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POVZETEK 

 

Govor in jezik v obdobju šolanja nista le sredstvo za sporazumevanje, ampak sta ključni sredstvi, 

ki otrokom omogočata, da lažje razumejo, usvajajo in izražajo znanje v procesu vzgoje in 

izobraževanja ter kasneje v življenju. Otrokom z govorno-jezikovno motnjo lahko ravno to 

obdobje predstavlja veliko stisko in oviro pri usvajanju in izražanju pridobljenega znanja ter pri 

vključevanju in vzpostavljanju konstruktivnih medvrstniških odnosov, če zanje niso uvedeni 

ustrezni pristopi s strani učiteljev, strokovnih delavcev (predvsem logopedov) in seveda s strani 

otrokovih staršev. Ravno iz tega sledi, da je potrebno otrokom oz. učencem z govorno-jezikovno 

motnjo v procesu vzgoje in izobraževanja prilagajati tako organizacijo kot tudi izvajanje pouka ter 

preverjanje in ocenjevanje znanja. Ključna oseba pri uvajanju sprememb v času pouka je učitelj. 

Iz tega razloga se diplomska naloga osredotoča na pristope razrednih učiteljev do učencev z 

govorno-jezikovnimi motnjami v osnovnih šolah.  

 

Glede na temo diplomske naloge je v teoretičnem delu v grobem predstavljen koncept integracije, 

inkluzije, razlike med njima in kratek opis, kako se inkluzija odraža v procesu šolanja. Prav tako 

je opisan pomen socialne integracije in vpliv na osebe s posebnimi potrebami, torej tudi na učence 

z govorno-jezikovnimi motnjami. Sledi opredelitev oseb s posebnimi potrebami, definiranje 

govorno-jezikovnih motenj, kjer so izpostavljene le tiste govorne in jezikovne motnje, ki se pri 

otrocih, ki so na podlagi odločb usmerjeni kot otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

najpogosteje pojavljajo v procesu šolanja. Izpostavljena je ključna vloga učitelja in prilagoditve, 

ki jih mora le-ta v procesu vzgoje in izobraževanja upoštevati pri učencih z govorno-jezikovnimi 

motnjami. V diplomski nalogi je izpostavljen tudi pomen individualiziranega programa, pomen 

dodatne strokovne pomoči s strani logopedov in pomen medsebojnega sodelovanja med 

strokovnimi delavci, ki otroka z govorno-jezikovno motnjo obravnavajo in njihovimi starši.  

 

V raziskavo je bilo vključenih 40 učiteljev razredne stopnje, ki poučujejo na osnovnih šolah na 

območju Koroške. Cilj diplomskega dela je bil raziskati, kako učitelji na osnovnih šolah pristopajo 

do učencev s posebnimi potrebami, ki so že usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo kot učenci z govorno-jezikovnimi motnjami. Namen raziskave je bil 

pridobiti natančnejši vpogled v to, kako učitelji sodelujejo z učenci, logopedi in starši otrok z 

govorno-jezikovnimi motnjami ter katere metode, oblike in prilagoditve dela upoštevajo pri 

poučevanju učencev s tovrstnimi motnjami oz. primanjkljaji. Menimo, da nam bodo pridobljene 

informacije služile kot vodilo pri uspešnejšemu sodelovanju z učitelji in pri kvalitetnejšemu 

usmerjanju njihovega dela pri delu s tovrstnimi učenci v prihodnje. Rezultati raziskave so bili 
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pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika in predstavljeni na podlagi deskriptivne statistike v 

empiričnem delu naloge. 

 

Raziskava je razkrila, da učitelji v večini upoštevajo prilagoditve pri organizaciji in izvajanju 

pouka ter so pozorni na to, da učenci ne zamudijo oz., da ustrezno nadoknadijo zamujeno učno 

snov, ki je bila obravnavana v času, ko so bili le-ti odsotni zaradi individualnih logopedskih 

obravnav. Iz raziskave je bilo razvidno tudi to, da učitelji v večini pogosteje sodelujejo s starši 

otrok, ki imajo govorno-jezikovne motnje. Hkrati je bilo ugotovljeno, da so učitelji aktivno 

vključeni pri pripravi in evalvaciji individualiziranega programa, ter da jim aktivnejše sodelovanje 

z logopedi pomaga, da lažje razumejo učence z govorno-jezikovnimi motnjami in jim tako 

ustrezneje prilagajajo pouk in usvajanje, izražanje naučene učne snovi. Vsi anketirani učitelji so 

navedli, da so učenci z govorno-jezikovnimi motnjami s strani sošolcev pozitivno sprejeti in da jih 

je večina kos izobraževalnim zahtevam programa, v katerega so usmerjeni. Kot težavo so 

izpostavili prekratko prisotnost logopeda, zato predlagajo, da bi bil na vsaki šoli zaposlen logoped, 

ali da bi bil lahko večkrat v tednu prisoten na šoli mobilni logoped, s katerim bi učitelji lahko 

pogosteje kontaktirali in izmenjevali izkušnje ter morebitne pomisleke, težave pri poučevanju le-

teh učencev. Učitelji so kot oviro pri poučevanju in prilagajanju vzgojno-izobraževalnega procesa 

izpostavili tudi pomanjkanje znanja in izkušenj ter potrebo po pridobivanju le-teh.  

 

 

 

 

Ključne besede: inkluzija, učitelj, pristopi, pouk, govorno-jezikovne motnje, logoped, 

sodelovanje s starši 

 

 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Krenker Tanja; diplomsko delo 

V 

ABSTRACT 

 

Speech and language are not only means of communication for schoolchildren, but also a way for 

children to comprehend and understand knowledge acquired during the education process and 

through adulthood. Unless proper educational approaches are utilised by teachers, speech 

therapists, and, of course, parents, children suffering from speech and language disorders may 

often experience difficulties and obstacles in comprehending the knowledge they have acquired, 

and establishing meaningful peer relations. As a result, children suffering from speech and 

language disorders require that their learning environment (the institution, the learning process, 

and the grading system) be adapted to meet their specific needs. The key person in establishing 

changes in the classroom is the teacher. For this reason, this thesis focuses on the approaches taken 

by elementary school teachers in dealing with children with speech and language disorders. 

 

Given the theme of the thesis, the theoretical section roughly outlines the concepts of integration 

and inclusion, the differences between them, and a short description of how inclusion is reflected 

in the educational process. We also describe the relevance of social integration for persons with 

special needs, including children with speech and language disorders. The next steps are defining 

persons with special needs, and defining speech and language disorders, where emphasis is put 

solely on the disorders appearing most often in the schooling process with children who have been 

officially recognised by the state as suffering from speech and language disorders. The thesis also 

exposes the significance of individually oriented programs, additional assistance from speech 

therapists, and the role played by cooperation between the parents and speech therapists in contact 

with the child. 

 

The survey performed included 40 elementary school teachers from the Koroška region teaching 

the first period, from the first to the fifth grade. The aim of the thesis is to establish how primary 

school teachers approach pupils with speech and language disorders and pupils with special needs 

already included in a specialised programme and receiving additional help. The research focused 

on gaining insight into how teachers cooperate with pupils, speech therapists, and the parents of 

pupils with speech and language disorders, and which methods, forms, and special work practises 

are being considered when dealing with pupils with these types of disorders and deficiencies. We 

believe that the information gathered will serve as a guideline in improving the success of the 

cooperation with teachers, and give the ability to better guide their efforts in working with these 

pupils in the future. The survey was conducted in the form of a questionnaire, and the results are 

presented with descriptive statistics in the empirical part of the thesis. 
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Our survey has revealed that teachers tend to adapt their methods of preparing and managing their 

classes, that they put care into making sure their pupils are not late to class, and that they make up 

for the material that they have missed while attending their individual speech therapy courses. We 

were able to determine that teachers are more likely to cooperate with parents of children with 

speech and language disorders. The survey also reveals that teachers are actively involved in 

preparing and evaluating individually oriented programs, and that they benefit from actively 

working with speech therapists in better understanding pupils with speech and language disorders. 

As a result, these pupils then receive a more suitable treatment in class, and find it easier to 

comprehend and express the material covered. All respondents indicated that the pupils with 

speech and language disorders are able to cope with the demands of the curricula, and are well 

received by their classmates. One of the concerns expressed by the respondents was the insufficient 

amount of time that speech therapists are present, suggesting that that each school should have one 

on staff, or that one could be present at the school several times a week. This would enable teachers 

to be in contact with the specialists more often in order to exchange opinions or point out 

difficulties in teaching pupils with speech and language disorders. Teachers have pointed out the 

lack of knowledge and experience and the acquisition thereof as one of the difficulties in teaching 

and adapting the education process. 

 

 

 

 

Key words: inclusion, teacher, approaches, teaching, speech and language disorders, speech 

therapist, cooperation with parents 
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I   UVOD 

V Sloveniji so se s spremembo šolskega sistema leta 1995/96 in z uvedbo koncepta integracije v 

redne vrtce in šole začele vključevati osebe s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP). Sledile 

so večje spremembe na področju vzgoje in izobraževanja, na katere so se ljudje raznoliko odzivali. 

Od pozitivnih reakcij s strani staršev do dvomov in zadržkov s strani učiteljev, ki so poučevali 

oziroma poučujejo v javnih delih šolskega sistema. Za takšen odziv je bilo krivo predvsem dejstvo, 

da šolski sistem in s tem učitelji niso bili pripravljeni na sprejem OPP. Leta 1995 je bil v Sloveniji 

sprejet koncept prenove šolskega sistema, leta 1996 pa novi šolski zakoni. Zakon o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju ZUOPP-1) je bil sprejet šele leta 2000. Novi šolski 

zakoni so tedaj zajemali le splošne določbe in usmeritve za integracijo OPP, za katere niso bili 

izoblikovani ustrezni koncepti. Kot pomembna novost se je pojavila dodatna strokovna pomoč (v 

nadaljevanju DSP), katere pravilnik je bil sprejet leta 2006 ter prilagoditve v procesu vzgoje in 

izobraževanja (Opara, 2015). V tem času je prihajalo do številnih sprememb, preoblikovanj in 

dopolnjevanj na področju zakonov ter realizacije le-teh v procesu vzgoje in izobraževanja OPP.  

 

Po letu 2000 se je v procesu vzgoje in izobraževanja v šolskih ustanovah uvedel koncept inkluzije. 

Pojem inkluzije je v nasprotju s pojmom integracije, saj naj bi bil le-ta popolnejši in drugačen 

proces vključevanja. Slednji namreč omogoča oblikovanje inkluzivne kulture in je izpeljan iz idej 

o sožitju, tolerantnosti, strpnosti in sobivanju, kot to navaja Corbett (1999, v Kavkler, 2008a). 

Inkluzija poudarja, da se morajo upoštevati otrokove individualne potrebe, sodelovanje z otroki in 

s starši otrok ter dejavno vključevanje učiteljev v sam razvoj procesa inkluzije (Kavkler, 2008a). 

V Beli knjigi je navedeno, da med cilje vzgojno-izobraževalnega sistema sodi izpostaviti 

inkluzivnost in proces inkluzije OPP, ki bi drugače lahko bili izključeni zaradi etničnih, socialnih 

ali kakršnih koli drugih razlik. Dolžnost učiteljev in šol je, da učencem dajejo vrednotna vodila, 

jih usmerjajo, jim nudijo pomoč in oporo ter jih vzgajajo in izobražujejo tako, da bodo usvojili 

dobre učne in delovne navade (Krek in Metljak, 2011). Temelj socialne integracije, ki je hkrati 

pogoj za inkluzijo v vzgojno-izobraževalnem sistemu, je skrb za socialne odnose med vsemi 

učenci, tako tistimi s posebnimi potrebami kot tistimi brez njih ter skrb za socialne odnose med 

vsemi udeleženci v procesu šolanja (Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006). V to je vključeno 

razumevanje njihovih težav, sprejemanje OPP kot enakovrednih članov šolske skupnosti ter 

pripravljenost za sodelovanje in nudenje ustrezne pomoči (prav tam). 
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V ZUOPP-1 so v 2. členu zakonika poleg preostalih skupin OPP pod skupino OPP uvrščeni tudi 

otroci z govorno-jezikovnimi motnjami (v nadaljevanju GJM) (Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami, 2011). Pri opredelitvi GJM je pomembna ugotovitev, da motnja pomembno 

vpliva na otrokove vzgojno-izobraževalne potrebe in na njegovo funkcioniranje v procesu šolanja 

ter posledično na samo uspešnost usvajanja znanja (Vovk Ornik, 2015).  

 

Šola je zahteven socialni prostor, v katerem se ves čas prepletajo pedagoški, psihološki, didaktični 

ter osebnostni vidiki učencev in strokovnih delavcev. Ravno učitelj naj bi bil oseba, ki verjame v 

učenca, mu prisluhne, ga spodbuja in usmerja znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa (Polak, 

2013).  

 

Za otroka, ki ima v odločbi zapisano, da ima GJM, šola izdela individualiziran program (v 

nadaljevanju IP). V IP-ju se določijo: cilji in oblike dela, organizacija časa, prehajanje med 

programi, močna in šibka področja otrokovih sposobnosti, prilagoditve prostora, opreme in 

didaktičnih pripomočkov ter prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja (Skamlič, 2011). 

IP izdela skupina, ki jo sestavljajo učitelj, ki učenca poučuje, izvajalci DSP, starši oz. skrbniki, po 

potrebi to stori tudi svetovalna služba ali zunanji strokovnjaki. DSP za otroke z GJM je določena 

z odločbo, na podlagi katere je učenec usmerjen v ustrezni vzgojno-izobraževalni program in za  

katero je najbolje, da jo izvaja logoped (prav tam).  

 

V izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in DSP so usmerjeni tisti otroci, 

za katere komisije za usmerjanje ocenijo, da imajo takšne razvojne in učne zmožnosti, da bodo 

predvidoma s prilagojenim izvajanjem in DSP lahko dosegali vsaj minimalne cilje oz. standarde 

znanja, določene v učnih načrtih za vse predmete v predmetniku osnovne šole za razred, v katerega 

se OPP vključuje (Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo, 2003). Za OPP je še toliko bolj pomembno, da se 

čuti v oddelku sprejetega in varnega, saj to predstavlja pogoj za vzpostavljanje socialnih interakcij, 

komunikacijo in uspešno učenje. Ker tudi sodelovanje med starši in šolo pomeni skupno 

odgovornost za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev, je pomembno razmejiti in določiti obseg 

dela vsakega, ki je vključen v ta program ter določiti obremenitve otroka v šoli in doma. Hkrati je 

pomembno določiti vlogo, pristojnost in odgovornost staršev kot tudi strokovnih delavcev pri 

izvajanju izobraževalnega programa s prilagojenim izvajanjem in DSP (prav tam).  
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II  TEORETIČNI DEL 

1 INTEGRACIJA 

Ideja integracije je nastala kot rezultat novih spoznanj in vrednot na področju vzgoje in 

izobraževanja. Velik zagon je dobila leta 1975 z Deklaracijo OZN o pravicah prizadetih in tako 

prerasla v pravo gibanje. Po svetu so se glede ideje integracije pričele vrstiti številne konference 

in posveti, ki so bile usmerjene v to, da prizadetih ni več mogoče izključevati in nameščati v 

odmaknjena območja. Njihovo skupno mnenje je bilo, da jih je potrebno pričeti vključevati v 

okolje. Ideja integracije se je kot novo nastajajoča kultura pričela hitro širiti po razvitem svetu. 

Mnogi ugledni strokovnjaki so skušali opredeliti pojem integracije in svarili pred nepravilno oz. 

površno rabo tega pojma. Nekateri so pojem integracije uporabljali za končni cilj, spet drugi za 

metodo in način dela s to vrsto populacije. Veliko je bilo opozoril, da samo fizična integracija ne 

prinaša nujno tudi resnične socialne integracije, saj je lahko samo fizična integracija najhujša 

oblika segregacije. V času, ko sta se izčiščevala ideja in pojem integracije, so se vse bolj 

uveljavljale tudi nove vrednote, hkrati pa se je širilo prepričanje, da izključevanje »drugačnih« 

otrok ni več sprejemljivo. Glede na opredelitve integracije, ki so jih podajali različni strokovnjaki, 

je v večini primerov le-ta pomenila vključevanje OPP v redno okolje ter zagotavljanje ustreznih 

pogojev in načinov dela z njimi. Poudarjala je tudi odnose medsebojnega sprejetja in spoštovanja 

(Opara, 2009). 

 

Izraz integracija pogosto pomeni le namestitev OPP v redno ustanovo, ki nato skuša spremeniti in 

prilagoditi šolsko ter širše okolje otroka nekemu »povprečju«. Namen tega je, da se lahko otrok 

vključi v redni sistem vzgoje in izobraževanja ter tako dosega predpisane minimalne standarde 

znanja, ki vključujejo branje, pisanje, računanje, prilagajanje načina sprejemanja informacij, 

prilagajanje socialnega okolja itd. Kdor torej ni sposoben doseči minimalnih vzgojno-

izobraževalnih ciljev in se tako prilagoditi učnemu okolju, ne more doseči popolne integracije v 

šolsko okolje (Šučur, 1999, v Kavkler, 2008a). Tudi Corbett (1999, v Kavkler, 2008a) poudarja, 

da je lahko v šolsko okolje integriran le otrok, ki se lahko prilagodi njenim zahtevam in je sposoben 

ter pripravljen delati tako, kot se to pričakuje od njegovih vrstnikov.  

 

Potemtakem bo posameznik integriran takrat, ko bo tudi sam prispeval k aktivnostim okolja. Tako 

se zdi primerna in jasna definicija, da je integracija proces vključevanja OPP v redno okolje v 

največji možni meri. Kar pa je pomenilo, da se je z večjo informiranostjo, usposabljanjem 
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učiteljev, odpravljanjem ovir in prilagoditev pogojev in programov povečal delež tistih otrok, ki 

so se lahko izobraževali v rednih pogojih (Opara, 2009). 

 

S pojavom integracije se je vse več staršev trudilo, da njihov otrok ne bi šel v posebno šolo/zavod. 

Na podlagi tega se je segregiran šolski sistem kazal kot vse bolj neustrezen. Nove etične vrednote, 

kot so človekove pravice, antidiskriminatornost, enake možnosti in pravičnost, so postajale vse 

bolj trden temelj za spreminjanje šolskega sistema (Opara, 2015). 

 

Tako se je rodila ideja »INKLUZIJE«, ki je pomenila nadgradnjo integracije (prav tam). 

 

2 INKLUZIJA 

 

Inkluzija temelji na novih predpostavkah in te so, da mora biti šola pravična do vsakega 

posameznika, ki je vključen vanjo (Skrtic, 1991, v Opara 2015). Vsak otrok je unikaten. Šola je 

tista, ki mora to razumeti, sprejeti in se na podlagi tega ustrezno prilagoditi vsakemu posamezniku 

(Opara, 2015). Šola, ki je usmerjena v posameznika, tako predstavlja osnovo za družbo, ki je 

usmerjena k človeku in ne stran od njega. Predstavlja družbo, ki spoštuje razlike, omogoča 

optimalni razvoj potencialov vsakega posameznika ter ima spoštljiv odnos do vseh ljudi (Kavkler, 

2010). Lorenz (1998, v Kavkler, 2010) poudarja, da je inkluzivna vzgoja in dobra vzgojno-

izobraževalna praksa otrokova pravica, ki omogoča tako razvoj dobrih socialnih odnosov v razredu 

kot tudi razvoj bolj strpnejše družbe do OPP.  

 

Pravica do inkluzivne vzgoje in izobraževanja omogoča vsem otrokom, da se lahko uspešno učijo, 

kar posledično pomeni upoštevanje razlik med njimi in potrebo po diferenciaciji zahtev v procesu 

poučevanja (Kavkler, 2010). Viola (2006, v Kavkler, 2010) pravi, da namen inkluzivne vzgoje ni 

»integrirati« OPP v redne vzgojno-izobraževalne ustanove, ampak doseči izobraževanje z 

možnostjo optimalnega razvoja potencialov vseh otrok, ki so vanjo vključeni.  

 

V današnjem času najbolj eminentne mednarodne asociacije s svojimi dokumenti usmerjajo k 

inkluziji. Naj med temi naštejem le nekatere:  

 

- Konvencija ZN o pravicah otrok (Convention on the Right of the Child 1989), 

- Salamanška izjava in okvir za akcijo (The Salamanca statement and framework for action 

1994), 
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- Standardna pravila o izenačevanju možnosti za osebe s posebnimi potrebami (Standard 

rules on the equalisation of opportunities for persons with disabilities 1993), 

- Konvencija ZN o pravicah oseb s posebnimi potrebami (Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities 2006), 

- Strategija Evropske komisije o posebnih potrebah 2010−2020 (European Commission's 

Disability Strategy 2010−2020),  

- Izobraževanje učiteljev za inkluzijo (Teacher Education for Inclusion, European Agency 

for Development in Special Needs Education, 2010), idr. (Opara, 2015).  

 

Na podlagi opisanega in naštetega se inkluzija potemtakem ne sme razvijati izolirano kot nekaj 

posebnega. Inkluzija mora biti eden izmed pristopov celotnega šolskega sistema, ki odpravlja 

izključevanje vseh otrok, posebno pa še OPP, zaradi česar pomeni le-ta pomembno spremembo v 

šolski politiki in praksi. Inkluzija zato poudarja upoštevanje otrokovih individualnih potreb, 

partnerstvo z otrokom in njegovimi starši ter dejavno vključevanje učiteljev v sam proces razvoja 

inkluzivne vzgoje (Kavkler, 2008a). 

 

2.1 Razlike med integracijo in inkluzijo 

 

V strokovni literaturi je možno zaslediti navajanje različnih terminov, s katerimi avtorji označujejo 

vključevanje OPP v redne šolske ustanove. Številni so še v bližnji preteklosti navajali, da sta izraza 

inkluzija in integracija sinonima, saj se v obeh primerih pojavljajo enake ideje, ravnanja in cilji. 

Danes teh izrazov večina avtorjev ne navaja več kot sinonima, saj je možno zaslediti razlike v 

pomenu, v kakovosti dela in praktičnem izvajanju vključevanja otrok s posebnimi vzgojno-

izobraževalnimi potrebami (Kavkler, 2008a).  

 

Zagovorniki inkluzije trdijo, da ima le-ta drugačen pomen kot integracija. Integracija po njihovem 

mnenju pomeni, da se mora »prizadeti otrok« prilagajati splošnemu okolju, medtem ko se mora 

pri inkluziji temu otroku prilagajati tudi okolje (Opara, 2009). 

 

Integracija je danes pogosto razumljena kot proces, s katerim se posameznik ali skupina OPP 

vključuje v širšo skupino oziroma se le-ta prilagodi glede na potrebe okolja. Pojem inkluzija naj 

bi potemtakem pomenil, da se okolje prilagaja potrebam posameznika (Veršnik, 2003, v Cencič 

2012).   
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Farell (2005) tako še dodatno opredeli razlike med inkluzijo in integracijo, saj je mnenja, da pri 

integraciji ostaja šolski sistem nespremenjen, pri čemer so že uvedeni določeni ukrepi. Učitelj 

namreč že išče nove načine, s pomočjo katerih bi lahko vključil vse otroke k različnim 

dejavnostim. Inkluzivna praksa v primerjavi z integracijsko spodbuja šolske strokovne delavce k 

razmišljanju o svojem delovanju, pristopih poučevanja, uporabi različnih oblik pomoči in o načinih 

ravnanja glede na potrebe vseh otrok (v Kavkler, 2008a). 

 

V svetu in tudi pri nas v Sloveniji smo dolgo časa slabo ločevali inkluzijo od integracije. Lahko bi 

rekli, da se je pojem inkluzija razvil iz integracije, vendar se le-ta od integracije razlikuje pojmovno 

in konceptualno, predvsem pri enakopravnosti učencev. Integracija naj bi potemtakem z drugo 

besedo pomenila »spajanje« skupin OPP s preostalimi učenci, kjer se mora OPP prilagoditi 

drugim. Inkluzijo naj bi se označevalo tudi z besedo »vključevanje«, kjer se šola prilagodi OPP 

glede na njegove/njene vzgojno-izobraževalne potrebe ter se tako oblikuje koncept pomoči (Opara, 

2015). 

 

2.2  Uresničevanje inkluzije v šolstvu 

 

Če nimamo težav z razumevanjem koncepta inkluzije v vzgoji in izobraževanju, se težave pogosto 

pojavijo pri uresničevanju le-te v praksi. 

 

Ključni dejavniki, ki pomembno vplivajo na uresničevanje inkluzije v praksi in le-to tudi podpirajo 

so: učitelji, starši, skupnost, šolske oblasti, načrtovalci vzgojno-izobraževalnih programov ter 

izobraževalne institucije, kamor se uvrščajo tudi izobraževalni kadri (Opara, 2015). Največji 

zagovorniki so ravno starši, učitelji pa so do inkluzije pogosto zadržani iz naslednjih razlogov: 

pomanjkanje znanja, pomanjkanje izkušenj, razumevanje zmožnosti otrok, ki jih poučujejo ter 

dodatne obveznosti, ki so vključene v tovrsten način poučevanja oziroma obravnave OPP (prav 

tam). 

 

M. Kavkler (2008a) navaja, da ima ključno vlogo v inkluzivni vzgoji in izobraževanju OPP ravno 

učitelj. Učitelj je tisti, ki lahko poskrbi za inkluzivno ozračje v razredu, ustrezno prilagodi načine 

poučevanja ter preverjanja in ocenjevanja znanja (prav tam). Hkrati je učitelj najpomembnejši 

dejavnik uspešnega vključevanja OPP v razred in vzgojno-izobraževalni proces. Zaradi tega 

potrebuje ustrezno znanje, strategije, pomoč, svetovanje s strani strokovnih delavcev in vodstva 

šole. Brez ustrezne timske podpore inkluzije ni mogoče izvajati ali pa je izvajanje le-te precej 

oteženo (Kavkler, 2015). 
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Ainscow (2003, v Kavkler 2015) pravi, da ne dosegamo občutnih sprememb, ker v praksi 

namenjamo več pozornosti spreminjanju načina mišljenja kot načinu izvajanja vzgojno-

izobraževalnega dela. Model inkluzije, ki se prepogosto pojavlja v praksi, ne poudarja pomena 

prisotnosti in sodelovanja OPP, ampak poudarja izobraževalne rezultate in učno uspešnost. Namen 

tega je pridobivanje osnovnih znanj za kasnejše uspešno zaposlovanje tako OPP kot tudi tistih, ki 

posebnih potreb nimajo (Dyson, 2011, v Kavkler, 2015). 

