacije. M. Kavkler (2007) poudarja, da je zanje samo povratna 

informacija o pravilnosti rešitve računa premalo učinkovita. Za nadaljnje delo potrebujejo bolj 

specifične oblike zunanje motivacije. Učitelj se mora usmeriti v proces reševanja naloge in 

temu prilagoditi spodbude – pohvaliti učenca, ki je pravilno izvedel postopek množenja, čeprav 

je priklical napačno aritmetično dejstvo.  

Osnovni namen MUP se je tako uresničil – učenci so napredovali v obvladovanju poštevanke, 

vzporedno s tem pa pridobili tudi na področjih metakognitivnega, kognitivnega, čustveno-

socialnega in motivacijskega delovanja.  

Četrto vprašanje se je nanašalo na mnenje učiteljic o MUP.  

MNENJE O MEDVRSTNIŠKI UČNI POMOČI (MUP) f 

MUP opazno pripomore k učnemu napredku učencev. 2 

Zaradi MUP sem sama manj obremenjena s pomočjo učencem z učnimi težavami.  1 

MUP koristi prostovoljcem, učiteljem in učencem.  0 

MUP pozitivno vpliva predvsem na psihosocialni razvoj učencev. 0 

Od MUP sem pričakovala boljše učne rezultate in druge učinke na učence. 0 

Drugo … 0 
 

Razpredelnica 20: Mnenje učiteljic o medvrstniški učni pomoči 
 

Eni od učiteljic je največ pomenila izkušnja, da je bila zaradi projekta sama manj obremenjena 

s pomočjo učencem z UT. Dve pa je najbolj prepričal prav učni napredek učencev.  

Ocene MUP s strani učiteljic so bile pozitivne. Pri prejšnjih dveh vprašanjih so izpostavile 

različne psihosocialne in učne učinke dejavnosti na svoje učence. Razumljivo je, da pri tem 
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vprašanju niso razmišljale o širših koristih projekta in učinkih na druge udeležence, npr. 

prostovoljke, ker podrobno o dinamiki izvajanja projekta niti niso bile obveščene.  

Spodnja razpredelnica prikazuje interes razredničark za tovrstno obliko pomoči svojim 

učencem v prihodnje: 

ZANIMANJE ZA MUP V PRIHODNJE 

DA, V VSAKEM PRIMERU DA, Z DOLOČENIMI 

IZBOLJŠAVAMI 

NE 

2 1 0 
 

Razpredelnica 21: Zanimanje učiteljic za nadaljnjo medvrstniško učno pomoč  
 

Dve od treh bi v vsakem primeru sprejeli pomoč prostovoljk pri delu z učenci z UT, ena z 

izboljšavami. Glede na individualne razgovore gre za učiteljico, ki se je po daljši odsotnosti 

vrnila na svoje delovno mesto v fazi izvajanja projekta. Te učiteljice ob prihodu nisem osebno 

predstavila z vsemi prostovoljkami, kot sem to storila na začetku. Kot zunanja sodelavka nisem 

bila pravočasno obveščena o kadrovski menjavi, zato sem šele čez več tednov ugotovila 

spremembo. V opis zadolžitev prostovoljk je sicer spadalo, da občasno obveščajo razredničarke 

o poteku učne pomoči in učinkih na tretješolce, nismo pa v fazi skupnega načrtovanja dela 

natančno časovno opredelile teh razgovorov. Tako iz raznih razlogov do njih ni dosledno 

prihajalo. Učiteljice so bile preobremenjene z lastnim delom, nekatere prostovoljke pa so se 

hitro izmuznile nalogam, ki niso bile natančno vsebinsko in časovno določene. Kot mentorica 

in organizatorka moram prevzeti svoj del odgovornosti za nezadovoljstvo te učiteljice z 

elementom obveščenosti.  

Pri zadnjem, šestem vprašanju sem učiteljice izzvala, da izberejo enega od ponujenih 

odgovorov ali same dopišejo, kateri element v programu MUP bi s svojega zornega kota želele 

spremeniti, izboljšati. 
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ELEMENTI PROGRAMA, POTREBNI IZBOLJŠANJA f 

Rada bi sodelovala pri usposabljanju prostovoljcev. 0 

Želela bi si več sprotnih povratnih informacij o delu in napredku učencev s strani 

prostovoljcev. 

3 

Rada bi se udeleževala rednih srečanj prostovoljcev z mentorjem. 0 

Želela bi vplivati na izbiro učencem najprimernejših prostovoljcev. 0 

Drugo …  
 

Razpredelnica 22: Elementi programa medvrstniške učne pomoči, ki bi jih razredničarke želele 
izboljšati  
 

Iz odgovorov na to vprašanje in iz individualnih razgovorov je jasno, da sem že v fazi 

načrtovanja akcijske raziskave zanemarila vlogo razredničark. Vse tri so izrazile željo po več 

sprotnih povratnih informacijah o delu in napredku učencev pri urah učne pomoči.  

Čeprav se naslanja na druge vire učne pomoči učencem z UT, je učitelj ves čas ključna oseba 

pri izvajanju kontinuuma podpore in pomoči, zato mora biti redno obveščan o vseh obravnavah 

učencev. Delno razbremenjen neposrednega dela z njimi mora le-tem vseeno vseskozi nuditi 

podporo in pokazati interes zanje (Magajna, Kavkler in Košir, 2011). Tako se zmanjšujeta strah 

in občutek obremenjenosti z učenjem v razredu, pozitivne izkušnje, kot so jih naši učenci 

doživeli ob prostovoljkah, pa se prenesejo v učilnico. Prostovoljstvo ni šolski predmet, naj ne 

bi bilo niti enkraten projekt, ampak način dela z vsemi učenci na šoli. Če se naloge uskladijo in 

porazdelijo med pedagoške delavce, ne predstavljajo bistvene dodatne delovne obremenitve 

(Gladek, 2015). 

 

6.3 Analiza dnevniških zapisov in mentorskih srečanj 
 

V sklopu vrednotenja ne dajemo pozornosti samo rezultatom in učinkom, ampak tudi procesu. 

Podatke, zbrane z analizo dnevniških zapisov in pogovorov na mentorskih srečanjih, prikazuje 

naslednja razpredelnica. Oznaka f (frekvenca) predstavlja pogostost posamezne predpostavke 

v takšni ali pomensko ustrezni obliki.  
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kategorija izvajanje, ocena, opažanje, mnenje, refleksija f 
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Stalni napredek pri poštevanki.  

Kljub daljšemu premisleku zmnožek ni vedno pravilen. 

Obvladovanje poštevanke vseh števil ob zaključku projekta. 

Velik napredek samo v poštevanki določenih števil.  

Hitro usvajanje novih zmnožkov in večkratnikov.  

Ob zadostni količini časa so vsi zmnožki pravilni. 

Počasen napredek. 

Zunanja pomoč pri priklicu nekaterih zmnožkov. 

Težave pri zamenjavi faktorjev.  

Posamezni računi ostajajo neusvojeni.   

Obvladovanje poštevanke že v izhodišču nudenja učne pomoči.  

 

215 

137 

124 

92 

81 

55 

34 

20 

17 

13 
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Ni mi žal, da sem se odločila za sodelovanje. 

Všeč mi je delo z otroki.  

Bilo je smešno, zanimivo, lepo druženje. 

Počutim se kot učiteljica. 

Preseglo je moja pričakovanja. 

Zanimiva, drugačna, nova izkušnja, kot sem pričakovala. 

Lep je občutek, ko otroku pomagaš. 

Veliko sem se naučila od mentorice. 

Če bi prenehala moja sošolka, bi prenehala tudi jaz. 

Ko je bilo treba zgodaj zjutraj v šolo, sem imela pred očmi potrdilo. 

Všeč mi je bilo, da niste stalno preverjali, kaj delamo. 

Naučila sem se, kako bom pomagala bratu, ko bo potrebno.  

Veliko mi pomeni, da moje delo ocenjujete kot dobro. 
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Na srečanju je dobro razpoložen, dobre volje, zabava se. 

Med delom potrebuje stalne spodbude (saj znaš).  

Je sproščen, se ne obremenjuje.  

Ves čas aktivno sodeluje. 

Traja dolgo časa, da začneva z vadbo. 

Na različne načine se trudi zapomniti račune, ki jih še ne obvlada. 

Nemiren je, težko ga umirim. 

79 

51 

30 

27 

16 

15 

12 
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Najraje se uči samo z menoj. 

Občasno ne upošteva mojih navodil za učenje. 

Med celotnim srečanjem je vznemirjen, nervozen.  

Nobena igra ali aktivnost mu ne popravi razpoloženja.  

Je umirjen, tih, govori, ko je vprašan. 

Umirjen na začetku, proti koncu ure se razživi. 

Moti skupinsko vadbo, noče čakati na vrsto. 

Na začetku se upira, z ustrezno motivacijo sodeluje.  

Zjutraj pride utrujen, zaspan. 

Po določenem času je začel izzivati z vedenjem.  

Zaman sem čakala, ni ga bilo. 

Ne pokaže interesa za nobeno dejavnost.  

Zelo je zgovoren, klepetav. 
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Nimam nobenih težav, o katerih bi se morali pogovarjati. 

Delo me zanima, ni mi težko.  

Vnaprej se bojim, kako ga bom umirila.  

Po navadi nimam časa pisati, ker se že začenja pouk. 

Težko najdem čas za pogovor z učiteljico. 

Imam občutek, da se bolj trudim v primerjavi z drugimi.  

Včasih mi gredo nekatere prostovoljke na živce, ker se delajo glavne. 

Če ne bi bilo obvezno, bi večkrat manjkala na srečanjih. 

Začela sem zaradi potrdila, ampak ni tako slabo. 

Težko mi je tako zgodaj prihajati. 

Učiteljica je radovedna, rada ji razlagam, kaj delamo. 

Zanimivo je, ko skupaj iščemo rešitev problema. 

Rada pomagam drugim prostovoljkam. 

Ne čakam na druge, sama se odločam o delu z mojim učencem. 

Nikoli nisem zadovoljna z narejenim.  

Izmišljam si svoje igre za druženje z učencem.  

Tudi če ne bi dobila potrdila, bi prihajala.  

Jaz se nikoli ne bi grdo obnašala do otrok. 

Učenca učim, da se obnaša lepo kot jaz do njega. 

Ko je nervozen, mene dela nervozno. 

Včasih me jezi, ker se me drži kot klop. 
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Prijetno je slišati pohvalo. 

Vzamete si čas za nas. 

Všeč mi je, da ne kritizirate. 

Učili ste nas, kako se obnašati do otrok, ampak pozabim na to. 

Ko ste zraven, se bolj potrudim. 

Nisem čisto razumela, kako uporabljati sodelovalne karte. 

Ko vas ni tu, me včasih ima, da ne bi prišla. 

Če bi večkrat prišli v razred, bi lahko preverili, če dobro delamo. 

Redko vas vidim in pozabim, kaj sem želela vprašati. 

Čez nekaj dni se mi težava ne zdi več pomembna. 

Po mojem mnenju se znajdem sama, ne vem pa, če delam vse prav.  

Meni je pomembno, da vas lahko vprašam karkoli.  

Všeč so mi igre vlog in predstavljanje. 

Ponosna sem, da nam zaupate, da lahko same delamo.  
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Rad se pogovarja. 

Daje pobude za določene vaje, aktivnosti (individualne, skupinske). 

Sprošča se z zlaganjem slikovnih sestavljank. 

V zaključku srečanja se najraje pogovarja. 

Ves čas aktivno sodeluje. 

Sprejme vsak pripomoček ali igro. 

Vedno znova pričakuje iste aktivnosti in vaje. 

