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POVZETEK
Individualizirani program za otroke s posebnimi potrebami je v Sloveniji zakonsko
opredeljen in ima dvojno funkcijo. Je dokument, v katerem opredelimo
individualizirano podporo in prilagoditve vzgojno-izobraževalnega procesa, da bi
otroku omogočili optimalno sodelovanje in napredek v tem procesu. Hkrati je tudi
dinamičen proces, ki opredeljuje sodelovanje med strokovnimi delavci, vodstvom
vzgojno-izobraževalne ustanove, starši in otrokom. V obeh pogledih otroku s
posebnimi potrebami omogoča in zagotavlja kakovostno poučevanje in pomoč.
Predšolski otrok s posebnimi potrebami velik del svojega aktivnega časa preživi v
vrtcu. Da je njegov čas kvalitetno izkoriščen, se mu v programu predšolske vzgoje s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo prilagaja izvajanje splošnega
programa in zagotavlja dodatno strokovno pomoč. Bistveno vlogo pri tem imajo
vzgojitelji, ki so nosilci vzgojno-izobraževalnega programa za predšolske otroke. Ob
sodelovanju s specialnim pedagogom, ki je usposobljen za delo z otroki s posebnimi
potrebami, vzgojitelj prilagaja splošni vzgojno-izobraževalni proces otroku s
posebnimi potrebami z namenom doseganja optimalnega napredka vseh otrok v
oddelku. Na vzgojiteljeva ravnanja v procesu individualiziranega programiranja med
drugim vplivajo tudi stališča do individualiziranega programa. Glede na to, da
vzgojitelji predšolskih otrok svoja znanja, izkušnje ter usposobljenost v povezavi z
delom z otroki s posebnimi potrebami ocenjujejo kot pomanjkljive, nas je zanimalo,
kakšna so njihova pojmovanja, stališča in ravnanja v povezavi s celotnim procesom
individualiziranega programiranja. Za potrebe magistrskega dela smo oblikovali
anketni vprašalnik (Cronbachα = 0,875), ki zajema vprašanja kvalitativnega tipa in
petstopenjsko Likertovo lestvico stališč. Statistično smo obdelali odgovore 84
vzgojiteljev predšolskih otrok iz osrednjeslovenske regije. Analiza lestvice stališč ni
pokazala posebnih razlik med skupinami anketirancev, določenimi glede na izbrane
dejavnike (npr. leta delovnih izkušenj, dosežena izobrazba, aktivno sodelovanje pri
pripravi individualiziranega programa, dodatna izobraževanja), je pa ponudila
vpogled v pojmovanja vzgojiteljev o individualiziranih programih. Rezultati so
pokazali, da v splošnem vzgojitelji z individualiziranim programiranjem nimajo težav
oz. neustreznih prepričanj, saj se zavedajo pomembnosti individualiziranega
programa za napredek otroka s posebnimi potrebami. Na podlagi odgovorov
ugotavljamo, da imajo več težav z vključevanjem in skrbjo za napredek otroka s
posebnimi potrebami v oddelku, torej z izvajanjem individualiziranega programa v
soodvisnosti z rednim programom. Glede na ugotovitve zaključujemo, da imajo
specialni pedagogi poleg dela z otrokom s posebnimi potrebami pomembno vlogo
tudi pri opolnomočenju vzgojiteljev za delo s temi otroki.
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ABSTRACT
In Slovenia individualised education program is set by law and has a double role. As
a document it provides additional support and adjustments for special needs children
so that their optimal progress is possible. As a dynamic process it defines the
collaboration between educational workers, school management, parents and special
needs child. In both respects the individualised education program allows and
provides quality education and assistance to a child. Pre-school child with special
needs spends big part of his active time at a kindergarten. Additional specialized
support and adjustments of general program provide special needs child’s
kindergarten time well-spent. As they are liable for implementation of general
education program, pre-school teachers also have a main role at adjustments of
general program. To effectively adjust the general program pre-school teachers
cooperate with qualified special needs teachers. Together they adjust the program to
children so that any child in the group, including special-needs child may achieve his
optimal progress. How the pre-school teacher acts in the whole process of
individualised education program depends on their attitudes towards it. Pre-school
teachers appraise their knowledge, experiences and competences relied to special
needs as insufficient. Therefore, we were interested in their comprehensions,
attitudes and practices in process of developing, implementing and evaluating of
individualised education programs. A questionnaire (Cronbachα = 0,875) was
developed for the needs of our research. It includes set of qualitative questions and
five point Likert scale. Answers of 84 pre-school teachers from central Slovenia were
statistically analysed. The analysis show no important differences between groups of
respondents defined by the chosen factors (e.g. years of work experiences, achieved
education, active collaboration at the individualized education program process,
additional workshops ... ). Nevertheless it offers a brief insight into pre-school
teachers comprehensions of individualized education programs. The results show
that pre-school teachers have no problems or unsuitable beliefs towards it in general.
They are aware of individualised education program’s importance for special needs
child’s progress. Their answers show that they have more problems with successful
inclusion and care for the special needs child’s progress in the group. They are
uncertain how to implement child’s individualized education program into general
program. We conclude that special education teachers in kindergarten play more
than one important role: they teach the special needs child but they also strengthen
pre-school teachers to work with that child.
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1 UVOD
Kot pove že naslov, se v pričujočem magistrskem delu ukvarjamo s področjem
predšolske vzgoje otrok s posebnimi potrebami, predvsem z njihovimi vzgojitelji,
natančneje z individualiziranim programom. V nalogi obravnavamo pojmovanja,
stališča in ravnanja vzgojiteljev v povezavi s celotnim procesom individualiziranega
programiranja za otroke s posebnimi potrebami – od načrtovanja, ki temelji na
poznavanju otroka, do izvajanja in evalvacije.
Tema je zanimiva predvsem za vzgojitelje v predšolskih programih, za specialne
pedagoge in svetovalne delavce v vrtcih ter za vodstveni kader, saj obravnava
problematiko vključevanja otrok s posebnimi potrebami v predšolske programe.
Vzgojitelji niso posebej izobraženi za delo z otroki s posebnimi potrebami, specialni
pedagogi pa ne za delo v predšolski skupini otrok, kamor je vključen otrok s
posebnimi potrebami. Tako se oboji ob srečanju z otrokom s posebnimi potrebami v
vrtcu znajdejo v situaciji, ki od njih zahteva drugačno vlogo od tiste, v kateri se ob
zaključku formalnega izobraževanja in pred nastopom strokovnega dela vidijo sami.
Zaradi izkušenj, ki sem jih pridobila kot izvajalka dodatne strokovne pomoči v
predšolskem obdobju, sem se odločila raziskati del področja specialne pedagogike,
ki se ukvarja z osnovo vsakega uspešnega vključevanja in napredka otroka s
posebnimi potrebami – z individualiziranim programom.
Kaj o vključevanju oseb s posebnimi potrebami v različna okolja (s poudarkom na
vrtčevsko okolje) meni stroka? Kakšne so strokovne in zakonske osnove za
individualizirani program na splošno in v predšolskem obdobju? Kakšna je vloga
vzgojitelja v vrtcu in kako se ta vloga spreminja ob vključevanju otroka s posebnimi
potrebami v oddelek? Kakšno vlogo imajo v celotnem procesu individualiziranega
programiranja ostale strokovne službe vrtca? Odgovore na vprašanja smo z
namenom oblikovanja raziskave, ki bi nam omogočila vpogled v pojmovanja
individualiziranega programa s strani vzgojiteljev, poiskali s pregledom tuje in
domače strokovne literature ter različnih avtorskih prispevkov. Raziskovanje literature
na omenjeno temo in spoznanje, da je vsako ravnanje posameznika pogojeno z
določenimi pojmovanji in stališči o določenem objektu, sta nam nudila podlago za
raziskovanje stališč vzgojiteljev do procesa individualiziranega programiranja.
Pojmovanja, stališča in ravnanja smo raziskovali s pomočjo anketnega vprašalnika. V
raziskavi smo ugotovili, da imajo vzgojitelji do individualiziranega programa večinoma
pozitiven odnos, čeprav izkušnje kažejo, da se na omembo programa odzivajo zelo
različno. Raziskava nam je dala možnost, da smo dobili manjši vpogled v pojmovanja
vzgojiteljev o individualiziranem programu in izhajajoč iz vidika specialnega
pedagoga na podlagi spoznanj oblikovali nekatere predloge za uspešnejše delo z
vzgojitelji na tem področju. Poskušali smo si torej odgovoriti na vprašanje, kaj lahko
kot specialni pedagogi naredimo v praksi, da bomo vzgojitelje opolnomočili in jim
predstavili pomen aktivnega soustvarjanja individualiziranega programa v procesu
dela z otroki s posebnimi potrebami.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 INKLUZIJA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM KONTEKSTU
Lahko bi rekli, da je inkluzija premagovanje (odstranjevanje) ovir za socialno
udeležbo, delno ali v celoti socialno izključenih: izključenih zaradi rase, spola,
nacionalnosti, verskega prepričanja, socialnega in ekonomskega položaja ali
posebnih potreb (Skalar, 2002). V vzgojno-izobraževalnem sistemu pa integracija oz.
inkluzija pomeni oblikovanje šolskega oz. vrtčevskega življenja, v katerem bo
mogoče sobivanje ljudi različne starosti, ljudi različnega socialnega, ekonomskega,
verskega, spolnega izvora in naravnanosti, različnih kulturnih izvorov (jezika, šeg,
navad, norm življenja). Pomeni oblikovanje življenja v vzgojno-izobraževalni ustanovi,
v kateri bo mogoče sobivanje ljudi različnih sposobnosti, odlik in pomanjkljivosti,
različnih pričakovanj in ambicij. Utemeljitev te ravnine tiči v prizadevanju za
spoštovanje, upoštevanje in priznavanje enakopravnosti in individualnosti vsakega
posameznega človeka, otroka v vrtcu oz. šoli in skupnosti. Cilj institucionalne vzgoje
je oblikovanje ljudi (otrok, učencev) za mirno sožitje različnih socialnih, kulturnih in
drugih skupin človeštva ter vsajanje vrednot, kot so multikulturnost, interkulturnost,
razumevanje, pluralizem, toleranca, spoštovanje drugačnosti. Gre za prizadevanje za
spoštovanje, upoštevanje in priznavanje enakopravnosti in individualnosti vsakega
posameznega človeka, otroka v vrtcu oz. šoli in skupnosti (Resman, 2002).
Da bi uresničili ideje inkluzivne vzgoje in izobraževanja, moramo za uspešno
vključevanje vsakega posameznika le-tega upoštevati kot individuum z le zanj
značilnimi bio-psiho-socialnimi lastnostmi: mišljenjem, pomnjenjem, čustvovanjem,
telesnimi zmogljivostmi, okoljem, sposobnostmi, interesi, zdravjem …, ter na osnovi
enkratnih lastnosti, ki posameznika opredeljujejo, temu prilagajati sestavine vzgoje in
izobraževanja (Pavlič Rebec, 2012). Individualiziran pristop je tako pomemben za
vse posameznike, ne le osebe s posebnimi potrebami, ki so vključeni v vzgojnoizobraževalni proces, saj vsak posameznik nosi svojo zgodbo – različni so si v
genetski zasnovi, v anatomski, fiziološki in kronološki starosti, v razvoju spretnosti in
sposobnosti, v njihovem predznanju in izkušnjah, v načinu učenja in mišljenja itn.
(Končar, 2003).
Prvi pogoj za inkluzijo za vse otroke je najprej socialna vključenost, integracija, ki
pomeni most do udejanjanja inkluzije (Florian, 2005; Porter, 1995, v Globačnik,
2012). Najpogostejše ovire pri vključevanju oz. inkluziji otrok s posebnimi potrebami,
ki so prepoznane in s katerimi se srečujejo v mnogih državah, so (Globačnik, 2012,
str. 83):
-

»nezadostna kakovost preventivnih ukrepov in dostopnost služb za zgodnjo
obravnavo ter ustreznih služb pomoči;
nedostopnost in zagotovitev usposobljenih učiteljev in drugih strokovnjakov;
prepričanje, da je inkluzija odvisna od 'ko bo otrok pripravljen';
negativno dojemanje oz. zaznavanje otroka s posebnimi potrebami v družbi,
kar povzroča osamljenost in zadrževanje otroka predvsem doma;
prepričanje, da lahko edino za to ustrezno usposobljeni učitelji izvajajo
učinkovito pomoč in podporo otrokom s posebnimi potrebami.«