 

Pogoji za uresničevanje inkluzije v šolstvu so individualni in zajemajo kolektivno predanost ter 

prizadevanje vseh strokovnih delavcev, staršev, učencev in širše družbe. Iz tega sledi, da so vsi 

pripravljeni spreminjati svoja prepričanja (pogosto so lahko negativna in zmotna), oblikovati redne 

in posebne izobraževalne programe, namenjati posebno pozornost pripravi in usposabljanju vseh 

strokovnih delavcev, prilagajati učna gradiva, načine, metode in strategije pri podajanju učne 

snovi. Hkrati  inkluzivno izobraževanje na novo določa vlogo staršev, strokovnih delavcev, določa 

različne ravni izobraževalnih standardov in prilagaja sistem ocenjevanja (Clement Morrison, 

2008). Kar pomeni, da je potrebno vse učitelje pripraviti za delo v inkluzivnem izobraževanju že 

v času študija, pozneje pa morajo imeti dostop do nadaljnjega izobraževanja ob delu. Tako si lahko 

pridobijo znanja in razvijejo oziroma razvijajo veščine, s katerimi bodo lahko izboljšali inkluzivno 

prakso v inkluzivnih okoljih (Opara, 2015). 

 

Glede na zapisano in sodeč po raziskavah na področju inkluzije v vzgoji in izobraževanju, je večina 

avtorjev mnenja, da se pojem inkluzije sicer izvaja v praksi, vendar se uspešnost in učinkovitost 

izvajanja pogosto postavi pod vprašaj. Večina je mnenja, da je uspešnost izvajanja inkluzije 

odvisna predvsem od učitelja in njegovih stališč, strokovne usposobljenosti in pripravljenosti za 

delo z OPP. Moje mnenje je podobno, vendar je zelo pomembno tudi, da ima učitelj ob sebi ljudi, 

ki mu nudijo ustrezno svetovanje, pomoč, usmeritve in vodstvo šole, ki omogoča, da se lahko 

učitelji strokovno izpopolnjujejo. Na podlagi tega lahko bolj samozavestno in strokovno vpeljujejo 

ustrezne spremembe v procesu poučevanja, podajanja učne snovi, prilagajanja gradiv, preverjanj 

in ocenjevanj znanj ter prilagajanja didaktičnih pripomočkov učencem, ki to potrebujejo.   

 

2.3 Socialna integracija v procesu šolanja 

 

Primarni cilj inkluzivnega modela vzgoje je socialna integracija OPP, ki mora temeljiti na načelu 

zagotavljanja enakih možnosti s sočasnim upoštevanjem različnosti vseh otrok, še posebej OPP 

(Žerovnik, 2004, v Lebarič idr., 2006). To načelo naj bi se v šoli uresničevalo preko zagotavljanja 

možnosti OPP, da se s sovrstniki družijo, skupaj z njimi vzgajajo in razvijajo ter tako postanejo 
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enakovredni člani šolske skupnosti. Največja ovira pri uspešnem uresničevanju vključevanja OPP 

v okolje (pri tem so mišljeni otroci, ki imajo določene razvojne primanjkljaje ali okvare) so 

pričakovanja okolja. V šoli se večinoma pričakuje, da bodo OPP, ki so usmerjeni v osnovne šole, 

ne glede na svoje primanjkljaje pri učenju napredovali podobno kot njihovi sošolci. Učitelji, ki 

morajo slediti ciljem učnih načrtov in izpolnjevanju le-teh, velikokrat niso v zadostni meri 

pripravljeni na individualizacijo in diferenciacijo pouka v skladu s posebnimi potrebami 

vključenih učencev. Podpore s strani strokovnih delavcev je pogosto premalo, zaradi česar so 

učiteljeva pričakovanja o napredovanju pri učenju oziroma usvajanju učne snovi in prizadevanja 

s strani učiteljev v tej smeri pogosto zanje le še dodatna obremenitev. To ne bremeni le učitelje, 

ampak tudi učence s posebnimi potrebami. Namesto, da bi šolski sistem OPP omogočil, da bi 

preko vsakodnevnih stikov s sovrstniki čim bolj razvijali svoje zmogljivosti in tako v skladu s 

svojimi zmožnosti lahko postali dejavni člani šolske skupnosti, si šolsko okolje nenehno prizadeva, 

da bi le-ti učenci »premagali« svoje primanjkljaje in morebitne težave pri učenju ter tako dejavno 

sodelovali pri pouku in posledično dosegali čim boljši učni uspeh (Lebarič idr., 2006).  

 

Socialna integracija OPP je pomemben del uspešnega vključevanja v proces vzgoje in 

izobraževanja, kar pomeni sprejemanje teh otrok s strani učencev, njihovih staršev in učiteljev. 

Ravno zato so zelo pomembna stališča, ki jih imajo le-te osebe do OPP. Sodeč po raziskavi, ki so 

jo izvedli na osnovni šoli Martina Krpana v Ljubljani, je zanimivo dejstvo, da imajo učenci nižjih 

razredov bolj pozitivno mnenje o sovrstnikih s posebnimi potrebami in njihovi integraciji kot 

učenci predmetne stopnje. Vzrok je morda v tem, da se na razredni stopnji več učencev srečuje z 

OPP ali pa le-ti glede njih še nimajo izoblikovanih prepričanj oziroma negativnih stališč (Božič 

Geč, 2002). 

 

Kot je trdil že Vigotski, sta vzgoja in izobraževanje ena od najpomembnejših pogojev v razvoju 

človeka. Za načelo pravičnosti in enakih možnosti je ključnega pomena skupno šolanje, kar 

pomeni zagotavljanje kakovostne vzgoje in izobraževanja za vse. Kajti, kot ugotavljajo sociološke 

študije, neenakost pri vzgoji in izobraževanju povzroča socialno krivičnost (Opara, 2011).   

 

Socialna integracija je pogoj za inkluzijo in je temelj demokratične družbe kot tudi učne uspešnosti 

vseh otrok v procesu vzgoje in izobraževanja. Je zrcalo učinkovitosti šolskega sistema (Kobal 

Grum in Kobal, 2009). 
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3 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Za OPP velja, da imajo lahko kratkotrajne ali vseživljenjske posebne potrebe, ki se razprostirajo 

od enostavnih do zelo kompleksnih, od učnih težav do izrazitih vidnih primanjkljajev, motenj ali 

ovir. Zaradi tega potrebujejo različne stopnje pomoči in podpore (Kavkler, 2008b).  

 

Hkrati so OPP tiste osebe, ki odstopajo od pričakovanih značilnosti, normativov in zmožnosti, 

definiranih v določenem okolju in tako potrebujejo dodatno pozornost ter skrb s strani družbe 

(Wikipedija – Prosta enciklopedija, 2013). 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZOUPP-1, 2011) v 2. členu razporedi OPP v 9 

skupin. Te so sledeče:  

                   - otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

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

                   - gluhi in naglušni otroci,  

                   - otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

                   - gibalno ovirani otroci,  

                   - dolgotrajno bolni otroci,  

                   - otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,  

                   - otroci z avtističnimi motnjami in 

                   - otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

 

Vsi ti otroci potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z DSP ali 

prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja 

(prav tam). 

 

Vzgoja in izobraževanje OPP temelji na ciljih in načelih, ki so navedeni v 4. členu ZUOPP-1, in 

ki opredeljuje: 

-        zagotavljanje največje koristi otroka, 

-        celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja, 

-        enake možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok, 

-        vključevanja staršev v postopek usmerjanja in oblike pomoči, 

-        individualiziran pristop, 

-        interdisciplinarnost, 

-        ohranjanje ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega razvoja, 
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-        čim hitrejšo usmeritev v ustrezen program vzgoje in izobraževanja, 

-        takojšnjo in kontinuirano podporo in strokovno pomoč v programih vzgoje in 

         izobraževanja, 

-        prehodnost in povezanost programov, 

-        organizacijo vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja otroka ter 

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

 

V izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in DSP so usmerjeni otroci, za 

katere komisije za usmerjanje ocenijo, da imajo takšne razvojne in učne zmožnosti, da bodo 

predvidoma s prilagojenim izvajanjem in DSP lahko dosegali vsaj minimalne cilje oz. standarde 

znanja določene v učnih načrtih za vse predmete v predmetniku osnovne šole za razred, v katerega 

se OPP vključuje (Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo, 2003). Otroci, ki so usmerjeni v tovrsten 

izobraževalni program osnovne šole, so usmerjeni zaradi jezikovnih motenj, ki večinoma segajo 

globlje v samo strukturo jezikovnega sistema. Te jezikovne motnje lahko imajo trajne posledice 

pri otrokovem usvajanju učne snovi in lahko vplivajo na učenčevo učno uspešnost. Kadar imajo 

otroci poleg jezikovnih motenj pridružene še govorne motnje, govorimo o otrocih z GJM (Skamlič, 

2011). 

 

Ker se v diplomskem delu osredotočamo na učence z GJM, ki so usmerjeni v izobraževalne 

programe s prilagojenim izvajanjem in DSP, bomo v nadaljevanju izpostavili to skupino OPP. 

Opredelili bomo GJM ter vpliv le-teh na učence z GJM in njihovo razumevanje, usvajanje učne 

snovi. Nadalje bo sledila predstavitev vloge učitelja pri poučevanju učencev z GJM v procesu 

vzgoje in izobraževanja, prilagoditve organizacije in izvajanje pouka ter prilagoditve pri 

preverjanju in ocenjevanju znanja, ki so potrebne za učence z GJM in ki naj bi jih učitelji v času 

pouka upoštevali. Predstavili bomo pomen DSP ter pomen partnerskega odnosa učitelj-logoped-

starš na učenčevo funkcioniranje v procesu šolanja nasploh. 

 

3.1 Opredelitev otrok z govorno-jezikovnimi motnjami 

 

Po kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami (Vovk Ornik, 2015) so otroci z GJM opredeljeni kot skupina otrok, ki ima zmanjšano 

zmožnost usvajanja, razumevanja in izražanja ter zmanjšano zmožnost smiselne uporabe govora, 

jezika in komunikacije. Odstopanja na teh področjih pomembno vplivajo na otrokovo 

vsakodnevno sporazumevanje v okolju in na njegovo sposobnost učenja. Posledice motenj se ne 
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kažejo le v predšolskem obdobju, ampak tudi v obdobju šolanja. V šolskem obdobju se GJM lahko 

odražajo pri usvajanju in izkazovanju šolskih znanj in veščin, medvrstniških odnosih, vedenju in 

čustvovanju. Pri otrocih z GJM praviloma obstajajo neskladja med besednimi in nebesednimi 

sposobnostmi, pri čemer so nebesedne sposobnosti velikokrat boljše od besednih.  

 

GJM se lahko pojavljajo pri otrocih samostojno kot primarne motnje, sekundarne motnje (kot 

posledica drugih motenj) ali hkrati kot pridružene motnje k drugim motnjam. Pojavljajo se lahko 

na kontinuumu od lažje do težke GJM ter se odražajo na enem ali več področjih. Ta področja so: 

pragmatika, semantika, sintaksa, fonologija, artikulacija in fluentnost govora (prav tam). Ravno ta 

področja pomembno vplivajo na usvajanje učne snovi in izkazovanju le-te, zaradi česar lahko 

imajo učenci z GJM pogosto težave v procesu šolanja. 

 

GJM pogosto niso posledica izgube sluha. Učenci imajo večinoma predvsem težave pri 

razumevanju in govorno-jezikovnem izražanju (Kesič Dimic, 2010). Pri učencih z GJM razvoj 

nasploh, posebej pa razvoj govora in usvajanje jezika, ne poteka spontano in po naravni poti. Tem 

otrokom niso dovolj le spontane in naravne stimulacije govora in jezika, ker jih zaradi motenj 

oziroma primanjkljajev ne zmorejo ustrezno selekcionirati ter tako ustrezno uporabiti za razvoj 

svojih sposobnosti. Prav zaradi tega otroci z GJM potrebujejo ustrezno strokovno pomoč (Vizjak 

Kure, 2011).  

 

3.2 Definiranje govorno-jezikovnih motenj  

 

Kadar v procesu razvoja govora in usvajanju oz. učenju jezika prihaja do zaostanka, zastojev, 

motenj ali primanjkljajev, lahko rečemo, da ima oseba govorne ali jezikovne motnje (Skamlič, 

2011). Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) opredeli GJM kot motnjo 

komunikacije, kamor se uvrščajo motnje fluentnosti govora, motnje artikulacije, jezikovne motnje 

in motnje glasu. Hkrati omenjajo, da lahko te motnje vplivajo na učno uspešnost otrok v procesu 

vzgoje in izobraževanja (Special Education Guide, 2016).  

 

Združenje American Speech Language Hearing Association (ASHA) definira jezikovno motnjo 

kot oškodovano ali okrnjeno razumevanje in/ali uporabo govorjenega, pisnega in drugega 

simbolnega sistema. Govorno motnjo opredeljuje kot težavo posameznika pri produkciji govornih 

glasov, fonaciji, hitrosti in ritmu govora (Vizjak Kure, 2011). 
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Potemtakem ASHA (2016) razvršča GJM pri otrocih v: 

 

- otroško apraksijo govora in dizartrijo (motnje tvorbe posameznega glasu ali skupine glasov 

zaradi poškodb na področju motorike govoril), 

- motnje artikulacije in fonoloških procesov (motnje glasov govora, npr: omisija, substitucija 

in distorzija glasov), 

- motnje ritma in tempa govora oz. motnje fluentnosti (jecljanje), 

- motnje glasu (afonija/brezglasni govor, disfonija/hripavost, (Mance, 2009, v Grilc 2014)), 

- motnje jezika (razumevanje jezika, izražanje, pragmatika, semantika, sintaksa (ASHA, 

2007, v Ivetac, 2014)), 

- specifične motnje na področju jezika v šoli (branje, črkovanje/glaskovanje in pisanje) ter 

- selektivni mutizem (odsotnost govora v določenih socialnih situacijah, npr. v šoli). 

 

 

Po DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) motnje komunikacije 

vključujejo motnje jezika (po DSM-IV vključujejo ekspresivne in kombinirane receptivno-

ekspresivne jezikovne motnje), motnje glasov govora (novo ime za fonološke motnje), otroško 

motnjo fluentnosti oz. childhood-onset fluency disorder (novo poimenovanje jecljanja po DSM-5) 

in motnjo komunikacije, ki velja kot neopredeljena. Prav tako je po novem v to klasifikacijo GJM 

vključena tudi socialna (pragmatična) motnja komunikacije, kjer imajo OPP težave na področju 

besedne in nebesedne komunikacije v določenih socialnih situacijah.  

 

Po Mednarodni klasifikaciji bolezni (MKB-10) so otroci z GJM otroci, pri katerih so prisotne 

specifične razvojne motnje pri govornem in jezikovnem izražanju. K specifičnim razvojnim 

motnjam pri govornem in jezikovnem izražanju sledijo pridruženi problemi, kot so težave pri 

pisanju in branju, odstopanja v medosebnih odnosih ter vedenjske in emocionalne motnje. 

Specifično motnjo pri artikulaciji govora opisujejo kot motnjo, pri kateri je izreka in raba glasov 

neustrezna glede na otrokovo starost, ob kateri razvoj jezika poteka v skladu z mejniki otrokove 

starosti (MKB-10, 1995, v Vizjak Kure, 2011). 

 

Glede na zapisano lahko o GJM govorimo takrat, kadar govor odstopa od normale v tolikšni meri, 

da vzbuja našo pozornost (bolj kot na vsebino smo pozorni na način govora), osebo težje 

razumemo ali pa je z njo/njim onemogočena vsakršna verbalna komunikacija. Govorne ali 

jezikovne motnje, ki ostanejo ne obravnavane lahko kasneje v procesu vzgoje in izobraževanja 

povzročijo težave pri branju, pisanju in učenju nasploh (CSGM, 2016). 
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3.3 Najpogostejše govorno-jezikovne motnje v procesu šolanja 

 

V tem poglavju bomo izpostavili najpogostejše GJM, ki so po mnenju sodelujočih učiteljev v 

anketi in po mojem mnenju oz. izkušnjah (kot zaposlena logopedinja v šolstvu), najpogosteje 

prisotne pri učencih z GJM v procesu šolanja. 

 

3.3.1 Govorne motnje 

 

Otroci, ki imajo govorne motnje ne izgovarjajo glasu ali skupine glasov, glasove zamenjujejo, jih 

izpuščajo ali pa nadomeščajo z drugimi glasovi v starosti, ko njihovi vrstniki le-te izgovarjajo 

pravilno. Govorne motnje se lahko pojavljajo izolirano ali pa so pridružene jezikovnim motnjam 

(Skamlič, 2011).  

 

Motnje artikulacije in fonoloških procesov 

 

Motnje artikulacije ali motnje izgovorjave oz. dislalije so najpogostejše govorne motnje v splošni 

populaciji otrok, še pogosteje pa se pojavljajo pri OPP. Poudariti je potrebno, da skoraj ni GJM, 

ki je ne bi spremljale tudi motnje izgovorjave posameznih glasov ali skupine glasov (Grilc, 2014). 

O govorni motnji govorimo takrat, kadar govor otroka odstopa od drugih v tolikšni meri, da 

pritegne pozornost poslušalca na sam način govora in ne na vsebino, ki jo želi oseba sporočiti 

(Grobler, 1985). Razlogi za nastanek artikulacijske motnje so različni in se pojavijo takrat, kadar 

otroci glasu ne izgovarjajo, ker ga ne znajo ali pa ga zaradi težav z govorili ne zmorejo pravilno 

oblikovati. O fonoloških motnjah govorimo takrat, kadar otroci posameznega glasu ali skupine 

glasov ne izgovarjajo in ga slušno ne razlikujejo od drugih, podobnih glasov ali pa mu ne znajo 

določiti ustreznega mesta v besedi. Le-ta sodi med jezikovne motnje. (Skamlič, 2011). Motnjo 

izreke in fonoloških procesov pri otrocih iz logopedskega vidika določimo, kadar prihaja do 

omenjenih težav še v obdobju, ko naj bi le-te do določene starosti ali ob vstopu v šolo že izzvenele.  

 

N. Grilc (2014) navaja motnje izgovora, ki se pojavljajo v treh oblikah:  

 

- omisija  (izpuščanje posameznega glasu, ki v največji meri vpliva na razumljivost govora 

(Globačnik, 1999)), npr.: otrok izgovarja iba namesto riba ali kava namesto krava; 

- substitucija (pomeni zamenjavanje glasu iz iste glasovne skupine, ki ga otrok ne more 

izgovoriti, z drugim glasom), npr.: besedo roka, otrok izgovarja loka ali celo joka ipd.; 

- distorzija (je izkrivljena oz. nepravilna izgovorjava glasu ali skupine glasov), npr.: 

francoski (grleni) izgovor glasu /r/ ali pa »zmehčana« izreka glasov /š/, /ž/ in /č/.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Krenker Tanja; diplomsko delo 

14 

Omenjene oblike motenj izgovora so lahko sistematične in nesistematične. Za sistematične 

artikulacijske motnje velja, da otrok v svojem govoru dela vedno določene napake na enak način, 

bodisi se gre za omisijo, substitucijo ali distorzijo glasu ali skupine glasov. O nesistematičnih 

artikulacijskih motnjah govorimo takrat, kadar otrok ne dela napak v izgovoru vedno na enak način 

(Grilc, 2014), ampak jih v določenih situacijah izgovori pravilno, v določenih pa napačno. Če 

nesistematične napake v izgovoru glasu oz. glasov pri otroku niso prepogoste, jih razumemo kot 

del normalnega govornega razvoja do 4. leta starosti. Kadar se le-te pojavljajo še po 4. letu starosti, 

gre za leksično dislalijo ali negotovo sliko besede. Za to vrsto dislalije velja, da otrok: 

 

- izpušča glasove ali zloge v besedah (npr.: papir-pir), 

- dodaja glasove ali zloge v besedah (npr.: lokomotiva – lokomokotiva) ali 

- zamenjuje položaj glasov ali zlogov v besedah (npr.: lokomotiva – kolomotiva) (prav tam). 

 

V procesu vzgoje in izobraževanja največ težav otrokom z GJM na področju artikulacije glasov 

povzroča pravilna izreka glasu /r/ ter glasov sičnikov in šumnikov. Omenjeni glasovi so za otroke 

s to vrsto govorne motnje zelo zahtevni, saj vključujejo sposobnosti, kot so: dobro razvite 

sposobnosti slušnega sprejemanja (percepcije) in razločevanja glasov (diskriminacije) ter natančne 

gibe jezika in drugih govoril. Otrok, ki ima težave na teh področjih, izreko glasov prilagodi svojim 

zmožnostim, zaradi česar prihaja do napačne uporabe omenjenih glasov in tudi preostalih glasov 

slovenskega jezika (Grobler, 1985).  

 

Razvoj izreke posameznih glasov je pri vsakem otroku postopen in individualen. Nekateri otroci 

usvojijo pravilno izreko glasov dokaj hitro, medtem ko drugi potrebujejo dalj časa in ustrezno 

strokovno pomoč s strani logopeda. Pomembno je, da se tovrstne težave v govoru pravočasno 

opazijo in temu primerno tudi odpravijo ali pa vsaj omilijo v tolikšni meri, da le-te kasneje v 

življenju posameznika ne predstavljajo preveliko oviro, prepreko pri doseganju življenjskih ciljev 

in sklepanju družbenih odnosov.  

 

Jecljanje ali motnje fluentnosti 

Jecljanje je motnja ritma in tempa govora,  ki se kaže v ponavljanju glasov, zlogov, besed ali fraz, 

s podaljševanjem posameznih glasov (predvsem samoglasnikov), z brezglasnimi zastoji na začetku 

ali znotraj besed, z napetostjo in s »krči«, ki so prisotni v govoru. Prav tako je za to motnjo značilno 

dodajanje pomožnih glasov, kot sta npr. »a, h«, katerih funkcija je, da otrok težavo obvlada. V  
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strokovni literaturi za motnje ritma in tempa govora lahko poleg jecljanja zasledimo tudi te 

termine: prehiter govor (ang. cluttering), upočasnjen tempo govora (bradilalija) in skandiran govor 

(Grilc, 2014). Jecljanje je lahko komaj opazno, lahko pa povsem onemogoča posameznikovo 

govorno komunikacijo z drugimi osebami. Oseba, ki jeclja, pogosto čuti strah pred govorom, pred 

novimi situacijami, nemir, zaskrbljenost, napetost, stres, sram, občutek manjvrednosti in strah pred 

izgubo kontrole med govorom. Čustveno stanje osebe, ki jeclja lahko velikokrat predstavlja večjo 

oviro normalni komunikaciji, kot jecljanje samo. Stopnja jecljanja se večinoma spreminja glede 

na situacijo, v kateri se dotična oseba znajde. Jecljanje se lahko izboljša ali poslabša pri pogovoru 

po telefonu, pogosto se poslabša, kadar je oseba v središču pozornosti ter lahko povsem izgine pri 

petju ali pri branju na glas iz knjige (Hočevar Boltežar, 2010).  

 

Jecljanje je govorna motnja, ki se pojavlja periodično. Menjavata se dobi fluentnega in 

nefluentnega govora, pogosto brez kakršnega koli posebnega povoda. Natančnega vzroka za 

nastanek jecljanja še danes ne poznamo (Grilc, 2014). Ene od novejših teorij menijo, da je jecljanje 

posledica težav pri živčni sinhronizaciji v možganih, kjer naj bi prihajalo do prekinitev vlaken med 

govornimi predeli in predeli, ki so v levi hemisferi možganov, odgovorni za načrtovanje jezika. 

Hkrati naj bi bil vzrok v manjši prekrvavljenosti možganskih predelov, ki so odgovorni za govor 

(Hočevar Boltežar, 2010). 

 

Pri otroku, ki jeclja, se govorni organi pred ali med govorjenjem nenadno skrčijo in se zato pojavi 

neskladje med dihanjem in govorjenjem. Otroku ob prizadevanju, da bi premagal krče, ki se 

pojavljajo med govorom, lahko večkrat poide sapa, zaradi česar prihaja do neusklajenega dihanja. 

Hkrati lahko govor otroka, ki jeclja, spremljajo mežikanje, gibi glave, grimase, mašila, s katerimi 

otrok skuša premagati težave, ki mu jih povzroča govorjenje. Opisano stanje govora pri otroku se 

pojavi nekje v obdobju šolanja, odpravljanje pa je lahko dolgotrajno in več ali manj uspešno 

(Grobler, 1985).  

 

K motnjam fluentnosti se prišteva prehitri govor, ki ga ljudje običajno zamenjujejo s »čistim 

jecljanjem«. Razlika med njima je ta, da otroci, ki imajo prehiter govor, torej imajo pospešen 

tempo govora, nimajo strahu pred govorjenjem, za razliko od tistih, ki jecljajo. Svoje govorne 

motnje se ne zavedajo, medtem ko se otrok, ki jeclja svoje motnje zaveda.  Prisotne so pogoste 

artikulacijske napake, kar za otroke, ki jecljajo, ni nujno. Imajo skromno besedišče, povedi so 

kratke in preproste. V daljših povedih se pogosto pojavljajo slovnične napake. Po premoru 

govorijo bolje, se lažje osredotočijo na govor kot otroci, ki jecljajo, saj zanje nov začetek pomeni 

novo napetost. (Grilc, 2014). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Krenker Tanja; diplomsko delo 

16 

Naslednja motnja nefluentnosti je pretirano počasen govor, ki se pojavlja kot posledica organskih 

obolenj centralnega živčnega sistema. Glavna značilnost te motnje je podaljševanje vseh glasov 

(posebno samoglasnikov) ter upočasnjen ritem in tempo govora. Ti otroci niso počasni le pri 

govoru, ampak tudi pri drugih aktivnostih, s čimer lahko dajejo občutek lenosti in 

nezainteresiranosti (prav tam).  

 

Pri otrocih, pri katerih se pojavlja motnja nefluentnosti v obliki skandiranega govora, je značilno, 

da je tempo govora upočasnjen, ritem je okvarjen s spremembami višine in intenzitete govora 

znotraj besed ali povedi. Razlog za to je predvsem v nezmožnosti usklajevanja finih gibov z organi, 

ki so odgovorni pri artikulaciji glasov (prav tam). 