Zna si pomagati, ko se ne spomni rezultata.  

Pomaga drugim pri računanju. 

 

Didaktični pripomočki in igre glede na pogostost izbire s strani učencev: 

- sestavljanke z računi 

- Črni Peter 

- dopolnjevanke  

- domine 

- sestavljanje računov s kockami 

- seštevanje zmnožkov 

- tombola 

- figure 

- pajkova mreža 

- spomin 
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- vrtavka  

- Človek, ne jezi se  

 

4 

2 
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Jasno ste povedali, kaj pričakujete. 

Na izobraževanju je bilo preveč informacij naenkrat, nisem si uspela zapomniti. 

Ne bi se prijavila, če nas ne bi učiteljica spodbujala, ker vas nisem poznala. 

Nismo vas poznali.  

Vse imate pod kontrolo, vse izveste. 

Na začetku nisem prav razumela, kako se uporabljajo sodelovalne karte. 

Najbolj mi ostane v spominu vse, kar same preizkusimo. 

Dobro nas vodite. 

Prijazni ste in strogi. 

Na sestankih je lepo, samo prevečkrat so. 

Premalokrat pridete.  

Nisem upala na glas povedati, raje sem zapisala. 

Če kaj rabim, prosim specialno pedagoginjo, znajdem se. 

Lepo bi bilo, če bi šle v kino. 

Nisem verjela, da res preberete vse, kar napišemo v dnevnike. 
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Osrednji del utrjevanja poteka z rabo sodelovalnih kart.  

Srečanje ni potekalo po pričakovanjih in načrtih.  

Ko delamo, včasih pozabim na pohvale. 

Skupaj dosežemo več. 

Delala sta različno nalogo z različno poštevanko. 

Pripravila sem svojo družabno igro za zaključni del.  

Nisva utrjevala poštevanke, ni bil motiviran. 

Ponavljala sva poštevanke vseh števil po vrsti. 

Težave pri rabi strategije učenja poštevanke s sodelovalnimi kartami. 

Pregledala sva domačo nalogo iz matematike.  

Ker obvlada vse račune, sva igrala družabno igro in se pogovarjala. 

Ko sem slabe volje, tudi njemu ni do dela. 

Ko sem slabe volje, sem nestrpna. 

Zasmilil se mi je in sem popustila. 

Enkrat sem mu dovolila, da se nisva učila, od takrat izsiljuje. 

Vidim, da sem bila takšna kot moja mama, to tudi meni ne bi bilo všeč. 
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Običajno ga prekinem, ker predolgo govori.  

Raje delam sama, ker se lahko sama odločam.  

Ne obremenjujem se s tem, koliko narediva. 
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Zelo se razveseli vsakega napredka, to pokaže.  

S srečanja odhaja bolje razpoložen, kot je prišel. 

Sam opazi napredek v obvladovanju poštevanke. 

Po vadbi poštevanke se sprosti. 

Ker ima pri računanju težave in potrebuje veliko pomoči, ni zadovoljen. 

Bolje sodeluje, odkar napreduje v obvladovanju poštevanke. 

Pomaga vrstnikom pri računanju.  

Navadil se je, da je treba dosti vaditi. 

Skupinske družabne igre za utrjevanje poštevanke so poskrbele za prijetno vzdušje. 

Komaj čakajo tekmovanje pri skupinskem učenju. 

Zna si pomagati, ko se ne spomni rezultata.  

Srečanje zapušča zelo nezadovoljen, razočaran, slabe volje. 

Hitreje je pripravljen za delo kot v začetku.  

Pripoveduje mi o sebi in šoli.  

Ni ga sram vprašati, ko ne razume. 
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Težko ga umirim, to me jezi, izgubljam motivacijo. 

Počutim se obremenjena z dodatnimi obveznostmi izven pouka. 

Navdušila sem se nad prostovoljnim delom, bom nadaljevala v srednji šoli. 

Opažam, da je zelo brihten, inteligenten učenec. 

Rada delam z več učenci, ker je manj dolgočasno. 

Mislim, da to ni delo zame, nimam potrpljenja z otroki. 

Ne predstavljam si, da bi bila učiteljica. 

Vem, da ga ne morem naučiti, če sam noče.  

Ni enostavno biti učiteljica, nikoli več jim ne bom nagajala. 

Ko mi druga prostovoljka soli pamet, se komaj zadržim. 

Vem, da se ne obnaša moteče zato, da bi me jezil. 

Ko je zadovoljen on, sem jaz še bolj zadovoljna. 

Zbližala sem se s sošolko. 

Ne obremenjujem se s tem, koliko ga bom naučila, glavno, da nama je lepo. 
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Nisem mislila, da je narobe, če manjkam.  

Nekatere sošolke sem bolje spoznala, prej se nikoli nismo niti družile. 

Počutim se prevarano s strani sošolk.  

Veliko sem se naučila od vseh. 

Naučila sem se govoriti JAZ stavke, sem doma razložila, kako gre. 

Rada bi postala učiteljica ali specialna pedagoginja ali psihologinja. 

Prvič v življenju sem točna in ne zamujam. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Razpredelnica 23: Prikaz analize dnevniških zapisov ter mentorskih srečanj v namene 
vrednotenja 

 

a) Vrednotenje na ravni prostovoljk 
 

Glede na vložen napor (motivacijo, vestno izpolnjevanje obveznosti, komunikacijski pristop do 

vseh skupin udeleženih, samoiniciativnost …) in stopnjo aktivne udeležbe v projektu (kriterij 

izvajanja) lahko prostovoljke na podlagi sinteze spoznanj iz razpoložljivih virov razdelim v dve 

skupini. 

Prvo skupino sestavlja sedem prostovoljk, ki so pokazale izjemno zanimanje za delo, ga izvajale 

samostojno in odgovorno, izpolnjevale predvidene obveznosti, spodbujale svoje učence, najbolj 

aktivno sodelovale na začetnem usposabljanju in na mentorskih srečanjih ter pokazale večjo 

mero samoiniciativnosti. V skupini so delovale povezovalno in spoštovale integriteto drugih. 

Učencem so nudile učno pomoč po predvideni strategiji. Nekatere so se celo preveč 

obremenjevale z učinkovitostjo svojega dela. Njihovi dnevniški zapisi so bili bolj informativni, 

pogosteje so odražali poskuse refleksije (npr. »Delala sem z dvema. Delali smo s karticami. G. 

je napredoval v poštevanki števila 9, problem mu delajo poštevanke števila 8, 8 x 7, 7 x 8. Počuti 

se v redu, je dobre volje. Zlaganje puzzlov z poštevanko. M..:  napredoval v poštevanki števila 

9. Počutje: je dobre volje smeje se ko prav zračuna. Opazil napako 9 x 8. Zlaganje navadnih 

sestavljank. Več sem učila G. Pogovor, kaj sta včeraj delala doma, sta dobre volje. Nisem imela 

težav z njima, sem vesela.« / prilepljena dva smejoča se obraza). Učence so podpirale, bile so 

skrbne, spoštljive, večkrat so upoštevale želje in interese učencev. Z zanimanjem so jim 

prisluhnile in tretješolci so jim sledili.  

Druga skupina je manjša, sestavljajo jo tri prostovoljke, ki so potrebovale največ zunanje 

motivacije in spodbud, spremljanja, usmerjanja. Njim sem posvečala več pozornosti kot prvi 

skupini. V uvodnem usposabljanju so sicer sodelovale, se udeleževale mentorskih srečanj, 
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vendar so pokazale manj samoiniciativnosti in odgovornosti do izpolnjevanja obveznosti. 

Navodil in svojih dolžnosti niso izpolnjevale tako dosledno kot prva skupina, kršile so tudi 

načelo o varstvu osebnih podatkov. Prostovoljsko delo jih je dodatno obremenjevalo in jim ni 

v zadostni meri omogočalo sprotnega zadovoljevanja potreb, zato se tudi niso mogle 

osebnostno izraziti. Manj ustrezen pristop s pomanjkanjem empatije jim je povzročal težave v 

odnosih z vsemi skupinami udeležencev. Njihovi dnevniški zapisi so bili pomanjkljivi, kratki, 

splošni (dobro je razpoložen, je dobre volje, dobro se počuti …) – same so jih dojemale kot 

kratke, a jedrnate, v skladu s svojimi opažanji in razmišljanji. Učenci so bili od njih deležni 

formalne učne pomoči, ne pa tudi zadostne osebne podpore in razumevanja.  

Prostovoljke so se osredotočale predvsem na osrednji del učne ure in osnovni namen – 

izboljšanje avtomatizacije poštevanke. Glede na meni dostopne vire so ustrezno uporabljale 

didaktične pripomočke in igre, odstopanja v rabi učne strategije so bila zanemarljiva. Pri 

opazovanju in beleženju učinkov učne pomoči ter odzivnosti učencev so bile manj pronicljive, 

čeprav smo v okviru mentorskega srečanja sestavile kratke sezname pogostih opisnikov, ki naj 

bi jim služili za orisovanje odzivnosti učencev, medsebojne komunikacije in učinkov dela. So 

pa znale tudi presenetiti s svojimi opažanji in refleksijami (»Je zelo inteligenten učenec.« / 

»Počutim se prevarano s strani sošolk.«).  

Na mentorskih srečanjih in v individualnih razgovorih je bilo večkrat izpostavljeno 

nezadovoljstvo z odnosno komponento poteka učnih ur. Prostovoljke so neuspešnost izvedbe 

posameznih dejavnosti pripisovale dejavnikom znotraj učencev (zjutraj je zaspan, ni mu do 

dela, težko se skoncentrira, v skupini je močan in nagaja, drugi so naju motili …). V skladu z 

razvojno stopnjo, neizkušenostjo, slabo razvito sposobnostjo refleksije in egocentričnim 

načinom razmišljanja niso upoštevale svojih osebnostnih lastnosti, trenutnega razpoloženja in 

komunikacijskega pristopa. Šele ob usmerjanju so začele iskati razloge tudi pri sebi (slabo voljo 

sem stresla nad njim, preveč sem bila zapovedovalna, obnašala sem se kot mama, ne bi ga 

smela prekiniti, odkar sem prvič popustila, izziva …).  

Celotna skupina prostovoljk je najmanj učinkovitosti in zavzetosti pokazala pri nalogi 

sprotnega informiranja razredničark, saj se razgovori spontano niso odvijali. Odgovornost za to 

nosim jaz, ker v fazi skupnega oblikovanja delovnega načrta s prostovoljkami nismo natančno 

časovno opredelile rednih razgovorov, in one, ker v skladu s svojo razvojno stopnjo že lahko 

prevzemajo vsaj del odgovornosti za opravljeno ali neopravljeno delo.   
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Udejstvovanje v projektu je zadovoljevalo vsaj del potreb prostovoljk, ker sicer ne bi vztrajale, 

saj imajo pravico dogovor o sodelovanju kadarkoli preklicati, če jim ne bi prinašalo 

zadovoljstva. Vse od vstopnih motivov in pričakovanj preko beleženih učinkov do motivov za 

vztrajanje do zaključka projekta se kot rdeča nit vlečeta po eni strani želja prostovoljk po novih 

znanjih, veščinah ter izkušnjah in po drugi strani želja po druženju ter novih doživetjih. Ob tem 

so razvijale delovne navade, stališča do učencev z UT pri aritmetiki in vrednotile pedagoško 

poslanstvo. Razbijale so predsodke o sposobnostih učencev z UT pri aritmetiki. Razvijali so se 

poklicni interesi in stališča do učiteljskega poklica. Prostovoljke so s sodelovanjem v projektu 

želele zadovoljiti intelektualne, socialne, osebnostne in izobraževalne potrebe. Manjšina jih je 

začela in vztrajala zaradi potrdila. Dosegle so glavne cilje svojega sodelovanja, ki so si jih na 

podlagi potreb in želja postavile na začetku. Nekatere so celo presegle svoja pričakovanja in 

opazno pridobile na samopodobi. Večina bi jih s prostovoljstvom nadaljevala tudi v prihodnje. 