Pri slednjem naj poudarimo, da vloge ustrezno usposobljenega učitelja, v našem
primeru specialnega pedagoga, ne gre podcenjevati ali celo zanemariti, saj je
2

pomembna za otrokov optimalni napredek v vzgojno-izobraževalnem procesu.
Vsekakor brez ustreznega sodelovanja in izmenjave izkušenj med obema,
vzgojiteljem in specialnim pedagogom, napredek otroka ne more biti optimalen.
Zagotavljanje inkluzije kljub vključenosti posameznika s posebnimi potrebami v
vzgojno-izobraževalni program torej ni mogoče, če celotno okolje ne deluje
inkluzivno. Pomembno je, da pri uresničevanju inkluzije sodelujejo starši, ki imajo
možnost v odkritih, toplih in enakopravnih pogovorih izraziti tudi stiske, ki jih doživljajo
ob svojem otroku. Pri uresničevanju inkluzije sodelujejo strokovni delavci, tj. učitelji,
vzgojitelji, ki so pripravljeni sprejeti svoj del odgovornosti za otrokov razvoj, učenje in
učne izide (tudi morebitne neuspehe) (Resman, 2001) in z ustreznimi znanji ter s
pozitivnimi stališči do otrok s posebnimi potrebami odpirajo pota za uresničevanje
inkluzije (Globačnik, 2012). Inkluzija je stvar usposabljanja strokovnih delavcev za
oblikovanje ustreznega socialnega prostora, njihovih pedagoških strategij in stila dela
ter njihovih kompetenc za pripravo oddelka na vključevanje otrok, kolegov in staršev
v integracijo in inkluzijo otroka s posebnimi potrebami (Resman, 2001). Pri
uresničevanju inkluzije sodeluje svetovalna služba, ki je strokovnim delavcem in
staršem v pomoč in oporo z namenom čim bolj uspešnega vključevanja otroka s
posebnimi potrebami. Pri uresničevanju inkluzije sodeluje vodstvo šole, ki nudi
strokovnemu osebju podporo in spodbudo v strokovnem razvoju (Kuntner, 2015).
Nenazadnje, pri uresničevanju inkluzije sodelujejo tudi vrstniki, ki so obenem
pomemben dejavnik inkluzivnega okolja, hkrati pa z inkluzijo tudi sami pridobivajo
življenjske izkušnje.
In če se navežemo še na vlogo vzgojiteljev v inkluzivnem okolju – »vloga vzgojiteljev
in učiteljev je otroku zagotoviti podporo, da bi odrasel v odgovornega člana družbe,
razvil občutek empatije in občutljivost za potrebe drugih ter tudi odprtost do
različnosti, razvil veščine, potrebne za oblikovanje in izražanje svojega mnenja in
stališč, in da bi z upoštevanjem poslušal in bil strpen do mnenj, različnih od njegovih,
ter razvil sposobnost za nenasilno reševanje sporov« (ISSA, 2011, str. 14, v Valenčič
Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014). Otroku s posebnimi potrebami, ki to podporo še
dodatno potrebuje, to omogoča poseben dokument – individualizirani program.
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2.2 INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM
Individualizirani programi izhajajo iz Združenih držav Amerike. Prve zakonske
opredelitve so že leta 1975 narekovale individualizirano izobraževalno programiranje
za otroke s posebnimi potrebami. Skozi leta so se dopolnjevale in izpopolnjevale, v
letu 1997 pa so se z zakonom o posameznikih s posebnimi potrebami (Individuals
with Disabilities Education Act – IDEA 1997) izoblikovale zahteve po oblikovanju
individualiziranega programa za vsakega šolajočega se učenca s posebnimi
potrebami, ki naj bo v čim večji možni meri vključen v splošen učni načrt (Mitchell,
Morton in Hornby, 2010). V Sloveniji to področje ureja Zakon o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami (ZUOPP-1, Uradni list RS, št. 58/2011).

2.2.1 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Do individualiziranega programa so po slovenski zakonodaji upravičeni vsi otroci in
mladostniki, ki so bili usmerjeni in s tem pridobili status osebe s posebnimi potrebami.
Prav odločba o usmeritvi zagotavlja otrokom in mladostnikom pravico do vzgojnoizobraževalnega dela po individualiziranem programu (Pulec Lah, 2005).
Kot smo že omenili, v Republiki Sloveniji individualizirani program opredeljuje
ZUOPP-1 (Uradni list RS, št. 58/2011). V svojem 4. členu ta zakon opredeljuje cilje in
načela vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Ti so usmerjeni v
zagotavljanje: največje koristi za otroka, celovitosti ter kompleksnosti vzgoje in
izobraževanja, enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok,
vključevanja staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov v postopek usmerjanja in
oblike pomoči, individualiziranega pristopa, interdisciplinarnosti, ohranjanja
ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega razvoja, čim
prejšnje usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja, takojšnje in
kontinuirane podpore ter strokovne pomoči v programih vzgoje in izobraževanja,
vertikalne prehodnosti in povezanosti programov, organizacije vzgoje in
izobraževanja čim bližje kraju bivanja ter zagotavljanja ustreznih pogojev, ki
omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka.
Uresničevanje ciljev ter načel vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami
zagotavlja individualiziran program, ki ga mora vzgojno-izobraževalni zavod, v
katerega je otrok s posebnimi potrebami vključen, izdelati najkasneje v roku 30 dni po
dokončnosti odločbe. 36. člen ZUOPP-1 (Uradni list RS, št. 58/2011) določa, da se z
individualiziranim programom v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo določi organizacija ter izvedba dodatne strokovne pomoči za
premagovanje primanjkljajev, izvajanje svetovalnih storitev in izvajanje učne pomoči,
določijo pa se tudi:
-

cilji in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih,
strategije vključevanja otroka s posebnimi potrebami v skupino,
potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju
standardov in napredovanju,
uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije,
izvajanje fizične pomoči,
izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku,
prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji,
časovna razporeditev pouka,
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-

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

ZUOPP-1 (Uradni list RS, št. 58/2011, 36. člen) še določa, da morajo biti v tim za
pripravo in spremljanje individualiziranega programa vključeni starši in otrok s
posebnimi potrebami, slednje upoštevaje njegovo zrelost in starost, vendar pa starši
in otrok niso del strokovne skupine. Strokovna skupina (Uradni list RS, št. 58/2011,
37. člen) za pripravo in spremljanje individualiziranega programa je določena s strani
ravnatelja, sestavljajo pa jo strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju
individualiziranega programa.

2.2.2 Namen in poslanstvo individualiziranega programa
Od trenutka, ko otrok dobi individualizirani program, izvajanje vzgojnoizobraževalnega dela ni več tàko, kot je bilo pred tem. Zdaj je v prostoru nekdo, ki
ima prilagojeno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v vsakem trenutku. Ta otrok
bo morda pri samem vzgojno-izobraževalnem procesu usvojil dodatne ali drugačne
cilje, morda bo imel drugačne priložnosti za učenje, morda drugačne načine
preverjanja napredka, drugačne spodbude, drugačne načine poučevanja. Kaj od tega
naj bi se razlikovalo od splošnega programa in v kakšni meri, opredeljuje otrokov
individualizirani program (Jurišić, 2008).
V individualiziranem programu naj bi bilo dokumentirano tisto, kar je za otroka
'dodatno' ali 'drugače kot' običajno, ustaljeno načrtovanje in izvajanje vzgojnoizobraževalnega dela. Individualizirani program služi kot osrednji delovni dokument,
ki določa strategije in intervencije, preko katerih je otroku s posebnimi vzgojnoizobraževalnimi potrebami omogočeno doseganje uspeha (Goepel, 2009). Je neke
vrste akcijski načrt za otrokov razvoj in delo z otrokom (Pulec Lah, 2005), orodje, ki
pomaga strokovnim delavcem voditi otroka v njegovem razvoju (Končar, 2003).
Individualizirani program predstavlja nekakšen most med tem, 'kar trenutno je' in tem,
'kar bi lahko bilo', in mora ravno zaradi tega zajemati otrokov trenutni nivo
funkcioniranja, merljive cilje ter potrebno podporo in službe pomoči in preko njih
odražati edinstvenost posameznika (Lee-Tarver, 2006).
Individualizirani program ima dvojno funkcijo (Kaye in Aserlind, 1979):
-

-

V funkciji izdelka oz. dokumenta služi strokovnim delavcem in staršem kot
načrt za preverjanje napredka na področju otrokovega akademskega,
socialnega in/ali prilagoditvenega funkcioniranja. Opredeljuje trenutni nivo
otrokove uspešnosti, dolgoročne in kratkoročne cilje in namene, potrebno
dodatno podporo in pomoč otroku v običajnem okolju in merila za
opredeljevanje napredka ter tako zagotavlja osnovo za nadaljnje načrtovanje
na dnevnem, tedenskem, polletnem in letnem nivoju. V tej funkciji je usmerjen
na učenca in njegovo optimalno napredovanje.
V funkciji procesa pa je individualizirani program oblika sodelovanja med
strokovnimi delavci, vodstvom vzgojno-izobraževalne ustanove, starši in
otrokom, če je to mogoče. Odraža dinamičen proces vključevanja sodelujočih
v oblikovanje, izvajanje, pregledovanje in popravljanje individualiziranega
programa z namenom zagotavljanja kakovostnega poučevanja in pomoči
otroku. V funkciji procesa je usmerjen na strokovne delavce, starše in druge
strokovnjake, ki individualizirani program izvajajo.
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Individualizirane programe naj bi opisovale naslednje postavke (Nugent, 2005):
-

Specialnost. Vključuje posebne oblike pomoči, gre izven okvirjev splošnega
učnega načrta in splošnih postopkov ter določa tisto, kar je specifično za
posameznega otroka oz. učenca.
Individualizacija. Oblikovan je za posameznika, osredotočen na njegova
močna področja in posebne potrebe.
Omejenost trajanja. Individualizirani program naj bi bil oblikovan za največ leto
dni, saj daljše načrtovanje vodi v ohlapnost in ugibanje o njegovih ciljih.
Ciljna usmerjenost. Določa dolgoročne in kratkoročne cilje na različnih
področjih funkcioniranja, ki jih bo otrok dosegel v določenem časovnem
obdobju.
Opredelitev specifičnih poučevalnih metod in podpornih strategij. Poleg ciljev
individualizirani program opredeljuje tudi načine, kako bo otrok te cilje dosegel.
Redna pregledanost. Da bi služil svojemu namenu, mora biti individualizirani
program redno pregledan in spremljan, saj se le tako lahko oceni njegova
efektivnost.
Soudeleženost učenca oz. otroka. Individualizirani program je namenjen
otroku, zato naj bi bil tudi sam, kolikor je le mogoče, seznanjen z vsebino in
cilji ter vključen v oblikovanje in izvajanje.
Soudeleženost staršev. Starši igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju za
otroka pomembnih ciljev.
Prilagajanje dokumenta. Individualizirani program je delovni dokument, kar
pomeni, da se ga lahko spreminja tekom leta in z ozirom na otrokove dosežke.

Lahko bi rekli, da je individualizirani program uporabno orodje pri pripravi
izobraževalnega načrta, načrtovanju poučevanja in evalvaciji otrokovega napredka
ter oblik pomoči (Mitchell, Morton in Hornby, 2010). Je vodič, ki usmerja starše in
strokovnjake pri zadovoljevanju posebnih potreb otroka. V pisni obliki vsebuje
(Algozzine in Ysseldyke, 2006, v Jurišić, 2008; Bateman, 2011, v Yell, Katsiyannis,
Ennis in Losinski, 2013; Končar, 2003; Pulec Lah, 2005):
-

-

celostno poročilo o otroku oz. sedanjo raven funkcioniranja in dosežkov –
kakšno je otrokovo funkcioniranje ob načrtovanju, katera so njegova močna
področja, kakšne so njegove posebne potrebe in njihov vpliv na vzgojnoizobraževalno funkcioniranje in napredovanje, pričakovanja o njegovem
učenju in delu za krajše časovno obdobje (eno leto);
merljive letne cilje in manjše korake, po katerih bo otrok dosegel cilj –kaj naj bi
otrok v določenem časovnem obdobju dosegel;
dodatne oblike pomoči in podpore, ki jih otrok potrebuje in mu bodo nudene v
ali izven šole ali vrtca – kako naj bi otrok dosegel zastavljene cilje;
prilagoditve, ki jih bo otrok imel pri poučevanju, preverjanju in/ali ocenjevanju
znanja;
način merjenja oz. opredeljevanja otrokovega napredka pri doseganju ciljev
individualiziranega programa;
način seznanjanja staršev s tem napredkom.