 

 

3.3.2 Jezikovne motnje in njihovo odražanje na posameznih jezikovnih ravneh 

 

Otroci, ki imajo jezikovne motnje, najpogosteje izražajo primanjkljaje oz. imajo težave pri 

razumevanju in/ali besednem ter pisnem izražanju. Zanje je značilno, da lahko zaostajajo v 

razvoju, pri usvajanju jezika in njegovih jezikovnih prvinah, slabo komunicirajo ali pa se njihova 

sposobnost komuniciranja in jezik razvijata na način, ki ni običajen. Jezikovne motnje delimo na 

receptivne (razumevanje)  in ekspresivne (izražanje). Med obema jezikovnima sistemoma lahko 

prihaja do prepletanj. V šoli želimo jezikovni razvoj otroka z GJM spodbujati na ustrezen način. 

Pomembno je, da se osredotočamo na njegova močna področja, preko katerih odpravljamo 

primanjkljaje na področjih, ki so manj razvita oz. nerazvita. Ker prihaja pri otrocih z GJM do 

motenj na področju razumevanja in izražanja, je lahko razvoj jezika oviran na različnih jezikovnih 

nivojih. Razvoj je lahko oviran na področju slovnice in sintakse, semantike, fonologije, 

morfologije in pragmatike. Otroci lahko imajo težave na enem ali več področjih (Skamlič, 2011). 

Tako jezikovna oblika zajema področja fonologije, morfologije in sintakse. Jezikovna vsebina 

zajema semantiko, medtem ko pragmatika zajema funkcijo sporočila v procesu komunikacije. 

Profili jezikovnih težav so pri otrocih z GJM zelo različni in heterogeni, zaradi kompleksnosti 

komponent in sistemov, ki so vpleteni v govorno-jezikovno vedenje otrok  (Grobler, 2002). Ravno 

iz tega razloga sem se odločila, da se bom v tem poglavju osredotočila na jezikovne ravni, ki 

otrokom z GJM v času šolanja povzročajo največ težav na področju usvajanja, razumevanja jezika 

in izražanju naučenega znanja.  
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Fonologija 

 

Fonologija analizira področje jezika, pri čemer se poslužuje področja fonemov ali glasovnih prvin. 

Izraz »fonem« predstavlja glas v besedi, ki spremeni njen pomen, če se le-ta spremeni. Če se npr. 

v besedi »koza« spremeni glas /z/ v /ž/, nastane nova beseda »koža« ipd. (Omerza, 1970). Ne 

spremeni se le glas v besedi, ampak se spremeni celoten pomen besede. Hkrati fonologija 

predstavlja zavedanje glasov v govoru ter zaznavanje zaporedja glasov v besedah (Skamlič, 2011). 

Nanaša se na glasovni sistem jezika. Najpomembnejši del fonologije je fonetika, ki vsebuje učenje 

o glasovih pojavljajočih se v govoru, torej preučuje akustične in izgovorne značilnosti glasov. 

Izgovor besed je omejen z razvojnim stanjem fonološkega sistema pri posameznem otroku. 

Najpogostejši fonološki problemi, ki se pojavljajo pri otrocih so:   

        

       - nedoslednost pri izgovorjavi posameznih glasov (predvsem sičnikov in šumnikov), 

       - težave pri izreki posameznih besed, 

       - težave pri izreki dolgih ali glasovno zahtevnih besed in 

       - popačena izreka glasov v besedi ali besed v stavku (Grobler, 2002). 

 

 

Morfologija 

 

»Morfologija ali oblikoslovje je veda o besedah.« (Grobler, 2002, str. 127). Je nauk o besednih 

vrstah, o oblikah posameznih besednih vrst, o njihovem naglasu in o vlogah, ki jo imajo posamezne 

besedne vrste in njihove oblike v besednih zvezah ter stavkih (Toporišič, 2000). Osnovne enote 

jezika so besede, ki nosijo pomen. S tem, ko jih sestavljamo oz. združujemo, tvorimo stavke in 

povedi. Nabor besed, ki jih otrok usvoji, tvori njegov besednjak (Grobler, 2002). 

 

Na nivoju morfologije povzročajo otrokom največ težav tisti deli morfologije, ki so pod vplivom 

sintakse. Sem prištevamo spol, sklon, število, čas, naklon in način. Otroci težko vzpostavijo 

pomensko povezavo med danimi izpeljankami. Težave jim povzročajo predpone in obrazila, kar 

se odraža tudi na sintaktičnem nivoju rabe jezika. Primanjkljaji se kažejo v pogostejši rabi besednih 

vrst, kot so: samostalniki, glagoli, pridevniki in zaimki ter težave s pravilno uporabo veznikov, 

števnikov, prislovov in predlogov. Te besedne vrste otroci z GJM, ki imajo težave predvsem na 

področju jezika uporabljajo redkeje, neprimerno ali pa jih izpuščajo v pogovoru in zapisu povedi 

(Grobler, 2002). 
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Sintaksa 

 

Sintaksa ali skladnja je del slovničnega nauka o jeziku, ki nas uči pravilnega tvorjenja povedi in 

njihovih delov (Toporišič, 2000). Je niz pravil, na podlagi katerih se tvorijo povedi in njene 

sestavine. Sintaksa vključuje pravila, kot so: vrstni red besed v stavku, tvorjenje povedi iz stavkov 

ter pravilno sklanjanje oz. spreganje besed. Največji izziv pri usvajanju slovnice za otroka je ta, 

da se nauči obravnavati besede kot dele slovničnih kategorij in pravilnih načinov kombiniranja le-

teh. Otroci z jezikovnimi motnjami imajo težave že z morfologijo, pri čemer se težave na nivoju 

sintakse samo še nadaljujejo. Zanje je značilno, da se zveza med samostalniškim in glagolskim 

sistemom v smislu jezika počasi in s težavo vzpostavlja. Zaradi težav znotraj jezikovnih sistemov 

in pri smiselnem povezovanju le-teh imajo otroci z GJM sledeče težave: 

 

- v govoru prevladujejo kratki stavki ter enostavčne ali večstavčne povedi, kjer znotraj 

povedi manjkajo vezniki, števniki, prislovi in predlogi, 

- težave s pomožnimi glagoli, 

- težave se pojavljajo s pravilnim vrstnim redom besed v stavku ter z zaporedjem stavkov v 

povedi, 

- manj pogosta uporaba podrednih in nadrednih povedi, 

- pri zapisu stavkov so težave izrazitejše kot pri ustnem sporočanju, 

- velike težave se kažejo pri učenju slovnice, zaradi šibkih metajezikovnih sposobnosti 

(Grobler, 2002). 

 

 

Semantika 

 

Semantika se ukvarja s preučevanjem pomena besed v jeziku. Otroci, ki imajo težave na področju 

jezika, počasneje usvajajo oz. se počasneje naučijo nove besede kot njihovi vrstniki. Otroci z 

jezikovnimi težavami imajo težave s priklicem besed, zaradi česar prihaja do prekinitev, do 

oklevanj ali do pretirane uporabe mašil v njihovem pripovedovanju. V splošnem je torej motena 

sposobnost pripovedovanja. Vzroki so predvsem v težavah s procesiranjem besed in dostopu le-

teh v spominu. Besede sicer imajo vtisnjene v spomin, saj jih prepoznajo, vendar potrebujejo čas, 

da jih prikličejo. Njihov besednjak je skromen, uporaba abstraktnih besed je omejena, težave imajo 

pri iskanju sopomenk in protipomenk, v govoru le redko uporabljajo metafore ter druge besedne 

asociacije (Grobler, 2002). 
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Pragmatika 

 

Pragmatiko lahko v grobem definiramo kot »proučevanje jezikovne rabe« ali če se izrazimo 

natančneje, kot »proučevanje jezikovnih fenomenov z vidika značilnosti in procesov njihove rabe« 

(Verschueren, 2000, str.13). Hkrati jezikovna pragmatika preučuje uporabo jezika med ljudmi, kar 

velja kot oblika socialnega vedenja oz. dejanja (Verschueren, 2000). Kot navaja Wilken (2012) je 

pragmatika sistem pravil, ki določajo način uporabe jezika glede na socialne okoliščine, tako da 

povezava sporočila z izgovorjenimi besedami ustreza želenemu namenu sporočevalca. 

Verschueren (2000) omenja, da pragmatika proučuje povezavo med jezikom in človeškim 

življenjem na splošno. V prosti enciklopediji (Wikipedija, 2014) je pragmatika navedena kot veja 

jezikoslovja in komunikacijske teorije, ki se ukvarja z rabo nekega sporočila v procesu 

komunikacije glede na situacijo, potrebe, pričakovanja, vloge tistih, ki sodelujejo oz. so v 

komunikacijo vpleteni. Potemtakem pomeni biti pragmatično kompetenten to, da si sposoben 

pravilno proizvajati in ustrezno interpretirati neko jezikovno dejstvo, dejanje v skladu s situacijo, 

v kateri komunikacija poteka.  

 

 

Ravno zaradi navedenega imajo otroci z GJM pogosto težave pri vstopanju v komunikacijo z 

drugimi ljudmi ter pri vzdrževanju teme pogovora. Zaradi obilice verbalnih informacij, ki jih 

pogosto tudi ne razumejo ali pa potrebujejo dalj časa, da le-te ustrezno sprocesirajo, težje sledijo 

temi pogovora. Na podlagi tega imajo težave tudi pri sledenju in usvajanju novih pojmov ter 

razumevanju in smiselni organizaciji le-teh pri pouku. Zaradi težav s priklicem besed je okrnjeno 

tako pisno kot tudi ustno izražanje. V skupini otrok, kjer je komunikacijskih vlog več, so lahko 

težave na področju pragmatike še toliko bolj izražene. Iz tega sledi, da otroci oz. učenci z GJM, ki 

imajo težave na vseh jezikovnih ravneh ali pa le na nekaterih, da imajo posledično težave tudi na 

področju smiselne rabe jezika glede na socialne okoliščine, katerih del so. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Krenker Tanja; diplomsko delo 

20 

4 VLOGA UČITELJA PRI POUČEVANJU UČENCEV Z GOVORNO-

JEZIKOVNO MOTNJO 

 

Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (MIZS, 2016) se 

število OPP, ki so usmerjeni kot otroci z GJM, iz leta v leto povečuje. V šolskem letu 2015/16 je 

bilo v izobraževalne programe osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in DSP vključenih 10.091 

OPP, od tega jih je bilo 1.180 učencev z GJM oz. kar 11,7%. Sodeč po podatkih o številu 

vključenih otrok oz. učencev, glede na vrsto primanjkljaja, ovire oz. motnje, so učenci z GJM 

četrta skupina otrok po številu usmerjanj s strani komisije o usmerjanju OPP. Po številu oz. deležu 

učencev, ki se uvrščajo na  prvo, drugo in tretje mesto so učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja (PPPU), učenci z več motnjami (DRU) in dolgotrajno bolni (DOB). 

 

Število in delež učencev s posebnimi potrebami, glede na vrsto 

primanjkljaja, ovire oz. motnje: 

ŠOLSKO LETO 

2015/2016 

Učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju (MDR) 10 0,1% 

Gluhi in naglušni (GLU, NGL) 238 2,4% 

Učenci z govorno-jezikovnimi motnjami (GJM) 1.180 11,7% 

Slepi in slabovidni ter učenci z okvaro vidne funkcije** (SLE, SLV, OVF) 70 0,7% 

Gibalno ovirani (GIB) 293 2,9% 

Učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (ČVM) 324 3,2% 

Dolgotrajno bolni (DOB) 1.416 14,0% 

Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) 4.619 45,8% 

Učenci z avtističnimi motnjami** (AM) 105 1,0% 

Učenci z več motnjami*** (DRU) 1.836 18,2% 

SKUPAJ 10.091 100% 

 

Tabela 1: Podatki o učencih s posebnimi potrebami za šolsko leto 2015/16, ki so usmerjeni v osnovne šole 

s prilagojenim izvajanjem in DSP 

      

** nova skupina OPP v skladu z ZUOPP-1 

*** ni samostojna skupina OPP v skladu z ZUOPP-1, vendar ima lahko učenec opredeljenih  

       več motenj  

(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/pdf/Tabela_ucenci

_s_posebnimi_potrebami.pdf, pridobljeno 15. 7. 2016) 
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Ravno iz tega vidika morajo biti učitelji v osnovnih šolah ustrezno pripravljeni na sprejem OPP in 

strokovno usposobljeni za poučevanje učencev z GJM. 

 

M. Kavkler (2008a) pravi, da ima v inkluzivni vzgoji in izobraževanju OPP vsekakor ključno 

vlogo učitelj. Učitelj je tista oseba, ki v procesu izobraževanja lahko poskrbi za inkluzivno ozračje, 

za ustrezne prilagoditve poučevanja ter za prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja v 

razredu. Hkrati je učitelj tista oseba, ki preživi največ časa z OPP in ima zato v učnem procesu 

najbolj odgovorno nalogo. Ta zahteva predvsem poznavanje in pozitiven odnos oz. stališča do 

OPP ter njegovih/njenih posebnih potreb. Poleg strokovnih kompetentnosti, ki si jih učitelji 

pridobijo tekom študija, je zelo pomembno, da znanje ves čas dopolnjujejo in nadgrajujejo z 

znanji, ki jih zajema  delo z OPP. Zelo pomembno je, da so učitelji pri uporabi specifičnih znanj, 

strategij in metod poučevanja dovolj iznajdljivi za delo z učenci z GJM kot s preostalimi učenci, 

ki teh motenj nimajo (Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo, 2003). V šoli se večino učne snovi učencem 

posreduje preko jezika, torej preko ustnega ali pisnega sporočanja. Učenci z GJM so zaradi tega 

lahko učno šibkejši od svojih vrstnikov, ki nimajo težav pri sprejemanju informacij zahtevajoč 

jezikovne sposobnosti. Ker učenci z GJM slabše sprejemajo informacije, težje usvajajo 

kurikularne vsebine. Težave imajo lahko na področju branja in pisanja, so slabši pri organizaciji 

misli, učnega gradiva in učnega okolja ter imajo večinoma težave pri vzdrževanju pozornosti. 

Težave se pojavljajo pri ustnem sporočanju in obnavljanju učnih vsebin, s priklicem besed, pojmov 

ter z razumevanjem le-teh. Nekateri med njimi se težje učijo iz svojih zapiskov, ker so zapiski 

pomanjkljivo zapisani, težje berljivi ali pa je v njih preveč pravopisnih napak, ki otežujejo 

razumljivost zapisanega besedila. Omenjene težave na področju sledenja učne snovi in 

razumevanja ter usvajanja le-te se lahko pri učencih z GJM pojavijo vedenjski problemi, 

anksioznost, agresivno vedenje, negotovost ali pa se le-ti pričnejo izogibat šolskemu delu na 

različne načine. Nekateri med njimi se počutijo odrinjene ali nesprejete s strani sošolcev ali celo 

učiteljev, kar lahko posledično povzroči težave tudi na področju socialne integracije (Skamlič, 

2011). Zato je pomembno, da je učitelj, ki poučuje učenca oz. učence z GJM znotraj vzgojno-

izobraževalnega procesa prilagodljiv, ustvarjalen in zna poiskati načine, kako otroku z GJM 

približati jezikovno zahtevnejše vsebine. Prav tako je pomembno, da poišče nejezikovne načine, s 

katerimi lahko preverja in ocenjuje znanje učenca, brez prevelikega upoštevanja njegovih 

jezikovnih sposobnosti. Zelo pomembno je, da zna učitelj nevsiljivo poudariti učenčeva močna 

področja ter na podlagi le-teh odpravljati oz. premagovati primanjkljaje na področjih, kjer je 

učenec z GJM šibkejši (prav tam).  
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Eden izmed glavnih nosilcev sprememb na področju vključevanja OPP je torej učitelj. Zaradi tega 

je v številnih mednarodnih dokumentih izražena potreba po ustreznem izobraževanju in 

usposabljanju učiteljev. Javlja se potreba po spremembi šolskega sistema v smeri večje 

inkluzivnosti. Ustrezna podpora šolskim strokovnim delavcem lahko doprinese k pozitivnim 

spremembam in uresničevanju le-teh v praksi. Vse prepogosto se v praksi poudarja pomen 

izobraževalnih rezultatov in uspešnosti OPP, da pridobijo znanja za kasnejše uspešno 

zaposlovanje. Iz tega razloga so pričakovanja družbe do učiteljev velika (Kavkler, 2011). Po 

mnenju javnosti je danes uspešen tisti učitelj, ki dobro poučuje vse učence (European Agency for 

Development in Special Education, 2010, v Kavkler, 2011). Pri tem imajo veliko vlogo učiteljeva 

prepričanja do OPP, učiteljevo znanje za delo z njimi ter veščine, da lahko svoje znanje praktično 

vključi v pouk. Ravno iz tega razloga učitelj potrebuje zaupanje v svoje sposobnosti ter pomoč s 

strani ostalih šolskih strokovnih delavcev in zunanjih strokovnjakov (prav tam).  

 

C. Peklaj (2012) navaja, da učitelj ne sme pozabiti na sodelovanje s starši, ki lahko učitelju 

posredujejo koristne informacije o otroku, na podlagi česar lahko učitelj lažje razume specifiko 

učenca in njegov način učenja. Hkrati lahko pogovori s starši učitelju pomagajo pri vzpostavitvi 

pozitivnega in sodelovalnega odnosa tako z njimi samimi kot z OPP. Vse te ugotovitve in opažanja 

mora učitelj uporabiti pri poučevanju učencev in razmisliti, katere učne cilje učenec z GJM lahko 

doseže in katere bo potrebno prilagoditi. Enako velja za metode, strategije, preverjanje in 

ocenjevanje znanja ter pripravo in uporabo učnih pripomočkov, ki bodo v pomoč tako učencu z 

GJM kot drugim učencem v procesu vzgoje in izobraževanja. 

 

 

Za to, da učenec z GJM, kot je bilo poprej že omenjeno, lahko dosega učni standard v osnovni šoli 

ali pa vsaj minimalne učne standarde, je učiteljeva naloga, da mu ustrezno prilagodi učni prostor, 

didaktične pripomočke, prilagodi podajanje učne snovi in način učenja ter upošteva prilagoditve 

pri preverjanju in ocenjevanju znanja, ki bodo navedene in opisane v nadaljevanju. 

 

 

4.1 Individualiziran program 

 

Individualizirani program (v nadaljevanju IP) »je pisni pedagoški dokument, ki temelji na 

odobrenem kurikulu, namenjen pa je zagotavljanju zanesljive podpore za otrokov razvoj in 

individualizirano učenje. Je ciljni načrt povezan z otrokovim učenjem in šolanjem ter pokrit z 

edukacijskimi vsebinami, pedagoškimi metodami in drugimi nujnimi podpornimi ukrepi.« (Opara, 

2015, str. 30) 
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V zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZOUPP-1, 2011)  je v 36. členu zabeleženo, 

da mora šola in s tem strokovna skupina najkasneje v roku 30 dni po prejemu odločbe izdelati za 

OPP IP. Z IP se v izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in DSP določi organizacija 

in izvajanje DSP za:  

       -        premagovanje primanjkljajev, 

       -        izvajanje svetovalnih storitev in  

       -        izvajanje učne pomoči. 

 

Prav tako se z IP določijo: 

       -        cilji in oblike dela za posamezna vzgojno-izobraževalna področja, 

       -        strategije vključevanja OPP v skupino, 

       -        prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in  

                napredovanju,  

       -        uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije (didaktičnih pripomočkov), 

       -        prehajanje med programi in potrebne prilagoditve pri organizaciji pouka, 

       -        časovna razporeditev pouka ter 

       -        veščine za čim večjo samostojnost v življenju ipd.  

 

Hkrati je v ZOUPP-1 (2011) navedeno, da morajo biti v pripravo in evalvacijo IP vključeni tudi 

starši in OPP (prav tam). S. Pulec Lah (2008) pravi, da če želimo, da bo IP resnično uporaben v 

procesu vzgoje in izobraževanja, je nujno, da je v oblikovanje IP vključen tudi učitelj. Učitelj kot 

glavni izvajalec v procesu poučevanja najbolje pozna težave in izzive pri delu v razredu, v katerega 

je usmerjen OPP. Na podlagi tega ima učitelj pri pripravi IP priložnost izpostaviti probleme, izzive, 

pričakovanja, potrebe in morebitne pomisleke, ki jih doživlja in opaža pri poučevanju učenca s 

posebnimi potrebami. Enako velja za vse preostale člane strokovne skupine kot tudi za starše 

učenca in učenca samega. Zelo pomembno je, da v IP opredelimo tiste posebnosti vzgojno-

izobraževalnega procesa, ki naj bi učencu s posebnimi potrebami omogočale ter hkrati zagotavljale 

čim bolj uspešno napredovanje glede na njegove zmožnosti in primanjkljaje (prav tam). N. 

Skamlič (2011) še navaja, da je potrebno IP preveriti dvakrat v šolskem letu. Torej ob polletju in 

ob koncu šolskega leta. Po potrebi se ga lahko evalvira tudi med šolskim letom, kadar učenec 

napreduje hitreje, kot je bilo predvideno ali pa je njegov/njen napredek zelo počasen. Glede na to 

se lahko IP po potrebi spremeni ali dopolni tako, da poteka delo z otrokom z GJM čim bolj v 

skladu z njegovimi oz. njenimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. 
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4.2 Prilagoditve za učence z govorno-jezikovnimi motnjami v procesu šolanja 

 

V 7. členu  ZOUPP-1 (2011) je zapisano, da se OPP, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s 

prilagojenim izvajanjem in DSP, lahko glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oz. motnje 

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

razporeditev pouka in DSP.  

 

Pri izbiri in uporabi omenjenih prilagoditev, ki jih učenci s posebnimi potrebami potrebujejo, 

morajo učitelji in preostali strokovni delavci, ki OPP obravnavajo, upoštevati: značilnosti 

obstoječega vzgojno-izobraževalnega procesa, v katerega je OPP vključen, značilnosti otrokovega 

trenutnega delovanja (razvojnega in izobraževalnega) in posebne potrebe otrokove motnje, ovir 

oz. primanjkljajev (Pulec Lah, 2008). 

 

 

Najpomembnejša področja prilagoditev za učence z GJM so: 

  

- prilagoditve učnega prostora, 

- prilagoditve didaktičnih pripomočkov in učne opreme, 

- prilagoditve pri poučevanju in usvajanju učne snovi ter 

- prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja (Skamlič, 2011). 

 

 

4.2.1 Prilagoditve učnega prostora 

 

Za učenca z GJM je v razredu pomemben sedežni red. Zanj ni priporočljivo, da sedi čisto spredaj 

ali pa čisto zadaj (Skamlič, 2011). Priporočljivo je, da sedi na prostoru, kjer je možen bolj 

neposreden stik z učiteljem. To učencu omogoča učinkovitejše sprejemanje in predelovanje 

verbalnih informacij ter lažje vzdrževanje pozornosti v času pouka. Namestitev učenca z GJM v 

razredu naj ne bo izstopajoča, sicer pa le-ta od učitelja ne zahteva posebne prostorske prilagoditve 

(Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za 

devetletno osnovno šolo, 2003). Pomembno je, da se v razredu poskrbi za mirnejše okolje, torej 

da se odstrani ali vsaj omili vire hrupa, saj imajo učenci z GJM pogosto težave pri selekcioniranju 

slušnih dražljajev, zaradi česar v hrupnem okolju s težavo spremljajo učiteljevo razlago učne 

snovi. Težavam k slušni pozornosti so pogosto pridružene tudi težave na področju pozornosti in 

koncentracije, ki je lahko kratkotrajna in odkrenljiva. Ravno iz teh razlogov je iskanje ustrezne 

namestitve učenca z GJM v razredu še posebej pomembno. Poleg skrbi za mirnejše okolje, je 

pomembno, da je vidnih dražljajev čim manj, kar pomeni, da učenec ne sedi ob oknu, ob vratih 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Krenker Tanja; diplomsko delo 

25 

učilnice ali pa ob sošolcu, ki zaposluje njegovo/njeno pozornost. Zelo pomemben je tudi položaj 

učitelja v razredu, ki naj bo z obrazom oz. telesom čim več obrnjen proti učencu z GJM in ne stran 

od njega (Skamlič, 2011). Zaželeno je, da učenec z GJM sedi blizu sošolca/sošolke, ki mu je v 

negotovih situacijah pripravljen ponuditi neposredno pomoč (npr. mu ponoviti navodilo, ki ga je 

učitelj povedal prehitro ali premalo razumljivo, mu v zvezku ali ob pripovedovanju ponuditi 

ustrezni besedni izraz, ki si ga učenec ne zmore priklicati v spomin ali ga ob uporabi napačnega 

izraza pravilno popraviti ipd.). Poleg navedenega je zelo pomembno, da je na šoli poleg urejenega 

razreda zagotovljen ustrezno opremljen prostor, kjer se izvaja individualna obravnava učenca 

(DSP) (Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo za devetletno osnovno šolo, 2003). 

 

 

4.2.2 Prilagoditve didaktičnih pripomočkov in učne opreme 

 

Učenci z GJM so večinoma vizualni tipi, kar pomeni, da težje sprejemajo informacije, ki jih slišijo 

in lažje tiste, ki jih sprejemajo preko vidnega kanala. Še bolje je, če lahko informacije sprejemajo 

multisenzorno, preko več čutnih poti, ki obsegajo: vid, sluh in tip. Zaradi tega se priporoča uporaba 

konkretnih didaktičnih pripomočkov, kot so: slikovni material, videi, filmi, uporaba računalnika, 

fotografij ipd. (Skamlič, 2011). Za nekatere učence z GJM je priporočljiva uporaba diktafona. 

Usvajanje nove učne snovi naj bo poleg ustnih informacij podkrepljeno še z uporabo raznovrstnih 

učil, modelov, maket, osebnih učenčevih izkušenj in z ustreznim pisnim gradivom v obliki 

miselnih vzorcev, iskanju ključnih besed ali oblikovanju krajših povzetkov učne snovi. Na ta način 

učitelj zagotovi posameznemu učencu z GJM, da se uči iz njemu razumljivih in korektnih virov. 

Pri učenju obsežnejšega gradiva je potrebno, da učitelj celotno učno vsebino členi na manjše 

smiselne in vsebinsko obvladljive enote (Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo, 2003). Za učence, ki imajo 

težave s priklicem besed, naj imajo na voljo tudi slovarje (Skamlič, 2011).  