Potrdilo se je, da učenke z najboljšimi ocenami in socialno najuspešnejše za učno pomoč morda 

niso optimalna izbira, ker se težko vživijo v UT drugih, zato se jim težje pristno približajo. Pri 

tistih, ki ne dosegajo najboljših ocen, pa pomoč drugim razvija zdrav občutek lastne vrednosti. 

Z realizacijo načrta dela s strani prostovoljk sem bila zadovoljna. Ob zadovoljevanju učnih in 

psihosocialnih potreb tretješolcev so tudi same osebnostno in socialno dozorevale. Predlogi za 

morebitne izboljšave se nahajajo v poglavju Zaključek. 

b) Vrednotenje na ravni tretješolcev 
 

Na podlagi vseh razpoložljivih virov (predvsem pa ocenjevanja znanja poštevanke) lahko trdim, 

da smo dosegli osnovni cilj dejavnosti z vidika učencev z UT pri aritmetiki: MUP je pri čisto 

vsakem učencu pripomogla k povečanju obsega avtomatiziranih aritmetičnih dejstev 

poštevanke. Tudi učiteljice so poročale, da so pri računanju v razredu postali hitrejši, 

samostojnejši in čustveno manj obremenjeni, da so naredili manj napak in jih nekateri pogosteje 

sami uvideli. Pomoč prostovoljk je opazno vplivala na njihovo uspešnost in vedenje pri 

samostojnem reševanju računov množenja pri urah matematike.  

Učenci so z redkimi izjemami redno prihajali na srečanja MUP in s tem razvijali tudi delovne 

navade ter samodisciplino. Bili so odzivni in običajno dobro razpoloženi. To so potrjevali zapisi 

prostovoljk in nalepke obrazov v prostovoljskih dnevnikih, saj se je izjemno redko pojavil 

nezadovoljen izraz obraza, pa še to največkrat pri istih dveh dečkih, ki bi po mojih opažanjih 

prej kot učno potrebovala psihosocialno oziroma osebno pomoč prostovoljk. Sočasno z učnim 
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napredkom in vzpostavljanjem vse bolj pristnih odnosov so nekateri postajali tudi vse bolj 

samoiniciativni, že ob prihodu so vedeli povedati, kateri učni pripomoček bi želeli uporabiti 

tokrat in kaj bi radi počeli. Redkeje so učiteljicam na lastno pobudo poročali o poteku učnih 

srečanj, posebej dečki, so se pa nekateri tudi v razredu odprli pri vzpostavljanju stikov. 

Iz anketnih vprašalnikov izvemo, da jih je od štirinajstih enajst z veseljem prihajalo k uram 

MUP, zgolj trije so občasno nihali v motivaciji. Večina učencev je z občutkom zadovoljstva 

nad lastnimi dosežki sama zaznala učni napredek in ob koncu projekta so vsi razen enega 

izražali željo po nadaljnjem učenju ob pomoči prostovoljk. Slednje so opazile, da jih je bilo 

vsaj polovico vedno lažje pritegniti k učenju, medtem ko je povečanje notranje motivacije 

učencev pri računanju v razredu izpostavila zgolj ena učiteljica. Bolj so razredničarke opažale, 

da so začeli zaupati v svoje znanje in sposobnosti, posledično tudi večkrat samoiniciativno 

pomagali sošolcem pri računanju, in da vsaj nekaterih morebitni neuspehi niso več tako očitno 

obremenjevali. 

K povečanju motivacije za vztrajanje in uspešnejšemu ponotranjenju poštevanke so zagotovo 

prispevali zanimivi didaktični materiali, ki delujejo motivacijsko, spodbudno učno okolje in 

možnost sodelovanja z vrstniki pri družabnih igrah, pri čemer so se lahko učili eden od drugega, 

se nadzorovali in si nudili medsebojne povratne informacije. Šlo je za zdravo mero 

tekmovalnosti med njimi, ki ni delovala ovirajoče, ampak jih je spodbujala k večji učinkovitosti 

in dvigovala nivo aspiracije. Ker so čutili podporo prostovoljk in njihovo pristno željo po 

pomoči, se je bilo varno zmotiti in dovoljeno učiti se na napakah. Prijetno je bilo deliti uspehe 

v manjši skupini z vrstniki s podobnimi težavami, včasih so jih prav družno proslavili. V takem 

učnem in socialnem okolju so se nekateri tudi lažje umirili in zbrali.   

Učenci so svoje prostovoljke dojemali kot prijazne, potrpežljive in pripravljene pomagati. 

Najbolj so uživali v skupinskih igrah poštevanke in v družabnem, sproščujočem delu srečanja, 

namenjenem povezovanju. Prostovoljke so jim vzbujale zaupanje, ob njih so se sprostili, ker so 

se rade pogovarjale z njimi. Dekleta so za njih predstavljala neogrožujoče prijateljice, od katerih 

je bilo lažje sprejeti nasvet ali popravek ob računski napaki kot od odraslih ali učno uspešnih 

sošolcev v razredu. Nekaj učencev je v mladostnicah našlo zaveznice, ki so jim zaupali svoje 

težave. V bistvu je bil glavni očitek otrok prostovoljkam, da se niso čutili upoštevani v želji po 

več pogovora in druženja namesto učenja. Tudi razredničarke so opazile, da so učenci doživeli 

psihosocialne spremembe, ki bi jih lahko povezale z vključenostjo v program MUP. Nekateri 

so bili večkrat dobre volje in nasmejani, postali so bolj odprti in družabni. 
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Z realizacijo učnih ciljev pri učencih ter s pričakovanimi in nepričakovanimi učinki odnosne 

komponente medvrstniške pomoči na učence sem bila zadovoljna. Predlogi za morebitne 

izboljšave programa dela se nahajajo v poglavju Zaključek. 

 

6.4 Samovrednotenje dela mentorice  
 

a) Samorefleksija vloženega napora in izvajanja 
 

Akcijska raziskava je bila vsebinsko in časovno obsežen projekt, katerega osnova je bila 

temeljita predpriprava programa in prostovoljk. Ves čas sem se poleg pisnih virov zelo opirala 

na lastne izkušnje.  

Na kratko povzemam številske podatke: k sodelovanju mi je uspelo pritegniti 10 prostovoljk iz 

zadnjih dveh letnikov. To ni omogočalo vsem 14-im tretješolcem stalne individualne 

obravnave, je pa po drugi strani sodelujoče prisililo v občasno skupinsko delo kot obliko 

sodelovalnega učenja, katerega uporabo vključujoča šola tudi spodbuja. Izvedbena faza 

projekta je obsegala 26 ur učne pomoči za vsakega učenca. Dejansko je bilo izvedenih 326 od 

načrtovanih 364 ur. Razlogi za nerealizacijo preostalih ur učne pomoči so bili občasni izostanki 

tretješolcev in dnevi dejavnosti šole, ko učna pomoč ni bila izvedljiva. Z vidika prostovoljstva 

je bilo opravljenih 318 delovnih ur, razlika gre na račun nekajkratnega vmesnega izostajanja 

nekaterih prostovoljk, ki so s tem kršile svoje obveznosti. Opravila sem 11 individualnih 

razgovorov s prostovoljkami in z učiteljicami ter izvedla 11 ur usposabljanja in formalnega 

vodenja prostovoljk v okviru mentorskih srečanj. Projekt ustanove finančno ni obremenil.  

Naj pogledam na MUP še z vidika učinkovitosti organizacije dela, vodenja in podpore 

prostovoljk. 

Kot mentorica sem se obvezala vztrajati do konca projekta, ni pa bilo samoumevno, da bodo 

vztrajale prostovoljke in da bodo otroci redno prihajali na srečanja z njimi. Uspešnost MUP je 

v veliki meri odvisna od občutka stalne osebne podpore in motiviranosti tutorjev. Prostovoljkam 

sem ves čas skušala dajati pristen občutek, da je njihovo delo pomembno in da tako jaz kot 

razredničarke spoštujemo njihovo pripravljenost za sodelovanje. Sprva so mojo občasno kratko 

udeležbo pri učnih urah iz različnih razlogov (pomanjkljivo ali pretirano samozaupanje) 

doživljale kot obremenitev, a so kmalu uvidele, da ni bistvo v nadzoru, ki bi ogrožal njihovo 
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osebno integriteto, ampak v zagotavljanju učinkovitosti izvajanja programa, ki prinaša 

zadovoljstvo tudi njim.  

Približno dve tretjini prostovoljk sta uvodno usposabljanje in sprotno vodenje ocenili kot 

ustrezno, prav tako so bile zadovoljne z osebno podporo, spodbujanjem in sistemom 

nagrajevanja. Razumele so nujnost rednega pregledovanja dnevniških zapisov in ga tudi 

pričakovale.   

Uvodno usposabljanje v strnjeni obliki je bilo naporno za vse udeleženke, vključno z menoj. 

Vanj sem vložila veliko znanja in ga prilagodila razvojni stopnji prostovoljk, je pa bilo zelo 

informativno in intenzivno, s čimer je delno izgubilo namen. To sem skušala nadoknaditi s 

sprotnim učenjem iz izkušenj v okviru mentorskih srečanj. Nikakor pa nisem želela prostovoljk 

opremljati s široko paleto pristopov k reševanju posameznih odprtih vprašanj (npr. strategij 

umirjanja učencev, podpornih strategij računanja), saj bi s tem njihovo vlogo preveč približala 

vlogi strokovnih delavcev šole. 

Že od začetka sem pričakovala, da bo največji izziv ustrezen pristop do učencev in prevzemanje 

različnih bolj ali manj ustreznih socialnih vlog. S spodbujanjem samostojnosti in 

samoiniciativnosti si dela v bistvu nisem olajšala, ker je bilo toliko težje sproti slediti koristim 

uporabnikov, posebej zato, ker nisem bila ves čas prisotna na šoli. Je pa prostovoljkam vlivalo 

občutek usposobljenosti, enakovrednosti, vplivalo na njihovo motivacijo in pri nekaterih 

spodbudilo večjo samoiniciativnost (ideje za družabni, povezovalni del srečanja in za urjenje 

poštevanke skozi gibanje). V začetku je dve dekleti zaneslo v pretirano identifikacijo z 

učiteljicami, kar sem pravočasno opazila in preprečila večji upor učencev, do katerih sta 

pristopali na pretirano avtokratski način.  

Po merilih supervizije (Kobolt, 2002) sem vodila veliko skupino prostovoljk (nad 7 članov). 

Čeprav za delo supervizorke nisem bila usposobljena, sem skušala v mentorska srečanja 

vključevati čim več posameznih elementov supervizije. Upoštevaje, da je slednja ne le proces 

reševanja problemov, ampak predvsem proces izkustvenega učenja in refleksije, je ta v manjši 

skupini intenzivnejši (Kobolt, 2002; Žorga, 2002b). Menim pa, da udeleženke ne bi prevzemale 

nič bolj aktivnih vlog, če bi srečanja časovno podaljševala. Skušala sem usklajevati obe ravni 

delovanja skupine: raven nalog in raven vzdušja. Tako sem pazila, da se dvignemo nad raven 

prijateljskega kramljanja, v eni uri obdelamo zaključeno vsebino in da vseeno kljub trdemu 

delu ne zmanjka zaupljive čustvene klime.  
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T. Rupnik Vec (2002) poudarja, da mentor, ki deluje na podlagi predpostavke, da mora vsakega 

člana skupine motivirati in spremeniti, definira svoje delo in odgovornost za rešitve in učenje 

drugih v absolutni in dovršni obliki, s tem neustreznim stališčem pa pristaja na igro »pripravi 

me, če me moreš«. Zato sem v primeru prostovoljk, ki so zanemarile kakšno od obveznosti, zgolj 

jasno predočila njihovo lastno odgovornost do nalog in do uporabnikov ter posledice 

posameznih odločitev v zvezi z (ne)delom. Nisem dajala vrednostnih sodb. Ugotovila sem 

namreč, da kakšne od prostovoljk v celoti ne zadovolji nobeno ravnanje.  