2.2.3 Sodelovanje pri oblikovanju individualiziranega programa
Individualizirani program je vedno rezultat timskega dela in naj ne bi bil izključno
odgovornost specialnega pedagoga (Pulec Lah, 2002). Odgovornost naj bi si delili
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tudi drugi strokovni delavci (učitelji, vzgojitelji, svetovalna služba), starši in
nenazadnje otrok ali mladostnik sam, saj se oblikovanje in izvajanje
individualiziranega programa praviloma osredotoča na delo v splošnem okolju –
učilnici, igralnici ali v domači dnevni sobi, ne pa v izolirani situaciji (Mitchell, Morton in
Hornby, 2010). Oblikovanje individualiziranega programa zahteva sprotno,
sistematično, celostno ter soustvarjalno reševanje problemov in sprejemanje
odločitev o prilagajanju vzgojno-izobraževalnega procesa in načrtnem razvijanju
kompetenc osebe s posebnimi potrebami z namenom zagotavljanja optimalne
uspešnosti v programu in kasneje v življenju (Pulec Lah, 2014).
Kot smo že prej omenili, ZUOPP-1 (Uradni list RS, št. 58/2011, 36. in 37. člen)
določa, da morajo biti v pripravo in spremljanje individualiziranega programa vključeni
starši in otrok s posebnimi potrebami, vendar pa starši in otrok niso del strokovne
skupine. Le-to sestavljajo strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju
individualiziranega programa.

2.2.3.1 Strokovna skupina
Strokovno skupino naj bi sestavljali vsaj (Pulec Lah, 2002; Pulec Lah, 2005; Yell,
Katsiyannis, Ennis in Losinski, 2013):
-

oseba, ki je usposobljena za poznavanje in zagotavljanje specialnih oblik
pomoči glede na posameznikove posebne potrebe – navadno specialni
pedagog,
oseba, ki ima znanja s področja predpisanega učnega načrta – navadno
razredni ali predmetni učitelj,
oseba, ki je seznanjena z materialnimi pogoji in možnostmi prilagoditev ter
odloča o njih – vodstveni delavec.

V vseh fazah (načrtovanje, izvajanje in evalvacija) je odgovornost za proces
oblikovanja individualiziranega programa timska – vsak strokovnjak je v okviru svojih
strokovnih kompetenc dolžan prispevati svoj delež v oblikovanju programa (Končar,
2003). Strokovna skupina ima skupni cilj: otrokov optimalni razvoj, ki vključuje
razvijanje njegovih šibkih in spodbujanje močnih področij. Tako si vsak strokovnjak
zastavi cilje, ki so povezani z njegovim strokovnim področjem in jih skozi leto
poskuša doseči (Kjuder, 2010), ob tem pa ne zanemarja sodelovanja z drugimi
strokovnjaki, ki delajo z otrokom.
Čeprav naj bi vsi člani strokovne skupine sodelovali pri oblikovanju
individualiziranega programa, v praksi pogosto ni tako. V šolskem prostoru se tako
učitelji kot specialni pedagogi izogibajo odgovornosti za individualizirani program
(Končar in Žolgar, 2010). Za prve je to lahko logično, saj imajo manj znanj in
spretnosti s tega področja, kar menijo tudi sami (Končar in Pretnar, 2005), posledično
pa zato težje uvidijo svojo vlogo v procesu, medtem ko so drugi za to ustrezno
usposobljeni in bi morali poskrbeti, da tudi učitelji dobijo ustrezna znanja. Avtorici
raziskave vidita problem v tem, da specialni pedagogi v praksi ne naredijo dovolj, da
bi pripravili preostale člane tima (tudi starše) na učinkovito sodelovanje. Mogoče je
tudi, da drugi člani tima ne razumejo svoje vloge in se zato počutijo manj
kompetentne, posledično pa je okrnjeno sodelovanje v skupini (Končar in Žolgar,
2010).
Kljub temu pa člani strokovnih skupin za delo z otroki s posebnimi potrebami v vrtcu
menijo, da dobro sodelujejo – veliko se pogovarjajo o otrokovem razvoju, o težavah
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pri delu z njim in o njegovem napredku v razvoju ter si pogosto svetujejo glede težav
pri delu z otrokom. Posvetijo se težavam otroka in se skupno dogovarjajo o možnih
rešitvah in prilagoditvah takoj, ko jim časovna organizacija to dopušča, čeprav
pogosto komunicirajo 'med vrati' in ob nedogovorjenih urah (Kjuder, 2010).

2.2.3.2 Vključevanje staršev in otroka s posebnimi potrebami
Pri pripravi individualiziranega programa sodelujejo strokovna skupina, otrokovi
starši, lahko pa tudi otrok sam (nenazadnje je v Konvenciji o otrokovih pravicah
(OZN, 1989) zapisano, da ima otrok pravico do svobodnega izražanja lastnih mnenj
pri vseh zadevah v zvezi z njim, o tehtnosti izraženih mnenj pa se presoja v skladu z
otrokovo starostjo in zrelostjo). V procesu izobraževanja, torej tudi oblikovanja,
izvajanja in evalvacije individualiziranega programa, naj bi partnersko sodelovali –
drug brez drugega ne morejo zagotoviti otrokovega optimalnega razvoja (Nojič,
2006). Strokovni delavci se moramo zavedati, da posebnih potreb otrok in učencev
ne moremo razumeti v popolnosti, če aktivno ne sodelujemo z njihovimi starši –
njihovo aktivno in uspešno vključevanje v oblikovanje individualiziranega programa
pa dosežemo le, če znamo nuditi staršem ustrezno podporo in pomoč v obliki
informacij, nasvetov in praktične pomoči (Končar in Antič, 2006).
Na žalost je skupno oblikovanje otrokovega individualiziranega programa v timu »v
praksi najpogosteje omejeno na sestanek, na katerega starši pridejo ali pa ne, tam
jim nekdo predstavi otrokov IP (ki ga je sestavil učitelj sam ali pa strokovna skupina).
Starši povedo, če se z vsebino strinjajo (največkrat se) in morebiti kaj predlagajo.
Velikokrat pred tem sestankom ne vedo niti, kaj IP je in kaj učitelji od njih sploh
pričakujejo, velikokrat tudi po tem ne vedo kaj dosti več« (Jurišić, 2008, str. 34–35),
kljub temu da si starši želijo biti vključeni v proces oblikovanja individualiziranega
programa in se jim timsko sodelovanje za namene oblikovanja individualiziranega ne
zdi preveč časovno potratno. Zaskrbljujoče je tudi, da se niti polovica učiteljev in
specialnih pedagogov ne strinja popolnoma, da bi morali biti starši vključeni v proces
individualiziranega programiranja (Končar in Žolgar, 2010).
Čim bolj aktivno vključevanje staršev v proces oblikovanja individualiziranega
programa je pomembno in dragoceno zaradi (Pulec Lah, 2005):
-

-

seznanjanja strokovnih delavcev z okoljem, iz katerega prihaja otrok, s
prepričanji, pričakovanji, pomisleki, strahovi ter željami staršev o otrokovem
šolanju in razvoju ter o pripravljenosti in možnostmi staršev za aktivno
sodelovanje pri izvajanju individualiziranega programa;
boljšega vpogleda staršev v otrokovo izobraževalno okolje in zahteve;
izboljšanja komunikacije med starši in vzgojno-izobraževalno ustanovo;
poglobljenega in celostnega razumevanja otroka (npr. njegovo funkcioniranje v
domačem okolju, njegovi interesi, močna področja, doživljanje šole,
čustvovanje …);
boljšega razumevanja med otrokovim domom in vzgojno-izobraževalno
ustanovo, s čimer se poveča verjetnost strinjanja o ciljih in načinih dela, ki so
za otroka najbolj ustrezni;
povečanja usklajenosti delovanja v obeh okoljih (domačem in vzgojnoizobraževalnem), s tem pa tudi povečanja verjetnosti za otrokovo optimalno
napredovanje;
možnosti soodločanja o otrokovem napredku, učenju in delu ter s tem tudi
prevzemanja dela odgovornosti za otrokov napredek.
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2.2.4 Napake in kršitve v povezavi z individualiziranim programom
Vzgojno-izobraževalne ustanove morajo slediti določenim zahtevam, da zagotavljajo
otrokom in mladostnikom primerno izobraževanje. Te zahteve nudijo vzgojnoizobraževalnim ustanovam okvir, ki vodi oblikovanje in izvajanje individualiziranega
programa za posameznika (Drasgow, Yell in Robinson, 2001). Na področju
individualiziranih programov se v tujini srečujejo z dvema tipoma kršitev, ki pa jih
lahko prenesemo tudi v naš prostor: kršitev proceduralnih in kršitev stvarnih zahtev.
Proceduralne napake so vezane na (ne)upoštevanje zakonskih zahtev pri
oblikovanju individualiziranih programov. Le-te omogočajo strukturo in proces, ki od
staršev in strokovnih delavcev zahteva spoštovanje enotnih pravil pri oblikovanju
individualiziranega programa (Drasgow, Yell in Robinson, 2001). Te zahteve
vključujejo (Bateman, 2011; Yell, 2012, v Yell, Katsiyannis, Ennis in Losinski, 2013,
str. 57):
-

držanje zakonsko določenih rokov;
vključevanje staršev v odločanje o izobraževanju otroka, mladostnika;
izvajanje celovitih in individualiziranih evalvacij;
zagotavljanje, da vsi potrebni člani tima prisostvujejo srečanju, namenjenemu
individualiziranemu programu;
vključevanje primerne vsebine v individualiziran program;
zagotavljanje, da je individualiziran program izvajan tako, kot je zapisan.

Stvarne zahteve so vezane na zagotavljanje učenčevih optimalnih izobraževalnih
dosežkov. V kolikor vzgojno-izobraževalne ustanove oblikujejo programe, ki otrokom
in mladostnikom omogočajo napredek na izobraževalnem področju, in v kolikor
zbirajo objektivne podatke za dokumentacijo napredka, stojijo trdno na pravnih tleh
(Drasgow, Yell in Robinson, 2001). Med stvarne napake štejemo neupoštevanje
naslednjih zahtev (Yell, 2012, v Yell, Katsiyannis, Ennis in Losinski, 2013, str. 57):
-

oblikovanje ocene učenčevih akademskih in funkcionalnih potreb;
oblikovanje letnih, globalnih ciljev na osnovi teh potreb;
zapis merljivih, celovitih in primernih ciljev;
zagotavljanje specialnih oblik pomoči, ki so učinkovite in osnovane na
raziskavah;
spremljanje učenčevega napredka in doseganja ciljev ter sprememba le-teh,
ko se izkaže potreba.

Ugotovitve zadnjih dvajsetih let raziskav na področju individualiziranih programov v
tujem, predvsem ameriškem prostoru, pogosto izpostavljajo, da individualizirani
programi (Pretti-Frontczak in Bricker, 2000, str. 93):
-

vsebujejo pomanjkljive obvezne komponente (Carri, 1985; Schenck in Levy,
1979; Smith in Simpson, 1989; Michnowicz, McConnell, Peterson in Odom,
1995);
so usmerjeni na nefunkcionalne spretnosti, npr. zlaganje kock (Downing,
1988, Weisenfeld, 1986);
vsebujejo malo informacij o generaliziranju ciljev in merilih uspešnosti (Lynch
in Beare, 1990);
poudarjajo akademska znanja pred življenjskimi spretnostmi (Goodman in
Bond, 1993);
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-

vključujejo cilje in namene, ki se ne nanašajo na ugotovljena področja
otrokovega zaostanka ali potreb (Smith in Simpson, 1989).

Ena izmed pomembnejših napak, ki je pogosta tudi v našem prostoru, pa je
neustrezen odnos strokovnjakov do individualiziranih programov (Končar in Žolgar,
2010). Tudi v strokovnih krogih se na individualizirane programe pogosto gleda kot
na birokratski postopek brez posebnega vpliva in uporabnosti (Končar in Žolgar,
2010; Wilson, Michaels in Margolis 2005, v Sanches-Ferreira idr. 2013), na
administrativno nalogo in ne pripomoček pri oblikovanju učinkovitega poučevanja, ali
pa vidijo njihov namen zgolj v pravni zaščiti in skladnosti z uredbami in določili
(Mitchell, Morton in Hornby, 2010). Poleg tega učitelji in drugo šolsko osebje pogosto
navajajo, da imajo individualizirani programi majhno uporabnost, predstavljajo
nepotrebno delo s papirji in so odloženi na stranski tir do končne, letne evalvacije
(Pretti-Frontczak in Bricker 2000).