 

 

4.2.3 Prilagoditve pri poučevanju in usvajanju učne snovi  

 

Pri poučevanju učenca z GJM je pomembno, da pouk ne temelji zgolj na verbalnem podajanju 

učne snovi in abstraktni rabi besed. Z metodično-didaktičnega vidika je pomembno, da se upošteva 

multisenzorni pristop v vseh fazah učenja, torej pri posredovanju učne snovi, pri utrjevanju kot 

tudi pri preverjanju učenčevega znanja. Takšen pristop s strani učitelja učencem z GJM omogoča, 

da lažje sprejemajo in predelujejo posredovane informacije (Navodila za izobraževalne programe 

s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo, 2003). Kot 
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je bilo omenjeno v prejšnjem poglavju, imajo učenci z GJM težave pri sprejemanju informacij po 

slušni poti, zaradi česar je pomembno, da so jim informacije posredovane po različnih senzornih 

poteh, od katerih sta vid in tip najpomembnejša. Učitelj lahko to doseže z uporabo konkretnih 

didaktičnih pripomočkov ter z vključevanjem otrokovih praktičnih izkušenj iz življenja in 

povezovanju le-teh z učno snovjo. Prav tako je bistvenega pomena, da učitelj poišče učenčeva 

močna področja, ki jih večkrat izpostavi pred vrstniki ter tako poskrbi za ugoden socialni položaj 

učenca v razredu (Skamlič, 2011). Učitelj se naj izogiba kaznim, grajam in negativnemu 

izpostavljanju učenčevih šibkih področij pred vrstniki. Hkrati je zelo pomembno, da učitelj podaja 

jasne, kratke, enoznačne informacije v upočasnjenem tempu ter tako omogoči učencu, da bolje 

sprejema in razume podano vsebino. Učiteljeva priprava na učne ure naj vključuje uporabo 

miselnih vzorcev, kratkih povzetkov podane učne vsebine, razne demonstracije, eksperimente ipd. 

Priporočljivo je, da delo pogosteje poteka v manjših skupinah (dvojicah, trojicah), tako da tudi 

učenec z GJM pogosteje aktivno sodeluje znotraj učnega procesa (Navodila za izobraževalne 

programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo, 

2003). 

 

Pri učenju obsežnejšega gradiva je potrebno, da učitelj učencu z GJM celotno učno vsebino členi 

na manjše, smiselne in vsebinsko obvladljive enote. Tudi upoštevanje medpredmetnih povezav 

lahko pripomore k bolj učinkovitemu povezovanju na novo pridobljenih jezikovnih struktur in 

tako k večji kvaliteti pragmatične ravni jezika. Domače naloge morajo biti s strani učitelja skrbno 

izbrane upoštevajoč učenčeve primanjkljaje ter posredovane učencu na razumljiv način (bodisi v 

ustni ali pisni obliki). Priporočljivo je, da so z zahtevami, nalogami, obveznostmi, ki jih učitelj 

daje učencu seznanjeni tudi njegovi starši, tako da lahko učenca doma ustrezno spodbujajo, 

podpirajo in mu nudijo ustrezno pomoč pri usvajanju, razumevanju učne snovi (prav tam). 

 

4.2.4 Prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja 

 

 

Da bo lahko učenec z GJM dosegel enakovreden izobrazbeni standard kot njegovi vrstniki, je 

potrebno upoštevati glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev tudi prilagoditve pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja. Te prilagoditve mora učitelj upoštevati že pri načinu postavljanja vprašanj. 

Vprašanja morajo biti konkretna, jasna, preprosta in enoznačna, saj želimo oceniti učenčevo znanje 

in ne razumevanje vprašanj. Kadar so vprašanja zahtevnejša, daljša, je potrebno le-te členiti na 

podvprašanja (Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo, 2003). V primeru, da učitelj opazi, da učenec  
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vprašanja ali navodil ni razumel,  je pomembno, da vprašanje ali navodilo preoblikuje, ga učencu 

dodatno razloži ter učencu zagotovi dovolj časa za procesiranje vprašanj in oblikovanje ustreznega 

odgovora. Lahko mu vprašanje ponazori tudi s pomočjo vizualnih sredstev (npr. slikovnim 

materialom ipd.). Zelo pomembno je, da se zagotovi podaljšan čas pri pisnem in ustnem 

preverjanju in ocenjevanju znanja, kadar učenec to potrebuje. Po potrebi se mu lahko zagotovi tudi 

mirno okolje, kar pomeni, da se mu omogoči možnost ocenjevanja in preverjanja znanja v 

individualni situaciji, izven razreda ali pa se mu omogoči preverjanje in ocenjevanje znanja v več 

delih, kadar je učna snov precej obsežna. Če je bila učencu z GJM v procesu pridobivanja znanja 

omogočena uporaba konkretne opore, se mu uporaba le-te lahko dovoli tudi pri samem preverjanju 

(Skamlič, 2011). Pri ocenjevanju pisnih izdelkov, kamor spada tudi ocenjevanje nareka, je 

pomembno, da učitelj upošteva učenčeve šibke jezikovne sposobnosti (težave na področju slušne 

diskriminacije glasov, šibko slušno pomnjenje, kratkotrajna in odkrenljiva pozornost in 

koncentracija, težave na področju grafomotorike ipd.). Ti primanjkljaji se lahko pri pisanju kažejo 

kot napačno zapisane besede, napačen vrstni red besed ali neupoštevanje pravopisnih pravil ter 

tako vplivajo na pravilnost učenčevih zapisov. Torej, kadar slovnična ustreznost zapisanega 

besedila ni tako zelo pomembna pri ocenjevanju, je dobro, da učitelj poišče vsebinsko in ne 

pravopisno pravilnost odgovorov. Preverjanje in ocenjevanje znanja mora biti napovedano in z 

učencem vnaprej dogovorjeno. Kadar je učenec ocenjen ustno, je pomembno, da učitelj ocenjuje 

učenčevo znanje in ne njegove izgovorjave (prav tam). 

 

 

V vseh fazah vzgojno-izobraževalnega procesa je potrebno upoštevati, da se učencem z GJM 

zagotovi dovolj časa ter se jim s tem omogoči, da se izognejo občutku časovnega pritiska. Zaradi 

tega  je potrebno v okviru ur posameznega predmeta zagotoviti več časa za predelovanje informacij 

pri pridobivanju, utrjevanju, preverjanju in ocenjevanju znanja. Pri posredovanju nove učne snovi 

učenci z GJM potrebujejo več časa, da le-to sprejmejo, jo ustrezno predelajo in pravilno razumejo 

sporočilnost posredovanih informacij. Izrednega pomena je, da učitelj v vseh fazah učnega procesa 

sprotno preverja učenčevo razumevanje posredovanih informacij. Primerna razporeditev časa za 

učenca predstavlja možnost biti uspešen ter tako ohranja pozitivno samopodobo. Kako bo učenec 

napredoval, je odvisno od vsakega posameznika posebej in od njegove vrste in stopnje govorno-

jezikovnih primanjkljajev. Čas,  ki je potreben za učenje, se lahko tako podaljša, kar je potrebno 

upoštevati tako pri podajanju učne snovi kot pri ocenjevanju in preverjanju. Ravnodušnost, 

prevelika popustljivost ali zahtevnost učitelja je lahko vzrok za učenčevo pasivnost, ki lahko 

posledično povzroča tudi slabšo učno uspešnost učenca. Vse to lahko neugodno vpliva na učenčev 

razvoj ter zavira doseganje ciljev, ki bi jih bil sicer sposoben doseči. Potrebne učne cilje lahko 
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učenec z GJM doseže le ob ustrezni strokovni pomoči in prilagojenem izvajanju ter organizaciji 

pouka (Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo za devetletno osnovno šolo, 2003). 

 

4.2.5 Dodatna strokovna pomoč – logoped 

 

Za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in DSP po 8. členu ZUOPP-1 (2011) velja, 

da se za OPP, ki so usmerjeni v tovrstni program vzgoje in izobraževanja zagotovi DSP, ki se 

lahko izvaja kot:  

 

         - pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir oz. motenj, 

         - svetovalna storitev ali 

         - učna pomoč. 

 

V 9. členu ZUOPP-1 dodaja, da se DSP izvaja individualno ali skupinsko (predvidoma so to 

manjše skupine) v oddelku ali izven oddelka šole. Izvaja se tedensko, kjer skupno število ur DSP 

ne sme presegati 5 šolskih ur. Od teh ur DSP, ki so navedene v odločbi,  mora biti vsaj ena ura 

namenjena svetovalnim storitvam. Obseg in način izvajanja DSP je določen z odločbo o 

usmerjanju OPP, natančneje pa se način izvajanja DSP določi oz. opredeli v IP.  

 

Za otroke z GJM je najbolje, da ure DSP izvaja logoped (Skamlič, 2011). Logoped je strokovnjak, 

ki »kot poznavalec jezikovnega sistema v raznih oblikah produkcije (pisni, govorjeni jezik) in 

dekodiranja (poslušanje, branje), lahko s ciljno terapijo raznih procesov, ki so soudeleženi v 

jezikovnem funkcioniranju, pomembno pripomore k uspešnosti otroka ali učenca, ki ima težave v 

govorno-jezikovni komunikaciji.« (Ozbič, Kogovšek in Košir, 2009, str. 368).  

 

V šolah so zaposleni logopedi redkost oz. so prisotni pri obravnavi otrok z GJM le kot izvajalci 

DSP (Ozbič idr., 2009). Kadar vzgojno-izobraževalna ustanova nima zaposlenega svojega 

logopeda, si lahko poskuša pridobiti mobilnega, ki praviloma izvaja logopedsko delo na več 

različnih šolah. Vsebina DSP je namenjena odpravljanju učenčevih težav, motenj oz. 

primanjkljajev in ne služi kot oblika »inštrukcij« v času pouka. V času DSP dela logoped skupaj 

z učencem na razvoju jezikovnih veščin, ki so lahko v povezavi s šolskimi vsebinami ter na 

odpravljanju govornih motenj. Potemtakem te ure niso namenjene usvajanju in utrjevanju učne 

snovi, ki bi se kasneje v sklopu učnega načrta preverjala in ocenjevala, ampak služijo temu, da bo 

učenec na podlagi odpravljanja govorno-jezikovnih primanjkljajev kos zahtevam vzgojno-

izobraževalnega procesa, v katerega je usmerjen (Skamlič, 2011) ter nasploh komunikacijskim 
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izzivom kasneje v odrasli dobi. N. Skamlič (2011) navaja, da starši in učenci z GJM pogosto 

izpostavljajo, da mora učenec nadoknaditi učno snov, ki jo je učitelj obravnaval v času, ko je bil 

le-ta odsoten zaradi DSP. Pomembno je, da se učitelj poskuša temu čim bolj izogniti, tako da 

učenčevo odsotnost od pouka vnaprej načrtuje v okviru urnika, da v času učenčeve odsotnosti le 

redko obravnava novo učno snov in učencu v primeru obravnavanja nove učne snovi le-to pomaga 

ustrezno nadoknaditi.  

 

Namen DSP in prilagoditev je ta, da se OPP zagotovi strokovna pomoč, s pomočjo katere bodo 

zmogli čez ovire in bodo tako lahko uspešni v procesu vzgoje in izobraževanja. Z DSP in s 

prilagoditvami omogočamo in hkrati zagotavljamo OPP enake možnosti, ki jih imajo na voljo 

njihovi vrstniki, kar pa je ključno za inkluzivno vzgojo. DSP v vzgoji in izobraževanju ni mišljena 

le kot ločena, posebna obravnava in pomoč OPP, ampak jo je potrebno razumeti kot celostno 

podporo, pomoč in prilagoditve, kjer morajo vsi, ki so udeleženi v procesu poučevanja OPP, 

sodelovati. Pri tem morajo biti vloge in naloge posameznih udeležencev, glede na njihovo 

strokovno usposobljenost in izkušnje, ustrezno porazdeljene (Opara, 2015).  

 

Udeleženca DSP pri obravnavi učenca z GJM nista le učenec z GJM in logoped, ampak so to tudi 

učenčev/-i učitelj/-i, vodstvo šole, drugi strokovni delavci, ki prav tako delajo z učencem ter 

otrokovi starši. Ravno od medsebojnega sodelovanja vseh udeleženih v procesu vzgoje in 

izobraževanja ter od upoštevanja ugotovitev s strani izvajalca DSP, prilagoditev, načinov 

poučevanja ter razumevanja otrokovih težav in njegovih realnih zmogljivosti, je odvisna uspešnost 

DSP. Zaradi tega je pomembno, da niso le učitelji tisti, ki upoštevajo usmeritve, kako poučevati 

učenca z GJM s strani logopeda, ampak tudi starši ter preostali strokovni delavci, ki lahko veliko 

doprinesejo k otrokovemu tako učnemu kot tudi osebnostnemu razvoju.  

 

 

4.2.6 Sodelovanje s starši otrok z govorno-jezikovnimi motnjami  

 

Sodelovanje učiteljev in preostalih strokovnih delavcev s starši ima pomembno vlogo v procesu 

vzgoje in izobraževanja OPP, torej tudi otrok z GJM. Učitelj mora s starši otrok, ki imajo težave 

na področju usvajanja znanja vzpostaviti zaupljiv in sodelovalen odnos ter pri tem upoštevati 

vložen trud in občutke staršev ter njihovih otrok, ob doživljanju raznih stisk ter tegob, ki se 

pojavljajo tekom šolanja. Učiteljev pozitivni pristop, ki mora biti hkrati tudi realen, je večinoma 

najbolj učinkovit pri reševanju in odpravljanju težav tekom vzgojno-izobraževalnega procesa. 

Učitelj je tisti, ki mora starše seznaniti z učenčevimi dejanskimi zmožnosti ter jim razložiti, kaj  
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lahko od svojega otroka realno pričakujejo. Hkrati mora starše spodbujati, da vztrajajo, kljub 

morebitnemu počasnemu usvajanju in razumevanju učne snovi ter izpostavljati učenčeva močna 

področja in ne le šibkosti. Staršem mora pomagati pri oblikovanju ustreznih pričakovanj glede na 

otrokov učni uspeh, tako da razumejo, da je s trudom pridobljena pozitivna ocena vredna priznanja 

tako, kot odlična ocena pri otroku, ki teh težav nima. Prav tako lahko učitelj staršem posreduje 

pomembna navodila za delo z otrokom doma ter jim svetuje, kako čim bolj učinkovito izvajati in 

se soočati s šolskim delom v domačem okolju (Magajna, 2004). 

 

Ob ustrezni podpori s strani učiteljev in preostalih strokovnih delavcev, ki so vključeni v 

obravnavo učenca z GJM, starši lažje sprejmejo otrokove primanjkljaje ter po večini uspešneje in 

učinkoviteje sodelujejo z otrokom doma. Po tem sodeč lahko medsebojni odnos med starši in šolo 

ter stanje vzajemnega sodelovanja vpliva na otrokov napredek pozitivno in vzpodbudno ali pa 

negativno oz. zaviralno.  

 

Starši imajo po ZOUPP-1 (2011) pravico, da sodelujejo pri sestavi in evalvaciji IP. Zato je 

pomembno, da so z vzgojno-izobraževalnimi področji, ki so zajeti v IP, seznanjeni, da jih razumejo 

in da se s programom tudi strinjajo. Na podlagi IP in na podlagi drugih oblik medsebojnega 

sodelovanja s strokovnimi delavci se lahko oblikujejo učinkovite oblike pomoči tako v šoli kot 

tudi doma. Pogostejša izmenjava informacij med starši, učitelji in drugimi strokovnimi delavci o 

otrokovem delu doma in v šoli pozitivno vpliva na iskanje rešitev ter odpravljanje primanjkljajev, 

ki vplivajo na otrokovo funkcioniranje tako kognitivno kot tudi emocionalno. 
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III  EMPIRIČNI DEL  

1     OPREDELITEV PROBLEMA  

Po kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi 

potrebami so otroci z GJM opredeljeni kot skupina otrok, ki imajo zmanjšano zmožnost usvajanja, 

razumevanja, izražanja in/ali smiselne uporabe govora, jezika in komunikacije (Vovk Ornik, 

2015). Odstopanja, ki se kažejo na teh področjih, pomembno vplivajo na otrokovo vsakodnevno 

sporazumevanje in učenje. Posledice motenj se odražajo v otrokovi sposobnosti sodelovanja z 

okoljem, učenju preko jezika in vedenju v predšolskem obdobju. Ob vstopu v šolo se motnje 

pogosto odražajo pri usvajanju in izkazovanju pridobljenih znanj, veščin, pri medosebnih odnosih 

ter v otrokovem vedenju in čustvovanju (prav tam). Kljub vsem dejavnikom v procesu vzgoje in 

izobraževanja, ki vplivajo na OPP, natančneje na otroka z GJM, v procesu šolanja odigra ključno 

vlogo učitelj. Učitelj je tista oseba, ki z učencem v učnem procesu preživi največ časa. Od njega 

se na podlagi tega zahteva, da otroka pozna in je seznanjen z njegovimi potrebami ter da do njega 

in njegovih posebnih potreb razvije oz. razvija pozitiven odnos. Hkrati se od učiteljev pričakuje, 

da bodo svojo strokovno znanje ustrezno nadgrajevali ter delovali v skladu z usmeritvami, 

prilagoditvami in navodili, ki jih veleva ZUOPP-1 ter Zakon o osnovni šoli (ZOsn-I). Kot navaja 

Cirila Peklaj (2012) je učitelj tisti vir pomoči, ki učencu pomaga odstranjevati ovire in zagotavlja 

ustrezno učno okolje, kjer se bo učenec lahko uspešno učil. Strokovni delavci so tisti, ki učitelju 

pomagajo pri tem, da postaja pri svojem delu vse bolj usposobljen.  

 

Seveda ob vsem tem ne smemo pozabiti na učiteljevo sodelovanje s starši. Ti so prav tako kot 

učitelj zelo pomemben člen pri izmenjavi koristnih informacij o otroku z GJM. Starši ne nudijo 

otroku z GJM samo čustveno oporo, ampak opravljajo tudi zelo pomembno nalogo v procesu 

vzgoje in izobraževanja.  

 

Ravno zato je bil namen raziskave ugotoviti, kako razredni učitelji v osnovnih šolah na Koroškem 

pristopajo do učencev, ki so na podlagi odločb usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim 

izvajanjem in DSP kot otroci z GJM. Zanimalo nas je, kako učitelji učencem z GJM prilagajajo 

organizacijo in izvajanje pouka, katere prilagoditve upoštevajo pri preverjanju in ocenjevanju 

znanja, kako poteka sodelovanje z izvajalci DSP, v tem primeru z logopedi in kako medsebojno 

sodelovanje vpliva na učiteljevo delo z učenci z GJM. S pomočjo raziskave smo želeli ugotoviti, 

kako učitelji sodelujejo s starši otrok z GJM ter kako so po njihovem mnenju le-ti sprejeti s strani 
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sošolcev. Hkrati nas je zanimalo, s katerimi izzivi in težavami se učitelji pri poučevanju učencev 

z GJM najpogosteje soočajo.  

2 CILJI 

Cilj diplomskega dela je raziskati, kako učitelji na osnovnih šolah pristopajo do učencev s 

posebnimi potrebami, ki so že usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in DSP kot učenci 

z GJM. 

 

Za dosego zastavljenega cilja sem si zastavila naslednje podcilje: 

 

- ugotoviti, ali so učitelji seznanjeni z GJM; 

- ugotoviti, kako in od koga so si pridobili ustrezna znanja; 

- ugotoviti vključenost učiteljev pri načrtovanju IP; 

- ugotoviti, kako prilagajajo organizacijo in izvajanje pouka učencem z GJM; 

- ugotoviti, katere oblike, metode, vrste prilagoditev upoštevajo pri preverjanju in ocenjevanju    

  znanja; 

- ugotoviti, ali sodelujejo z logopedi pri delu s tovrstnimi učenci in kako to sodelovanje vpliva na 

  učiteljevo delo z njimi; 

- ugotoviti, ali lahko upoštevajo (glede na okoliščine, zahteve dela …) usmeritve logopedov;  

- ugotoviti, kako nadoknadijo učno snov z učencem v času njegove odsotnosti od pouka, ko je  

  le-ta prisoten na individualnih obravnavah; 

- ugotoviti, ali se za delo z učenci z GJM dodatno pripravljajo na izvajanje učnih ur; 

- ugotoviti, ali sodelujejo s starši otrok z GJM in kako; 

- ugotoviti splošno mnenje učiteljev o sprejetosti učencev z GJM s strani sošolcev; 

- ugotoviti, kateri so največji izzivi, težave pri poučevanju učencev z GJM. 

 

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Koliko učencev, ki so usmerjeni kot otroci z GJM, učitelji poučujejo v razredu? 

2. Ali učitelji vedo, kaj pomeni GJM in kje so si pridobili ustrezna znanja? 

3. Katere GJM so pri učencih z GJM v razredu učitelja najbolj prisotne? 

4. Kako učitelji učencem z GJM prilagajajo organizacijo in izvedbo pouka? 

5. Katere prilagoditve učitelji upoštevajo pri preverjanju in ocenjevanju znanja? 

6. Ali  učitelji sodelujejo z logopedi? 
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7. Kako sodelovanje med učiteljem in logopedom vpliva na učiteljevo delo z učenci z GJM? 

8. Ali učitelji nadoknadijo učno snov z učencem v času, ko je le-ta prisoten pri urah DSP in 

kako? 

9. Ali se na izvajanje učnih ur za delo z učenci z GJM dodatno pripravljajo? 

10. Ali so učitelji vključeni v načrtovanje in evalvacijo IP za učence z GJM? 

11. Ali sodelujejo s starši otrok z GJM in kako? 

12. Ali so učenci z GJM po mnenju učiteljev sprejeti s strani sošolcev v razredu? 

13. Kakšni so izzivi in težave, s katerimi se učitelji srečujejo pri poučevanju učencev z GJM? 

 

4 RAZISKOVALNA METODA 

4.1 Vzorec 

 

Raziskovalni vzorec je obsegal izbran vzorec učiteljev, ki poučujejo učence, ki so bili v letu 

2015/16 usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in DSP kot učenci z GJM na osnovnih 

šolah na območju koroške regije. Celoten vzorec je predstavljal 40 učiteljev razredne stopnje, ki 

poučujejo v osnovnih šolah na območju Koroške. 

 

4.2 Pripomočki 

 

Kot pripomoček v raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik, ki je bil izoblikovan posebej za to 

raziskavo. Vprašanja so bila urejena po področjih, ki smo jih želeli glede na cilj raziskave raziskati. 

Vprašalnik je bil podan v pisni obliki. 

 

4.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov  

 

Anketne vprašalnike sem osebno razdelila med učitelje razredne stopnje osnovnih šol na 

Koroškem. Preden sem anketne vprašalnike razdelila med učitelje, sem o raziskavi obvestila 

ravnatelje osnovnih šol ter si tako priskrbela dovoljenje za izvedbo raziskave. Izpolnjevanje 

anketnih vprašalnikov je potekalo anonimno in v pisni obliki. Vrnjenih je bilo vseh 40 anketnih 

vprašalnikov. 
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4.4      Statistične metode  

 

Pri analizi podatkov sem uporabila kvantitativno metodo zbiranja podatkov z nadaljnjo 

kvalitativno analizo področja, ki se je pokazala kot še posebej zanimiva. Anketni vprašalnik je 

vseboval  27 vprašanj, in sicer 5 vprašanj zaprtega tipa, 3 vprašanja odprtega tipa in 19 vprašanj 

zaprtega tipa z možnostjo utemeljitve. V vprašalnik je bila pri treh vprašanjih vključena 

ocenjevalna lestvica. Za namene analize podatkov sem uporabila deskriptivno statistiko, ki 

vključuje frekvence in odstotke oz. deleže dobljenih podatkov. Za obdelavo podatkov je bil 

uporabljen program Excel.  

 

5 ANALIZA IN INTERPRETACIJA PODATKOV 

 

Dobljeni podatki na zastavljena raziskovalna vprašanja so podani v tabelah in grafih ter prikazani 

na podlagi opisne statistike. 

 

1. Koliko učencev v razredu, ki so usmerjeni kot otroci z GJM, poučujete? 

 

Število učencev z GJM v razredu f  (št. učiteljev) f% 

1 učenec 27 67% 

3 učenci 8 20% 

2 učenca 5 13% 

Skupaj 40 100% 

    

Tabela 2: Prikaz števila učiteljev glede na število učencev z GJM, ki jih poučujejo v razredu 

 

 

Iz prikazanih podatkov je razvidno, da ima 27 učiteljev, torej 67%, v razredu po enega učenca, ki 

je usmerjen kot otrok z GJM. 8 učiteljev, torej 20% anketirancev, ima 3 učence z GJM in 5 

učiteljev (13%) ima v razredu po 2 učenca z GJM. 
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Slika 1: Prikaz deleža  učiteljev glede na število učencev z GJM, ki jih poučujejo v razredu  
 
 

  

 

 

Graf 1: Številčni prikaz (f) učiteljev glede na število učencev z GJM, ki jih poučujejo v razredu 
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2. Ali menite, da imate dovolj znanja o GJM? 

 

Ali menite, da imate dovolj znanja o GJM? f f% 

Delno 21 52% 

Ne 16 40% 

Da 3 8% 

Skupaj 40 100% 

 

Tabela 3: Mnenje učiteljev o njihovem znanju glede GJM 

 

Na to vprašanje je od 40 učiteljev 21 (52%) odgovorilo, da imajo le delno znanje oz., da v svoje 

znanje niso najbolj prepričani, če je le-to dovolj za poučevanje učencev z GJM. 40% učiteljev, 

torej 16 anketiranih, je na vprašanje odgovorilo z ne, le 3 učitelji oziroma 8% anketiranih je na 

vprašanje odgovorilo z da. Podatek je po mojem mnenju precej zaskrbljujoč, saj je iz tega razvidno, 

da precej učiteljev nima dovolj znanj o GJM oz. v svoje znanje niso povsem prepričani. To me 

pripelje do razmišljanja, da bi bilo v prihodnje dobro učitelje o GJM dodatno podučiti ali pa jim 

pridobivanje tovrstnega znanja omogočiti že v času študija. 