V vsaki skupinski dinamiki se slej ko prej pojavijo konflikti, posebej v skupini najstnic. Pozorna 

sem bila, da kljub osebnim zameram upoštevajo pravila komuniciranja, ki smo jih skupaj 

sestavile. Se je pa vsaka napetost v odnosih med njimi odrazila na odprtosti v sporazumevanju. 

Sama sem bila z vidika izdelave diplomskega dela in strokovne rasti visoko storilnostno 

naravnana in motivirana za ustrezno ter učinkovito izvedbo projekta od njegove zasnove do 

sklepnega vrednotenja. Bolj kot čustveno in miselno je bilo zame fizično naporno vključiti 

projektne obveznosti v obstoječe delovne naloge v drugih ustanovah. Organizacijsko mi je bila 

v začetku v veliko pomoč strokovna delavka šole (specialna in rehabilitacijska pedagoginja). 

Občasna preobremenjenost z obveznostmi se po moji presoji ni pomembno odražala na delu s 

skupino prostovoljk. 

Biti mentorica prostovoljkam tutorkam v ustanovi, kjer nisem bila stalno prisotna, je bil velik 

izziv. Nisem imela možnosti takojšnjega posredovanja in sprotnega vpogleda v dogajanje. Ko 

sem naslednjič prišla, se kakšno vprašanje prostovoljkam pogosto ni več zdelo aktualno. Poleg 

tega niso imele občutka nadzora. Kot pravi Wright (2004), naj bi se tutorstvo odvijalo pod 

stalnim oddaljenim nadzorom koordinatorja ali katerega koli pedagoškega delavca, kar 

pomeni, da se nekdo vedno nahaja v bližini (na hodniku, v sosednji učilnici). Tako pa sem se 

morala zanašati na občutek odgovornosti pri prostovoljkah.  

V sklepnem vrednotenju so vse prostovoljke izrazile splošno zadovoljstvo nad izvedenim 

programom dela. Velika večina tretješolcev bi se še učila ob prostovoljkah, saj so bili 

zadovoljni s svojim učnim napredkom in možnostjo pridobivanja socialnih izkušenj. Tudi 

učiteljice bi še naprej sprejele tako obliko učne pomoči svojim učencem. Opazne in manj očitne 

pozitivne spremembe pri tretješolcih so vplivale na njihova začetna nevtralna stališča do 

delovanja prostovoljk. Želele pa bi si več sprotnih povratnih informacij o delu in napredku 

učencev. Sodelovanje z učiteljicami je bil v tej izvedbi MUP najšibkejši člen mojega dela. V 
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splošnem pa menim, da sem svoje delo organizatorke in mentorice kljub pomanjkljivostim 

dobro opravila.  

b) Samorefleksija učinkov oz. posledic  
 

Izziv je bil, kako svoje znanje in izkušnje prenesti na tako mlade in neizkušene sodelavke. 

Vnašanje elementov supervizije v delo s prostovoljci zahteva usposobljenost na številnih 

nivojih. Prvič sem se soočila z vodenjem večje skupine mladih izven razreda in se navdušila 

nad tovrstnim delom, saj mi osebnostno zelo odgovarja. Pridobila ali poglobila sem številna 

znanja in veščine s področja komunikacije in skupinske dinamike, ki mi bodo koristila na vseh 

področjih profesionalnega dela in osebnostne rasti. Podrobno sem spoznala prostovoljstvo v 

vseh fazah organiziranja in se čutim še bolj usposobljena za vodenje skupine mladih 

prostovoljskih sodelavcev. 

Tekom izvajanja projekta sem se (na)učila ne obremenjevati z malenkostmi in prepuščati 

odgovornost za njihovo delo tistim, ki so zanj neposredno zadolženi. V smislu osebne in poklicne 

rasti moram poudariti, da sem se naučila od vseh pričakovati toliko, kolikor so zmožni dati, ne 

toliko, kolikor bi po mojih merilih morali.  

Če razmišljam v kontekstu vloge specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, sem se po izvedbi 

projekta in se bom v prihodnosti zagotovo še posluževala učne pomoči starejših učencev pri 

obravnavi mlajših z blažjimi do zmernimi specifičnimi ter s splošnimi UT. Čeprav uporabljam 

pri delu s slednjimi enak komunikacijski pristop, kot so ga prostovoljke, so se učenci v njihovi 

bližini iz doslej mnogokrat navedenih razlogov lažje in hitreje sprostili.  

c) Vrednotenje doseganja ciljev raziskave 
 

To je predstavljeno v poglavju Odgovori na raziskovalna vprašanja.  

 

6.5 Pregled zbranih podatkov in razprava 
 

Vsi učenci so ob učni pomoči prostovoljk v lastnem tempu in v individualnem obsegu 

napredovali v avtomatizaciji poštevanke, kar se je odražalo tudi v računanju pri urah 

matematike. Pozitivni psihosocialni učinki učnega napredka in spodbudnega učnega okolja so 

se v različni meri pokazali pri vseh učencih. Posegali so na naslednja področja:  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                  Edita Koren, diplomsko delo 
 

131 
 

• motivacija (notranji lokus kontrole – občutek kontrole nad svojimi dosežki, dvig nivoja 

aspiracije, interes za urjenje, aktivno sodelovanje pri urah MUP); 

• učne navade (izpolnjevanje obveznosti – redno udeleževanje srečanj MUP, lastna 

odgovornost za učenje, samoiniciativnost); 

• organizacijske sposobnosti (osredotočenost na nalogo); 

• čustvovanje (razpoloženje, pozitiven čustven odnos do računanja, rezilientnost); 

• socialne veščine in odnosi (širjenje socialne mreže, sodelovanje v skupini, 

komunikacija); 

• učna in socialna samopodoba učencev (zmanjšanje občutka naučene nemoči, občutek 

usposobljenosti in lastne vrednosti, ločevanje težav pri računanju od osebne vrednosti, 

pobude za socialne stike, aktivno vključevanje v pouk). 
 

Nekaj let starejše učenke so doživeli kot prijazne in potrpežljive pomočnice, katerim so lahko 

zaupali tudi težave in ob katerih je bilo varno delati napake. Raznoliki vizualno privlačni učni 

pripomočki in družabne igre za urjenje poštevanke so jih motivirali za vadbo in jim omogočali 

sodelovalno učenje. Skupinska vadba je bila pri večini učencev najbolj priljubljena, pri njej so 

se medsebojno učili in kontrolirali. Vsi so bili vsaj delno ali povsem zadovoljni s svojim učnim 

napredkom in razen enega učenca bi v prihodnosti še sprejeli učno pomoč prostovoljk.    

Prostovoljke so z vidika stvarne, torej učne pomoči učencem pridobile nova specifična znanja 

(strategija urjenja poštevanke) in utrdile lastne računske veščine. Z odnosnega vidika pa so v 

različni meri pridobile: 

• na kognitivnem področju (razvijale so izkustveno učenje skozi refleksijo, skušale 

fleksibilno reševati probleme in biti ustvarjalne); 

• na področju delovnih navad (samodisciplina, samostojnost, odgovornost, sodelovanje 

in delitev nalog, samoiniciativnost); 

• na področju socialnega in moralnega razvoja (prosocialne izkušnje, potrpežljivost, 

strpnost, komunikacijsko-motivacijski pristopi, socialne veščine v odnosih z mlajšimi, 

z mentorico in s skupino vrstnic, timsko delo, odgovorno in samostojno izpolnjevanje 

nalog); 

• v razvoju samopodobe, samozavedanja in občutka lastne vrednosti (ozaveščanje 

pridobljenih kompetenc); 

• v razvoju stališč in vrednot (stališča do učencev z UT in do MUP, vrednotenje 

učiteljskega poklica, prostovoljstva). 
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Večina je bila zadovoljna z organizacijo dela in vodenjem s strani mentorice. Pri delu jim je 

bila dopuščena velika mera samostojnosti, s čimer so prevzele večji delež odgovornosti za 

učinkovito izvajanje projekta in učni napredek tretješolcev. To jim je godilo, a je bilo za par 

deklet prevelik izziv in so ob pomanjkanju nadzora občasno manjkale na srečanjih MUP. Za 

vztrajanje pri izvajanju in za ohranjanje pričakovanega nivoja izvajanja so rabile stalne 

spodbude in vodenje ter občutek zunanjega nadzora, ki ga je bilo težko zagotavljati, ker nisem 

bila zaposlena v ustanovi. Največ napora so vse vlagale v motiviranje učencev za urjenje 

poštevanke, nekatere je obremenjevalo vodenje dokumentacije in delo z nemirnimi učenci. 

Glede na stopnjo aktivne udeležbe in vložen napor sem prostovoljke razdelila v dve skupini. 

Bolj učinkovite in pristne v odnosih so bile učenke, ki v vrstniški skupini niso bile najbolj 

priljubljene in pri pouku učno ne najbolj uspešne, so pa največ pridobile na občutku lastne 

vrednosti. Nudenje učne pomoči je zadovoljilo vsaj del potreb vseh prostovoljk, ker sicer ne bi 

vztrajale. Za večino je prostovoljstvo postalo vrednota in bi želele z njim nadaljevati.  

Razredničarke so bile tekom izvajanja projekta razbremenjene učne pomoči učencem pri 

avtomatizaciji poštevanke. Zanje je bil najpomembnejši učni napredek učencev, sočasnih 

psihosocialnih učinkov niso zavestno spremljale. Kot največjo pomanjkljivost projekta so 

izpostavile pomanjkanje povratnih informacij o poteku dejavnosti in napredku svojih učencev.    

Mentorica sem časovno in organizacijsko usklajevala delo v drugi ustanovi z nalogami pri 

vodenju MUP. Organizacijsko je projekt ob podpori strokovne delavke šole potekal brez 

zapletov. Projekt je zame predstavljal večjo obremenitev v fazi priprave in končnega 

vrednotenja kot v fazi izvajanja. Strnjeno uvodno usposabljanje je bilo preobsežno, morala bi 

ga izvesti v vsaj dveh delih. V osrednji fazi, ko se je dejansko izvajala MUP, je bila moja glavna 

naloga nuditi prostovoljkam podporo, vodenje in možnost učenja iz izkušenj. Obenem sem 

morala zagotavljati pričakovan nivo izvajanja učne pomoči v korist tretješolcev. Največja 

pomanjkljivost je, da svojih nalog nisem mogla opravljati neprekinjeno. Pridobila ali poglobila 

sem številna znanja in veščine s področja komunikacije in skupinske dinamike, ki mi bodo 

koristila na vseh področjih profesionalnega dela in osebnostne rasti. Podrobno sem spoznala 

prostovoljstvo v vseh fazah organiziranja. Naučila sem prepuščati večjo odgovornost za njihovo 

delo tistim, ki so zanj neposredno zadolženi, in od njih pričakovati toliko, kolikor so zmožni in 

pripravljeni dati. Postala sem tudi bolj občutljiva za težave odraščajočih prostovoljk.  