2.2.4.1 Napake in kršitve, ki jih prepoznamo v našem prostoru
Da je neustrezen odnos strokovnjakov do individualiziranih programov napaka, ki je
prisotna tudi v slovenskem prostoru, smo že omenili (Končar in Žolgar, 2010).
Pojavljajo pa se tudi naslednje, predvsem stvarne napake.
Pavlič Rebec (2012) ugotavlja, da individualizirani programi (n = 20) sicer vsebujejo
globalno oceno funkcioniranja, ki pa je pogosto napisana premalo celostno, ni
razdeljena na posamezna področja in je zato manj pregledna. Poleg tega opaža, da
so globalne ocene, pri oblikovanju katerih niso sodelovali specialni in rehabilitacijski
pedagogi, bolj kot na celostno funkcioniranje otroka usmerjene na težave in se bolj
osredotočajo na šolska znanja in spretnosti. Ugotavlja, da globalne ocene, ki so jih
sestavljali tudi specialni in rehabilitacijski pedagogi, zajemajo vsa področja
funkcioniranja, so bolj celostne in uravnotežene ter temeljijo na diagnostičnih
postopkih.
B. Žnidarko (2011) opaža, da je v individualiziranih programih otrok z motnjami
avtističnega spektra (n = 32) ocena globalnega funkcioniranja otroka neskladna z
načrtovanjem ciljev. Podobno ugotavlja M. Rajh (2013), ki je preučevala
individualizirane programe oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju (n = 7).
Povezanost globalne ocene z načrtovanimi cilji opredeli kot šibko. Ugotavlja, da
globalna ocena vključuje težave, katerih preseganja v ciljih potem ne zasledimo, ali
obratno, da so v individualiziranem programu opredeljeni cilji za preseganje težave,
ki ni zabeležena v globalni oceni. Obe avtorici (Rajh, 2013; Žnidarko, 2011)
ugotavljata, da so cilji v individualiziranih programih pogosto zapisani preveč splošno,
niso merljivi in ne omogočajo ocene posameznikovega napredka, zato tudi iz končne
evalvacije napredek ni razviden.
S. Marn (2012) ugotavlja, da so prilagoditve za otroke s posebnimi potrebami v praksi
v prvem triletju osnovne šole sicer pripravljene vnaprej in so izvajane na ravni
celotnega razreda. Vendar pa so prilagoditve, ki so zapisane v individualiziranem
programu, in tiste, ki se v praksi izvajajo, različne in da slednje pogosto sploh niso
prilagoditve, temveč zgolj upoštevanje dobre poučevalne prakse.
V teoriji se tudi vsi vključeni zavedajo, da bi moral biti proces individualiziranega
programiranja timsko delo, v praksi pa avtorji ugotavljajo, da individualizirani
programi pogosto nastanejo kot skupek, kolaž različnih programov, ki jih posamezna
oseba združi v celoto (Rajh, 2013). Člani timov se sicer strinjajo, da so soodgovorni
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za uresničevanje individualiziranega programa (Rajh, 2013), vendar v nasprotju z
načeli inkluzije in timskega soustvarjanja odgovornost za izvajanje individualiziranega
programa navadno prevzamejo izvajalci dodatne strokovne pomoči (Pavlič Rebec,
2012).
Kljub temu da je področje individualiziranega programiranja povezano tudi z
napakami in kršitvami, vseeno otrokom s posebnimi potrebami zagotavlja zanje
pomembne in potrebne prilagoditve, da se lahko optimalno razvijajo in napredujejo
na vseh področjih življenja in v vseh starostnih obdobjih. V nadaljevanju se bomo
osredotočili predvsem na posameznikovo otroštvo v obdobju vključenosti v vrtec,
kamor se otroke s posebnimi potrebami v javnih vrtcih uvršča v dva različna
programa glede na to, v katero skupino otrok s posebnimi potrebami posameznik
spada.

11

2.3 PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE S PRILAGOJENIM
IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO
Zakon o vrtcih – ZVrt (2005, 8. člen) in ZUOPP-1 (2011, 5. člen) opredeljujeta, da se
vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok odvija v treh programih: programu za
predšolske otroke, programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo in prilagojenemu programu. Za obiskovanje slednjih
dveh programov mora biti otrok usmerjen po ZUOPP-1 otrok s posebnimi potrebami.
Prilagojeni program obiskujejo otroci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem
razvoju, program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo pa otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, slepi in
slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z govornimi motnjami, gibalno ovirani otroci ter
otroci z motnjami vedenja in osebnosti (ZUOPP-1, 2011). Bolj kot prvi nas za
namene oblikovanja magistrskega dela zanima drugi, torej program za predšolske
otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki je oblika vzgoje in
izobraževanja, ki stremi k inkluziji.
»Program predšolske vzgoje s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo
je najmanjša stopnja prilagajanja otrokom s posebnimi potrebami. To pomeni, da se
uporablja splošni kurikulum za vrtce, prilagodi pa se izvajanje programa in zagotovi
dodatno strokovno pomoč. Splošni kurikulum je sestavljen tako, da ga je mogoče
prilagoditi tudi otrokom s posebnimi potrebami. Zasnovan je na načelih enakih
možnosti in upošteva razlike med otroki, ki se jim zagotavlja optimalni razvoj.
Kurikulum je zasnovan zelo operativno in je strukturiran tako, da so razvojni koraki
zelo jasni in kontinuirani. Prav zato se lahko prilagajajo tudi otrokom s posebnimi
potrebami« (Opara, 2005, str. 29).
Vzgojo in izobraževanje v programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem
in dodatno strokovno pomočjo urejata dva dokumenta: Kurikulum za vrtce (Bahovec
idr., 1999) in Navodila h Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo (Čas, Kastelic in Šter, 2003).
Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki je namenjen vsem vzgojiteljem,
pomočnikom vzgojitelja, ravnateljem in svetovalnim delavcem, ki izvajajo splošni
nacionalni program za predšolske otroke. Je dokument, ki ob uporabi strokovne
literature in priročnikov za vzgojitelje omogoča strokovnim delavcem strokovno
načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu. Poudarja načelo enakih
možnosti in upoštevanja različnosti ter predvideva stalno ali občasno vključevanje
otrok s posebnimi potrebami v vrtčevsko okolje. Podrobnejše usmeritve glede
vključevanja otrok s posebnimi potrebami pa obravnavajo Navodila h Kurikulu za
vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke
s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: Navodila h Kurikulu) (Bahovec idr., 1999).
Navodila h Kurikulu so namenjena strokovnim delavcem vrtcev, ki imajo v svoje
oddelke vključene otroke s posebnimi potrebami. So usmeritve za primerno izvajanje
vzgojno-izobraževalnega programa za posameznega otroka, ki ima posebne potrebe
in se uporabljajo skupaj s Kurikulumom za vrtce. Opredeljujejo načela predšolske
vzgoje otrok s posebnimi potrebami, vloge odraslih, priporočila vzgojiteljem in
njihovim pomočnikom za sodelovanje s starši, priporočljiva dodatna znanja za
vzgojitelje in pomočnike vzgojitelja ter dopolnitve za delo z otroki iz različnih skupin
otrok s posebnimi potrebami (Čas, Kastelic in Šter, 2003).
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2.3.1 Otrok s posebnimi potrebami v predšolskem oddelku
Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v vrtce v Sloveniji ima pozitivno tradicijo.
Da je temu tako, gre zahvala predvsem posameznim strokovnjakom, ki so v skladu z
razvojem teoretičnih in praktičnih spoznanj sproti vključevali spremembe in še
posebej intenzivno delovali pri povezovanju znotraj stroke in med različnimi strokami,
pri čemer so morali imeti podporo delavcev v vrtcu, podporo različnih strokovnih
služb, staršev, zvez in društev ter nenazadnje posluh financerja (Kastelic, 1997).
Otrok s posebnimi potrebami večino svojega aktivnega časa preživi v vrtcu skupaj z
ostalimi otroki oddelka. Tam je deležen spodbud in klime, ki jo bolj ali manj ustrezno
zanj vsakodnevno pripravljata in oblikujeta vzgojiteljica ter pomočnica vzgojiteljice.
Okolje in klima sta zanj spodbudni, kadar so pri pripravi individualiziranega programa
vsebinsko ustrezne in osmišljene prilagoditve, ki so nato tudi izvajane. Učinek
prilagoditev se kaže v optimalni vključenosti otroka v večino dejavnosti v skupini, s
čimer se uresničuje načelo inkluzije, otroku pa se omogoča tudi razvijanje lastnega
občutka uspešnosti in ustreznosti (Stritih, 2010).
Navodila h Kurikulu so jasna: »Otrok s posebnimi potrebami je sposoben učenja in
napredka na vseh razvojnih področjih, zato naj ne bo izvzet iz nobenega področja
življenja v vrtcu. Glede na njegov razvoj naj mu bo ob odgovarjajoči osebni pomoči in
drugih vrstah pomoči zagotovljeno polno in aktivno sodelovanje z drugimi otroki v
oddelku in tudi so/samo/odločanje o svojem življenju. Zato se splošni cilji predšolske
vzgoje otrok s posebnimi potrebami ne razlikujejo od ciljev vzgoje otrok brez težav v
razvoju.« (Čas, Kastelic in Šter, 2003, str. 6) Navodila dobro povzamejo ključno idejo,
ki bi morala prevladovati v mislih vseh, ki so na kakršen koli način povezani z vzgojo
in izobraževanjem otrok s posebnimi potrebami. Otrokovih posebnih potreb naj ne bi
poudarjali, vendar pa je potrebno biti pozoren na stiske otroka in mu dovoljevati, da
je le opazovalec, kadar se ne uspe vključiti. Tako mora vzgojitelj z vidika organizacije
in metodike nenehno misliti, kako bo pripravil dejavnosti in vsebine, da bo v njih v
največji možno meri sodeloval tudi otrok s posebnimi potrebami. Da ne bo izločen,
ker izvajalec meni, da nečesa ne zmore, ampak bo vključen, ker zmore, vendar na
drugačen način (Hleb, 2006).
Delo z otrokom s posebnimi potrebami tako zahteva specifične pristope, ki izhajajo iz
otrokovih sposobnosti in potreb. Otroka s posebnimi potrebami ne opiše zgolj
njegova težava, motnja oz. ovira, opišejo ga še številne druge (pozitivne) lastnosti in
sposobnosti – značilnosti, ki jih morajo odrasli v vrtcu prepoznati in upoštevati pri
vsakodnevnem načrtovanju in izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela (Čas, Kastelic
in Šter, 2003). Otroka je potrebno dojemati kot celostno osebnost. Odrasli v vrtcu
mora pri vseh otrocih iskati predvsem njihova močna področja in graditi na pozitivnih
lastnostih, ne pa postavljati v ospredje posebnih potreb. Znati mora opaziti, kaj otrok
lahko prispeva k skupni igri, aktivnosti in učenju ter pri čem še potrebuje dodatne
spodbude in pomoč. Različnosti med otroki so za vzgojitelja pravzaprav izziv in so za
pedagoški proces nujno potrebne, saj napravijo skupino živahno in delavno ter
zahtevajo motivacijo in najrazličnejše oblike dela (Erženičnik-Pačnik, 1997), obenem
pa tudi kar nekaj dodatnega načrtovanja, izobraževanja in iskanja novih poti, kako
dejavnost načrtovati, izvesti in tako doseči cilj (Logar, 2010).
Navodila h Kurikulu navajajo, da vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev lahko vplivajo na
aktivnost otroka s posebnimi potrebami in razvijajo njegov interes za raziskovanje
novega v okolici le s temeljitim poznavanjem otrokovih značilnosti, spretnosti in
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sposobnosti ter zaupanjem v otroka, njegov razvoj in njegove sposobnosti. To je
temelj, da se v otroka lahko vživijo in ga spodbujajo ter vzgajajo tako, da bo znal
znanje poiskati in uporabiti v življenju (Čas, Kastelic in Šter, 2003).

2.3.2 Vzgojitelj v oddelku, kamor je vključen otrok s posebnimi
potrebami
V vrtcu delo vzgojitelja opravlja oseba, ki je končala:
-

višješolski ali visokošolski študijski program predšolska vzgoja,
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje predšolska vzgoja ali
magistrski študijski program druge stopnje predšolska vzgoja, zgodnje učenje
in poučevanje ali zgodnje učenje.