 

Slika 2: Prikaz deleža učiteljevih mnenj o njihovem znanju glede GJM 
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Graf 2: Številčni prikaz (f) učiteljevih  mnenj o njihovem  znanju glede GJM 

 

  

3. Kako ste si pridobili znanje o GJM? 
 

Pri 3. vprašanju je bila učiteljem ponujena možnost, da obkrožijo več odgovorov. Hkrati je bilo 

navodilo, da če so pri prejšnjem vprašanju, torej pri 2. vprašanju, odgovorili z da, da odgovorijo 

tudi na 3. vprašanje. Če so pri 2. vprašanju odgovorili z ne, potem jim na 3. vprašanje ni bilo 

potrebno odgovarjati. Iz tega sledi, da je na 3. vprašanje odgovorilo 24 anketiranih učiteljev (60%), 

16 učiteljev (40%) pa je to vprašanje »preskočilo« oz. nanj ni odgovorilo. 

Pridobivanje znanj o GJM               f f% 

Preko svetovanj strokovnih delavcev na šoli       20 29% 

Samoiniciativno (študij literature)           18 26% 

Preko svetovanj s strani logopeda           17 25% 

Preko izobraževanj, ki jih organizira šola         7 10% 

V času študija                     5 7% 

Preko izobraževanj, ki jih organizirajo druge ustanove 2 3% 

Drugo                         0 0% 

Skupaj                         69 100% 

  
Tabela 4: Načini pridobivanja znanj o GJM  s strani učiteljev 
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Načini, s katerimi si je večina anketiranih učiteljev, torej 24 učiteljev (60%), pridobila znanja, so 

bili raznoliki. Od ponujenih možnih odgovorov, jih je 20 učiteljev (29%) odgovorilo, da so si 

največ znanj o GJM pridobili preko svetovanj s strani strokovnih delavcev na šoli, kjer so 

zaposleni. Nekoliko manj, 18 učiteljev (26%), jih je navedlo, da so znanje pridobili preko študija 

strokovne literature. Preko svetovanj s strani logopeda si je svoje znanje o GJM pridobilo 17 

učiteljev oz. 25% anketirancev. Na podlagi izobraževanj, ki jih organizira šola si je svoje znanje o 

GJM razširila desetina učiteljev, to je 7 učiteljev. V času študija se je le 5 učiteljev (7%) seznanilo 

z GJM in le 2 učitelja (3%) sta bila seznanjena o GJM preko izobraževanj, ki so jih organizirale 

druge ustanove. Število učiteljev, ki na to vprašanje ni podalo nobenih odgovorov je bilo 16 

oziroma 40% anketiranih. Kot je zapisano, se večina učiteljev trudi pridobiti dodatna znanja ali 

informacije, kako poučevati učence z GJM. Iz tega je razvidno, da si prizadevajo iskati koristne 

informacije in jih vključevati v pouk, istočasno pa s tem tudi pomagati učencem z GJM, da bi jim 

bilo pridobivanje znanja prikazano na njim razumljiv in spodbuden način. Tako se lahko s pomočjo 

svetovanj s strani logopeda, ostalih strokovnih delavcev in s pomočjo strokovne literature počutijo 

veliko bolj sposobni za delo z njimi ter so veliko bolj prepričani v pravilnost uporabe učnih metod, 

načinov dela, uporabe prilagoditev ipd. 

 

Slika 3: Prikaz deleža načinov pridobivanja  znanj o GJM  s strani učiteljev 
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Graf 3: Številčni prikaz (f) o načinih pridobivanja učiteljevih znanj o GJM 
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Nepravilno izgovarja posamezen glas       26 13% 
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Drugo             0 0% 

Skupaj             207 100% 
  

Tabela 5: Prikaz prisotnosti najpogostejših GJM  pri učencih 

 

 

 

20
18

17

7
5

2
0

0

5

10

15

20

25

Preko svetovanj
strokovnih

delavcev na šoli

Samoiniciativno
(študij

literature)

Preko svetovanj
s strani

logopeda

Preko
izobraževanj, ki

jih organizira
šola

V času študija Preko
izobraževanj, ki
jih organizirajo
druge ustanove

Drugo

Načini pridobivanja znanj o GJM



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Krenker Tanja; diplomsko delo 

40 

Graf 4: Številčni prikaz (f) prisotnosti najpogostejših GJM  pri učencih 
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Stavki so enostavni (max. 3−4  besede v stavku)

Spreminja kompleksnost in dolžino besede

Prisotno je jecljanje

Drugo

Najpogosteje prisotne GJM pri učencih
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(največ 3−4 besede v stavku). Najmanj prisotne GJM  pri učencih, po mnenju 5 učiteljev (2%), pa 

so težave na področju spreminjanja kompleksnosti in dolžine besed ter jecljanje.  

Iz podatkov je razvidno, da imajo učenci z GJM največ težav na področju artikulacije glasov 

slovenskega jezika, na fonološkem področju in na področju jezika, kamor se uvršča tvorjenje 

povedi, obseg besednega zaklada, razumevanje besed in izražanje le-teh. Težave, ki niso tako zelo 

pogoste, zajemajo motnje na področju napačnega naglaševanja besed, melodije govora, 

spreminjanja kompleksnosti in dolžine besed ter jecljanja. Ravno zaradi omenjenih težav na 

področju govora in jezika prihaja pri učencih z GJM do težav na področju razumevanja in 

usvajanja učne snovi. Hkrati se pojavljajo tudi težave na področju izražanja, kar lahko še dodatno 

vpliva na učno uspešnost učenca, kljub temu, da učno snov razume. Zaradi tega je še toliko bolj 

pomembno, da so tem učencem omogočene prilagoditve v procesu usvajanja učne snovi ter 

preverjanja in ocenjevanja znanja. Najbolj pomembno je, da so tovrstne težave s strani učiteljev in 

drugih strokovnih delavcev opažene, razumljene in pravočasno ustrezno obravnavane.  

 

5. Katere prilagoditve upoštevate pri organizaciji pouka in prostora? 

 

 

Prilagoditve pri organizaciji pouka oz. 
prostora: NIKOLI VČASIH POGOSTO REDNO 

  f f% f f% f f% f f% 

Upoštevanje sedežnega reda 0 0% 0 0% 9 23% 31 77% 

Upoštevanje smeri telesnega položaja v 
razredu 0 0% 2 5% 14 35% 24 60% 

Učenec sedi na mestu, kjer se lažje osredotoča 
na šolsko delo 0 0% 0 0% 10 25% 30 75% 

Učenec sedi poleg sošolca/-ke, ki mu nudi 
pomoč 0 0% 3 8% 26 65% 11 27% 

Učenec sedi sam 12 30% 20 50% 3 8% 5 12% 

Učenec ima prostor za umik 3 8% 20 50% 9 23% 8 20% 

Delo v parih ali manjših skupinah 0 0% 19 47,5% 19 47,5% 2 5% 

Organiziran je stalen prostor za učne in 
didaktične pripomočke 1 3% 15 37% 16 40% 8 20% 

Drugo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
         

 

Tabela 6: Prikaz upoštevanja prilagoditev pri organizaciji pouka in prostora 
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Za prilagoditev pri organizaciji pouka oz. učnega prostora, ki zajema upoštevanje sedežnega reda, 

je 9 učiteljev (23%) navedlo, da prilagoditev upošteva pogosto, 31 učiteljev (77%) pa je navedlo, 

da to prilagoditev upoštevajo redno. Upoštevanje smeri telesnega položaja v razredu, s čimer je 

mišljeno, da so učitelji pozorni na to, da so s telesom oz. obrazom čim večkrat obrnjeni proti 

učencu z GJM in ne stran od njega, sta 2 učitelja (5%) navedla, da to prilagoditev upoštevata 

včasih, 14 učiteljev (35%) jo upošteva pogosto, medtem ko jo večina učiteljev, torej 60%, pri 

pouku upošteva redno. Za prilagoditev, ki vključuje, da učenec sedi na mestu, kjer se lažje 

osredotoča na šolsko delo (torej, da sedi blizu šolske table, stran od vrat oz. drugih motečih 

dejavnikov), je četrtina učiteljev navedla, da to prilagoditev upoštevajo pogosto, večina 

anketiranih učiteljev (75%) pa jo upošteva redno. Pod prilagoditev, da učenec sedi poleg sošolca 

ali sošolke, ki mu nudi neposredno pomoč pri pouku (kar zajema, da učencu ponovi navodila, mu 

navodila razloži, mu pomaga pri organizaciji učnih zapiskov ipd.) so 3 učitelji (8%) navedli, da 

prilagoditev upoštevajo včasih, 11 učiteljev (27%) jo upošteva redno, večina učiteljev (65%) 

prilagoditev tekom šolskega leta upošteva pogosto. Prilagoditev, da učenec sedi sam (zaradi lažje 

organizacije učnega prostora), je 12 učiteljev (30%) navedlo, da je nikoli ne upoštevajo oz. 

izvajajo, polovica anketiranih učiteljev to prilagoditev upošteva včasih, 3 učitelji (8%) jo 

upoštevajo pogosto, 5 učiteljev (12%) pa prilagoditev, da učenec med poukom sedi sam, upošteva 

redno. Za prilagoditev, ki vključuje, da je učencu omogočen prostor za umik (tako imenovani »tihi 

kotiček«), so 3 učitelji (8%) navedli, da mu to ni omogočeno oz., da učenci ne kažejo potrebe po 

tem. 8 učiteljev (20%) učencem prostor za umik omogoča redno, 9 učiteljev (23%) jim to omogoči 

pogosto, polovica anketiranih pa le občasno. Delo v parih ali manjših skupinah v pouk redno 

vključujeta le 2 učitelja, torej 5% anketiranih, večina (47,5%) pa to metodo dela uporablja pogosto 

ali le včasih. Prilagoditev, ki narekuje stalen prostor, ki je organiziran oz. namenjen učnim in 

didaktičnim  pripomočkom, redno upošteva 8 učiteljev (20%), 16 učiteljev (40%) navaja, da imajo 

pogosto urejen stalen prostor za učne oz. didaktične pripomočke, 15 učiteljev (37%) ima takšen 

prostor organiziran le včasih, 3% oz. 1 učitelj je navedel, da stalnega prostora za ta namen nima 

organiziranega nikoli. Pod možnost »drugo« nihče od učiteljev ničesar ni navedel ali dodal drugih 

prilagoditev. 

Po podatkih sodeč so prilagoditve, ki jih učitelji pri organizaciji pouka oz. prostora upoštevajo 

redno ali zelo pogosto te, da upoštevajo sedežni red, torej, kje v razredu učenec z GJM sedi ali da 

sedi na mestu, kjer se lažje osredotoča na šolsko delo. Prav tako so učitelji zelo pozorni na svoj 

telesni položaj, in sicer da so z obrazom oz. telesom čim pogosteje obrnjeni proti učencu in ne 

stran od njega. Prilagoditve, ki jih večina anketiranih učiteljev upošteva pogosto, so prilagoditve,  
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kjer učenec sedi poleg učenca, ki mu lahko nudi neposredno pomoč, da učenec z GJM lažje sledi 

učni snovi. Naslednja prilagoditev, ki jo učitelji upoštevajo pogosto je delo v parih ali manjših 

skupinah ter organiziran stalen prostor za učne in didaktične pripomočke. Prilagoditev, ki jo 

upoštevajo učitelji včasih, torej, kadar se pojavi potreba po tem je, da učencu omogočijo prostor 

za umik. Prilagoditev, ki jo večina anketiranih učiteljev upošteva občasno oz. skoraj nikoli pa je 

ta, da učenec pri pouku sedi sam. Iz tega je razvidno, da si večina učiteljev prizadeva učencu z 

GJM organizirati prostor na način, ki bo zanje najbolj ugoden ter bi jim hkrati omogočal uspešno 

sledenje učni snovi ter usvajanju le-te. Zelo pomembno za te učence je, da je prostor, kjer se 

nahajajo, organiziran. Tako učenec ve, kam različne predmete odlagati in jih ponovno poiskati, 

kadar le-te potrebuje. To je predvsem pomembno za tiste učence z GJM, ki imajo težave na 

področju organizacije učnega prostora ter pridružene izrazite primanjkljaje na področju pozornosti 

in koncentracije. Za te učence se v večini primerov predlaga, da sedijo sami, saj si tako bolje 

organizirajo delovni prostor, posledično pa lažje sledijo učiteljevi razlagi. Zato predvidevam, da 

je večinski delež učiteljev, ki so navedli, da to prilagoditev upoštevajo včasih oz. nikoli, mnenja, 

da učenec tega ne potrebuje, saj brez te prilagoditve dobro sledi pouku. Eden od možnih razlogov 

je tudi ta, da učenca ne želijo na takšen način še dodatno označiti kot drugačnega oz. ga 

stigmatizirati ter posledično za karkoli v procesu vzgoje in izobraževanja namerno prikrajšati. 
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6. Katere prilagoditve upoštevate pri podajanju učne snovi oziroma izvajanju pouka? 

 

 

Upoštevanje prilagoditev pri podajanju učne 
snovi:   NIKOLI VČASIH POGOSTO REDNO 

        f f% f f% f f% f f% 

Podajanje kratkih, jasnih, poenostavljenih navodil     0 0% 1 3% 17 42% 22 55% 

Sprotno preverjanje učenčevega razumevanja navodil,  
učne snovi 0 0% 0 0% 15 37% 25 63% 

Poenostavitev jezikovno prezahtevnih vsebin     0 0% 2 5% 21 52% 17 43% 

Poudarjanje ključnih besed, pojmov, podatkov     0 0% 1 3% 22 55% 17 42% 

Upočasnjen govor           0 0% 5 13% 22 55% 13 32% 

Poudarjanje melodije stavka         0 0% 7 18% 15 37% 18 45% 

Vključevanje didaktičnih pripomočkov v pouk     0 0% 0 0% 12 30% 28 70% 

Vključevanje vizualnih pripomočkov v pouk     0 0% 1 3% 21 52% 18 45% 

Razčlenitev vsebine učne snovi na krajše enote     0 0% 7 18% 23 57% 10 25% 

Prilagajanje količine domačih nalog       0 0% 7 18% 18 45% 15 37% 

Pomoč pri organizaciji zapiskov       1 3% 8 20% 20 50% 11 27% 

Omogočanje krajših odmorov v času pouka     1 3% 18 45% 14 35% 7 18% 

Podaljšan čas pri reševanju nalog       4 10% 7 18% 9 22% 20 50% 

Povezovanje učne vsebine z učenčevimi izkušnjami   0 0% 5 13% 17 42% 18 45% 

Drugo             0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
 

Tabela 7: Prikaz upoštevanja prilagoditev pri podajanju učne snovi 

 

Prilagoditev pri podajanju učne snovi oz. izvajanju pouka, ki vključuje podajanje kratkih, jasnih 

in poenostavljenih navodil upošteva več kot polovica (55%) učiteljev, 17 učiteljev (42%) to 

prilagoditev upošteva pogosto, 3% oziroma 1 učitelj pa le včasih. Tekom podajanja učne snovi 

učenčevo razumevanje navodil in učne snovi redno preverja večina učiteljev (63%), 15 učiteljev 

(37%) pa učenčevo razumevanje preverja pogosto. Učno vsebino, ki je lahko za učenca z GJM 

prezahtevna, redno jezikovno poenostavi 17 učiteljev (43%), malo več kot polovica (52%) to 

izvaja pogosto, 2 učitelja (5%) le včasih. Pri podajanju učne snovi ključne besede, pojme,  

pomembne podatke redno dodatno poudarja 17 učiteljev (42%), 22 učiteljev (55%) le-te poudarja 

pogosto, 1 učitelj oz. 3% pa le včasih. Pri podajanju učne snovi pogosto upočasni svoj govor tako, 

da učenec/-i z GJM lažje sledi/-jo razlagi učne snovi večina učiteljev (55%), 13 učiteljev (32%) je 
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na to redno pozornih, 5 učiteljev (13%) le včasih. Prilagoditev, ki vključuje poudarjanje pravilne 

melodije stavka redno upošteva 18 učiteljev (45%), 15 učiteljev (37%) to upošteva pogosto in 7 

učiteljev (18%) občasno. Večina anketiranih učiteljev (70%) v pouk redno vključuje didaktične 

pripomočke, kot so: računalnik, uporaba fotokopij, miselnih vzorcev, uporaba slovarjev itd., 12 

učiteljev (30%) le-te pri pouku prav tako pogosto vključuje. Vizualne pripomočke (slike, filme, 

tabele, risbe ipd.) redno vključuje v pouk 18 učiteljev (45%), malo več kot polovica (52%) jih 

vključuje pogosto, 1 učitelj (3%) pa vizualne pripomočke v pouk vključi le včasih. Vsebino učne 

snovi redno razčleni na krajše vsebinsko obvladljive enote četrtina učiteljev, več kot polovica 

(57%) to stori pogosto, 7 učiteljev (18%) pa le včasih. Količino domačih nalog glede na učenčeve 

zmožnosti oz. primanjkljaje redno prilagaja 15 anketiranih (37%), 18 učiteljev (45%) jih prilagaja 

pogosto, 7 učiteljev (18%) to stori le včasih. Pomoč pri organizaciji zapiskov (urejanju učne snovi 

v učenčevem zvezku s pomočjo fotokopij ipd.) učencem redno nudi 11 učiteljev (27%), polovica 

učiteljev to pomoč ponudi pogosto, 8 učiteljev (20%) včasih in 1 učitelj (3%) nikoli. V času pouka 

učencu redno omogoči več krajših odmorov ali prekinitev 7 učiteljev (18%), 14 učiteljev (35%) 

jim to omogoči pogosto, 18 učiteljev (45%) včasih, 1 učitelj (3%) pa jim tega nikoli ne omogoči. 

Podaljšan čas pri reševanju nalog redno upošteva polovica učiteljev, 9 učiteljev (22%) pogosto, 7 

učiteljev (18%) včasih in desetina nikoli. Pod zadnjo prilagoditev v tabeli glede povezovanja učne 

vsebine z učenčevimi praktičnimi izkušnjami iz življenja je 18 učiteljev (45%) navedlo, da to v 

razlago učne snovi vključujejo redno, 17 učiteljev (42%) jih to počne pogosto in 5 učiteljev (13%) 

le občasno. Pod možnost »drugo« nihče od anketiranih ni zapisal drugih prilagoditev. 

 

Izmed 25 učiteljev, ki so označili, da upoštevajo podaljšan čas pri reševanju nalog, so le-ti navajali 

sledeče časovne omejitve:  

 

       - 7 učiteljev omogoči učencu, da rešuje naloge od 5 do 10 minut dlje; 

       - 12 učiteljev omogoči učencu, da rešuje naloge 15 minut dlje od preostalih učencev; 

       - 1 učitelj omogoči učencu, da rešuje 30 minut dlje in 

       - 5 učiteljev učencu/-em omogoči, da rešuje/-jo 45 minut ali celo več (toliko časa, kolikor ga  

         potrebujejo). 

 

4 učitelji, ki te prilagoditve ne upoštevajo, so navedli razlog, da učenci tega ne potrebujejo in da 

naloge rešujejo toliko časa kot preostali učenci, ki GJM nimajo.  
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Število učiteljev, ki niso zapisali, koliko podaljšanega časa omogočijo učencem pri reševanju 

nalog, je bilo 11.  

 

 

Glede na pridobljene podatke večina učiteljev upošteva redno ali pogosto skoraj vse naštete 

prilagoditve v tabeli. Le pri prilagoditvah, ki vključujeta omogočanje krajših odmorov tekom 

pouka in pri omogočanju podaljšanega časa pri reševanju šolskih nalog, si učitelji niso povsem 

enotni. Pri prilagoditvi, ki zajema omogočanje učencu več kratkih prekinitev s krajšimi odmori, 

omogoča večina učiteljev le občasno, kadar se pojavi potreba po tem. Menim, da je to povsem 

razumljivo, saj po mojem mnenju večina učencev te prilagoditve ne potrebuje. Kadar se pri 

učencih pojavi potreba po tem, je pomembno, da učitelj to zazna in da mu le-to ustrezno omogoči. 

To stori tako, da učenca ta čas zadolži s kakšnim drugim opravilom ali mu preprosto dovoli umik 

v za to namenjen prostor. Glede omogočanja podaljšanega časa pri reševanju nalog menim, da 5 

do 15 minut podaljšanega časa za marsikaterega učenca ni dovolj in bi le-ta potreboval več časa, 

da nalogo uspešno dokonča oz. reši. Težava se pri odmerjanju podaljšanega časa s strani učiteljev, 

po mojem mnenju, pojavi zaradi časovnega pritiska, saj morajo v določeni šolski uri doseči cilje, 

ki so si jih zadali v učni pripravi. Ravno zaradi tega se pogosto pojavlja težava, da učencem z GJM 

ostaja po pouku veliko dodatnega dela, ki bi ga morali opraviti že tekom pouka. Učenci z GJM so 

s tem še dodatno obremenjeni, kar lahko vpliva na njihov odnos do šolskega dela in posledično na 

učno uspešnost. 
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7. Katere prilagoditve upoštevate pri preverjanju in ocenjevanju znanja? 

 

 

Upoštevanje prilagoditev pri preverjanju in  
ocenjevanju znanja: NIKOLI VČASIH POGOSTO REDNO 

            f f% f f% f f% f f% 

Podaljšan čas pisanja       4 10% 5 13% 6 15% 25 62% 

Preverjanje in ocenjevanje znanja individualno,  
izven oddelka 4 10% 14 35% 9 23% 13 32% 

Preverjanje in ocenjevanje znanja je napovedano, 
dogovorjeno 0 0% 2 5% 2 5% 36 90% 

Pogostejše ustno preverjanje, ocenjevanje znanja   0 0% 13 32% 16 40% 11 28% 

Označba ključnih besed v navodilih     3 7% 15 38% 17 43% 5 13% 

Branje pisnih navodil       0 0% 10 25% 17 43% 13 32% 

Členjenje kompleksnejših navodil na enostavnejša   1 2% 6 15% 19 48% 14 35% 

Prilagajanje jezikovne zahtevnosti navodil   0 0% 12 30% 17 43% 11 27% 

Več nalog izbirnega tipa       1 2% 21 53% 14 35% 4 10% 

Prilagoditev ocenjevanja pisnih izdelkov     5 13% 6 15% 16 40% 13 32% 

Vključevanje slikovnega materiala v pisna  
preverjanja znanja 0 0% 21 53% 16 40% 3 7% 

Pisanje preverjanja znanja v dveh ali več delih   9 22% 14 35% 10 25% 7 18% 

Drugo           0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
 

Tabela 8: Prikaz upoštevanja prilagoditev pri preverjanju in ocenjevanju znanja 

 

Podaljšan čas pisanja pri preverjanju in ocenjevanju znanja kot prilagoditev redno upošteva večina 

učiteljev, to pomeni 62% anketiranih, 6 učiteljev (15%) to prilagoditev upošteva pogosto, 5 

učiteljev (13%) včasih in desetina vprašanih nikoli. 

 

Izmed 29 (72%) učiteljev, ki je navedlo, da upoštevajo podaljšan čas pisanja pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja, je navajalo sledeče časovne omejitve:  

 

       - 9 učiteljev omogoči učencu podaljšan čas pisanja od 5 do 10 minut dlje; 

       - 13 učiteljev omogoči učencu, da rešuje preizkus znanja 15 minut dlje od preostalih učencev; 
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       - 2 učitelja omogočita učencu/-em, da rešujejo 30 minut dlje in 

       - 5 učiteljev učencu/-em omogoči, da rešuje/-jo 45 minut ali celo več (toliko časa, kolikor ga  

          po mnenju učitelja potrebujejo). 

 

Desetina učiteljev oz. 4 učitelji, ki so navedli, da te prilagoditve ne upoštevajo, je navedlo razlog, 

da učenci tega ne potrebujejo in da preizkuse oz. preverjanja znanja rešujejo toliko časa kot 

preostali učenci, ki GJM nimajo.  

 

Število učiteljev, ki niso zapisali, koliko podaljšanega časa omogočijo učencem pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja, je bilo 7 (18%).  

 

Preverjanje in ocenjevanje znanja individualno, izven oddelka, učencem z GJM redno omogoči 13 

učiteljev (32%), 9 učiteljev (23%) jim to omogoči pogosto, 14 učiteljev (35%) včasih in desetina 

učiteljev nikoli. Razlog za to, da jim tega ne omogočijo je predvsem ta, da učenci te prilagoditve 

glede na učne sposobnosti in zmogljivosti po mnenju učiteljev ne potrebujejo. Naslednjo 

prilagoditev, ki določa, da je preverjanje in ocenjevanje znanja vnaprej dogovorjeno oz. 

napovedano, redno upošteva večina učiteljev, kar 90%, desetina učiteljev to prilagoditev upošteva 

pogosto oz. občasno. Učenca z GJM pogosteje preverja in ocenjuje ustno 16 učiteljev (40%), redno 

jih preverja in ocenjuje na takšen način 11 učiteljev (28%), 13 učiteljev (32%) pa se tega poslužuje 

le včasih, kadar se pojavi potreba po tem. Ključne besede v navodilih redno podčrta, barvno označi 

5 učiteljev (13%). Učencem s tem pomagajo, da hitreje opazijo ključne podatke in tako zmanjšajo 

težave pri razumevanju navodil ter zaznavanju ključnih informacij. To prilagoditev pogosto 

upošteva tudi 17 (43%) anketiranih učiteljev, včasih se tega poslužuje 15 (38%) vprašanih, 3 

učitelji (7%) pa ključnih besed v navodilih nikoli ne označijo. Pri preverjanju in ocenjevanju 

znanja učencem z GJM redno prebere pisna navodila 13 (32%) učiteljev, 17 učiteljev (43%) to 

stori pogosto, četrtina (25%) pa le včasih, po potrebi. Prilagoditev, ki vključuje členjenje 

kompleksnejših navodil na enostavnejša pogosto upošteva 19 (48%) anketiranih, redno to upošteva 

14 učiteljev (35%), 6 učiteljev (15%) to upošteva le včasih in 1 učitelj (2%) tega ne naredi nikoli. 