Projekt MUP je bil uspešno izveden v splošno zadovoljstvo vseh vključenih. Opisan proces in 

njegovi učinki so plod kvalitativne akcijske raziskave, zato ugotovitve niso statistično 
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posplošljive. Omogočajo pa vpogled v potek projekta na nivoju vseh skupin udeležencev. 

Njihov namen je prispevati k izboljšanju in nadgradnji dobre poučevalne prakse, k spodbujanju 

interaktivnih oblik aktivnega učenja in k razširjanju prostovoljstva kot izkustvenega 

prosocialnega učenja med učenci ter pedagoškimi delavci. Slednjim nudi model, po katerem 

naj bo prostovoljska dejavnost organizirana in vodena.  

Navedla bom nekaj pomanjkljivosti svoje raziskave, ki so mi onemogočale še natančnejšo 

interpretacijo rezultatov: 

• pri sestavi vzorca učencev s težavami z avtomatizacijo poštevanke nisem opredelila, za 

katero vrsto UT pri aritmetiki gre (splošne, specifične); 

• za natančnejše sprotno vrednotenje bi lahko uporabljala ocenjevalne lestvice in check 

liste, ki bi jih prisotni izpolnili po vsakem srečanju MUP oz. na mentorskih sestankih; 

• pri začetnem in končnem ocenjevanju obvladovanja poštevanke nisem upoštevala 

časovne komponente (koliko hitreje učenci rešijo test), ki je pomemben pokazatelj 

avtomatiziranega priklica aritmetičnih dejstev iz spomina, kar poudarjajo tudi izsledki 

strokovnjakov, in vrste napak pri računanju, ki bi pokazale uporabljene strategije.  
 

Podobne raziskave v okviru diplomskih del (Slabe, 2013; Linasi, 2016) in izsledki 

strokovnjakov (Wright, 2004; Jereb, 2011b; Kalkowski, n. d.; http://www.readingrockets.org/ 

in drugi) kažejo enake učne, motivacijske, čustvene in socialne učinke. Pomembno je 

spoznanje, da podobne psihosocialne koristi zasledimo pri obeh skupinah neposredno 

udeleženih učencev, pri obojih se povečajo tudi matematični dosežki (Cohen, Kulik in Kulik, 

1982, v Kalkowski, n. d.). P. Kalkowski (n. d.) povzema ugotovitve različnih raziskav (Cohen, 

Kulik in Kulik, 1982, Britz, Dixon in McLaughlin, 1989) in pravi, da so se učni dosežki 

tutorantov povečali v bolj strukturiranih programih, ki so trajali krajši čas in kjer so urili nižje 

matematične veščine (mednje sodi tudi poštevanka). Učenci iz teh raziskav so postali 

učinkovitejši pri časovno omejenih nalogah. Tudi naše učiteljice so opazile, da so nekateri 

učenci hitreje rešili račune poštevanke, naredili pri tem manj napak in jih večkrat sami uvideli. 

P. Kalkowski (n. d.) prav tako ugotavlja, da so tri najpogostejše koristi MUP izboljšanje učnih 

veščin, socialnega vedenja in discipline (če gre za pomoč znotraj razreda) ter širjenje mreže 

medvrstniških odnosov z ustvarjanjem prijateljskih vezi med starejšimi in mlajšimi učenci. Vsi 

strokovnjaki in tudi sama sem opazila spremembe v samopodobi učencev, ki so bili deležni 

učne pomoči in podpore, predvsem z vidika lokusa kontrole, ki se ponotranji. Cohen, Kulik in 

Kulik (1982, v Kalkowski, n. d.) so že pred desetletji z metaanalizo rezultatov vrstniške in MUP 
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pri matematiki ter branju ugotovili zmerne učinke na učne dosežke učencev ter manjše, ampak 

statistično pomembne učinke na njihov odnos do urjenja veščine. Pri izvajalcih učne pomoči pa 

so izpostavili majhne, a statistično pomembne učinke na učnem področju in na samozavedanju, 

veliko večje učinke pa na odnosu do MUP. Sama sem prav tako opazila pozitiven premik v 

odnosu prostovoljk in tretješolcev do MUP oziroma do učenja poštevanke. A. Linasi (2016) je 

merila stališča in ugotovila, da učenci z UT pri računanju, njihovi učitelji in starši tekom 

izvajanja MUP razvijejo pozitivna stališča do te oblike učne pomoči. Učiteljice iz moje 

raziskave so iz začetnih nevtralnih stališč prav tako prešle v pozitivno vrednotenje projekta. Na 

podlagi interesa za nadaljnje nudenje oziroma prejemanje tovrstne učne pomoči lahko sklepam 

o razvoju pozitivnih stališč tudi pri naših prostovoljkah in tretješolcih. Vse raziskave, vključno 

z mojo, kažejo številne pozitivne učinke na vse neposredno vključene v MUP, predvsem učenci 

z UT pri matematiki pa na ta način pridobijo veliko več kot ob tradicionalnih pristopih učiteljev.  

Zanimivo bi bilo raziskati razliko v učinkovitosti treningov za avtomatizacijo poštevanke po 

enaki strategiji, ki bi jih z eno skupino učencev izvajal specialni in rehabilitacijski pedagog, z 

drugo primerljivo skupino učitelj in s tretjo učenci višjih razredov.  

Kar je dobro za učence, je dobro za ustanovo in njene zaposlene. V vlogi zunanje mentorice 

prostovoljske dejavnosti, ki je obenem pomenila učinkovito dopolnitev dobre poučevalne 

prakse, sem z vidika specialne in rehabilitacijske pedagoginje predstavila, kako lahko to vlogo 

prevzame kateri koli pedagoški delavec oziroma manjša skupina le-teh, če le imajo do 

prostovoljstva in do interaktivnih oblik aktivnega učenja učencev pozitiven odnos ter dovolj 

notranje motivacije za delo. Izkušnje so vsekakor dobrodošle, niso pa pogoj, saj sem veliko 

potrebnih znanj in veščin pridobila sproti v vseh fazah raziskave in se učila skozi 

samorefleksijo. Najpomembnejša je temeljita predpriprava programa in izvajalcev ter možnost 

nenehnega spremljanja njihovega dela. Pomembna je tudi podpora vseh zaposlenih in vodstva 

šole, ki zagotavlja ustrezne pogoje za delo.  
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7. ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

7.1 Ali organizirana in vodena medvrstniška učna pomoč vpliva na 
izboljšanje avtomatizacije poštevanke? 

 

Po raziskavah daje metoda MUP najboljše dosežke prav pri učenju matematike (Kalkowski, 

2001, na http://www.readingrockets.org), še posebej pri urjenju temeljnih matematičnih veščin, 

med katere sodi tudi poštevanka (Kalkowski, n. d.), saj pozitivno vpliva na matematično 

rezoniranje, pomnjenje, generalizacijo in transfer znanja ter veščin (Hall in Stegila, n. d.). 

Učenci so poštevanko ob pomoči in podpori prostovoljk utrjevali dvakrat tedensko, česar vsi 

sami zagotovo ne bi počeli. Čeprav rezultatov začetnega in končnega testa za ocenjevanje 

avtomatizacije poštevanke nisem kvantitativno analizirala in s tem nisem natančno ovrednotila 

stopnje napredka v avtomatizaciji poštevanke pri posameznem otroku oziroma celotni skupini, 

je več kot opazen trend izboljšanja dosežkov. Razlike s statistično gotovostjo ne morem 

pripisati zgolj vključenosti v MUP, zagotovo pa je prispevala k napredku, saj učenci v tem času 

v okviru dobre poučevalne prakse niso bili deležni sistematičnega urjenja poštevanke s strani 

učiteljic. 

Učenci z UT pri učenju poštevanke potrebujejo za avtomatizacijo aritmetičnih dejstev veliko 

vaje, a jih klasično učenje na pamet ne pritegne, zanj niso dovolj disciplinirani in motivirani. 

Slabše so njihove metakognitivne sposobnosti uravnavanja svojega učenja. Uporabljajo tudi 

razvojno nižje računske strategije, pri katerih delajo napake, zato napredujejo počasneje kot 

vrstniki ali pa sploh ne. Igriv pristop k urjenju poštevanke nanje deluje visoko motivacijsko. 

Dlje časa trajajoča, občasna, strukturirana, nivoju obvladovanja veščine računanja prilagojena 

raba različnih privlačnih učnih pripomočkov in družabnih iger je učencem z UT pri 

avtomatizaciji aritmetičnih dejstev omogočala razširjanje matematičnega znanja na njim 

ustrezni razvojni stopnji in v lastnem tempu. Motivacijske in učne učinke praktičnega ter 

igrivega pristopa k urjenju poštevanke je še stopnjevalo pozitivno socialno učno okolje MUP 

(Jereb, 2011b). Prostovoljke so z mladostno navdušenostjo, neobremenjenostjo in spontanostjo 

uspele učence motivirati za vadbo. Učenci so se ob njih sprostili in razživeli, v ozračju 

zaupljivih odnosov so začeli doživljati in tudi sami zaznavati učni napredek. Od sebe so začeli 

pričakovati boljše dosežke, kot so jih bili vajeni pri preverjanjih poštevanke v razredu, in jih ob 

vloženem trudu ter stalnih spodbudah in čustveni podpori prostovoljk tudi dosegli. Prostovoljke 
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so poskrbele za odsotnost frustracij, čustva pa so eden pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na 

zapomnitev in priklic aritmetičnih dejstev ter postopkov (Hribar in Magajna, 2011, v Kalan, 

2015). V socialnih interakcijah s prostovoljkami so izginili trije pomembni dejavniki njihovih 

frustracij in neuspehov pri matematiki: časovni pritisk, občutek neučinkovitosti in nezmožnosti 

ter dejanska daljša neuspešnost (Sousa, 2008, v Kalan, 2015).  

Na podlagi vseh uporabljenih tehnik raziskovanja, predvsem pa na podlagi primerjave 

rezultatov začetnega in končnega testa za ocenjevanje avtomatizacije poštevanke, lahko trdim, 

da je organizirana in vodena MUP vplivala na izboljšanje avtomatizacije poštevanke pri 

učencih, ki so bili deležni učne pomoči prostovoljk.  

 

7.2 Ali je medvrstniška učna pomoč učinkovita strategija dopolnitve 
specialnopedagoškega dela? 

 

UT skrivajo bolj ali manj kompleksne primanjkljaje s številnimi izobraževalnimi in 

psihosocialnimi posledicami, če učenci dlje časa doživljajo učni neuspeh. Da bi zadovoljili 

njihove posebne vzgojno-izobraževalne potrebe, moramo v metodiki poučevanja in 

individualne pomoči spremeniti žarišče od kako naučiti več h kako se uspešneje naučiti z 

ustreznejšimi pristopi, ki bodo učencem omogočali učinkovito, hitro in fleksibilno uporabo 

šolskih znanj, veščin ter strategij (Kavkler, 2007). V tem smislu se v mrežo pomoči učencem z 

UT v inkluzivnem šolskem okolju učinkovito umešča tudi medsebojna pomoč učencev v 

različnih oblikah znotraj ali izven pouka, med njimi MUP (imenovana tudi medvrstniško 

tutorstvo), ki je sprejemljiva tako za deklice kot za dečke, saj se slednji neradi obrnejo po pomoč 

na sošolce in učitelje (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 

2008d). Učenci, ki imajo težave z avtomatizacijo šolskih veščin, potrebujejo časovno krajšo, 

vsakodnevno oziroma občasno intenzivno vadbo (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, 

Pečjak in Bregar Golobič, 2008c). MUP omogoča pogostejše kratkotrajno učenje (Kalkowski, 

2001, na http://www.readingrockets.org), ki ga iz kadrovskih, organizacijskih in zakonskih 

razlogov, na žalost pa pogosto zaradi premajhne miselne prožnosti pedagoških delavcev ni 

mogoče izvajati v okviru nalog specialnega in rehabilitacijskega pedagoga.  