Delo vzgojitelja lahko opravlja tudi oseba, ki je poleg zaključenega:
-

univerzitetnega študijskega programa in pridobljenega strokovnega naslova
profesor,
univerzitetnega študijskega programa s področja izobraževanja, umetnosti,
humanističnih ved in družboslovja,
visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa iz
socialnega dela,
magistrskega študijskega programa druge stopnje in pridobljenega
strokovnega naslova magister profesor,
magistrskega študijskega programa druge stopnje s področja izobraževanja,
umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja ali
magistrskega študijskega programa druge stopnje socialnega dela, socialnega
vključevanja in pravičnosti na področju hendikepa, etičnosti in spola ali
socialnega dela z družino

opravila še študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje (Pravilnik o
izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za
predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi
potrebami, 2012, 5. člen).
Zakon o vrtcih (2006, 56. člen) pa navaja, da vzgojitelji v vrtcih, »ki so izpolnjevali
pogoje za opravljanje dela v vrtcih do uveljavitve tega zakona, lahko opravljajo dela
vzgojiteljev po tem zakonu,« kar v praksi pomeni, da vzgojiteljem, ki so izpolnjevali
pogoje za opravljanje dela vzgojitelja ob uveljavitvi Zakona o vrtcih ni bilo potrebno
naknadno izobraževanje za opravljanje dela vzgojitelja, kljub temu da nimajo
pridobljene ustrezne stopnje izobrazbe po trenutno veljavni zakonodaji.
Kdo lahko opravlja delo vzgojitelja v vrtcu, je torej jasno. Tudi vloga vzgojitelja v vrtcu
je jasna – s skrbno načrtovanim delom skrbi za kvalitetno preživljanje otrokovega
časa v vrtcu in mu s tem omogoča optimalne okoliščine za njegov razvoj.
Kakšna pa je vloga vzgojitelja, ki ima v oddelek vključenega otroka s posebnimi
potrebami? Namreč, kljub temu da je delež otrok s posebnimi potrebami, ki so
vključeni v vrtce v obe obliki programov za otroke s posebnimi potrebami, relativno
nizek in ne presega 2 %, pa je delež otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, velik – v zadnjih
letih celo višji od 80 % (SURS, 2015) – glej Tabelo 1. To pomeni, da je le manjšina
predšolskih otrok s posebnimi potrebami vključena v razvojne oddelke (prilagojeni
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program za predšolske otroke), večina pa jih je vključena v vzgojno-izobraževalne
oddelke, ki jih vodita vzgojiteljica in pomočnica vzgojitelja.
Tabela 1: Pregled števila otrok, vključenih v vrtce (SURS, 2015)

vsi otroci,
vključeni v
vrtce

otroci s posebnimi
potrebami, vključeni v
vrtce

otroci s posebnimi potrebami,
vključeni v program s prilagojenim
izvajanjem in DSP

šol. leto

število

število

% od vseh
otrok

število

% od vseh
otrok

% od vseh
otrok s PP

2006/07

58127

759

1,31%

523

0,90%

68,91%

2007/08

61359

636

1,04%

474

0,77%

74,53%

2008/09

65966

796

1,21%

545

0,83%

68,47%

2009/10

71124

857

1,20%

639

0,90%

74,56%

2010/11

75972

962

1,27%

755

0,99%

78,48%

2011/12

81221

1083

1,33%

853

1,05%

78,76%

2012/13

83090

1201

1,45%

978

1,18%

81,43%

2013/14

83700

1246

1,49%

1038

1,24%

83,31%

2014/15

84750

1323

1,56%

1074

1,27%

81,18%

Po Zakonu o vrtcih (2006) imajo vzgojitelji bistveno vlogo pri vzgoji in izobraževanju
otrok v oddelku. S tem, ko so nosilci vzgojno-izobraževalnega programa za
predšolske otroke, ostajajo tudi nosilci programa za predšolske otroke s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (Stritih,
2010), tako pa tudi pomembni izvajalci individualiziranega programa.
Socialni, pedagoški model za razliko od medicinskega »postavlja vrtec v situacijo, da
redefinira vloge ključnih nosilcev dela z otrokom s posebnimi potrebami v vrtcu. Zlasti
vzgojiteljice in poleg njih pomočnice v rednih oddelkih vrtca so s tem postavljene v
drugačno in za večino tudi izredno zahtevno strokovno vlogo« (Stritih, 2010, str. 49).
Vzgojitelji so namreč usposobljeni za delo s skupino predšolskih otrok in ne
eksplicitno za delo z otrokom s posebnimi potrebami, pomanjkljiva znanja in izkušnje
pa imajo tudi specialni pedagogi, ki niso posebej usposobljeni za delo s skupino
predšolskih otrok (Erženičnik-Pačnik, 1997). Oboji so zaradi tega pogosto negotovi,
ali sploh delajo prav (Gruden, 1997). Tako nikakor ne smemo poenostaviti in prehitro
zaključiti, da je otroku s posebnimi potrebami potrebno le čim hitreje priskrbeti
specialno-pedagoško obravnavo. Iz tega lahko prehitro zaključimo, da je le
individualni specialno pedagoški pristop (t. i. 'obravnave') edini ustrezen in daje
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želene rezultate. »Nudenje individualne specialno pedagoške obravnave otroku v
vrtcu v obliki posamičnih obravnav je analogija medicinskemu modelu ambulantnega
nudenja pomoči. Poenostavljeno prenašanje takega modela v pedagoški prostor ni le
nestrokovno, pač pa tudi vprašljivo glede na učinkovitost ter dosežene rezultate.«
(Stritih, 2010, str. 50) Inkluzivnega modela tako v vrtcu ni mogoče uresničevati brez
dogovarjanja in izmenjevanja izkušenj med različnimi odraslimi, ki so pomembno
vključeni »v delo z in za otroka s posebnimi potrebami. V tem procesu znanje 'ene
stroke' ni ne dovolj ne zares strokovno« (Stritih, 2010, str. 47). Pravo inkluzijo bomo
lahko uresničevali le tedaj, ko bomo omogočili vsem otrokom, da se smejo in morejo
učiti skupaj ne glede na težave, ki jih lahko imajo, ali razlike med njimi. To pa lahko
dosežemo le z izmenjavanjem izkušenj in znanja med strokami ter s širjenjem
zavedanja, da vloga strokovnih delavcev rednega oddelka, v katerega je vključen
otrok s posebnimi potrebami, ni v nobeni fazi manj pomembna ali manj strokovno
zahtevna, kot je delo drugih strokovnih delavcev, ki delajo z otrokom (Stritih, 2010).
Navodila h Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo opredelijo vlogo vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja celo kot
eno najodgovornejših, saj sodelujejo pri večini nalog za otroka s posebnimi
potrebami, ki je vključen v skupino. V proces pomoči otroku s posebnimi potrebami
vstopajo v samem neposrednem vsakodnevnem delu z otrokom s posebnimi
potrebami, kot tudi pri sodelovanju s starši in z različnimi strokovnjaki. Prav zato so
vzgojitelji tisti, ki lahko in bi tudi morali v največji meri izvajati individualizirani
program, vendar ob tem ne bi smeli ostati sami. Potrebujejo vso strokovno podporo
in sodelovanje – tako specialnih pedagogov in drugih strokovnih delavcev, ki poznajo
otroka in delajo z njim, kot tudi različnih zunanjih sodelavcev, svetovalne službe
vrtca, vodstvenih delavcev in ravnatelja vrtca. S pomočjo specialnega pedagoga in/ali
drugih strokovnjakov naj bi prilagajali splošni program dela potrebam otroka,
uresničevali del individualiziranega programa in spremljali otrokov napredek, ob tem
pa delo načrtovali v prid celotnega oddelka (Čas, Kastelic in Šter, 2003).
Da ima otrok posebne potrebe, vzgojitelji navadno dokaj hitro opazijo, čeprav tega
ponavadi ne opredeljujejo kot posebne potrebe, ampak ugotavljajo, da se otrok
nekoliko drugače obnaša, da drugače rešuje probleme, se drugače igra ali da ima
težave na določenih področjih razvoja v primerjavi s preostalimi otroki v skupini. Tako
pomembno prispevajo k prepoznavanju otrokovih posebnih potreb in se že pred
formalnim usmerjanjem otroka naučijo nekaterih načinov dela z njim, ne glede na to,
ali bo otrok kasneje dobil odločbo ali ne. Poleg tega s svojim načinom dela in
osebnostnimi lastnostmi ustvarjajo klimo v oddelku, zato je od njih v veliki meri
odvisno, kako bo otrok s posebnimi potrebami sprejet s strani vrstnikov in tudi
delavcev vrtca (Gruden, 1997).
V fazi prepoznavanja in identifikacije otroka s posebnimi potrebami, torej preden je
otrok usmerjen in ko še nima odločbe, vendar pa potrebuje dodatno podporo za
optimalen napredek, je vloga vzgojiteljice predvsem v (Stritih, 2010):
-

opazovanju otroka, spremljanju in dokumentiranju njegovega razvoja,
napredka in razvojnih težav oz. primanjkljajev;
izmenjavi strokovnih opažanj o otroku s svetovalno delavko vrtca oz. starši;
načrtovanju, izvajanju in evalvaciji prvih prilagoditev rednega programa
oddelka glede na opažene posebnosti otroka in
sodelovanju s svetovalno delavko pri pripravi prvega poročila o otroku, ki je del
strokovne dokumentacije o otroku v postopku usmerjanja.
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Potem, ko otrok dobi odločbo o usmeritvi v program za predšolske otroke s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se pripravi individualizirani
program. Vloga vzgojiteljice v tem delu je v (Stritih, 2010):
-

vključenost v strokovno skupino za pripravo, izvajanje in evalvacijo
individualiziranega programa (po ZUOPP-1);
skupaj s pomočnico vzgojiteljice je njuna vloga in s tem odgovornost
načrtovanje in izvajanje vsakodnevnih prilagoditev rednega programa v
skupini ob upoštevanju Navodil h Kurikulu za vrtce;
spremljanju otrokovega razvoja in učenja ob načrtovanih in izvajanih
prilagoditvah splošnega programa ter fleksibilnosti pri uvajanju dopolnitev,
sprememb;
spremljanju načrtovanja in izvajanja dodatne strokovne pomoči ter preverjanju
prenosa znanja in spretnosti tega dela v vsakodnevno vrtčevsko situacijo in
funkcioniranje posameznika v oddelku;
redni evalvaciji oz. realizaciji individualiziranega programa ob koncu šolskega
leta skupaj z ostalimi člani strokovne skupine;
sodelovanju pri pripravi vmesnih oz. evalvacijskih poročil o otroku;
sodelovanje na razširjenih timskih sestankih v zunanjih ustanovah.

Vzgojiteljeva naloga je v ugotavljanju otrokovih razvojnih značilnosti, v njihovem
razvijanju in ustvarjanju možnosti za odkrivanje močnih področij. Vzgojitelj mora biti
kot nosilec vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku in glavni izvajalec
individualiziranega programa močan na področju odprtega in kritičnega opazovanja
in razpravljanja o lastnem delu in delu drugih, odprt mora biti za stalno proučevanje in
preverjanje novih idej ter za kritično analizo dosedanje in razvijanje nove teorije ter
prakse vzgoje in izobraževanja (Erženičnik-Pačnik, 1997).
V Navodilih h Kurikulu za vrtce lahko preberemo, da vzgojitelji za uspešno delo z
otroki s posebnimi potrebami potrebujejo dodatna znanja s področja poznavanja
značilnosti posamezne skupine otrok s posebnimi potrebami, značilnosti družin z
otrokom s posebnimi potrebami, metod dela s posamezno skupino otrok s posebnimi
potrebami, timskega dela, opazovanja otroka in spremljanja njegovega napredka,
načrtovanja ciljev, novih teoretičnih ugotovitev in praktičnih dosežkov, prilagajanja
didaktičnih sredstev in ustrezne rabe posebnih pripomočkov, ki jih otrok potrebuje v
vsakodnevnih situacijah. Zaželeno je, da si vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev
izmenjujejo izkušnje glede otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v oddelek, in
da si pridobivajo dodatna znanja na seminarjih, predavanjih ter preko strokovne
literature (Čas, Kastelic in Šter, 2003). »Vrtec mora odpirati optimalne možnosti
razvoja, prav zaradi tega mora imeti vzgojitelj temeljito znanje o otroku, o vplivih
okolja in družine, o poteh vzgojno-izobraževalnega dela. Vzgojitelj mora torej
temeljito spoznati poti, ki mu bodo omogočile ustrezno vodenje in spodbujanje
razvoja otroka s posebnimi potrebami« in mora biti zato tudi ustrezno kakovostno
izobražen (Erženičnik-Pačnik, 1997, str. 181).
Ne gre pa vedno za pridobivanje znanj v ožjem pomenu zaradi znanja samega,
ampak predvsem za njegovo uporabo, analizo in sintezo. Vzgojiteljica se mora
»oborožiti z ustreznimi novimi znanji o otrokovih razvojnih kapacitetah in o načelih
vzpostavljanja etične občutljivosti ter se zavedati, da je otrokov socialni razvoj še
kako odvisen od njene aktivne drže ne le pri pripravi in izvedbi usmerjenih dejavnosti,
ampak že pri neprestani skrbi za ustrezno socialno klimo, pri spodbujanju otrokovih
prosocialnih dejanj, 'dodeljevanju pomena' spontanim pozitivnim odnosom in pri
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postopnem osvajanju pomena pravičnosti in solidarnosti, posameznikovih pravic in
skupnih pravil bivanja v instituciji« (Kroflič, 2005, str. 12). Tako ne gre zgolj za
pridobivanje novih znanj in raziskovanje vsebin, temveč tudi za ponotranjenje teh
znanj in njihovo aktivno uporabo v vsakodnevnih situacijah. Gre za prevrednotenje
vloge slehernega udeleženca, kjer otrok ni več pasivni opazovalec dogajanja, temveč
ga s svojo vključenostjo soustvarja; kjer specialni pedagogi in drugi strokovnjaki niso
poklicani zgolj za posedovanje znanja, temveč ga v sodelovanju aktivno posredujejo
in delijo s sodelavci; vzgojitelji pa na podlagi vsega omenjenega izpopolnjujejo svoje
metode in strategije dela z otroki. Vsi skupaj pa soustvarjajo okolje, ki otroku
omogoča optimalen razvoj (Kobal Grum in Kobal, 2009).
Zanimalo nas je, kaj o prej zapisani teoriji menijo vzgojitelji v praksi, zato smo
pregledali nekatere manjše raziskave na področju otrok s posebnimi potrebami, ki so
bile na različne načine povezane z vzgojitelji.