Naslednjo prilagoditev, pri kateri učitelj navodila prilagodi učencu z GJM tako, da so jezikovno 

manj zahtevna, predvsem tistim, ki imajo pretežno težave na področju jezika (poenostavljeno 

besedišče v navodilih, uporabo manj abstraktnih besed ipd.), 17 (43%) učiteljev upošteva pogosto, 

12 učiteljev (30%) jo upošteva včasih, 11 učiteljev (27%) pa jo upošteva redno. Prilagoditev, kjer 

učitelji v preverjanjih znanja učencu ponudijo več nalog izbirnega tipa, v praksi redno izvaja le 

desetina učiteljev, torej 4 učitelji. Več kot polovica (53%) to možnost ponudi le včasih, 14 učiteljev 

(35%) jo ponudi pogosto in le 1 učitelj (2%) tega ne stori nikoli. Takšnih učiteljev, ki pri pisnem 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Krenker Tanja; diplomsko delo 

49 

ocenjevanju znanja prilagajajo ocenjevanje pisnih izdelkov in ob tem redno upoštevajo učenčeve 

šibke jezikovne sposobnosti (npr.: napačno zapisane besede, napačen besedni red v stavkih, 

neupoštevanje oz. manj strogo ocenjevanje učenčevega upoštevanja pravopisnih pravil, napačen 

zapis sičnikov ali šumnikov v besedah ipd.), je 13 (32%), 16 učiteljev (40%) to prilagoditev 

upošteva pogosto, 6 učiteljev (15%) le včasih in 5 učiteljev (13%) učence ocenjuje enako kot 

preostale učence oz. so le-ti prav tako pozorni na tovrstne napake, ki jih upoštevajo pri ocenjevanju 

znanja. Pri sestavi pisnih preverjanj znanj redno vključujejo slikovni material le 3 učitelji (7%), 

16 učiteljev (40%) jih vključuje pogosto in več kot polovica (53%) le občasno. Podatek me je 

presenetil, saj sem pričakovala, da veliko več učiteljev upošteva to prilagoditev redno pri sestavi 

pisnih preizkusov znanja. Učenci z GJM so po večini vizualni tipi in jim slikovni material 

potemtakem koristi ter s tem izboljša njihovo razumevanje nalog oz. navodil. Prav tako me je 

presenetil podatek, da pisanje pisnih preizkusov znanj redno omogoča v dveh ali več delih le 7 

učiteljev (18%), pogosto pa le četrtina anketiranih. 14 (35%) vprašanih učiteljev učencem to 

omogoči včasih, 9 učiteljev (22%) pa tega ne omogoči nikoli. Sklepam, da učenci po mnenju 

učiteljev tega ne potrebujejo ali pa se jim ta prilagoditev ne zdi smiselna in je zaradi tega tudi v 

celoti ne upoštevajo. 

 

Večina prilagoditev se sodeč po podatkih v praksi pogosto ali redno upošteva, le določene nekateri 

učitelji upoštevajo občasno in le redko nikoli. Menim, da pri odmerjanju podaljšanega časa pri 

pisanju preverjanj znanj in ocenjevanju le tega ni dovolj, da učenci z GJM pišejo dlje od ostalih 

učencev le 5, 10 ali 15 minut. Večina teh učencev ima težave na področju pozornosti, koncentracije 

in posledično tudi na področju grafomotorike, zaradi česar so lahko pri pisanju veliko počasnejši 

od preostalih vrstnikov. Pogosto potrebujejo pomoč pri razlagi navodil ali pa jim je le-te potrebno 

prebrati na glas, za kar se porabi več časa, kot če bi bil učenec to sposoben storiti brez dodatne 

pomoči. Seveda obstajajo učenci z GJM, ki teh težav nimajo tako izraženih in jim je tolikšen obseg 

podaljšanega časa povsem dovolj. Sodeč po izkušnjah iz prakse je za večino učencev z GJM dobro, 

da pisne preizkuse znanja pišejo individualno ali v manjših skupinah izven oddelka, kjer jim je 

ponujena DSP, hkrati pa ni dodatnih motečih elementov, ki bi odvračale učenčevo pozornost. Prav 

tako je zelo pomembno, da jim je na takšen način omogočeno pisanje testa dlje kot 15 minut oz. 

večinoma toliko časa, kot ga potrebujejo (vendar ne dlje od dveh šolskih ur). V primeru, da učenec 

testa ne zmore rešiti kljub podaljšanemu maksimalnemu času, menim, da je dobro, da le-tega piše 

v dveh ali več delih. Po izkušnjah v praksi veliko otrok z GJM potrebuje podaljšan čas pisanja, 

vendar je le malo takšnih, ki bi potrebovali pisanje pisnega preizkusa znanja v več delih. Seveda 

je to odvisno tudi od učne snovi in učenčeve učne uspešnosti pri šolskih predmetih. Hkrati je zelo 

pomembno, da se jim označijo ključne besede v navodilih, saj lahko tako hitreje in bolj 
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sistematično sledijo navodilom. To redno počne le 5 od 40 anketiranih učiteljev, kar me je precej 

presenetilo, saj sem bila mnenja, da to prilagoditev redno upošteva večina učiteljev. Prav tako je 

zelo pomembno, da učitelji prilagajajo ocenjevanje pisnih izdelkov, kar jih večina tudi upošteva 

in se učencem na takšen način omogoči preverjanje njihovega razumevanja in vsebinska pravilnost 

podanih odgovorov. Naslednja prilagoditev, ki je po mojem mnenju zelo pomembna, je 

omogočanje pogostejšega ustnega preverjanja in ocenjevanja znanja. Prilagoditev je dobrodošla, 

kadar imajo učenci velike težave na jezikovnem področju in svoje znanje lažje podajo ustno. Le-

to po mojih pričakovanjih izvaja redno manj učiteljev, kot sem sprva predvidevala.  

 

8. Ali nadoknadite učno snov z učencem, kadar je le-ta odsoten, zaradi individualnih  

    logopedskih  obravnav? 

 

Ali nadoknadite zamujeno učno snov z učencem? f f% 

Da 36 90% 

Ne 4 10% 

Skupaj 40 100% 
 

Tabela 9: Prikaz nadoknadenja zamujene učne snovi z učencem 
 

 

Na zastavljeno vprašanje je večina učiteljev (90%) odgovorila, da z učencem nadoknadijo 

zamujeno učno snov, kadar je le-ta prisoten pri individualnih logopedskih obravnavah. Desetina 

vprašanih je odgovorila, da zamujene učne snovi z učencem ne nadoknadijo. 

 

Učitelji so z naslednjimi argumenti utemeljili, zakaj nadoknadijo zamujeno snov z učencem: 

 

- to je moja odgovornost; 

- da lahko učenec lažje sledi tekoči učni snovi in jo tako bolje razume; 

- da učenec na podlagi tega lažje sledi usvajanju nove učne snovi ter na splošno učnemu 

procesu; 

- da ne zamudi razlage učne snovi in s tem ključnih navodil pri usvajanju in utrjevanju 

učne snovi ter 

- da s tem preprečimo pojav novih težav na področju učenja, tako pri usvajanju kot pri 

pridobivanju novega znanja. 
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Učitelji, ki so na zgornje vprašanje odgovorili negativno, so svojo izbiro odgovora utemeljili s 

tem, da ne čutijo potrebe po tem oz., da učno uro prilagodijo glede na učenčevo odsotnost. Na ta 

način učenec z GJM ne zamudi ničesar pomembnega. Kar pomeni, da takrat učitelji s preostalimi 

učenci učno snov utrjujejo in z njimi ne usvajajo nove učne snovi. Podatek me je prijetno 

presenetil, saj učenci niso prikrajšani glede učiteljeve razlage oz. usvajanja nove učne snovi.  

 

Slika 4: Prikaz deleža nadoknadenja zamujene učne snovi z učencem 

 

 

9. Kako nadoknadite zamujeno učno snov z učencem? 

    

Pri 9. vprašanju so učitelji lahko izbrali med večjim številom možnih odgovorov. 

 

Učno snov nadoknadim preko:     f f% 

Razlage učne snovi pri dopolnilnem pouku 26 40% 

Razlage učne snovi po pouku     24 37% 

Drugo         9 14% 

Učenec si samostojno priskrbi zapiske   3 5% 

Učne snovi ne nadoknadim     2 3% 

Povečan obseg domačih nalog     1 2% 

Skupaj         65 100% 
 
Tabela 10: Prikaz načinov nadoknadene učne snovi z učenci 
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Način, preko katerega kar 26 učiteljev (40%) nadoknadi učno snov z učenci, kadar so le-ti odsotni 

od pouka zaradi individualnih logopedskih obravnav, je razlaga učne snovi pri dopolnilnem pouku. 

Naslednji način, ki se ga poslužuje 24 učiteljev (37%) je razlaga učne snovi po pouku. 3 učitelji 

(5%) so odgovorili, da si mora učenec priskrbeti zapiske tekoče učne snovi sam, 1 učitelj (2%) pa, 

da ima učenec z GJM povečan obseg domače naloge. Medtem ko sta 2 učitelja (3%) navedla, da 

učne snovi z učencem ne nadoknadita, ampak je za to odgovoren učenec sam. 

 

Možnost »drugo« je izbralo 9 učiteljev (14%). Od 9 učiteljev je 1 navedel, da učno snov nadoknadi 

z učencem pred pričetkom pouka, 1 učitelj pa zamujeno učno snov učencu na hitro razloži oz. 

obrazloži v času pouka. Preostalih 7 anketiranih  je navedlo, da z učencem nadoknadijo učno snov: 

 

-  na način, da mu tekočo učno snov prefotokopirajo in mu jo na kratko razložijo; 

-  v času jutranjega varstva ali pri urah podaljšanega bivanja; 

-  tako, da učencu podajo navodila glede manjkajoče učne snovi (npr.: kaj so tisto uro  

   delali, kaj so se novega naučili, kaj so si zapisali, kaj je za domačo nalogo ipd.) ter mu  

   po potrebi le-to tudi razložijo; 

-  učenec del učne snovi predela pri urah logopedskih obravnav s pomočjo logopeda. 

 

 

Zmotil me je predvsem podatek, da učenec del učne snovi predela pri urah logopedskih obravnav. 

Menim, da takšno ravnanje s strani učitelja/-ev ni primerno, saj so ure dodatne strokovne pomoči 

namenjene odpravljanju učenčevih govorno-jezikovnih primanjkljajev in ne služijo kot vrste 

inštrukcij učencem pri usvajanju tekoče učne snovi. Seveda se po izkušnjah v praksi logopedi 

prilagodijo in kadar ima učenec težave na področju jezika, te primanjkljaje odpravljajo tudi preko 

učne snovi, na primer pri slovenščini. Povsem drugače je pri učencih, ki potrebujejo pomoč na 

fonološkem področju in na področju artikulacije glasov slovenskega jezika. Takrat je čas namenjen 

zgolj odpravljanju teh primanjkljajev in delo na učni snovi ni mogoče oz. je za učenca 

preobremenjujoče. Glede na pridobljene podatke sem bila prijetno presenečena, saj si večina 

učiteljev, ki poučujejo učence z GJM, prizadeva, da učenci z GJM ne zaostajajo za ostalimi učenci, 

v smislu usvajanja nove učne snovi in si le-to prizadevajo z učenci nadoknaditi na različne možne 

načine. 
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Slika 5: Prikaz deleža načinov nadoknadene učne snovi z učenci 

 

 
 

 
 

 

Graf 5: Številčni prikaz (f) načinov nadoknadene učne snovi z učenci 
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10. Ali vam je na šoli omogočeno sodelovanje z logopedom? 

 

Ali vam je na šoli omogočeno sodelovanje z logopedom? 
f f% 

Da 40 100% 

Ne 0 0% 

Skupaj 40 100% 
 

 Tabela 11: Prikaz možnosti sodelovanja  z logopedom  na šoli 

 

 

Glede na dobljene odgovore je vsem 40 učiteljem (100%) na šoli, kjer so zaposleni, omogočeno 

sodelovanje z logopedi. 

 

 

Slika 6: Prikaz deleža sodelovanja učiteljev z logopedom na šoli 

 

 

 

 

 

100%

Ali vam je na šoli omogočeno sodelovanje z 
logopedom?

Da

Ne



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Krenker Tanja; diplomsko delo 

55 

11. Logoped, s katerim sodelujete, je: 

 

Logoped, s katerim sodelujete, je: f f% 

zaposlen na šoli 6 15% 

mobilni logoped 34 85% 

drugo 0 0% 

Skupaj 40 100% 

 

 Tabela 12: Prikaz sodelovanja učiteljev z logopedom glede na mesto zaposlitve logopeda 

 

 

Od 40 anketiranih učiteljev jih je 34 (85%) odgovorilo, da sodelujejo z mobilnim logopedom. 6 

učiteljev, torej 15% anketiranih, sodeluje z logopedom, ki je zaposlen na isti osnovni šoli, kot so 

sami. Pod možnost »drugo« nihče od anketiranih ni navedel ničesar. 

 

Slika 7: Prikaz deleža sodelovanja učiteljev z logopedom glede na mesto zaposlitve logopeda 
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Graf 6: Številčni prikaz (f) sodelovanja učiteljev z logopedom glede na mesto zaposlitve logopeda 

 

 

 

 

12. Na kakšen način sodelujete z logopedom? 

 

Pri 12. vprašanju je bila učiteljem ponujena možnost, da izberejo več odgovorov. 

Načini sodelovanja učiteljev z logopedi:       f f% 

Izmenjava informacij za delo z učencem po logopedski obravnavi 31 32% 

Svetovanje glede upoštevanja prilagoditev pri poučevanju učenca z GJM 30 31% 

Svetovanje glede upoštevanja pripomočkov pri poučevanju učenca z GJM 17 17% 

Upoštevanje logopedskih usmeritev znotraj učnega procesa   15 15% 

Drugo             3 3% 

Sodelovanje pri sestavi preverjanja in ocenjevanja znanja   2 2% 

Skupaj             98 100% 

 

Tabela 13: Prikaz načinov sodelovanja učiteljev z logopedi 

 

Rezultati odgovorov, glede na ponujene možnosti, so bili sledeči: 31 učiteljev (32%) sodeluje z 
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obravnavi, 31% oziroma 30 učiteljev sodeluje z logopedom tako, da jim le-ta svetuje glede 

upoštevanja prilagoditev pri poučevanju učenca z GJM. Glede upoštevanja učnih pripomočkov pri 

poučevanju učenca z GJM se z logopedom posvetuje 17 učiteljev (17%). 15 učiteljev (15%) je 

navedlo, da sodelujejo z logopedom tako, da jim le-ta pove, na kaj morajo biti pri učencu pozorni 

tekom učne ure. Pri sestavi testov za preverjanje in ocenjevanje znanja sodelujeta z logopedom le 

2 učitelja (2%), kar po mojem mnenju ni najbolje. Bolje bi bilo, da bi večina oz. vsi učitelji pri 

sestavi testov za preverjanje in ocenjevanje znanj pri učencu z GJM sodelovali z logopedi, saj oni 

najbolje vedo, kakšni načini in vrste nalog bi učencu omogočili/-e, da bi le-ta lahko čim bolj 

učinkovito pokazal svoje znanje. 3 učitelji (3%), ki so poleg preostalih odgovorov izbrali tudi 

možnost »drugo«, so navedli, da z logopedom sodelujejo tudi na timskih sestankih ter si tako še 

dodatno izmenjajo informacije o učencih.  

 

Slika 8: Prikaz deleža načinov sodelovanja učiteljev z logopedi 
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Graf 7: Številčni prikaz (f) načinov sodelovanja učiteljev z logopedi 
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Ali menite, da dobite od logopeda dovolj usmeritev za delo z učenci z 
GJM? f f% 

Da 30 75% 

Ne 10 25% 

Skupaj 40 100% 
 

Tabela 14:Prikaz mnenj učiteljev glede zadostnega števila dobljenih usmeritev, informacij, navodil s 

strani logopedov 

 

Večinski delež učiteljev (75%) je mnenja, da od logopeda dobi dovolj usmeritev, informacij in 

navodil za delo z učenci z GJM, medtem ko je četrtina učiteljev nasprotnega mnenja. 
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Slika 9: Prikaz deleža mnenj učiteljev glede zadostnega števila dobljenih usmeritev, informacij, navodil s 

strani logopedov 

             

 

 

 

14. Če ste odgovorili z NE, kaj predlagate za izboljšanje sodelovanja? 

 

 

Na 14. vprašanje je odgovorilo 10 učiteljev. Torej tistih 10, ki so na 13. vprašanje odgovorili 

negativno. 14. vprašanje je ponujalo več možnih odgovorov. 

 

Kaj predlagate za izboljšanje sodelovanja?   f f% 

Konkretnejša navodila, usmeritve pri delu z učenci z GJM 7 41% 

Več neposrednega stika z logopedom     6 35% 

Organiziranje izobraževanj s strani logopeda o GJM   2 12% 

Nabor literature, gradiv o delu z učenci z GJM   1 6% 

Drugo           1 6% 

Skupaj           17 100% 

 

Tabela 15: Prikaz predlogov učiteljev za izboljšanje sodelovanja z logopedi 
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6 učiteljev (35%) je za izboljšanje sodelovanja predlagalo več neposrednega stika z logopedom. 

Organiziranje izobraževanj s strani logopeda o GJM sta predlagala 2 učitelja (12%). Eden učitelj 

(6%)  je predlagal, da bi bilo dobro pridobiti ustrezno strokovno literaturo o delu z učenci z GJM, 

ki naj bi jo priskrbel logoped. Pod možnost »drugo« je eden od učiteljev zapisal (6%), da bi 

logoped moral biti prisoten na šoli več dni v tednu ter tako tudi pogosteje udeležen na raznih 

strokovnih aktivih, šolskih konferencah ipd., kadar bi bilo govora o obravnavanem učencu.  

 

Dodatno bi bilo potrebno raziskati, katere konkretnejše usmeritve, navodila si učitelji prizadevajo 

pridobiti od logopedov, saj je iz odgovorov težko razbrati, česa si želijo oz. kaj natančneje od 

logopedov pričakujejo. Učitelji, ki si želijo več neposrednega stika z logopedom, predvidevam, da 

sodelujejo z mobilnim logopedom, ki je na določeni šoli le omejen čas in zaradi tega ne more biti 

na razpolago takrat, ko ga kdo od učiteljev potrebuje. Posledično je to sodelovanje z učitelji 

pogosto omejeno na razne sestanke ali pogovore po logopedskih obravnavah, med šolskimi odmori 

ipd. Glede organizacije izobraževanj o GJM s strani logopeda in pridobitvi ustrezne strokovne 

literature je to le dodatna spodbuda za izboljšanje sodelovanja med učitelji in logopedi ter 

posledično širjenje učiteljevih znanj na to temo. Sklepam, da bi na podlagi tega lahko učitelji bolj 

učinkovito odpravljali določene zadržke do učencev z GJM, ki jih morebiti imajo ter skrbi glede 

ustreznosti pedagoškega dela z njimi. 

 

 
Slika 10: Prikaz deleža predlogov učiteljev za izboljšanje sodelovanja z logopedi 
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Graf 8: Številčni prikaz (f) predlogov učiteljev za izboljšanje sodelovanja z logopedi 

 

  

 

15. Kako bi (učitelji) na kratko definirali delo logopeda? 

 

Večina učiteljev, kar 28 (70%), je na to vprašanje odgovorilo, 12 učiteljev (30%) pa ni zapisalo 
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Učitelji, ki so odgovorili na dano vprašanje, so delo logopeda definirali s sledečimi zapisi: 
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- logoped je strokovnjak za GJM, s pomočjo različnih metod in raznolikih logopedskih vaj 
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- delo logopeda je pomembno in potrebno na področju šolstva. 

 

Menim, da so učitelji delo logopeda definirali na širok in ustrezen način, saj so po večini zajeli vse 

dejavnike, ki zajemajo delo logopeda na področju šolstva. Iz tega je razvidno, da učitelji delo 

logopeda v splošnem razumejo in so o tem tudi ustrezno seznanjeni.  

 

16. Ali menite, da aktivnejše sodelovanje z logopedi izboljšuje vaše vsakdanje  delo z  

      učenci, ki imajo GJM? 

 

Ali menite, da aktivnejše sodelovanje z logopedi izboljšuje učiteljevo 
delo z učenci z GJM? f f% 

Da                 40 100% 

Ne         0 0% 

Skupaj                 40 100% 
 

Tabela 16: Prikaz mnenj učiteljev o vplivu medsebojnega sodelovanja učiteljev z logopedi na uspešnejše 

delo z učenci z GJM 

 

Pri tem vprašanju je bilo vseh 40 anketiranih učiteljev (100%) mnenja, da aktivnejše sodelovanje 

z logopedi izboljšuje njihovo delo z učenci, ki so na podlagi odločbe usmerjeni kot učenci z GJM. 

 

 

Slika 11: Prikaz deleža mnenj učiteljev o vplivu medsebojnega sodelovanja učiteljev z logopedi na 

uspešnejše delo z učenci z GJM 
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17. Kako to sodelovanje vpliva na vaše delo z učencem/-i z GJM? 

 

Pri 17. vprašanju je bila učiteljem ponujena možnost, da izberejo več možnih odgovorov. 

 

Kako sodelovanje z logopedom vpliva na vaše delo z učencem/-i z GJM? f f% 

Učenca bolje razumem in mu tako lažje pomagam, ga usmerjam pri pouku 34 26% 

Sem bolj pozoren/-a in dojemljiv/-a za njegove primanjkljaje     31 23% 

Bolj sem pozoren/-a na učenčevo razumevanje in besedno izražanje   27 20% 

Učencu namenim več pomoči pri reševanju nalog       14 11% 

Učenca bolj aktivno vključujem v učni proces       13 10% 

Bolj sem pozoren/-a na učenčevo sodelovanje pri pouku     11 8% 

Učenca obravnavam enako kot ostale učence       2 2% 

Drugo        0 0% 

Skupaj               132 100% 

 

Tabela 17: Prikaz, kako sodelovanje z logopedom vpliva na učiteljevo delo z učenci z GJM 

 

Na podlagi aktivnejšega sodelovanja med učitelji in logopedi, le-to po mnenju 34 učiteljev (26%) 

vpliva na to, da učenca z GJM bolje razumejo, mu tako lažje pomagajo ter ga bolje usmerjajo pri 

pouku. 31 učiteljev (26%) je navedlo, da so na podlagi aktivnejšega sodelovanja z logopedi bolj 

pozorni in dojemljivi za učenčeve primanjkljaje. 27 učiteljev (20%) jih je bolj pozornih na 

učenčevo razumevanje in besedno izražanje. 14 učiteljev (11%) zaradi tega učencu nameni več 

pomoči pri reševanju nalog, učnih listov ipd. 13 učiteljev (10%) učenca aktivneje vključuje v učni 

proces, 11 učiteljev (8%) pa je bolj pozornih na učenčevo sodelovanje pri pouku. Le dva učitelja, 

2% anketiranih, sta navedla, da ne glede na sodelovanje z logopedom, učenca z GJM obravnavata 

enako kot preostale učence v razredu. 

 

Dobljeni podatki so dokaz, da aktivnejše sodelovanje med logopedi in učitelji resnično vpliva na 

učiteljeva dojemanja in prizadevanja pri pomoči učencem z GJM. Podatek je za logopede zelo 

spodbuden, saj medsebojno sodelovanje z učitelji resnično vpliva na izboljšanje dela z učenci, ki 

imajo GJM. 
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Slika 12: Prikaz deleža, kako sodelovanje z logopedom vpliva na učiteljevo delo z učenci z GJM 

 

 
 

Graf 9: Številčni prikaz (f), kako sodelovanje z logopedom vpliva na učiteljevo delo z učenci z GJM 
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18. Ali menite, da ste kot učitelj/-ica učenca z GJM aktivno vključeni v načrtovanje in  

      evalvacijo IP? 

 

Ali menite, da ste kot učitelj/-ica učenca z GJM aktivno 
vključeni v načrtovanje in evalvacijo  IP? f f% 

Da 40 100% 

Ne 0 0% 

Skupaj 40 100% 
 

Tabela 18: Prikaz glede vključenosti učiteljev v načrtovanje in evalvacijo IP 

 

Na zastavljeno vprašanje je vseh 40 učiteljev (100%) odgovorilo, da so v načrtovanje in evalvacijo 

IP aktivno vključeni. To je zelo dobro, saj so učitelji tisti, ki z učencem preživijo večino časa 

tekom pouka in ga, poleg staršev, najbolje poznajo. Hkrati lahko podajo svoja mnenja in opažanja 

preostalim strokovnim delavcem in staršem, glede otrokovega vključevanja v medvrstniške 

odnose, njegovega sodelovanja pri pouku ter morebitne primanjkljaje, ki se odražajo pri 

posameznih šolskih predmetih. Na podlagi tega je lahko načrtovanje in evalvacija IP veliko bolj 

celostna in kvalitetnejša. Posledično se lahko na ta način staršem poda strnjene informacije s strani 

različnih strokovnjakov, ki poučujejo in obravnavajo učenca z GJM. Hkrati se lahko skupno 

oblikujejo tudi učni cilji in delo na odpravljanju govorno-jezikovnih in učnih primanjkljajev. 

 

 

Slika 13: Prikaz deleža glede na vključenost učiteljev v načrtovanje in evalvacijo IP 
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19. Ali se za delo z učenci z GJM dodatno pripravljate na izvajanje učnih ur?  

 

Ali se za delo z učenci z GJM dodatno pripravljate?  f f% 

Da 29 73% 

Ne 11 27% 

Skupaj 40 100% 
 

Tabela 19: Prikaz odgovorov učiteljev glede na dodatne priprave za delo z učenci z GJM 

 

 

Na delo z učenci z GJM se dodatno pripravlja 29 anketiranih učiteljev (73%), medtem ko se 11 

učiteljev (27%) ne pripravlja dodatno na delo z učenci, ki imajo GJM.  

Od 29 učiteljev (73%), ki so odgovorili na vprašanje pozitivno, jih je 22 odgovor utemeljilo s 

sledečimi trditvami: 

 

-  ker je to moja odgovornost; 

-  ker jim na podlagi tega želim dodatno pomagati; 

-  ker je potrebno delo z učenci, ki imajo GJM, dodatno prilagoditi; 

-  ker učenci z GJM potrebujejo individualni pristop; 

-  ker je učencu tako težja ali obsežnejša učna snov, ob uporabi ustreznih učnih pristopov,   

   didaktičnega materiala in uporabe prilagoditev, lažje dostopna in bolje razumljiva; 

-  ker tako učencu z GJM prilagodim učno uro, da je zanj le-ta čim bolj spodbudna, poučna in ne  

   zavirajoča ali obremenjujoča (npr.: učenca ne izpostavljam pred razredom, če je to zanj preveč  

   stresno ipd.); 

-  ker tako lažje organiziram vzgojno-izobraževalno delo znotraj razreda; 

-  ker tako učenec hitreje odpravlja oz. omili svoje primanjkljaje na učnem področju, posledično  

   pa tudi na področju govora in jezika. 