Slednji je z vidika obvladovanja ustreznih specialnih pristopov, metod, tehnik, strategij in oblik 

strokovne obravnave otrok z UT zagotovo najbolj usposobljen član šolskega strokovnega tima. 
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Kljub temu pa sodi v svet odraslih. A. Mikuš Kos (Mikuš Kos, 1998a, 1998b in 1998c) navaja, 

da imajo nekoliko starejši učenci zaradi značilnosti svojega vedenja in osebnosti, ki so osnova 

zaupljivega odnosa in na katere so otroci posebej občutljivi (neobremenjenost, neposrednost, 

pristnost, iskrenost, odprtost, spontanost), velike možnosti ugodnega vplivanja na mlajše 

učence. Nekaj let starejši šolarji niso obremenjeni s standardi znanja in ne sodijo v skupino 

odraslih, ki tako ali drugače pritiskajo na učence z UT, zato se ti ob njih sprostijo in lažje 

utrjujejo znanje oziroma razvijajo šolske veščine. 

Pri učencih z UT, ki kljub dobri poučevalni praksi dlje časa ne napredujejo v obvladovanju 

temeljnih znanj in veščin, se v pomoč in podporo že na drugi ali na tretji stopnji petstopenjskega 

modela vključuje tudi specialni in rehabilitacijski pedagog. Učenci v vlogi izvajalcev učne 

pomoči ga podobno kot učitelja lahko razbremenijo neposrednega dela z učenci z UT v tistem 

delu obravnave, kjer slednji potrebujejo zgolj sistematično, vztrajno utrjevanje znanj in veščin 

na njim prilagojen ter zanimiv način. Tu MUP namreč dokazano prinaša želene učne učinke. 

Tako so naše prostovoljke učencem pomagale pri avtomatizaciji poštevanke, specialna in 

rehabilitacijska pedagoginja znotraj ustanove pa jim je v okviru svojega dela lahko nudila 

nasvete in občasno konkretno pomoč pri usvajanju konceptualnega ter proceduralnega znanja.  

T. Hall in A. Stegila (n. d.) poudarjata pozitivne učinke MUP ne samo na učnem, motivacijskem 

in organizacijskem področju, kjer je specialni in rehabilitacijski pedagog enako, praviloma pa 

še bolj učinkovit izvajalec pomoči in podpore učencem z UT, ampak tudi in predvsem na 

področju socio-emocionalnega dozorevanja, sodelovanja in socialnega prilagajanja. Učenci si 

nudijo socialno in čustveno oporo, ob tem pa vsi pridobivajo na samozavesti in socialnih 

kompetencah. Ponotranjijo vrednote in vzorce vedenja, ki jim jih odrasli ne moremo učinkovito 

prenesti brez konkretne izkušnje z vrstniki ali nekaj let starejšimi učenci. Specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga pri delu zanimata celotna biopsihosocialna struktura posameznika 

in sklop varovalnih dejavnikov v okolju, pogosto pa na določene vidike osebnosti, vedenja in 

okolja iz svojega poklicnega položaja ne more vplivati v enaki meri, kot to lahko dosežemo z 

MUP. Zato je tudi z vidika celostne obravnave učencev z UT MUP pomembna strategija 

dopolnitve dela specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. 

Obstaja še vidik vključenosti in sodelovanja. Čeprav so dobronamerne, oblike specialne pomoči 

za učence s posebnimi potrebami pogosto še pomenijo stigmatizacijo – poudarjajo vtis 

drugačnosti in nadrejenost vloge strokovnjaka. Kot pravi G. Čačinovič Vogrinčič (2013a), je 

vključujoča šola od vseh in definicije znanja si ne moreta lastiti ne učitelj ne specialni in 
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rehabilitacijski pedagog. Vsak učenec je strokovnjak iz lastnih izkušenj in soustvarjalec 

lastnega učenja ter znanja drugih. Da bi bil uspešen, mora učenje vzeti v svoje roke, pri čemer 

seveda potrebuje pomoč in stalno podporo odraslih ter starejših učencev (Čačinovič Vogrinčič, 

2013b). Mladi so v svoji mladostni neobremenjenosti veliko prej kot odrasli pripravljeni sprejeti 

perspektivo moči – ne dvomijo o kompetentnosti učenca z UT, o njej se pravzaprav redko 

sprašujejo. Prostovoljke so že vnaprej verjele v uspeh in smiselnost učne pomoči. In čeprav so 

učenci večkrat imeli občutek, da niso slišani in da njihovo mnenje ne šteje, so sodelovali s 

svojimi izbirami in odločitvami. Odprt pogovor je za dvoje mladih veliko bolj naravna stvar 

kot za odrasle, ki se ga pogosto moramo šele priučiti. 

Ne nazadnje pa učenec z UT lahko izkoristi pri MUP pridobljene socialne veščine in 

samozavestneje zavzame enakopravno vlogo v morebitni pripravi individualiziranega 

programa, s čimer s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom in drugimi člani tima aktivno 

soustvarja svojo prihodnost (Miller in Miller, 1995, na http://www.readingrockets.org). 

Naloge, ki naj bi jih opravljali učenci, ki nudijo učno pomoč, oziroma kateri koli prostovoljci, 

so določene z delom, ki ga opravljajo strokovni delavci šole (Gladek, 2015). Učenci jim služijo 

kot pomočniki – v šoli dopolnjujejo delo učiteljev, svetovalnih delavcev, specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov. Če se strokovnjak ne čuti ogroženega, ampak sodeluje z njimi, 

lahko MUP kot interaktivna oblika učenja v šoli učinkovito dopolnjuje primarne strategije 

pomoči specialnega in rehabilitacijskega pedagoga učencem z UT.  

 

7.3 Ali lahko specialni in rehabilitacijski pedagog učinkovito izpelje 
projekt medvrstniške učne pomoči na šoli in kaj pridobi v tej vlogi? 

 

Razvoj družbe in s tem povezane strokovne ter zakonske spremembe na področju izobraževanja 

otrok s posebnimi potrebami so vplivale tudi na vlogo specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga pri delu z učenci z UT. Mentorstvo mladim prostovoljcem, ki nudijo učno (sočasno 

pa psihosocialno) pomoč vrstnikom ali mlajšim učencem, je eden od pristopov, ki podkrepijo 

učinke dela strokovnega tima z učenci z UT. Mentorstvo lahko prevzame vsak strokovni 

delavec šole ali zunanji sodelavec, med njimi tudi specialni in rehabilitacijski pedagog, če le 

ima do prostovoljstva in do interaktivnih oblik aktivnega učenja učencev pozitiven odnos ter 

dovolj notranje motivacije za delo. Kot mentor je v vseh fazah ciklusa organiziranega 
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prostovoljstva ključna oseba, njegova glavna naloga pa je vodenje, usposabljanje in 

spodbujanje prostovoljcev (Gladek, 2015). Izkušnje niso pogoj za začetek dela, saj sem sama 

večino potrebnih znanj in veščin pridobila sproti v vseh fazah raziskave in se učila skozi 

samorefleksijo. Najpomembnejša je temeljita predpriprava programa in učencev, ki bodo nudili 

učno pomoč, ter možnost nenehnega spremljanja njihovega dela. Redna mentorska srečanja in 

občasna nenapovedana udeležba pri urah učne pomoči zagotavljata kvaliteto izvajanja 

programa (Wright, 2004). Mentor mora poznati tudi motivacijo posameznikov. Če se zaveda 

pričakovanj in želja prostovoljcev, bo lažje poskrbel za zadovoljevanje njihovih potreb in jih 

postavljal pred izzive, ki jih bodo ohranjali motivirane (Blazinšek, Oblak, Jamšek, Gornik, 

Kronegger in Pinosa, 2010). Od tega je odvisen uspeh projekta, ker je le na ta način možno 

učinkovito uresničevati pričakovanja prostovoljcev ter hkrati slediti interesom mlajših učencev, 

katerih koristi so osrednjega pomena, svojim interesom ter interesom drugih, neposredno ali 

posredno vključenih (Žorga, 2002b). Pomembna je tudi medsebojna informiranost in podpora 

vseh zaposlenih ter vodstva šole, ki zagotavlja ustrezne pogoje za delo (Gladek, 2015).  

Kot zunanja mentorica sem časovno in organizacijsko usklajevala delo v drugi ustanovi z 

nalogami pri vodenju MUP na tej šoli. Organizacijsko projekt ne bi potekal tako tekoče brez 

podpore strokovne delavke šole, ki je opravljala naloge koordinatorke, čeprav za to uradno ni 

bila imenovana. Ko mentor prihaja od zunaj, to ne bi smelo pomeniti, da dejavnost ni povezana 

z ustanovo in da se vanjo ni treba aktivno vključevati, da je dovolj zgolj pokazati zanimanje in 

formalno podpirati projekt. Koristno bi bilo, da bi na mentorska srečanja prihajal tudi strokovni 

delavec šole, v našem primeru bi to lahko bila na šoli zaposlena specialna in rehabilitacijska 

pedagoginja, ki je že bila vključena v projekt. Tako se lažje uravnavajo odnosi med vsemi 

vpletenimi, učinkoviteje se razrešujejo nesporazumi med vpletenimi (primer nove učiteljice), 

notranji strokovni delavec pa lahko ponudi koristne informacije o učencih, ki so deležni učne 

pomoči. Poleg tega njegovo sodelovanje omogoči, da ustanova projekta ne doživlja kot tujka v 

svojem delovanju, temveč ga dejansko podpira (Žorga, 2002a in 2002b).  

V pripravo, izvedbo in vrednotenje MUP sem vložila veliko energije, časa in znanja, a se tudi 

veliko naučila. Pridobila ali poglobila sem številna znanja in veščine s področja komunikacije 

in skupinske dinamike, ki mi bodo koristila na vseh področjih profesionalnega dela in v  

osebnostni rasti. Podrobno sem spoznala prostovoljstvo v vseh fazah organiziranja. Stanners 

(1995, v Žorga, 2002a) ugotavlja, da se strokovni delavci, ki pri svojem delu k sodelovanju 

pritegnejo prostovoljce, pogosto pritožujejo nad tem, da so nemočni pri uveljavljanju določenih 

standardov njihovega dela. To je bila pomembna lekcija zame: prepuščati večjo odgovornost 
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za učenje prostovoljkam in samim učencem z UT, ob zavedanju, da vključitev v program v 

nobenem primeru ne jamči uspeha pri vsakem, ki mu je nudena učna pomoč (Wright, 2004). 

Prostovoljno delo učencev na lastni šoli in njihovo vodenje s strani pedagoškega delavca iste 

šole ima določene prednosti pred delom zunanjih sodelavcev: prostovoljci, učitelji in mentor 

lažje ohranjajo stike in se medsebojno prilagajajo. Prostovoljci se lahko v vsakem primeru takoj 

obrnejo na mentorja po nasvet in podporo (Gladek, 2015), ta pa lažje izvaja svoje 

organizacijske, izobraževalne, podporne in vodstvene naloge (Žorga, 2002b). Biti mentorica 

prostovoljkam v ustanovi, kjer nisem bila stalno prisotna, je bil največji izziv. Brez ustrezne 

podpore v nobenem primeru ne moremo pričakovati od njih uspešnega dela, to pa je bilo težko 

neprekinjeno zagotavljati.  