2.3.2.1 Pregled nekaterih raziskav na področju predšolske vzgoje otrok s
posebnimi potrebami v povezavi z vzgojitelji v našem prostoru
V začetku 90. let (Kastelic, 1990) so se vzgojiteljice (n = 196) strinjale, da so z
vključitvijo otrok s posebnimi potrebami postavljene pred dodatne naloge, ki zajemajo
individualizacijo vzgojnega dela, permanentno izobraževanje in integracijo otroka v
skupino. Med najbolj zahtevne naloge, ki se jim niso čutile kos, so uvrstile
individualizacijo in z njo razvijanje potencialov otroka in njegovo maksimalno
vključenost v oddelek (danes bi to opredelili s pojmom inkluzija) – ni presenetljivo, da
so izrazile potrebo po znanjih specialne metodike za načrtovanje vsakodnevnega
dela in znanjih za neposredno delo z otrokom in s starši. Kot najpomembnejše vire
znanja so opredelile strokovno literaturo in izmenjavo izkušenj, želele pa so si pomoč
specialnega pedagoga in svetovalnih centrov ob konkretnih problemih. Hkrati so
menile, da mora imeti vzgojitelj, ki ima v skupini otroka s posebnimi potrebami,
poseben čut oz. nagnjenje do tega dela, za katerega pa so trdile, da je lahko tudi
pridobljen z učenjem, ne nujno prirojen (Kastelic, 1990).
Dobro desetletje kasneje (Jazbec, 2003) se vzgojiteljice (n = 52) še vedno niso čutile
strokovno dovolj pripravljene na vzgojno delo z otroki s posebnimi potrebami, bile pa
so se pripravljene dodatno strokovno izpopolnjevati, saj jih je velika večina (92 %)
tekom študija dobilo malo ali nič znanj iz specialne metodike, in tega so se
vzgojiteljice zavedale. Kljub idejam integracije, ki so tedaj že bile prisotne v našem
prostoru, jih je več kot polovica menila, da otrok s posebnimi potrebami ovira izvedbo
vzgojnega programa, le manjši del (15 %) jih je bil mnenja, da tak otrok oddelek in
delo bogati. Vzgojiteljice, ki so imele v oddelek vključenega otroka s posebnimi
potrebami, tega niso prepoznale kot izziv za tolerantnost in spoštovanje drugačnosti
(Jazbec, 2003).
Pred kratkim sta bili izpeljani še dve raziskavi o mnenju strokovnih delavk glede
integracije otrok s posebnimi potrebami, ena o mnenju vzgojiteljic in pomočnic
vzgojiteljice Vrtca Vrhnika (Mivšek, 2013), druga pa o usposobljenosti vzgojiteljev za
delo z otroki s posebnimi potrebami (Šlebinger, 2013).
Prva raziskava (Mivšek, 2013) je bila izpeljana na manjšem vzorcu (n = 45), kaže pa,
da se večina anketiranih strokovnih delavk (77,8 %) strinja s trditvijo, da ima
integracija otrok s posebnimi potrebami pozitiven vpliv na ostale otroke v oddelku. Še
vedno se večina strokovnih delavk ne čuti dovolj usposobljenih za delo z otroki s
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posebnimi potrebami, je pa ta delež manjši kot v preteklosti (57,8 %). Od teh delavk
je kar dve tretjini takih, ki še niso imele izkušenj z delom z otroki s posebnimi
potrebami. Ni presenetljivo, da se skoraj vse strokovne delavke, ki se čutijo
usposobljene za delo z otroki s posebnimi potrebami, strinjajo, da vključitev otroka s
posebnimi potrebami pozitivno vpliva na ostale otroke, bolj zanimivo je, da enako
menita dve tretjini strokovnih delavk, ki se ne čutita dovolj usposobljene za tako delo.
Avtorica ugotavlja, da so se strokovne delavke pripravljene dodatno
samoizobraževati za delo z otrokom, ko izvedo, da bodo v oddelek dobile otroka s
posebnimi potrebami, del potrebnih znanj in izkušenj pa pridobijo kasneje iz samega
neposrednega dela z otrokom.
Druga raziskava (Šlebinger, 2013) podaja podobne rezultate – večina vzgojiteljev in
pomočnikov vzgojitelja (57,14 %) iz vzorca (n = 119) v severozahodni Sloveniji meni,
da niso dovolj usposobljeni za delo z otroki s posebnimi potrebami, nekaj (28,57 %)
pa jih ni prepričanih v svojo usposobljenost. Večina anketirancev (90,78 %) v tej
raziskavi se strinja z nujnostjo individualiziranega programa, zanimivo pa je, da le
manjši del vzgojiteljev in pomočnikov za otroke s posebnimi potrebami oblikuje
posebne priprave na vzgojno-izobraževalno delo.
Rezultati analize mnenj svetovalnih delavcev o usposobljenosti in znanju vzgojiteljev
in pomočnikov vzgojiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami (Samec, 2010) so
razveseljivi. Svetovalni delavci (n = 57) menijo, da vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev
opažajo napredek otroka, se znajo na potrebe posameznega otroka odzivati in, kar je
najbolj pomembno z vidika inkluzije, znajo prikazati pozitivne strani integracije vsem
staršem otrok v oddelku ter ustrezno načrtovati dejavnosti, ki omogočajo razvijanje
socialnih veščin. Svetovalni delavci vidijo, da vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev sami
iščejo možnosti za pridobivanje novih znanj s področja otrok s posebnimi potrebami,
saj tudi po mnenju svetovalnih delavcev teh znanj v svojem izobraževanju niso dobili
dovolj, značilnosti otrok s posebnimi potrebami pa poznajo le delno. Zaskrbljujoče je,
da so svetovalni delavci mnenja, da imajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev premalo
pomoči zunanjih strokovnjakov (torej strokovnjakov iz ustanov izven vrtca).
V nadaljevanju bomo pogledali, katere službe v vrtcu so poleg vzgojitelja in
pomočnika vzgojitelja še pomembne in potrebne v procesu individualiziranega
programiranja in vključevanja otrok s posebnimi potrebami v vrtčevsko sredino. Z
vidika neposrednega dela z otrokom ter stika z njegovimi starši sta poleg vodstvenih
delavcev, ki sicer zagotavljajo ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje,
zagotovo pomembnejša še izvajalec dodatne strokovne pomoči ter svetovalna služba
vrtca.

2.3.3 Izvajalec dodatne strokovne pomoči v vrtcu
Za otroke, ki so usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem
in dodatno strokovno pomočjo, se glede na odločbo o usmeritvi dodatna strokovna
pomoč izvaja največ 4 ure tedensko, od tega se največ 2 uri izvajata kot dodatna
strokovna pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir ali motenj, največ 2 uri pa kot
svetovalna storitev. Dodatna strokovna pomoč se za predšolske otroke izvaja v času
njihovega bivanja v vrtcu (Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči, Ur. l. RS, št.
88/2013). Izvajalec dodatne strokovne pomoči je lahko, kdor je končal (Pravilnik o
izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za
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predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi
potrebami, 2012, 5. člen):
-

univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer pedagogika),
psihologije, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike
ali
magistrski študijski program druge stopnje logopedija in surdopedagogika,
socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, psihologija,
pedagogika ali inkluzivna pedagogika.

V skladu s Pravilnikom o dodatni strokovni in fizični pomoči Kurikulum vrtca omogoča
izvajanje dodatne strokovne pomoči v času bivanja otroka v vrtcu, torej ob izvajanju
vsakodnevnih aktivnosti vrtca. Kljub temu mora biti izvajalec dodatne strokovne
pomoči pozoren na to, da otrok dodatne strokovne pomoči ne čuti kot obremenitve,
ampak se dodatna strokovna pomoč prepleta in spaja z otrokovo igro ali dejavnostjo,
ki je v tistem trenutku izvajana. Odrasli se vključuje v oddelek kot soigralec ali
usmerjevalec, pri čemer spodbuja otroka k urjenju posameznih spretnosti ali veščin.
Individualno izvajanje dodatne strokovne pomoči izven oddelka, ki naj bi se ga
izvajalci dodatne strokovne pomoči izogibali, pa naj poteka tako, da otroku ne
predstavlja stiske ali obremenitve (Čas, Kastelic in Šter, 2003). Kljub temu veliko
mobilnih specialnih pedagogov otroku pomoč nudi v obliki individualnega dela izven
oddelka (97,9 %) ali v manjši skupini (46,8 %), s čimer otroku omogočajo boljšo
pozornost in več možnosti za napredek (Samec, 2010).
Specialni pedagog oz. izvajalec dodatne strokovne pomoči je predvsem povezovalec
med strokovnjaki (tudi vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja), vodstvom vrtca, starši
in otrokom, skrbi pa tudi za sodelovanje vrtca z zunanjimi ustanovami, ki otroku s
posebnimi potrebami lahko nudijo ustrezno in potrebno pomoč. V samem procesu
individualiziranega programiranja izdela specialno-pedagoško diagnostiko ter z
vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja in drugimi strokovnjaki sodeluje pri vseh
etapah priprave individualiziranega programa. Pomembna vloga specialnega
pedagoga je tudi v tem, da vzgojitelju, pomočniku vzgojitelja in staršem nudi
strokovno pomoč in svetovanje glede dela z otrokom, otrokovih posebnosti itn. (Čas,
Kastelic in Šter, 2003).

2.3.4 Svetovalna služba v vrtcu
V procesu individualiziranega programiranja ima svoje pomembno mesto tudi
svetovalna služba v vrtcu, ki ima naloge svetovalnega dela z otroki, svetovalnega in
posvetovalnega dela s starši in s strokovnimi delavci vrtca ter sodelovanja pri
organizaciji in načrtovanju dela v vrtcu (Samec, 2010). Vrtec je staršem v prvi vrsti
pomemben dopolnjevalec in pomočnik pri zagotavljanju otrokovega kvalitetnega
življenja in okolja, zato je vloga svetovalne službe tako pomoč vrtcu pri vzpostavljanju
novih oblik dopolnjevanja in izmenjave informacij med vrtcem in starši oz. družinami.
Svetovalna služba v vrtcu je »mesto pomoči in sodelovanja v vrtcu, kjer se vsakokrat
mobilizirajo strokovne in človeške moči za pomoč in podporo otroku, s ciljem, da se
vsakokrat znova zagotovi dovolj varno in spodbudno okolje za otrokovo
napredovanje« (Čačinovič Vogrinčič, 2008, str. 16). Usmerjena je k fleksibilnemu
prilagajanju vrtca splošnim in posebnim potrebam otrok in sodeluje pri vzpostavljanju
optimalnih pogojev za razvoj in učenje vseh otrok v vrtcu – tudi otrok s posebnimi
potrebami (Čačinovič Vogrinčič, 2008).
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Navodila h Kurikulu opredeljujejo vlogo svetovalne službe oz. svetovalnih delavcev
vrtca kot usklajevanje pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju individualiziranih
programov ter v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo tudi izvajanju dodatne
strokovne pomoči. Svetovalni delavci so tisti, ki družini pomagajo pri premagovanju
stisk, ki so povezane z njihovim otrokom, in jim predlagajo različne vire pomoči,
kadar je to potrebno (Čas, Kastelic in Šter, 2003, str. 9). Svetovalne delavke zelo
pogosto svetujejo vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja ter z njimi sodelujejo glede
konkretnega otroka, medtem ko jih s posameznim otrokom individualno dela malo,
pogosto pa sodelujejo pri vključevanju otroka v oddelek. Pogosto tudi sodelujejo z
mobilnim specialnim pedagogom (Samec, 2010).