 

Odgovora ni utemeljilo 7 učiteljev. 
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11 učiteljev, ki je na vprašanje odgovorilo negativno, je odgovor utemeljilo s sledečimi trditvami: 

 

-  ker že v osnovi v učni pripravi načrtujem drugačen način obravnave učne snovi za celoten  

   razred; 

-  ker sproti rešujemo težave, ki se pojavijo tekom šolskega leta; 

-  ker se mi ne zdi potrebno; 

-  ker je učenec učno uspešen in tega ne potrebuje oz. ne potrebuje dodatne pomoči pri usvajanju  

   učne snovi; 

-  ker je v razredu veliko učencev s posebnimi potrebami in uro načrtujem glede na vse in ne samo  

   za učenca z GJM.  

 

 

 
 

Slika 14: Prikaz deleža odgovorov učiteljev, glede na dodatne priprave za delo z učenci z GJM 
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20. Katere dodatne priprave, za delo z učenci z GJM, so v to zajete? 

 

Pri tem vprašanju je bilo možno izbrati več odgovorov. 

 

Dodatne priprave za delo z učenci z GJM zajemajo:     f f% 

Prilagajanje podajanja učne snovi       35 35% 

Priprava dodatnega didaktičnega materiala     32 32% 

Prilagajanje preizkusov preverjanj in ocenjevanj znanja   17 17% 

Udeleževanje dodatnih izobraževanj na temo dela z učenci z GJM 10 9% 

Prilagajanje učnih priprav         6 6% 

Drugo       1 1% 

Skupaj             101 100% 

 

Tabela 20: Prikaz učiteljevih dodatnih priprav za delo z učenci z GJM 

 

Dodatne priprave, ki zajemajo prilagajanje podajanja učne snovi, izvaja 35 učiteljev (35%). 

Naslednje, na kar se pogosto pripravi 32 učiteljev (32%), je priprava dodatnega didaktičnega 

materiala. Sledi prilagajanje preizkusov znanja s 17 učitelji (17%). 10 učiteljev se udeležuje 

dodatnih izobraževanj na temo dela z učenci z GJM. 6 učiteljev (6%) v ta namen prilagaja učne 

priprave. Eden izmed učiteljev je pod možnost »drugo« zapisal, da si za delo z učenci z GJM 

pomaga z branjem strokovne literature. 

 

Iz teh podatkov, kot tudi že iz prejšnjih odgovorov na zastavljena vprašanja, je razvidno, da se 

učitelji na učne ure z učenci z GJM resnično dodatno pripravljajo z namenom, da bi jim učno snov 

lahko čim bolj ustrezno in kvalitetno približali. Hkrati si s prilagajanjem preverjanj in ocenjevanj 

znanj učitelji prizadevajo, da bi lahko učenci z GJM svoje znanje čim bolj ustrezno pokazali in bili 

posledično tudi učno uspešni. 
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Slika 15: Prikaz deleža učiteljevih dodatnih priprav za delo z učenci z GJM 

 

 

 

Graf 10: Številčni prikaz (f) učiteljevih dodatnih priprav za delo z učenci z GJM 
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21. Ali s starši otrok z GJM pogosteje sodelujete kot s starši otrok, ki teh motenj  

      nimajo? 

 

Ali s starši otrok z GJM pogosteje sodelujete kot s starši otrok, ki  teh  

motenj nimajo?     f f% 

Da     27 68% 

Z obojimi sodelujem enako 8 20% 

Ne   5 12% 

Skupaj     40 100% 

 
Tabela 21: Prikaz sodelovanja učiteljev s starši 

 

Večina učiteljev, torej 27 (68%), je odgovorilo, da s starši otrok z GJM sodeluje pogosteje kot s 

preostalimi starši. 8 učiteljev (20%) je navedlo, da sodelujejo s starši enako, ne glede na to, ali ima 

njihov otrok GJM, ali ne. 5 učiteljev (12%) je izbralo odgovor ne, torej, da s starši otrok z GJM ne 

sodelujejo pogosteje kot s starši otrok, ki teh motenj nimajo. Dobljeni podatki me ne presenečajo, 

predvsem glede odgovora večine učiteljev, saj menim, da pogostejše sodelovanje med učitelji in 

starši otrok z GJM pozitivno vpliva na učenčev napredek pri pouku kot tudi individualno pri 

logopedskih obravnavah.  

 

Slika 16: Prikaz deleža sodelovanja učiteljev s starši 
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Graf 11: Številčni prikaz (f) sodelovanja učiteljev s starši 

 

 

 

 

22. Kdaj in kako posredujete navodila, opažanja in usmeritve staršem otrok z GJM? 
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Skupaj         110 100% 

 
Tabela 22: Prikaz učiteljevih načinov posredovanja navodil, opažanj in usmeritev staršem otrok z GJM 
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Večina učiteljev, torej 40 (36%), posreduje staršem navodila, usmeritve ali opažanja o otroku z 

GJM pri evalvaciji IP. V času govorilnih ur staršem posreduje dane informacije 37 učiteljev (34%). 

15 učiteljev (14%) pogosto preda informacije preko pisnih sporočil v učenčevi beležki ali zvezku. 

Preko elektronskih sporočil je v stiku s starši 7 učiteljev (6%), 10 učiteljev (9%) je navedlo še 

druge možnosti, medtem ko 1 učitelj staršev sproti ne obvešča in jim ne posreduje pogostih 

navodil, opažanj ali usmeritev za delo z njihovim otrokom.  

 

Izmed 10 učiteljev, ki je navedlo možnost »drugo«, jih je 8 zapisalo, da s starši izmenjajo potrebne 

informacije, ko pridejo po otroka v šolo ali pa navodila, opažanja, usmeritve posredujejo preko 

učiteljic v oddelku podaljšanega bivanja. Hkrati so navedli, da so s starši v stiku tudi preko 

mobilnih telefonov. Preostala 2 učitelja sta zapisala, da sta v stikih s starši kadarkoli jih le-ti 

potrebujejo. 

 

Sodeč po tem so učitelji pogosto v stikih s starši otrok z GJM, saj le-ti pogosteje potrebujejo 

usmeritve in navodila za delo doma. Torej, kadar učitelji, starši in strokovni delavci med seboj 

aktivno sodelujejo, to pozitivno vpliva na otrokov napredek in učenčevo učno motivacijo za delo 

v šoli in doma. 

 

 
Slika 17: Prikaz deleža, kdaj in kako učitelji posredujejo navodila, opažanja in usmeritve staršem otrok z 

GJM 
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Graf 12: Številčni prikaz (f), kdaj in kako učitelji posredujejo navodila, opažanja, usmeritve staršem 

otrok z GJM 

 

 
 

 

 

23. Ali so učenci z GJM, po vašem mnenju, dobro sprejeti s strani sošolcev? 

 

Ali so učenci z GJM dobro sprejeti s strani sošolcev? f f% 

Da 40 100% 

Ne 0 0% 

Skupaj 40 100% 
 

Tabela 23: Prikaz sprejetosti učencev z GJM s strani sošolcev po mnenju učiteljev 
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Podatek je razveseljujoč, saj je za napredek učenca, še posebej pa za učence s posebnimi 

potrebami, kamor se uvrščajo otroci z GJM, zelo pomembno, da se čuti sprejetega. Torej, da je 

socialna integracija učenca z GJM pozitivno sprejeta s strani preostalih učencev in ne negativno. 

Seveda bi bilo potrebno to vprašanje zastaviti sošolcem učencev z GJM in povprašati o njihovem  
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glede na mnenje učiteljev in glede na mnenje sošolcev. Na podlagi dobljenih podatkov bi lahko 

potem preverili, če učitelji resnično zaznavajo realno stanje, ki vlada v medvrstniških odnosih v 

času pouka. 

 

Slika 18: Prikaz deleža sprejetosti učencev z GJM s strani sošolcev  po mnenju učiteljev 

 

 

 

 

24. Menim, da učenec z GJM ni dobro sprejet s strani sošolcev, ker: 
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25. Ali menite, da so učenci z GJM kos zahtevam vzgojno-izobraževalnega (v nadaljevanju  

      V-I) programa osnovne šole, v katerega so vključeni? 

 

Ali menite, da so učenci z GJM kos V-I programu osnovne šole? f f% 

Da 38 95% 

Ne 2 5% 

Skupaj 40 100% 
 

Tabela 24:Prikaz sposobnosti učencev z GJM, po mnenju učiteljev, glede na V-I zahteve osnovnošolskega 

programa 
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Da so učenci z GJM kos zahtevam V-I programa osnovne šole, je mnenja večina anketiranih 

učiteljev, kar 95%. Odgovori se nanašajo na učence, ki jih učitelji poučujejo v tekočem šolskem 

letu. Večina je mnenja, da je to povsem odvisno od posameznika in njegovih govorno-jezikovnih 

primanjkljajev ter po možnosti pridruženih še drugih težav na področju učenja, vedenja ipd. Torej, 

ali so učenci z GJM kos zahtevam osnovnošolskega programa, ali ne, je odvisno od več dejavnikov 

(npr.: od vrste GJM motenj, od učenčeve motiviranosti za delo, od njegovega karakterja, od 

pripravljenosti staršev za delo z učencem doma, od medsebojnega sodelovanja med starši, učitelji, 

logopedi in učenci, ki imajo GJM itd.). Mnenje, da učenci z GJM niso kos zahtevam učnega 

procesa osnovne šole, sta navedla le 2 učitelja (5%). 

 

 

31 učiteljev je navedlo sledeče utemeljitve, zakaj menijo, da so učenci z GJM kos zahtevam V-I 

programa osnovne šole: 

 

- učenci so kos V-I programu osnove šole, kadar so za delo motivirani in kadar sproti odpravljajo  

  težave, ki se pojavijo v procesu usvajanja učne snovi; 

- učenci so kos zahtevam programa osnovne šole, ker imajo na voljo dovolj prilagoditev; 

- učenci so kos zahtevam osnovne šole, ker sodelovanje med starši, učitelji in logopedom  

  dobro poteka in tako pozitivno vpliva na učenčev učni napredek in govorno-jezikovni razvoj; 

- učenci so kos zahtevam osnovne šole, ker imajo na voljo različne oblike pomoči (DSP    

  logopeda in specialnega pedagoga, učno pomoč učitelja, pomoč s strani staršev ipd.); 

- učenci so kos zahtevam osnovne šole, ker imajo večinoma težave le pri branju in pisanju,  

   ki jih uspešno odpravljajo s pomočjo logopeda; 

- učenci so kos zahtevam osnovne šole, ker je učna snov primerna njihovim sposobnostim; 

- učenci so kos zahtevam osnovne šole, ker so večinoma učno uspešni; 

- učenci so kos zahtevam osnovne šole,  ker lahko učenci kljub GJM uspešno sledijo pouku,  

  saj te motnje ne vplivajo direktno na njihovo znanje; 

 

Učiteljev, ki niso utemeljili svojega odgovora glede tega, zakaj menijo, da so učenci z GJM kos 

zahtevam V-I programa osnovne šole, je bilo 7. 

 

Učitelja, ki sta navedla, da učenci z GJM po njunih izkušnjah sodeč niso kos zahtevam V-I 

programa osnovne šole, sta navedla sledečo utemeljitev: 

 

- učenci niso kos zahtevam osnovne šole, ker je učni načrt zanje prezahteven in prenaporen, kar    
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se posledično odraža na otrokovem vedenju in učnem uspehu. 

 

Na podlagi rezultatov ankete in podatkov iz strokovne literature je razvidno, da lahko GJM 

vplivajo na učno uspešnost učencev. 

 

 

Slika 19: Prikaz deleža sposobnosti učencev z GJM, po mnenju učiteljev, glede na V-I zahteve 

osnovnošolskega programa 
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- razumevanje učenčevih težav oz. primanjkljajev na govorno-jezikovnem področju; 

- sodelovanje s starši in ostalimi strokovnimi delavci (logopedi, specialnimi pedagogi itd.); 

- priprava učenca z GJM in njegovih/njenih staršev na redno izvajanje logopedskih vaj ter  

  upoštevanje navodil s strani logopeda in učiteljev; 

- razgovori s strokovnjaki (logopedi, po možnosti tudi z zunanjimi strokovnjaki ipd.); 

- upoštevanje prilagoditev v učnem procesu; 

- prilagajanje in izdelava didaktičnih pripomočkov; 

- prilagajanje učnega procesa, učnih vsebin, načinov dela, uporaba metod in strategij dela pri  

  poučevanju učencev z GJM; 

- krmarjenje in usklajevanje sočasnega dela z učenci, ki imajo GJM in preostalimi učenci, ki teh  

  motenj nimajo; 

- da učenec z GJM doseže minimalne standarde znanja in tako uspešno napreduje v učnem  

   procesu; 

- strokovnost, odgovornost in ustrezna ter učinkovita organizacija pouka; 

- dodatna izobraževanja za delo z učenci z GJM. 

 

Kot težave, ki jih učitelji čutijo pri poučevanju učencev z GJM, so navedli: 

 

- prilagajanje preverjanj znanj; 

- nadoknaditi primanjkljaje pri učencih z GJM; 

- izbor in uporaba ustreznega pristopa, načinov motiviranja za delo z učenci z GJM ter  

  ustvarjalnost pri uporabi prilagoditev; 

- težave opažam pri samem govoru in pisnem ter ustnem izražanju; 

- največ težav je lahko zaradi slabega sodelovanja s starši ter neupoštevanje navodil logopeda; 

- pomanjkanje konkretnejših navodil za delo z učenci z GJM. 

 

Število učiteljev, ki na vprašanje niso odgovorili, je bilo 7. 

 

 

Iz tega sledi, da učitelji opažajo težave ter se srečujejo z izzivi na vseh področjih, ki zajemajo tako 

delo z učenci z GJM kot tudi sodelovanje s starši in strokovnjaki, ki prav tako sodelujejo v procesu 

vzgoje in izobraževanja. 
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27. Kaj predlagate za izboljšanje sodelovanja oziroma za izboljšanje stanja skrbi za otroke  

      z GJM? 

 

Predloge za izboljšanje sodelovanja oz. za izboljšanje stanja skrbi za učence z GJM je navedlo 30 

učiteljev (75%). Četrtina vprašanih na to vprašanje ni odgovorila oz. ni navedla predlogov. 

 

Izmed 30 učiteljev, ki so predloge navedli, jih je: 

 

- 8 zapisalo, da bi logoped moral biti zaposlen na vsaki šoli; 

- 6 predlagalo dodatna izobraževanja za delo z učenci z GJM ter izmenjavo praktičnih primerov    

  dobre prakse med učitelji in starši; 

- 5 opozorilo na potrebo po izboljšanju medsebojnega sodelovanja med starši in strokovnimi  

  delavci (učiteljem, logopedom ipd.); 

- 4 učitelji so predlagali, da bi bil logoped na voljo večkrat na teden učencu in učitelju, da bi lažje  

  sprotno reševali nastale težave; 

- 2 učitelja sta predlagala konkretnejša navodila za delo z učenci z GJM; 

- 1 je predlagal vključevanje logopedov v pouk; 

- 1 je predlagal spremembo šolskega sistema, kjer bi v praksi bilo namenjeno več časa za delo z  

  učenci s posebnimi potrebami, torej tudi z učenci, ki imajo GJM; 

- 3 učitelji pa so navedli, da so s sodelovanjem z logopedi zadovoljni, saj delo na njihovi šoli  

  dobro poteka. 

 

Po predlogih sodeč si večina učiteljev prizadeva, da bi bil na vsaki šoli zaposlen logoped, s katerim 

bi lahko redno sodelovali in si informacije za delo z učenci z GJM izmenjavali vsakodnevno. Žal 

v sistemu šolstva temu ni vedno tako. Le nekaj šol na Koroškem ima redno zaposlenega logopeda, 

na ostale šole pa prihaja mobilni logoped. Razlika med logopedom na šoli in mobilnim je ta, da so 

mobilni logopedi na posamezni šoli le nekaj šolskih ur na teden (vezano na urnik), medtem ko so 

logopedi na šoli lahko na razpolago ves čas. Mobilni logoped je na voljo učiteljem in učencem 

omejen čas (glede na urnik), s starši pogosto sodeluje preko elektronskih omrežij, mobilnih 

telefonov ali na evalvacijskih sestankih IP. Dobro bi bilo razmisliti in raziskati razloge, zakaj nima 

vsaka šola svojega logopeda. Ali je razlog v financiranju ali v premajhnem številu otrok z GJM na 

šolah, ki do sedaj še nimajo redno zaposlenega logopeda? Zanimivo se mi zdi dejstvo, od kod 

potem takšna potreba po logopedskih obravnavah s strani šol. Torej je otrok z GJM dovolj, le 

ustreznega kadra ni dovolj, ki bi tem učencem lahko nudil pomoč pogosteje, kot je to določeno v 

odločbah o usmeritvi OPP. Menim, da bi bilo dobro razmisliti, kako to reševati v bodoče.  
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IV  ZAKLJUČEK 

Vedno več je OPP, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in DSP. 

Med te otroke se na podlagi ZUOPP-1 uvrščajo tudi otroci z GJM. Z analizo, ki jo je izvedlo MIZS, 

se število učencev z GJM, ki so usmerjeni na podlagi odločb v »redne« programe iz leta v leto 

povečuje. S tem se spreminja tudi vloga učiteljev. Od njih se zahteva, da poleg otrok, ki tovrstnih 

motenj nimajo, znajo prilagajati pouk tudi učencem z GJM kot tudi drugim OPP. Prav tako morajo 

poznati značilnosti tovrstnih motenj ter ustrezne načine za podajo učne snovi. Od njih se ne 

pričakuje samo učinkovito in uspešno delo z učenci in učenci, ki imajo posebne potrebe, pač pa 

tudi dejavno sodelovanje s strokovnimi delavci (v tem primeru logopedi) in starši otrok. Vse to od 

učiteljev zahteva visoko mero sočutja, razumevanja, pripravljenosti za delo, izkušnje in primerno 

strokovno usposobljenost. Cilj diplomskega dela je bil raziskati, kako učitelji na osnovnih šolah 

pristopajo do učencev s posebnimi potrebami, ki so že usmerjeni v program s prilagojenim 

izvajanjem in DSP kot učenci z GJM. Raziskava je bila opravljena na izbranem vzorcu 40 učiteljev 

razredne stopnje na območju koroške regije.  

 

Ugotovili smo, da 27 učiteljev od 40 anketiranih, torej 67%, poučuje v razredu po 1 učenca z GJM, 

5 učiteljev (13%) poučuje po 2 učenca z GJM in 8 učiteljev (20%) poučuje po 3 učence z GJM. 

Glede na to, da vsi anketirani učitelji poučujejo različno število učencev z GJM smo jim zastavili 

vprašanje, če vedo kaj GJM pomeni oz. če menijo, da imajo dovolj znanja o GJM  in če, kje so si 

dana znanja pridobili. Na zastavljeno vprašanje je 16 (40%) anketiranih učiteljev odgovorilo, da 

nimajo dovolj znanja o GJM ter 21 (52%), da imajo le delno znanje o GJM. Na vprašanje so 

pritrdilno odgovorili le 3 (8%) učitelji. To je precej zaskrbljujoč podatek, saj se učitelji 

potemtakem ne morejo počutiti dovolj strokovno kompetentni za delo z učenci, ki imajo GJM in 

zato potrebujejo več dodatne pomoči in usmerjanj s strani drugih strokovnjakov (logopedov) kot 

tudi vodstva šole. Na vprašanje, kje oz. kako so si pridobili ustrezna znanja, jih je največ navedlo, 

da preko svetovanj strokovnih delavcev na šoli, sledilo je samoiniciativno prizadevanje za 

pridobivanje znanja in lažje razumevanje GJM (študij strokovne literature) ter preko svetovanj s 

strani logopeda. Le 9 učiteljev, torej 13%, je navedlo, da so si ustrezno znanje pridobili preko 

izobraževanj, ki jih organizira vodstvo šole ali druge ustanove in le 5 učiteljev je navedlo, da so si 

znanje o GJM pridobili v času študija. Menim, da bi ustrezno znanje za delo z učenci z GJM morali 

vsi učitelji pridobiti že v času študija ali vsaj s strani vodstva šole. Tako bi bili za delo s tovrstnimi 

učenci bolje pripravljeni in bi zanje lažje izbirali ustrezne pristope v procesu vzgoje in 

izobraževanja. Glede na število učencev z GJM, ki jih učitelji poučujejo, nas je zanimalo, katere 

GJM so, po opažanjih s strani učiteljev, najbolj prisotne. Ugotovili smo, da po mnenju učiteljev 
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prevladujejo artikulacijske motnje, jezikovne motnje (ki se odražajo na vseh ravneh jezika), 

fonološke motnje, motnje fluentnosti (jecljanje) ter napačno naglaševanje besed in prozodija 

govora, čeprav ne v tolikšni meri kot preostale motnje. Menim, da prozodija govora (nenavadna 

melodija govora) in motnje fluentnosti niso opažene s strani večine učiteljev dokler le-te niso 

precej izrazite in ovirajo učenčevo splošno komunikacijo do te mere, da je njegovo sporočanje 

precej ovirajoče ali pa učenec prične komunikacijo z drugimi odklanjati (iz različnih razlogov). 

Na podlagi dobljenih rezultatov in izkušenj v praksi, učitelji kljub pomanjkanju znanja o GJM 

dokaj dobro opažajo težave in primanjkljaje na področju govora in jezika učencev, ki jih poučujejo. 

To je dober pokazatelj, da so učitelji pozorni na te učence in da opažajo motnje na omenjenih 

področjih, čeprav le-te ne znajo ustrezno strokovno poimenovati. Na podlagi tega, da učitelji 

poučujejo učence, ki so usmerjeni kot otroci z GJM, nas je zanimalo, kako tem učencem prilagajajo 

organizacijo in izvedbo pouka ter, kako jim prilagajajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter 

predvsem, če navedene prilagoditve v času pouka tudi upoštevajo. Izkazalo se je, da so prilagoditve 

pri organizaciji prostora oz. pouka, ki jih večina učiteljev najpogosteje upošteva, sedežni red in 

položaj učenca v razredu, položaj telesa v času podajanja učne snovi (torej, da so čim večkrat 

obrnjeni proti učencem in ne stran od njih) ter da učenec z GJM sedi poleg sošolca, ki mu lahko 

nudi neposredno pomoč. Prilagoditve, ki jih učitelji upoštevajo pri organizaciji učnega prostora 

pogosto ali občasno, je delo v parih ali manjših skupinah, stalen prostor, ki je organiziran za učne 

in didaktične pripomočke, prostor za umik in možnost, da učenec v razredu sedi sam. 

 

Prilagoditve, ki se nanašajo na področje izvajanja pouka oz. podajanja učne snovi in jih večina 

anketiranih učiteljev redno upošteva, so redno vključevanje didaktičnih pripomočkov, sprotno 

preverjanje učenčevega razumevanja navodil in učne snovi, podajanje kratkih, jasnih in 

poenostavljenih navodil v času pouka in možnost podaljšanega časa pri reševanju nalog. 

Prilagoditve, ki jih učitelji upoštevajo pogosto, so: vključevanje vizualnih pripomočkov, kar je za 

učence z GJM zelo dobrodošlo, saj je zanje dobro, da jim je usvajanje učne snovi omogočeno na 

več različnih načinov, torej da se upošteva multisenzorni pristop podajanja učne snovi. Sem spada 

še povezovanje učne vsebine z učenčevimi praktičnimi izkušnjami, kar je dobro za učence, ki 

imajo primanjkljaje na področju jezika, saj si tako lažje prikličejo informacije, besede, pojme iz 

spomina kot pa informacije oz. besede, ki so jim nove ali celo abstraktne. Učitelji prav tako 

pogosto upoštevajo, da učencem z GJM jezikovno prezahtevne vsebine poenostavijo, da 

upočasnijo tempo govora in poudarijo melodijo govora pri podajanju ključnih pojmov in podatkov. 

Prilagoditve, ki se jih učitelji občasno poslužujejo, torej, kadar se pojavi potreba po tem, so: pomoč 

učencem pri organizaciji zapiskov, razčlenitev učne vsebine na manjše vsebinsko obvladljive 

enote in omogočanje učencem z GJM več krajših odmorov v času pouka. 
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Zadnji sklop prilagoditev, ki naj bi jih učitelji upoštevali pri poučevanju učencev z GJM, so 

prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja. Glede na dobljene podatke učitelji redno 

upoštevajo, da je preverjanje in ocenjevanja znanja z učenci z GJM dogovorjeno in vnaprej 

napovedano, omogočajo podaljšan čas pisanja pri preverjanju znanja in kompleksnejša navodila 

členijo na enostavnejša. Prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, ki jih učitelji 

upoštevajo pogosto so prilagajanje ocenjevanja pisnih izdelkov in omogočanje individualnega 

preverjanja znanja, če se pokaže potreba po tem. Učence z GJM pogosteje preverjajo ustno kot 

pisno, saj marsikateri učenec lažje pokaže svoje dejansko znanje, medtem ko bi mu v primeru 

pisnega preverjanja izkazovanje znanja predstavljalo veliko stisko, oviro. Učitelji učencem z GJM 

pogosto prilagodijo jezikovno zahtevnost navodil, jim omogočijo, da preverjanje obsežnejših 

znanj pišejo v dveh ali več delih in jim v navodilih označijo ključne besede. Občasno učitelji pri 

pisnem preverjanju znanja dajo na voljo več nalog izbirnega tipa in vključijo slikovni material 

(fotografije, grafe ipd.). Podatek je presenetljiv in hkrati zaskrbljujoč. Omenjeni prilagoditvi bi 

morali biti med pomembnejšimi, saj bi pri učencih, ki imajo izrazite težave na področju jezika, 

priklic besed in informacij potekal hitreje, kot če teh prilagoditev nimajo na voljo. Večina učiteljev 

je navedla, da podaljšajo čas pisanja nalog ter pisanje pri preverjanju in ocenjevanju znanja za 15 

minut. Menim, da je to premalo, saj glede na izkušnje v praksi, učenci potrebujejo vsaj 30 minut 

ali celo več, da uspešno rešijo preizkus znanja, seveda pa je to močno odvisno od šolskega 

predmeta (uspešnost učenca pri določenem predmetu) in od učenčevih jezikovnih primanjkljajev. 