Projekt je bil kljub določenim pomanjkljivostim pod mojim mentorstvom izveden v splošno 

zadovoljstvo in vključenim prinesel veliko pozitivnih učinkov. Skozenj sem osebnostno in 

strokovno rasla in se izpopolnjevala tudi sama. Dokazala sem, da lahko tudi specialni in 

rehabilitacijski pedagog učinkovito izpelje projekt MUP na šoli in ob tem sam veliko pridobi.  
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IV. ZAKLJUČEK 
 

Poštevanka je eno najosnovnejših matematičnih deklarativnih znanj. Da učenci dosežejo 

stopnjo avtomatičnega priklica aritmetičnih dejstev in postopkov, potrebujejo veliko vadbe ali 

pa neposredno učenje strategij. Učenci, ki imajo težave pri aritmetiki, si zapomnijo manj 

aritmetičnih dejstev in postopkov kot vrstniki, jih hitreje pozabijo ali jih niso zmožni učinkovito 

priklicati. Sčasoma izgubijo motivacijo za učenje ponavljajočih se računov in jasno postane, da 

potrebujejo prilagojene metode učenja, več časa in spodbud ter specifične treninge za razvoj 

veščine (Kavkler, 2004, v Linasi, 2016). 

Specialni in rehabilitacijski pedagog je enako kot drugi člani strokovnih timov za pomoč in 

podporo učencem z UT motiviran za iskanje podpornih strategij dela. Prostovoljstvo je lahko 

uspešen odziv na potrebe učencev po časovno krajši, vsakodnevni oziroma občasni intenzivni 

vadbi, medvrstniška pomoč pa alternativna oblika učnega procesa (Slabe, 2013), ki delno 

razbremeni strokovne delavce, čeprav s tem tudi spremeni njihove naloge. Prostovoljci ne 

morejo nadomestiti vloge strokovnjakov pri reševanju zapletenih pedagoških vprašanj 

(Kavkler, 2001), lahko pa prispevajo k šolski uspešnosti in osebnostnemu razvoju učencev z 

UT, pri čemer pridobijo tudi sami.  

Moj izziv in namen diplomskega dela je bil organizirati in izpeljati prostovoljski projekt 

medvrstniške pomoči pri učenju poštevanke v vlogi zunanje mentorice – mobilne specialne in 

rehabilitacijske pedagoginje. Preveriti sem želela učinkovitost take oblike pomoči in s tem 

njeno praktično uporabnost oziroma doprinos k specialnopedagoški obravnavi učencev z UT 

pri obvladovanju temeljnih znanj in veščin. Zanimalo me je, kako učinkovita sem lahko kot 

specialna in rehabilitacijska pedagoginja pri mentorstvu, s katerimi vprašanji se bom morala 

soočiti, kako jih lahko rešim in kaj s takim delom pridobim.  

Raziskava je pri vseh učencih pokazala individualni napredek v obvladovanju poštevanke. 

Učenci s težavami pri avtomatizaciji poštevanke potrebujejo časovno krajšo, vsakodnevno 

oziroma občasno intenzivno vadbo (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar 

Golobič, 2008c). MUP to omogoča. V primerjavi z učenjem pri dopolnilnem pouku, doma s 

starši ali s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom MUP poteka v sproščujočem, zaupljivem 

in motivacijskem okolju pozitivnih medvrstniških odnosov (Jereb, 2011a), kjer učenci z UT 

lažje soustvarjajo svoje učenje in učenje drugih (Čačinovič Vogrinčič, 2013b). Zaradi 

pozitivnih učnih rezultatov in spremljajočih psihosocialnih učinkov MUP lahko razbremeni 
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specialnega in rehabilitacijskega pedagoga neposrednega dela z učenci z UT tam, kjer 

potrebujejo zgolj sistematično, vztrajno utrjevanje veščin v lastnem tempu. Zato je MUP 

učinkovita dopolnitev specialnopedagoškega dela, ki prinaša koristi vsem vpletenim, 

specialnemu in rehabilitacijskemu pedagogu pa omogoča, da se posveti zahtevnejšim 

pedagoškim izzivom. Seveda pa mora biti MUP dobro organizirana in vodena. Z manjšimi 

pomanjkljivostmi je bil projekt pod mojim mentorstvom izveden v splošno zadovoljstvo. 

Skozenj sem osebnostno in strokovno rasla in se izpopolnjevala tudi sama. Učni rezultati in 

vsestranski pozitivni učinki so dokaz, da lahko tudi specialni in rehabilitacijski pedagog 

učinkovito pripravi ter izpelje MUP. 

Pričujoče diplomsko delo predstavlja model, po katerem lahko bodoči mentorji organizirajo, 

izpeljejo in ovrednotijo prostovoljsko MUP. Imam pa nekaj predlogov za izboljšave:  

• uradno imenovanje koordinatorja prostovoljske MUP; 

• privabljanje več učno srednje uspešnih prostovoljcev, ki se lažje vživijo v UT učencev, 

ki jim nudijo učno pomoč; 

• vključevanje prostovoljcev že v zgodnje nastajanje programa dela (sodelujejo pri 

pripravi učnih pripomočkov, grafično oblikujejo zanimive prostovoljske dnevnike, 

sooblikujejo vsebine samega programa dela z vnašanjem pričakovanj in želja, ki so 

pomemben dejavnik motivacije za vztrajanje); 

• obvezen pisni dogovor o sodelovanju prostovoljcev, na katerega se lažje sklicujemo v 

času nesporazumov in neizpolnjevanja obveznosti, poleg tega ga zahteva tudi 

prostovoljski zakon iz leta 2011 (Blazinšek, Oblak, Jamšek, Gornik, Kronegger in 

Pinosa, 2010; Gladek, 2015); 

• porazdeljeno uvodno usposabljanje prostovoljcev, ki bodo nudili učno pomoč mlajšim 

(vsaj v dveh delih s časovnim zamikom, da bi udeleženci imeli čas predelati informacije, 

ob čemer bi se jim morda že porajala konkretna vprašanja); 

• skupno oblikovanje seznamov pohval, pozitivnih povratnih informacij, spodbud (fraze, 

ki so učencem bližje kot izražanje odraslih); 

• sprotno beleženje pridobljenih kompetenc pri prostovoljcih kot motivacija in 

pripomoček za razvijanje socialne samopodobe (posebej pri tistih, ki sami učno niso 

najbolj uspešni, saj tako dobijo uvid v svoja močna področja in gradijo na samopodobi) 

(Gladek, 2015); 
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• skupno postavljanje učnih ciljev pri vsakem srečanju, kar daje učencu z UT občutek 

kontrole nad lastnim učenjem (koliko, s čim, kaj bosta s prostovoljcem vadila); 

• spodbujanje timskega dela, sodelovanja oziroma delitve zadolžitev med prostovoljci 

glede na občutek usposobljenosti in interese; 

• načrtovanje sodelovanja z razredničarkami učencev, ki se jim nudi učna pomoč (če 

redna izmenjava informacij ni vnaprej načrtovana in vodena, do nje pogosto ne pride); 

• vključevanje koordinatorja, razredničarke ali drugega pedagoškega delavca v mentorska 

srečanja v primeru, ko je mentor zunanji sodelavec (lažje uravnavanje odnosov med 

vsemi vpletenimi, izmenjava informacij o organizaciji dela in učencih z UT); 

• bolj sistematično in natančno sprotno beleženje vloženega napora, izvajanja ter učinkov 

MUP na vse sodelujoče z uporabo ocenjevalnih lestvic in check list (po vsakem srečanju 

MUP oziroma po vsakem mentorskem srečanju); 

• motiviranje učencev z UT s socialnimi ali otipljivimi nagradami 

(http://www.readingrockets.org/);  

• stalni oddaljen nadzor koordinatorja ali katerega koli pedagoškega delavca nad 

izvajanjem MUP (kar pomeni, da se nekdo vedno nahaja v bližini – na hodniku, v 

sosednji učilnici, s čimer zagotavljamo stalno in sistematično vodenje ter spremljanje 

prostovoljcev) (Wright, 2004); 

• uporaba portfolia pedagoškega delavca za dokumentiranje lastnega strokovnega razvoja 

skozi proces refleksivnega učenja, v katerega bi sistematično beležila tudi povratne 

informacije drugih sodelujočih (Bizjak, n. d.) … 
 

Učenci z lažjimi do zmernimi UT, tisti s prehodnimi težavami ali tisti, ki jim zgolj primanjkuje 

notranje motivacije in delovnih navad, lahko z MUP premagajo težave pri utrjevanju osnovnih 

znanj, kot je poštevanka. Tako že v nižjih razredih preprečimo nadaljnjo učno neuspešnost in 

pridružene psihosocialne težave. MUP spodbuja učne dosežke in socialne veščine, ustvarja 

aktivne in samostojno se učeče učence z visoko samopodobo. Pomaga razvijati pozitivno šolsko 

klimo in podpira proces inkluzije (Gerber in Kaufman, 1981; Gaustad, 1993; Kalkovski, 2001, 

na http://www.readingrockets.org). Z vidika prostovoljstva pa udeležence uči strpnosti, 

sprejemanja različnosti in medsebojne solidarnosti ter nudi možnost izkustvenega 

prosocialnega učenja (Gladek, 2015). V moji raziskavi se je še enkrat potrdilo, da je MUP ob 

ustreznem nadzoru mentorja in primerni usposobljenosti prostovoljcev, ki nudijo učno pomoč 

mlajšim, zanimiva in visoko motivacijska oblika sodelovalnega učenja, ki bi morala v šolah 

postati obvezen del dobre poučevalne prakse.  
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VI. PRILOGE 
 

1. ANKETNI VPRAŠALNIKI 
 

1.1 Anketni vprašalnik za prostovoljke 
 

        

 

 

1. Zakaj si se odločila za sodelovanje v projektu? Izberi najpomembnejši 

razlog ali dopiši svojega. 

a) Iz želje po pridobivanju novih znanj in izkušenj. 

b) Zaradi potrdila o prostovoljstvu in izboljšanja možnosti vpisa v srednjo šolo. 

c) Da bi učencem pomagala naučiti se poštevanko. 

d) Iz želje po prijetnem druženju in zanimivih doživetjih. 

e) Ker so se za sodelovanje odločile moje sošolke. 

f) Ker me je pritegnila uvodna predstavitev medvrstniške učne pomoči. 

g) Drugo: __________________________________________________ 
 

2. Označi s križcem (X), ali trditev DRŽI, DELNO DRŽI oziroma NE DRŽI.  
 

 
TRDITEV 

DRŽI DELNO 
DRŽI 

NE 
DRŽI 

Za učno pomoč učencem so me pred začetkom 
dela primerno usposobili in pripravili. 

   

Mentorica me je ves čas dela spodbujala in mi 
nudila osebno podporo. 

   

Redni sestanki skupine prostovoljk z mentorico so 
bili potrebni in poučni. 

   

EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK ZA PROSTOVOLJKE   

Prosim, da označiš trditve, obkrožiš črke pred ustreznimi 
odgovori oziroma zapišeš na črte lastne odgovore. 

Vprašalnik je anonimen. 
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Dopuščena mi je bila ustrezna mera 
samostojnosti pri delu z učencem. 

   

Zadovoljna sem z izkazanimi priznanji in 
nagradami. 

   

Veliko mi je pomenilo, da je mentorica redno 
spremljala vodenje dnevniških zapisov. 