Kljub temu da aktualna zakonodaja in programska zasnova našega vzgojnoizobraževalnega sistema predstavljata dober temelj za inkluzivno izobraževanje otrok
s posebnimi potrebami, vseeno nista zagotovilo za njegovo uspešno uresničevanje v
praksi. Eden od pomembnih dejavnikov, ki določa stopnjo inkluzivnosti posamezne
ustanove (vendar ne edini), so ljudje – otroci, starši, strokovni delavci in vodstvo
ustanove, z njihovim znanjem, spretnostmi, izkušnjami, osebnostnimi značilnostmi,
stališči, vrednotami, prepričanji … (Končar in Pretnar, 2005). Na vzgojiteljeva
ravnanja v procesu načrtovanja, izvajanja in evalvacije individualiziranega programa
med drugim vplivajo tudi stališča, ki so pogojena s pojmovanji o individualiziranem
programu za otroke s posebnimi potrebami. Vzgojiteljica namreč »opazi, kar prej
razume, in spontano reagira na otrokovo vedenje predvsem glede na svoje 'tiho'
znanje in občutenje vzgoje« (Kroflič, 2005, str. 12). Kaj torej so stališča in kakšna je
njihova vloga v življenju posameznika?
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2.4 POJMOVANJA, STALIŠČA, RAVNANJA
Za uresničevanje ideje inkluzije tako v splošnem kot tudi v institucionaliziranih oblikah
predšolske vzgoje in izobraževanja so potrebne predvsem spremembe v ljudeh,
njihovem mišljenju, stališčih in ravnanju (Resman, 2001).
Stališča so trajna duševna pripravljenost za določeno reakcijo na situacijo,
pridobljena v procesu življenja – tekom socializacije. Vplivajo na doslednost
človekovega obnašanja in imajo nanj direktivni vpliv (Nastran Ule, 1992). Sestavljena
so iz treh komponent (Nastran Ule, 1992; Rus, 1997): kognitivne (znanja, védenja,
izkušnje, informacije, vrednotne sodbe, prepričanja, argumenti v zvezi s stališčnim
objektom, v našem primeru individualiziranim programom), emocionalne oz. afektivne
(pozitivna, negativna ali ambivalentna čustva v zvezi z objektom) in konativne oz.
aktivnostne (pripravljenost na delovanje, ravnanje). Kot taka zajemajo poznavanje oz.
znanja o nečem, do česar ima posameznik določena čustva in v zvezi s čimer je
pripravljen storiti nekaj v prid ali škodo (Rus, 1997).
Stališčem podobni pojmi so še prepričanja, mnenja in vrednote. Prepričanja temeljijo
predvsem na kognitivni, intelektualni komponenti (bolj se sklicujemo na dejstva in
argumente) in imajo zato bolj funkcijo usmerjanja kot vzbujanja dejavnosti (NastranUle, 1992; Rus, 1997). Mnenja so stališčem podobna, njihova glavna lastnost pa je,
da so hitreje spremenljiva, bolj nestabilna in bolj specifična od stališč (Nastran-Ule,
1992; Rus, 1997). Kot taka »predstavljajo konkretizacijo stališč oz. manifestacijo
stališč v konkretnih situacijah« (Nastran-Ule, 1992, str. 96).
Razlika med prepričanjem in stališčem je v tem, da je prepričanje zasnovano samo
na kognitivni komponenti, medtem ko stališče sestoji še iz afektivne in konativne
komponente (Nastran Ule, 1992, str. 96). V tem smislu (in v povezavi z obravnavano
temo) so pojmovanja o individualiziranem programu nekakšna podlaga za
oblikovanje prepričanj in kasneje stališč o le-tem, medtem ko je ravnanje oz. védenje
pravzaprav uresničenje konativne komponente, torej pripravljenosti na delovanje.
Stališče je torej kompleksen pojem in različni pojmi, ki so stališčem sorodni (npr.
mnenja, prepričanja, stereotipi, verjetja, socialne sodbe, vrednote, interesi,
praznoverja, socialne reprezentacije …), »se bolj ali manj pomensko prekrivajo, so si
bolj ali manj podobni. To je nasploh značilnost različnih socialnih kategorij oz.
splošna značilnost t. i. socialnih znanj (znanj o socialnih pojavih, odnosih)« (Rus,
1997, str. 345).
Zaradi podobnosti in sorodnosti pojmov pojmovanja, stališča in ravnanja bomo
posegli po naslednji razlagi teh pojmov (Oraif, 2007, v Reid, 2011): na podlagi
poznavanja (znanja o, pojmovanja) objekta ali pojava se pri posamezniku ob
vrednotenju le-tega oblikujejo določena prepričanja. Ko ima posameznik več
prepričanj glede objekta ali pojava, jih lahko združi v nov miselni konstrukt – stališče.
Ta se od prepričanj razlikuje v tem, da sta kognitivni komponenti (torej znanju,
pojmovanju) pridruženi še afektivna (emocionalna, odnosna) in konativna
(pripravljenost na delovanje) komponenta (Nastran Ule, 1992). Z drugimi besedami:
kategorija stališč na splošno je miselna struktura s kognitivnimi in emocionalnomotivacijskimi značilnostmi, ki vplivajo na pripravljenost posameznika za izvajanje
določene aktivnosti (Rus, 1997).
Avtorji so do sedaj že proučevali stališča različnih pedagoških delavcev do tem, ki so
povezane z otroki s posebnimi potrebami (npr. vključevanja otrok s posebnimi
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potrebami v razrede oz. predšolske skupine), vendar pa ob pregledovanju literature
nismo našli nobene raziskave, ki bi preučevala stališča vzgojiteljev do
individualiziranega programa. V pričujoči magistrski nalogi bomo torej ugotavljali,
kako dobro vzgojitelji poznajo proces individualiziranega programiranja, kakšen
odnos in občutke imajo do njega ter kako ravnajo, kadar so sami vključeni v proces
individualiziranega programiranja.

23

3 EMPIRIČNI DEL
3.1 OPREDELITEV
RAZISKAVE

RAZISKOVALNEGA

PROBLEMA

IN

CILJI

3.1.1 Opredelitev problema
Vzgojiteljeva znanja in stališča v veliki meri usmerjajo njegovo delovanje oz.
ravnanje. Zanimalo nas je, kakšna so pojmovanja, stališča in ravnanja vzgojiteljev v
zvezi z individualiziranim programom za otroke s posebnimi potrebami in kakšna je
povezava izbranih dejavnikov z njihovimi pojmovanji, stališči in ravnanji.
Glede na to, da raziskave na področju vzgoje in izobraževanja na slovenskem
področju (Končar in Žolgar, 2010) in v tujini (npr. Mitchell, Morton in Hornby, 2010;
Pretti-Frontczak, Bricker, 2000) navajajo, da strokovnjaki, predvsem učitelji in drugo
šolsko osebje, individualizirane programe pogosto dojemajo kot nepotrebno
birokratsko zadevo in kot 'nujno zlo', ne pa kot pomoč za prilagajanje splošnega
vzgojno-izobraževalnega programa, čemur so v osnovi namenjeni, nas je zanimalo,
kako na individualizirani program kot na proces, ki zajema načrtovanje, izvajanje in
evalvacijo, in kot na dokument gledajo vzgojitelji predšolskih otrok. Starejši avtorski
prispevki in nekatere manj obsežne raziskave navajajo, da vzgojitelji ocenjujejo svoja
znanja in izkušnje v povezavi z delom z otroki s posebnimi potrebami kot
pomanjkljiva, in menijo, da niso dovolj usposobljeni za delo z otroki s posebnimi
potrebami (Erženičnik-Pačnik, 1997; Gruden, 1997; Jazbec, 2003; Kastelic, 1990;
Mivšek, 2013), vendarle pa kot nosilci vzgojno-izobraževalnega programa za
predšolske otroke ostajajo tudi nosilci programa za predšolske otroke s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami v
vsakodnevni situaciji, zato so postavljeni v drugačno in za večino tudi izredno
zahtevno strokovno vlogo (Stritih, 2010). Vzgojiteljica namreč opazi tisto, o čemer
ima znanje in razumevanje, na podlagi tega pa odreagira. Njeno ravnanje – zavedno
ali nezavedno – je posledica prejšnjih izkušenj in pridobljenih znanj (Kroflič, 2005).
Zaradi omenjenih razlogov smo želeli ugotoviti, kakšna so stališča vzgojiteljev do
individualiziranega programa in katere spremenljivke se najbolj povezujejo z
oblikovanjem ustreznih in neustreznih pojmovanj, stališč in ravnanj. Na podlagi
pridobljenih podatkov smo želeli ugotoviti, kaj lahko kot specialni in rehabilitacijski
pedagogi v praksi naredimo, da bomo vzgojitelje opolnomočili in jim omogočili
pozitivne izkušnje na področju individualiziranega programiranja za otroke s
posebnimi potrebami ter jim ponudili znanja, ki jih sami pogrešajo. Tako bi poskusili
narediti korak bližje k preprečevanju neustreznih in spodbujanju ustreznih pojmovanj,
stališč in ravnanj, ki so povezana s procesom individualiziranega programiranja.

3.1.2 Namen raziskave
Namen raziskave je pregledati pojmovanja, stališča in ravnanja vzgojiteljev v zvezi z
individualiziranim programom za otroke s posebnimi potrebami ter opredeliti
povezavo izbranih dejavnikov z njihovimi pojmovanji, stališči in ravnanji. Nadalje je
naš namen na podlagi pridobljenih podatkov ugotoviti, kaj lahko specialni in
rehabilitacijski pedagogi v praksi naredimo za opolnomočenje vzgojiteljev pri vseh
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stopnjah individualiziranega programiranja ter tako poskusiti spodbujati pozitivna
pojmovanja, stališča in ravnanja na tem področju.

3.1.3 Raziskovalna vprašanja
Preko empirične raziskave bomo skušali odgovoriti na naslednja raziskovalna
vprašanja:
-

Kako vzgojitelji pojmujejo individualiziran program kot dokument in kot proces?
Kakšna so stališča vzgojiteljev do njihove lastne vloge v procesu načrtovanja
individualiziranega programa?
Kakšna so stališča vzgojiteljev do njihove lastne vloge v procesu izvajanja
individualiziranega programa?
Kakšna so stališča vzgojiteljev do njihove lastne vloge v procesu evalvacije
individualiziranega programa?
Kakšna so ravnanja vzgojiteljev v procesu individualiziranega programiranja
za otroke s posebnimi potrebami?
Kako se izbrani dejavniki (leta delovnih izkušenj, dosežena izobrazba,
možnost sodelovanja s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom oz.
defektologom, aktivno sodelovanje pri pripravi individualiziranega programa v
tekočem šolskem letu, dodatna izobraževanja na raziskovano temo, skupno
število otrok s posebnimi potrebami v zadnjih 5 letih v skupini) povezujejo z
znanji, s stališči in z ravnanji vzgojiteljev do individualiziranega programiranja?

3.1.4 Spremenljivke
1. Leta delovnih izkušenj z delom v predšolskem obdobju,
2. dosežena izobrazba,
3. možnost sodelovanja s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom oz.
defektologom,
4. aktivno sodelovanje pri pripravi individualiziranega programa v tekočem
šolskem letu,
5. želja po dodatnih izobraževanja na raziskovano temo,
6. število sodelovanj pri oblikovanju individualiziranih programov.
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3.2 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA
3.2.1 Metode dela
Za raziskovanje stališč vzgojiteljev do individualiziranega programa za otroke s
posebnimi potrebami smo uporabili deskriptivno metodo in izpeljali kvantitativno
raziskavo z elementi kvalitativnega raziskovanja.