Iz tega lahko sklepamo, da učitelji v splošnem upoštevajo skoraj vse prilagoditve, ki so pomembne 

pri poučevanju učencev z GJM v procesu vzgoje in izobraževanja in so pozorni na raznolike 

potrebe, ki jih učenci z GJM v času pouka izkazujejo.  

 

Na vprašanje, ali učitelji sodelujejo z logopedi v procesu vzgoje in izobraževanja, je vseh 40 

anketiranih odgovorilo pritrdilno. Večina, torej 34 učiteljev (85%), jih sodeluje z mobilnim 

logopedom in 6 (15%) jih sodeluje z logopedom, ki je zaposlen na šoli. Način medsebojnega 

sodelovanja, po mnenju učiteljev, pozitivno vpliva oz. izboljšuje vsakodnevno delo učiteljev z 

učenci z GJM, saj na podlagi tega učenca z GJM bolje razumejo, mu lažje pomagajo in ga tako 

učinkoviteje usmerjajo pri procesu poučevanja. Hkrati so učitelji bolj pozorni in dojemljivi za 

učenčeve primanjkljaje ter na učenčevo razumevanje in besedno izražanje, učencu namenijo več 

pomoči in ga aktivneje vključujejo v proces usvajanja znanja. Učitelji v zvezi s sodelovanjem z 

logopedi navajajo kot pozitivno tudi izmenjavo informacij o učenčevem delu, sodelovanju in 

napredku po logopedskih obravnavah, logopedi jim svetujejo glede prilagoditev in didaktičnih 

pripomočkov, ki so primerni za uporabo pri poučevanju učencev z GJM ter jih na splošno 

usmerjajo pri delu z učenci v razredu. Sodeč po tem so logopedi učiteljem pri poučevanju učencev 
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z GJM v procesu vzgoje in izobraževanja v veliko oporo in strokovno pomoč in vzpodbudno ter 

pozitivno vplivajo na učiteljevo delo z učenci, ki imajo primanjkljaje na področju govora in jezika. 

 

Ugotovili smo, da večina učiteljev, kar 36 (90%), nadoknadi učno snov z učencem, ko je le-ta 

prisoten pri urah DSP. Preostali 4 učitelji tega ne storijo, ker ne čutijo potrebe po tem oz. učno uro 

prilagodijo glede na učenčevo odsotnost. To, da učitelji nadoknadijo učno snov z učenci oz. 

prilagodijo učno uro glede na učenčevo odsotnost, kaže, da ne upoštevajo zgolj prilagoditev v času 

učenčeve prisotnosti, ampak so pozorni tudi na to, da učenec uspešno napreduje v procesu 

usvajanja nove učne snovi kljub odsotnosti v času individualnih obravnav. Na vprašanje, če se na 

izvajanje učnih ur za delo z učenci z GJM dodatno pripravljajo, jih je 29 (73%) odgovorilo 

pritrdilno, 11 (27%) pa negativno. Najpogostejši razlogi za to, da se na delo z njimi dodatno 

pripravljajo, so bili: odgovornost, ki jo čutijo pri delu z učenci z GJM, potreba po prilagoditvah in 

priprava učne snovi učencem na bolj dostopen, spodbuden in poučen način. Učitelji, ki so 

odgovorili, da se dodatno ne pripravljajo, so kot razlog navedli že v osnovi drugače načrtovan 

način obravnave z vsemi učenci in ne zgolj za učence z GJM.  

 

Ugotovljeno je bilo še, da so vsi anketirani učitelji aktivno vključeni v načrtovanje in evalvacijo 

IP, saj lahko kot ključne osebe v procesu vzgoje in izobraževanja drugim strokovnim delavcem in 

staršem predajo največ informacij o učenčevem delovanju znotraj razreda in učnega procesa ter 

dejavno sodelujejo pri oblikovanju učnih ciljev in izbiri prilagoditev za učence z GJM. 

 

S pomočjo raziskave se je razkrilo, da učitelji pogosteje sodelujejo s starši otrok z GJM kot s 

preostalimi starši, saj le-ti potrebujejo več usmeritev in navodil za delo z otroki doma kot starši, 

katerih otroci tovrstnih težav v procesu šolanja nimajo. Zelo pomembno je, da imajo učitelji 

pozitiven oz. partnerski odnos s starši, saj lahko le-ti z upoštevanjem navodil s strani učiteljev in 

logopedov v veliki meri pripomorejo k učenčevemu pozitivnemu napredku v šoli in pri 

individualnih logopedskih obravnavah.  

 

Raziskava nam je dala vpogled tudi v to, da so učenci z GJM po mnenju učiteljev s strani sošolcev 

v razredu dobro sprejeti. Pozitivna socialna integracija in sprejetost s strani vrstnikov je za OPP 

zelo pomembna, saj to pozitivno vpliva na njihovo učno uspešnost, njihovo samopodobo in razvoj 

na splošno. Bistvo inkluzivne šole je, da so učenci s posebnimi potrebami pozitivno sprejeti s strani 

učiteljev, ki se trudijo na različne načine učencem z GJM proces izobraževanja čimbolj približati 

in s strani vrstnikov.  
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Na vprašanje, ali so učenci kos zahtevam vzgojno izobraževalnega programa, v katerega so 

vključeni, je kar 38 (95%) odgovorilo, da so in le 2, da niso. Svoj odgovor so utemeljili s tem, da 

imajo na voljo dovolj prilagoditev in da sodelovanje med učitelji, logopedi in starši dobro poteka. 

Učitelji, ki so nasprotnega mnenja, pa so navedli, da je za učence, ki imajo izrazitejše GJM, učni 

načrt osnovne šole prenaporen, preobsežen in prezahteven ter posledično negativno vpliva na 

otrokovo vedenje in učni uspeh.  

 

Izzivi in težave, s katerimi se učitelji pri poučevanju učencev z GJM najpogosteje soočajo, so 

raznoliki. Najpogosteje so v anketi učitelji navedli upoštevanje prilagoditev v procesu poučevanja 

učenca z GJM ter sodelovanje s starši in logopedi. Prav tako jim je v izziv usklajevanje dela z 

vsemi učenci znotraj razreda ter vzpostavljanje spodbudne in sproščene razredne klime. Za 

težavno so označili prilagajanje preverjanj in ocenjevanj znanj, uporabo ustreznih pristopov, 

načinov dela z učenci z GJM ter pomanjkanje znanja za delo z njimi. 

 

Predlogi učiteljev za izboljšanje sodelovanja oz. izboljšanje stanja skrbi za otroke z GJM zajemajo 

potrebo po zaposlitvi logopeda na vsaki šoli ali vsaj večjo razpoložljivost mobilnega logopeda 

učiteljem in učencem z GJM. Predlagali so, da bi se organizirala dodatna izobraževanja za delo z 

učenci, ki imajo primanjkljaje na teh področjih in pogostejšo izmenjavo primerov dobre prakse 

med učitelji, logopedi in starši. Kot oviro pri poučevanju in prilagajanju vzgojno-izobraževalnega 

procesa so učitelji izpostavili še pomanjkanje znanja in izkušenj ter potrebo po pridobivanju le-

teh.  

 

V bodoče bi bilo dobro raziskati razlog, zakaj učitelji niso bolje seznanjeni z GJM v času študija 

ali vsaj kasneje s strani vodstva šol. Postavlja se vprašanje, zakaj ni logoped zaposlen na vsaki 

šoli, specialni pedagogi pa so. Je potreba po logopedih manjša kot po specialnih pedagogih? Je 

razlog v dodatnem financiranju strokovnega kadra? Ali tiči problem v tem, da je premajhno število 

učencev z GJM na posameznih šolah kljub porastu GJM motenj pri otrocih? Izkušnje iz prakse 

sicer pričajo o veliki potrebi logopedov na šolah ter obravnavi učencev, pri katerih se opažajo 

primanjkljaji na področju govora in jezika in niso usmerjeni kot učenci z GJM. Logopedi, ki so 

zaposleni na šolah lahko obravnavajo tudi učence brez odločb ali pa jih vsaj preverijo in njihove 

starše pravočasno napotijo k strokovnim komisijam za usmerjanje OPP. Nasprotno so mobilni 

logopedi vezani na učence z GJM, ki so usmerjeni na podlagi odločb in urnik obiska posameznih 

šol.  
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Pozitivno me je presenetil podatek, da večina učiteljev meni, da so učenci z GJM kos vzgojno-

izobraževalnemu programu, v katerega so usmerjeni. Razlog, zakaj me je ta podatek presenetil, je 

ta, da po izkušnjah iz prakse menim, da to sicer drži predvsem za učence z GJM na razredni stopnji. 

Ob njih je večino časa le en učitelj, ki svoje učence zelo dobro pozna in jim lahko temu primerno 

prilagodi organizacijo in izvajanje pouka ter tudi preverjanje in ocenjevanje znanja. Težava se 

pogosto pojavi na predmetni stopnji, kjer je zahtevnost učnega programa višja in učenca poučujejo 

različni učitelji. Marsikateri od učiteljev učencev ne pozna dovolj dobro in jim zato proces 

poučevanja ne prilagaja ustrezno. Dobro bi bilo, da bi se to področje v bodoče bolj raziskalo in  

razjasnilo, če je temu res tako. Preverila bi se učna uspešnost in upoštevanje pristopov, prilagoditev 

učiteljev na razredni in predmetni stopnji ter oblikovali predlogi in se iskale rešitve za delo z učenci 

z GJM v celotnem obdobju obiskovanja vzgojno-izobraževalnega programa osnovne šole za v 

bodoče.  

 

Menim, da bo diplomsko delo doprineslo k ozaveščanju že zaposlenih logopedov v šolstvu in 

tistih, ki še bodo, in sicer o tem, kako razredni učitelji v osnovnih šolah pristopajo do učencev z 

GJM v procesu vzgoje in izobraževanja ter kakšne oblike pomoči in usmeritev si le-ti s strani 

logopedov prizadevajo, pričakujejo oz. želijo. Z diplomsko nalogo in posledično z raziskovanjem 

področja stremimo k temu, da bi sodelovanje med učitelji in logopedi potekalo čim bolj učinkovito 

ter tako doprineslo k čim kakovostnejšemu in uspešnejšemu sodelovanju učiteljev z GJM kot tudi 

z njihovimi starši. Hkrati menim, da so učitelji v splošnem sicer seznanjeni z GJM in s 

prilagoditvami, ki jih v vzgojno-izobraževalnem procesu s strani IP upoštevajo, čeprav v meri, ki 

jim ga dopušča njihova izobrazba. Kljub temu si prizadevajo k povečani DSP in usmeritvah s strani 

logopedov pri delu z učenci z GJM ter k povečani odzivnosti in vključenosti staršev otrok z GJM 

v proces vzgoje in izobraževanja. 

 

Raziskava je ponudila vpogled v poznavanje GJM pri učiteljih osnovnih šol razredne stopnje in 

posredno pokazala, kakšna je raven poznavanja problematike, načinov poučevanja, prilagoditev, 

kakšna so mnenja pedagoških delavcev in njihovi predlogi. Informacije bodo nudile iztočnice za 

nadaljnje strokovno delo znotraj ustanov, kjer so otroci/učenci z GJM. 
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VI  PRILOGE 

- Anketni vprašalnik za učitelje razredne stopnje izobraževalnih programov s prilagojenim 

izvajanem in DSP, ki poučujejo učence, ki so na podlagi odločbe, v šolskem letu 2015/16, 

usmerjeni kot otroci z GJM. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK  

 

Sem Tanja Krenker, absolventka specialne in rehabilitacijske pedagogike, smer: SURDO-LOGO na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Za zaključek študija pripravljam diplomsko nalogo z naslovom 

»Pristopi učiteljev do učencev z govorno-jezikovnimi motnjami v osnovni šoli«. Namen 

diplomske naloge je raziskati, kako poteka učiteljevo delo z učenci, ki že imajo odločbo in so 

usmerjeni kot otroci z govorno-jezikovnimi motnjami v osnovnih šolah na Koroškem. 

Anketni vprašalnik, ki je pred vami, je anonimne narave. Pridobljeni podatki so zaupni in bodo 

uporabljeni izključno v namene diplomske naloge.  

Vljudno vas prosim, da izpolnite anketni vprašalnik tako, da obkrožite oziroma odgovorite na  vsa 

zastavljena vprašanja. 

Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem in vas lepo pozdravljam. 

 

Tanja Krenker 

 

1. Koliko učencev v razredu, ki so usmerjeni kot otroci z govorno-jezikovnimi motnjami (v 

nadaljevanju GJM), poučujete? (Prosim, obkrožite število učencev.)  

 
 0           1           2          3 

 

2. Ali menite, da imate dovolj znanja o GJM? 

 
a) Da 

b) Ne 

c) Delno  

 
Če ste odgovorili na vprašanje z DA, prosim, odgovorite na naslednje vprašanje. 

Če ste odgovorili z NE, pojdite na 4. vprašanje. 

 

3. Kako ste si pridobili  znanje o GJM? (Obkrožite lahko več odgovorov) 

 
a) V času študija. 

b) Preko dodatnih izobraževanj, ki jih organizira šola. 

c) Preko dodatnih izobraževanj, ki jih organizirajo druge ustanove. 

d) Preko svetovanj s strani strokovnih delavcev na šoli (npr.: specialni pedagog, svetovalni 

delavec …). 

e) Preko svetovanj s strani logopeda. 

f) Samoiniciativno (študij literature). 

g) Drugo:__________________________________________________________________ 
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4. Katere GJM oz. težave so najbolj prisotne pri učencih, ki jih poučujete? (Obkrožite lahko več 

odgovorov.)  

 
a) Nepravilno izgovarja posamezen glas (npr.: /r/, /l/, /s/, /c/, /š/, /ž/ ipd.). 

b) Nepravilno izgovarja več glasov (npr.: /s/ in /r/, /s/ in /z/ ipd.). 

c) Glasove nadomešča z drugimi glasovi slovenskega jezika (npr.: s=z, p=b, š=s, c=č r=l, r=j 

ipd.). 

d) Spreminja kompleksnost in dolžino besede, to je dodaja ter izpušča glasove ter zloge v 

besedah (glasove, npr.: hišaiša, mizaizza; zloge, npr.: drevo= 'vo), skrajša dolge 

besede (npr.: zobna ščetkapatetka), podaljša besede (npr.: zobna ščetkazobna 

sščščetktkta); poenostavlja besede (npr.: klobasakubasa …) 

e) Spreminja naglas besed. 

f) Ima nenavadno melodijo (prozodijo) govora. 

g) Prisotno je jecljanje (v govoru prihaja do zatikanj). 

h) Besedni zaklad je skromen, zelo okrnjen. 

i) Stavki so enostavni (največ 3−4 besede v stavku). 

j) Povedi so enostavne, priredne (uporaba veznikov: in, pa …), redko podredne (uporaba 

veznikov: ko, ker, ki …). 

k) Težave ima z razumevanjem besed, besedil in navodil. 

l) Težave ima z izražanjem, uporabo besed in tvorjenjem navodil (vsebinsko, pomensko). 

m) Težave ima z oblikovanjem pravilne strukture povedi (slovnično). 

n) Drugo:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
  

5. Katere prilagoditve upoštevate pri organizaciji pouka in prostora? (Prosim, če s križcem 

označite pogostost upoštevanja prilagoditev.) 

 

PRILAGODITVE PRI ORGANIZACIJI POUKA, 
PROSTORA: 

NIKOLI VČASIH POGOSTO REDNO 

Upoštevam sedežni red (učenec sedi v vaši neposredni 
bližini tako, da lažje spremlja navodila, sledi pouku). 

    

Pazim na svoj položaj v razredu (upoštevam, da sem 
čim večkrat obrnjen/-a z obrazom/telesom proti 
učencu in ne stran od njega). 
 

    

Učenec sedi na mestu, kjer se lažje osredotoča na 
šolsko delo (blizu šolske table, stran od vrat - motečih 
dejavnikov). 
 

    

Učenec sedi poleg sošolca/-ke, ki mu nudi neposredno 
pomoč (mu ponovi navodila, razloži navodila, pomaga 
pri zapiskih ipd.). 
 

    

Učenec sedi sam (zaradi lažje organizacije učnega 
prostora). 
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Učencu je omogočen prostor za umik (tako imenovani 
»tihi kotički«). 

    

Delo poteka v parih ali v manjših skupinah. 
 

    

Organiziran je stalen prostor za učne in didaktične 
pripomočke. 
 

    

Drugo: 
 
 
 

 

    

 

6. Katere prilagoditve upoštevate pri podajanju učne snovi oziroma izvajanju pouka? (Prosim, 

če s križcem označite pogostost upoštevanja prilagoditev.) 

 

PRILAGODITVE PRI PODAJANJU UČNE SNOVI, 
IZVAJANJU POUKA: 

NIKOLI VČASIH POGOSTO REDNO 

Podajam kratka, jasna, poenostavljena navodila.      

Sproti preverjam učenčevo razumevanje navodil, učne 
snovi. 
 

    

Vsebina, ki je prezahtevna, jo jezikovno poenostavim.  
 

    

Pri podajanju učne snovi poudarjam ključne besede, 
pojme, podatke … 

    

Upočasnim govor. 
 

    

Poudarjam melodijo stavka. 
 

    

V pouk vključujem didaktične pripomočke (računalnik, 
uporaba fotokopij, miselnih vzorcev, uporaba slovarjev 
…). 
 

    

V pouk vključujem več vizualnih pripomočkov (slike, 
filme, tabele, risbe …). 
 

    

Vsebino učne snovi razčlenim na krajše vsebinsko 
obvladljive enote. 

    

Količino domače naloge prilagodim glede na učenčeve 
zmožnosti, primanjkljaje. 

    

Učencu pomagam pri organizaciji zapiskov (urejanje 
učne snovi v zvezku – mu jo fotokopiram, prilepim v 
zvezek …). 

    

Učencu v času pouka omogočim več kratkih prekinitev 
s krajšimi odmori 
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Učencu omogočim več časa pri reševanju nalog (če 
upoštevate to prilagoditev vas prosim, da zapišete na 
spodnjo črto, koliko dodatnega časa mu omogočite, 
npr.: 5, 10, 15 minut ali več):  
 
___________________ 
 

    

Učno vsebino povezujem z učenčevimi praktičnimi 
izkušnjami iz življenja. 

    

Drugo: 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
7. Katere prilagoditve upoštevate pri preverjanju in ocenjevanju znanja? (Prosim, če s križcem 

označite pogostost upoštevanja prilagoditev.) 

 
 

PRILAGODITVE PRI PREVERJANJU IN OCENJEVANJU 
ZNANJA: 

NIKOLI VČASIH POGOSTO REDNO 

Učencu omogočim podaljšan čas pisanja  
(če upoštevate to prilagoditev vas prosim, da 
zapišete na spodnjo črto, koliko dodatnega časa mu 
omogočite, npr.: 5, 10, 15 minut ali več):  
 
_________________ 
 

    

Učencu dam možnost preverjanja, ocenjevanja 
znanja izven oddelka, individualno. 

    

Preverjanje in ocenjevanje znanja je napovedano in 
vnaprej dogovorjeno. 

    

Učenca pogosteje preverjam, ocenjujem ustno. 
 

    

V navodilih označim ključne besede (jih podčrtam, 
barvno označim …). 

    

Učencu preberem pisna navodila. 
 

    

Kompleksnejša navodila členim na enostavnejša. 
 

    

Navodila prilagodim tako, da so jezikovno manj 
zahtevna (npr.: poenostavim besedišče, uporabljam 
manj abstraktnih besed …). 

    

Učencu ponudim več nalog izbirnega tipa. 
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Pri ocenjevanju pisnih izdelkov ne upoštevam 
njegovih šibkih jezikovnih sposobnosti (npr.: 
napačno zapisane besede, napačen besedni red, 
neupoštevanje pravopisnih pravil, napačen zapis 
sičnikov/šumnikov v besedah …) . 

    

V sestavo pisnega preverjanja znanja vključim več 
slikovnega materiala. 

    

Omogočim pisanje pisnega preizkusa znanja v dveh 
ali več delih. 

    

Drugo: 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
8. Ali nadoknadite učno snov z učencem, kadar je le-ta odsoten, zaradi individualnih 

logopedskih obravnav? 

 
a) Da 

b) Ne 

 

Prosim, če utemeljite izbiro odgovora:  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

9. Kako nadoknadite zamujeno učno snov z učencem? (Prosim, če obkrožite ustrezen 

odgovor.) 

 
a) Učencu razložim zamujeno učno snov pri dopolnilnem pouku. 

b) Učencu razložim zamujeno učno snov po pouku.  

c) Učenec ima povečan obseg domače naloge. 

d) Učenec si mora sam priskrbeti zapiske zamujene učne ure. 

e) Z učencem ne nadoknadim učne snovi. 

f) Drugo:__________________________________________________________________ 

 
 

10.  Ali vam je na šoli omogočeno sodelovanje z logopedom?  

 
a) Da  

b) Ne 
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Če ste odgovorili z NE, prosim, da na kratko utemeljite, zakaj je temu tako? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

11. Logoped, s katerim sodelujete, je: 

 
a) Zaposlen na šoli. 

b) Je mobilni logoped. 

c) Drugo (npr.: preko interneta, je znanec ipd.): __________________________________ 

 
 

12. Na kakšen način sodelujete z logopedom? (Obkrožite lahko več odgovorov.) 

 
a) Informacije za delo z učencem z GJM izmenjava vedno po logopedski obravnavi. 

b) Z logopedom sodelujem pri sestavi testov za preverjanje in ocenjevanje znanja. 

c) Logoped mi pove, na kaj moram biti med učno uro pozoren pri učencu z GJM. 

d) Logoped mi svetuje, katere prilagoditve upoštevati pri poučevanju učenca z GJM. 

e) Logoped mi svetuje, katere pripomočke upoštevati pri poučevanju učenca z GJM. 

f) Drugo: __________________________________________________________________ 

 
 

13. Ali menite, da dobite od logopeda dovolj usmeritev, informacij, navodil, kako delati z učenci, 

ki imajo GJM? 

 
a) Da 

b) Ne 

 
 
14. Če ste odgovorili z NE, kaj predlagate za izboljšanje sodelovanja? 

 
a) Več neposrednega stika z logopedom. 

b) Organiziranje izobraževanj s strani logopeda o GJM. 

c) Konkretnejša navodila, usmeritve pri delu z učenci z GJM. 

d) Nabor literature, gradiv o delu z učenci z GJM. 

e) Drugo: __________________________________________________________________ 

 

15. Kako bi na kratko definirali delo logopeda? 

 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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16. Ali menite, da aktivnejše sodelovanje z logopedi izboljšuje vaše vsakdanje delo z učenci, ki 

imajo GJM? 

 
a) Da 

b) Ne 

 
Če ste odgovorili z DA, Vas prosim, da odgovorite na naslednje vprašanje. 

Če ste odgovorili z NE, pojdite prosim na 16. vprašanje. 

 

17. Kako to sodelovanje vpliva na vaše delo z učencem/-i z GJM? 

 
a) Sem bolj pozoren/-a in dojemljiv/-a za njegove primanjkljaje. 

b) Učenca bolje razumem in mu tako lažje pomagam, ga usmerjam pri pouku. 

c) Bolj sem pozoren/-a na učenčevo razumevanje in besedno izražanje.  

d) Bolj sem pozoren/-a na učenčevo sodelovanje pri pouku. 

e) Učencu namenim več pomoči pri reševanju nalog. 

f) Učenca bolj aktivno vključujem v učni proces. 

g) Učenca obravnavam enako kot ostale učence. 

h) Drugo:__________________________________________________________________ 

 

 

18. Ali menite, da ste kot učitelj/-ica učenca z GJM aktivno vključeni v načrtovanje in evalvacijo 

individualiziranega programa? 

 
a) Da 

b) Ne     

 
V kolikor ste odgovorili z NE, vas prosim, da utemeljite svoj odgovor? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

19. Ali se za delo z učenci z GJM dodatno pripravljate na izvajanje učnih ur?  

 
a) Da 

b) Ne 

 

Prosim, če utemeljite svoj odgovor :  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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20. Katere dodatne priprave, za delo z učenci z GJM, so v to zajete? 

 
a) Prilagodim preizkuse za preverjanje in ocenjevanje znanja. 

b) Prilagodim podajanje učne snovi.  

c) Prilagodim učne priprave. 

d) Priprava dodatnega didaktičnega materiala (učni listi, fotokopije …). 

e) Udeležujem se dodatnih izobraževanj na temo nudenja pomoči učencem z GJM. 

f) Drugo:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
21.  Ali s starši otrok z GJM pogosteje sodelujete kot s starši otrok, ki teh motenj nimajo? 

 
a) Da 

b) Ne 

c) Z obojimi sodelujem enako 

 
Prosim, če izbor utemeljite: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

22. Kdaj in kako posredujete navodila, opažanja in usmeritve staršem otrok z GJM? 

 
a) V času govorilnih ur. 

b) Pri evalvaciji individualiziranega programa za učenca z GJM. 

c) Preko pisnih sporočil, ki jih zabeležim v učenčevo beležko, zvezek …  

d) Preko elektronskih sporočil. 

e) Ne posredujem navodil, opažanj, usmeritev … 

f) Drugo:_________________________________________________________________ 

 
 
23. Ali so učenci z GJM, po vašem mnenju, dobro sprejeti s strani sošolcev? 

 
a) Da 

b) Ne 

 
 Če ste odgovorili z NE, prosim, da odgovorite na naslednje vprašanje. 

 Če ste odgovorili z DA, pojdite na 25. vprašanje. 
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24. Menim, da učenec z GJM ni dobro sprejet s strani sošolcev, ker: 

 
a) ga ne razumejo (ne razumejo njegovega govora). 

b) ne razume pravil iger, šal, ipd. 

c) ni učno uspešen. 

d) ima prilagojen pouk, podaljšan čas pisanja. 

e) moti pouk, je nemiren. 

f) drugo: __________________________________________________________________ 

 
 
25. Ali menite, da so učenci z GJM kos zahtevam vzgojno-izobraževalnega programa osnovne 

šole, v katerega so vključeni?  

 
a) Da 

b) Ne  

 

Prosim, utemeljite svoj odgovor:  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

26. Prosim, če navedete, kateri so največji izzivi, težave pri poučevanju učencev z GJM? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

27. Kaj predlagate za izboljšanje sodelovanja oziroma za izboljšanje stanja skrbi za otroke z 

GJM? 

 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 