   

 

3. Katera znanja, veščine in spretnosti bi še potrebovala za uspešno delo? 

Obkrožiš lahko več odgovorov ali dopišeš svojega.  

a) nobenih dodatnih znanj, veščin in spretnosti 

b) motivacijske tehnike 

c) komunikacijske spretnosti 

d) strategije učenja poštevanke 

e) socialne igre 

f) spretnost opazovanja, ocenjevanja in učenja iz izkušenj 

g) poznavanje značilnosti učencev s težavami pri učenju poštevanke 

h) vodenje dokumentacije 

i) drugo: __________________________________________________ 
 

4. Kaj ti je bilo pri izvajanju prostovoljskega dela najtežje? Izberi eno 

trditev ali dopiši svoj odgovor. 

a) motivirati otroka za učenje poštevanke 

b) vzpostavljati z otrokom sproščen in zaupljiv odnos 

c) uporabljati strategijo urjenja poštevanke 

d) redno voditi dnevniške zapise 

e) držati se urnika srečanj z otroki in sestankov z mentorico 

f) sodelovati z drugimi prostovoljkami 

g) drugo: __________________________________________________ 
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5. Kaj si sama pridobila z izvajanjem prostovoljskega dela? Obkrožiš lahko 

več odgovorov ali dopišeš svojega. 

a) Pridobila sem nova znanja. 

b) Pridobila sem nove socialne in komunikacijske veščine. 

c) Naučila sem se ceniti učence z učnimi težavami. 

d) Naučila sem se prevzemati odgovornost za izpolnjevanje svojih obveznosti. 

e) Navadila sem se na medsebojno sodelovanje in skupno reševanje problemov. 

f) Navdušila sem se za prostovoljsko delo. 

g) Veliko sem se naučila o sebi. 

h) Počutim se koristna. 

i) Drugo: __________________________________________________ 
 

6. Kaj je po tvojih opažanjih in predvidevanjih od medvrstniške učne pomoči 

pridobil/a učenec/učenka? Obkrožiš lahko več odgovorov ali dopišeš 

svoje: 

- področje šolskih znanj, spretnosti in navad 

a) bolje obvlada poštevanko 

b) navadil/a se je na redno ponavljanje in utrjevanje snovi 

c) če zmnožka ne prikliče, si učinkovito pomaga s pripomočki in oporami za 

množenje 

d) drugo: __________________________________________________ 

- področje psihosocialnega razvoja 

a) lažje ga/jo je motivirati za učenje 

b) pri delu je bolj zbran/a in umirjen/a 

c) zaupa mi svoje občutke, skrbi in težave 

d) morebitni neuspeh ga/je ne obremenjuje več tako kot prej 

e) bolje se zaveda svojih močnih področij in primanjkljajev 

f) več se druži in pogovarja z drugimi učenci iz skupine 
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g) drugo: __________________________________________________ 
 

7. Zakaj si vztrajala pri delu do zaključka projekta? Izberi najpomembnejši 

razlog ali dopiši svojega. 

a) Pri delu z učenci sem uživala. 

b) Ker sem stalno pridobivala nova spoznanja, ki jih bom lahko uporabila v 

prihodnje. 

c) Zaradi stalne osebne podpore mentorice. 

d) Zaradi možnosti soodločanja o izvajanju prostovoljnega dela. 

e) Zaradi občutka odgovornosti do začetega dela. 

f) Zaradi ponujenih nagrad in potrdila. 

g) Ker sem se naučila veliko novega o sebi. 

h) Zaradi možnosti druženja in prijetnega preživljanja prostega časa. 

i) Drugo: __________________________________________________ 
 

8. Ali si v splošnem zadovoljna z izvedenim programom dela? 
 

a) DA                    b) NE                    c)  DELNO 
 

9. Ali bi v bodoče še delovala kot prostovoljka? 
 

a) DA                      b)  NE                   c)  NISEM SE ŠE ODLOČILA 

 

 

Hvala za tvoje sodelovanje. Še naprej ti želim obilo zadovoljstva in uspehov 

tako pri šolanju kot pri prostovoljskem delu. 
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1.2 Anketni vprašalnik za tretješolce 
 

     

 

 

1. Ali si rad(a) prihajal(a) na srečanja s prostovoljkami? 

a) DA                    b)  NE                    c)  VČASIH 
 

2. Kakšen je bil odnos prostovoljk do tebe? Obkrožiš lahko več odgovorov. 

a) velikokrat so me pohvalile 

b) če česa nisem znal(a), so rade pomagale 

c) bile so prijazne in potrpežljive 

d) rade so mi prisluhnile in se pogovarjale 

e) upoštevale so moje želje in predloge 

f) drugo: __________________________________________________ 
 

3. Kakšne so se ti zdele igre in učni pripomočki za učenje poštevanke? 

Izbereš lahko več odgovorov. 

a) zanimivo 

b) težko 

c) preveč se je ponavljalo 

d) raje rešujem račune na učnih listih 

e) najboljše so skupinske vaje 

f) drugo: __________________________________________________ 

 

 

EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK ZA UČENCE  

Prosim, da obkrožiš črke pred ustreznimi odgovori ali napišeš 
na črte svoje odgovore.  
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4. Kaj si najraje počel(a) s prostovoljkami? 
 

a) se pogovarjal(a)            b) uril(a) poštevanko      c) igral(a) družabne igre 
 

5. Ali si zadovoljen/zadovoljna z napredkom pri obvladovanju poštevanke? 
 

a) DA                    b)  NE                    c)  DELNO 
 

6. Ali bi se še naprej rad(a) učil(a) ob pomoči prostovoljk? 
 

a) DA                                       b)  NE                     

 

 

Hvala za tvoje sodelovanje. Še naprej ti želim obilo uspehov v šoli. 
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1.3 Anketni vprašalnik za učiteljice 
 

                                                      

 

1. Kako pogosto ste s prostovoljkami izmenjevali informacije o poteku 

medvrstniške učne pomoči in jim pomagali z napotki za obravnavo vaših 

učencev? 

a) nikoli 

b) občasno 

c) pogosto 

d) redno 

    Prosim, navedite razloge za to: ________________________________ 

      _________________________________________________________ 

 

2. Kakšne psihosocialne učinke, ki bi jih lahko povezali s sodelovanjem v 

programu medvrstniške učne pomoči, opažate pri vključenih učencih? 

Lahko obkrožite več odgovorov ali dopišete svojega. 

a) Lažje jih je motivirati za učenje. 

b) Bolj zaupajo v svoje sposobnosti in znanje. 

c) Morebitni neuspehi jih ne obremenjujejo v tolikšni meri kot doslej. 

d) Večkrat so dobre volje in nasmejani. 

e) Postali so bolj odprti in družabni. 

f) Včasih samoiniciativno pomagajo sošolcem pri računih poštevanke. 

g) Drugo: __________________________________________________ 

 

EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK ZA UČITELJICE  

Prosim, da odgovorite na naslednja vprašanja, obkrožite 
črke pred ustreznimi odgovori ali dopišete svoje.  
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3. Kako je učna pomoč prostovoljk vplivala na uspešnost in vedenje učencev 

pri reševanju računov poštevanke v razredu? Lahko izberete več 

odgovorov ali dopišete svojega. 

a) Računi poštevanke jih ne spravljajo v tolikšno stisko kot poprej. 

b) Za računanje so bolj motivirani. 

c) Pri množenju naredijo manj napak. 

d) Večkrat sami uvidijo svoje računske napake pri množenju. 

e) Pri računanju se ne zanašajo več toliko na mojo pomoč. 

f) Račune množenja rešijo hitreje. 

g) Drugo: __________________________________________________ 
 

4. Kaj menite na podlagi pridobljenih izkušenj o medvrstniški učni pomoči 

(MUP)? Izberite trditev, s katero se najbolj strinjate, ali dopišite lastni 

odgovor. 

a) MUP opazno pripomore k učnemu napredku učencev. 

b) Zaradi MUP sem sama manj obremenjena s pomočjo učencem z učnimi 

težavami. 

c) MUP pozitivno vpliva predvsem na psihosocialni razvoj učencev. 

d) MUP koristi prostovoljcem, učiteljem in učencem. 

e) Od MUP sem pričakovala boljše učne rezultate in druge učinke na učence. 

f) Drugo: __________________________________________________ 
 

5. Bi sprejeli tudi v prihodnje tovrstno obliko učne pomoči svojim učencem? 
 

a) DA, V VSAKEM PRIMERU                             b)  NE               

b) DA, Z DOLOČENIMI IZBOLJŠAVAMI 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                  Edita Koren, diplomsko delo 
 

162 
 

6. Kaj bi najbolj želeli spremeniti v programu medvrstniške učne pomoči? 

Obkrožite trditev, s katero se najbolj strinjate, ali dopišite lastni 

odgovor. 

a) Rada bi sodelovala v usposabljanju prostovoljcev. 

b) Želela bi si več sprotnih povratnih informacij o delu in napredku učencev s 

strani prostovoljcev. 

c) Rada bi se udeleževala rednih srečanj prostovoljcev z mentorjem. 

d) Želela bi vplivati na izbiro učencem najprimernejših prostovoljcev. 

e) Drugo: __________________________________________________ 

 

 

Hvala za vaše sodelovanje.  
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2. TEST ZA UGOTAVLJANJE AVTOMATIZACIJE POŠTEVANKE 
 

Ime in priimek: __________________________________ 

ČIM HITREJE REŠI RAČUNE POŠTEVANKE.  

Saj znaš, želim ti veliko uspeha pri reševanju! 
 

 

1 x 6 = _____   

2 x 5 = _____ 

3 x 3 = _____ 

7 x 10 = _____ 

4 x 4 = _____ 

 

8 x 7 = _____ 

6 x 9 = _____ 

4 x 8 = _____ 

8 x 9 = _____ 

7 x 6 = _____ 

 

5 x 4 = _____ 

6 x 6 = _____ 

8 x 3 = _____ 

7 x 2 = _____ 

10 x 10 = _____ 

 

 

2 x 3 = _____ 

5 x 10 = _____ 

4 x 2 = _____ 

3 x 6 = _____ 

4 x 5 = _____ 

 

10 x 8 = _____ 

5 x 5 = _____ 

9 x 10 = _____ 

8 x 6 = _____ 

9 x 3 = _____ 

 

 

6 x 7 = _____ 

7 x 2 = _____ 

6 x 5 = _____ 

6 x 4 = _____ 

2 x 9 = _____ 

 

2 x 8 = _____ 

7 x 7 = _____ 

8 x 4 = _____ 

5 x 7 = _____ 

7 x 8 = _____ 

 

7 x 3 = _____ 

4 x 9 = _____ 

6 x 2 = _____ 

8 x 8 = _____ 

9 x 1 = _____ 

 

 

9 x 9 = _____ 

7 x 5 = _____ 

4 x 7 = _____ 

9 x 6 = _____ 

8 x 5 = _____ 

 

4 x 8 = _____ 

9 x 9 = _____ 

9 x 8 = _____ 

3 x 4 = _____ 

2 x 2 = _____ 

 

8 x 7 = _____ 

2 x 10 = _____ 

2 x 7 = _____ 

10 x 8 = _____ 

5 x 5 = _____ 

 

2 x 6 = _____ 

6 x 3 = _____ 

7 x 9 = _____ 

7 x 4 = _____ 

3 x 9 = _____ 
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3. FOTOGRAFIJE 
 

                 

Slika 1: Sodelovalne karte 
 

 

Slika 2: Poštevanka v barvah 
 

 

Slika 3: Sestavljanka s poštevanko 
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Slika 4: Družabna igra Človek, ne jezi se s poštevanko 
 

 

Slika 5: Družabna igra Črni Peter s poštevanko 
 

 

Slika 6: Domine s poštevanko 
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Slika 7: Sprostitveni del druženja 
 