3.2.2 Vzorec
Zaradi časovnih in geografskih omejitev smo uporabili priložnostni vzorec brez
ponavljanja.
Predvidevali smo 100 anketirancev pretežno ženskega spola zaradi narave poklica iz
osrednjeslovenske regije, ki so po poklicu vzgojitelji predšolskih otrok ali opravljajo
delo vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšolske otroke in/ali v programu
za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.
V prvi polovici leta 2015 smo razdelili 154 anketnih vprašalnikov v 8 vrtcih na
območju osrednjeslovenske regije, vrnjenih dobili 89, od tega je bilo 5 neveljavnih
vprašalnikov. Končni vzorec je sestavljen iz 84 oseb.
Tabela 2: Sestava vzorca po spolu

spol

f

f%

ženski

81

96,4

moški

3

3,6

84

100,0

skupaj

Vzorec je bil po pričakovanjih zaradi narave dela sestavljen večinoma iz anketirancev
ženskega spola (96,6 %), pridobili pa smo tudi 3 (3,6 %) vprašalnike, ki so jih
izpolnjevali moški vzgojitelji.
Tabela 3: Sestava vzorca po delovnem mestu

delovno mesto

f

f%

vzgojitelj predšolskih otrok

71

84,5

pomočnik vzgojitelja

13

15,5

84

100,0

skupaj

V glavnem vzorec sestavljajo vzgojitelji predšolskih otrok, manjši del, 15,5 % pa je
pomočnikov vzgojitelja, ki pa imajo izpolnjene vse pogoje, da bi opravljali delo
vzgojitelja.
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Tabela 4: Sestava vzorca po izobrazbi

izobrazba

f

%

srednja strokovna izobrazba predšolske vzgoje
(vzgojitelj predšolskih otrok)

17

20,2

visokošolska strokovna izobrazba predšolske vzgoje
(diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok)

56

66,7

univerzitetna ali magistrska izobrazba druge smeri in opravljeno
strokovno izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje

10

11,9

magistrski študijski program druge stopnje iz predšolske vzgoje
(magister profesor predšolske vzgoje)

1

1,2

84

100,0

skupaj

V večini so anketiranci diplomirani vzgojitelji predšolskih otrok ali imajo zaključeno
vsaj dodiplomsko izobraževanje druge smeri in opravljeno strokovno izpopolnjevanje
iz predšolske vzgoje, da lahko opravljajo delo vzgojitelja, kar je bilo pričakovano
glede na trenutno zakonodajo in glede na vprašanje, ki je anketirance spraševalo po
letih delovnih izkušenj v predšolskem obdobju. Vsi vzgojitelji, ki imajo opravljeno
srednje strokovno izobraževanje iz predšolske vzgoje, imajo najmanj 28 let delovne
dobe.
Tabela 5: Sestava vzorca po letih delovnih izkušenj v predšolskem obdobju

leta delovne dobe

f

%

do 3 leta

9

10,7

4–6 let

11

13,1

7–18 let

31

36,9

19–30 let

24

28,6

več kot 31 let

9

10,7

84

100,0

skupaj

Vzorec smo razdelili v skupine glede na leta delovnih izkušenj po opredelitvi
profesionalnega razvoja učiteljev (Huberman, 1993, po Javrh, 2007).
Porazdelitev vzorca po letih delovnih izkušenj je približno normalna (koeficient
asimetrije k = -0,31; koeficient sploščenosti k = -0,44). Povprečno so anketiranci v
predšolskem obdobju delali 16,3 let (SD = 10,5, min = 1, max = 39).
Za potrebe raziskave smo vzorec razdelili še na dva dela na vzgojitelje z do 6 let
delovnih izkušenj v predšolskem obdobju (manj izkušeni vzgojitelji) in vzgojitelje z
več kot 6 let delovnimi izkušnjami (izkušeni vzgojitelji).
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Tabela 6: Sestava vzorca po letih delovnih izkušenj pod ali nad 6 let

leta delovnih izkušenj z delom v predšolskem
obdobju

f

f%

manj kot 6 let

20

23,8

več kot 6 let

64

76,2

84

100,0

skupaj

Pri oblikovanju individualiziranega programa je več kot 5-krat sodelovalo 10
anketirancev (11,9 %), do 5-krat 45 anketirancev (53,6 %), nikoli pa 29 anketirancev
(34,5 %).
V skupine 31 anketirancev (36,9 %) je bil v času raziskave vključen otrok s posebnimi
potrebami, v skupine ostalih 53 anketirancev (63,1 %) pa ne.
Od 31 anketirancev, ki imajo v skupino vključenega otroka s posebnimi potrebami, jih
je le 21 (67,7 %) sodelovalo pri pripravi individualiziranega programa, kar je
zaskrbljujoč podatek.
Vzgojitelji so večinoma zaključili vsaj visokošolsko strokovno izobraževanje iz
predšolske vzgoje (79,9 %), kjer so pridobili potrebne informacije o otrokovem
splošnem razvoju. V povprečju so anketiranci bolj izkušeni vzgojitelji, 76,2 %
anketiranih ima nad 6 let delovnih izkušenj, kar pomeni, da so že prešli faze
preživetja, odkrivanja stabilizacije (Javrh, 2007). Vsi anketiranci imajo možnost
sodelovanja s specialnim pedagogom.

3.2.3 Merski inštrumentarij
Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil oblikovan na osnovi
teoretičnih izhodišč, spoznanj ter zgledov iz domače in tuje literature. Vprašalnik je
oblikovala avtorica magistrskega dela v študijskem letu 2013/14. Najprej smo
vprašalnik v reševanje podali 4 vzgojiteljem z namenom ugotavljanja ustreznosti in
razumljivosti vprašanj, navodil in trditev. Vzgojitelji niso imeli težav z reševanjem,
zato smo identičen vprašalnik uporabili v naši raziskavi.
Instrument je sestavljen iz dveh delov. Prvi del preverja značilnosti vzorca in zastavlja
vprašanja izbirnega in odprtega tipa, preko katerih smo pridobili podatke o
pojmovanjih in ravnanjih vzgojiteljev. Drugi del zajema petstopenjsko lestvico stališč,
ki je oblikovana tako, da preučuje nekatera stališča oz. prepričanja o
individualiziranem programu kot dokumentu in kot procesu z načrtovanjem,
izvajanjem in evalvacijo. Anketiranci so imeli možnost označiti svoje strinjanje oz.
nestrinjanje s 23 trditvami. Zanesljivost lestvice stališč smo preverili s koeficientom
Cronbachα, ki znaša k = 0,827, kar pomeni, da je zanesljivost konstrukta dobra.
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3.2.4 Postopek pridobivanja in obdelave podatkov
Podatke smo zbirali v prvi polovici leta 2015 v vrtcih na območju osrednjeslovenske
regije. Anketiranci so v raziskavi sodelovali prostovoljno, zagotovljena jim je bila
anonimnost.
Podatke smo obdelali z osnovno deskriptivno statistiko in parametrično ter
neparametrično statistiko za testiranje razlik med skupinami in za ugotavljanje
povezanosti izbranih dejavnikov s proučevanimi vsebinami. Razlike med skupinami
smo zaradi neizpolnjevanja pogojev za uporabo t-testa (pričakovane frekvence so
manjše od 5) analizirali z Mann-Whitneyevim U testom, pri čemer smo se poslužili
uporabe programa SPSS.
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3.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
Pridobljeni rezultati so predstavljeni glede na zastavljena raziskovalna vprašanja in
hkrati glede na oblikovanje stališč prek pojmovanj vse do ravnanj. Najprej bomo
pregledali in interpretirali sklop rezultatov, ki so vezani na pojmovanja in znanja.
Nato bomo interpretirali rezultate, vezane na stališča do procesa individualiziranega
programa. Njihov pregled bomo razdelili na oblikovanje, izvajanje in evalvacijo
individualiziranega programa. Nadalje bomo poskušali opredeliti občutke vzgojiteljev
v povezavi z individualiziranim programom, nazadnje pa še njihova ravnanja oz.
pripravljenost na ravnanje.

3.3.1 Pojmovanja vzgojiteljev o individualiziranem programu
Na oblikovanje prepričanj in kasneje stališč vplivajo različna znanja in pojmovanja o
stališčnem objektu. V opredelitvi vzorca smo že opisali, da so vzgojitelji večinoma
zaključili vsaj visokošolsko strokovno izobraževanje iz predšolske vzgoje in so
povprečju izkušeni vzgojitelji z nad 6 let delovnih izkušenj. Zanimalo nas je, ali so
anketiranci tekom šolanja dobili informacije o individualiziranem programu in kot
kako obsežne jih ocenjujejo sami glede na to, da različni avtorji (Erženičnik-Pačnik,
1997; Gruden, 1997; Jazbec, 2003; Kastelic, 1990; Končar in Pretnar, 2005;
Mivšek, 2013; Samec, 2010 in Šlebinger, 2012) ugotavljajo, da se vzgojitelji ne
čutijo dovolj usposobljene za delo z otroki s posebnimi potrebami, katerega
pomembni del je tudi individualizirano programiranje.
Tabela 7: Porazdelitev odgovorov na vprašanje "Ali ste tekom šolanja pridobili informacije o
individualiziranem programu?" glede na dosežen strokovni naziv oz. izobrazbo

vzgojitelj
predšolskih
otrok

diplomirani
vzgojitelj
predšolskih
otrok

drug
strokovnjak, ki
lahko opravlja
delo
vzgojitelja

magister
profesor
predšolske
vzgoje

skupaj

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

da,
obsežne

0

0

1

1,8

1

10

0

0

2

2,4

da,
osnovne

3

17,6

26

46,4

5

50

0

0

34

40,5

ne

14

82,4

29

51,8

4

40

1

100

48

57,1

skupaj

17

100

56

100

10

100

1

100

84

100

Zanimivo je, da sta
informacije, nekateri
odgovorilo, da sploh
razumljivo predvsem

samo dva anketiranca odgovorila, da sta dobila obsežne
so dobili osnovne informacije, večina (57,1 %) pa jih je
niso dobili informacij ali pa se tega ne spomnijo. To je
za vzgojitelje z nižjo stopnjo izobrazbe, ker se je njihovo
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izobraževanje zaključilo pred približno 30. leti, ko individualizirani programi niso bili
zakonsko zahtevani in je bila integracija še ideja. Zaskrbljujoč pa je odgovor
magistra profesorja predšolske vzgoje, da ni bil deležen posebnih informacij na to
temo, glede na to, da je zaključil novi študijski program, ki zajema tudi to poglavje
vzgoje in izobraževanja otrok, da od zaključka njegovega študija še ni preteklo
veliko časa (študij po bolonjski reformi se na Pedagoški fakulteti v Ljubljani izvaja
šele od leta 2009) in da je inkluzija v današnjem času že dodobra opredeljena
smernica, h kateri bi morali stremeti vsi pedagoški delavci.
Nadalje smo anketirance, ki so odgovorili z »da«, prosili, da navedejo, katere so
tiste informacije, ki so jih pridobili. Vprašanje smo zastavili z namenom, da
pogledamo, kako anketiranci, ki so odgovorili z »da«, opredeljujejo obsežne in
osnovne informacije.
Anketiranca, ki sta odgovorila, da sta bila deležna obsežnih informacij, na to
vprašanje nista odgovorila.
Od 34 anketirancev, ki so odgovorili, da so dobili osnovne informacije, smo dobili 18
odgovorov. Anketiranci so odgovarjali splošno, odgovori posameznikov (razen treh)
niso bili celostni, zajemali so le določena področja individualiziranega programiranja:
-

vsebina individualiziranega programa (kako izgleda, kaj zajema) – 9
odgovorov,
sodelujoči pri procesu – 4 odgovori,
viri pomoči (na koga se obrniti, kje iskati pomoč) – 3 odgovori,
zahteva po individualiziranem programu brez utemeljitve o njegovi
pomembnosti – 3 odgovori.

Zanimivi so trije odgovori, ki so najbolj celostno zajemali informacije, ki so jih
anketiranci pridobili tekom svojega šolanja:
»V IP-ju so opredeljeni cilji, dejavnosti in prilagoditve za posameznega otroka s
posebnimi potrebami. Ni samo dokument, ki počiva v predalu, mora biti
realističen.«
»IP se oblikuje za otroka s posebnimi potrebami, vključeni so strokovni delavci
vrtca/šole, povabljeni pa so tudi starši. Sestavni del so prilagoditve, ki jih otrok
potrebuje v oddelku, in cilji, ki bodo doseženi.«
»Otroku (posamezno) je namenjen specifični program za njegove potrebe,
zmožnosti, sposobnosti. Otrok ga obiskuje 1–2x na teden, vodimo ter beležimo
opažanja, spremembe vedenja … več ne bi vedela.«
Tisti anketiranci, ki so na vprašanje odgovorili, menijo, da so dobili osnovne
informacije. Glede na navedeno se strinjamo, da so informacije, ki so jih zapisali,
res osnovne informacije. Kljub temu ne vemo, ali anketiranci dejansko niso dobili
bolj obsežnih informacij (ali osnovnih informacij nasploh), si jih niso zapomnili,
dopuščamo pa tudi možnost, da jih v anketi le niso opredelili. Vendarle lahko
zaključimo, da anketiranci, ki so odgovarjali, da so dobili osnovne informacije, le-te
o individualiziranem programu poznajo.
Anketirance smo vprašali, katerih načinov izobraževanj o individualiziranem
programu so se do sedaj že udeležili. Anketiranci so lahko navedli več odgovorov.
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Tabela 8: Načini izobraževanj, ki so se jih anketiranci že udeležili
Načini izobraževanj, ki so se jih anketiranci že udeležili

f

f%

Prebiranje strokovne literature, revij, drugih virov.

60

71,4

Pogovor s svetovalno službo.

55

65,5

Pogovor s specialnim pedagogom oz. defektologom.

52

61,9

Sodelovanje na seminarjih, delavnicah, okroglih mizah, strokovnih debatah.

49

58,3

Interne oblike izobraževanj strokovnih delavcev (vzgojiteljev in pomočnikov)
s strani svetovalne službe.

40

47,6

Samoizobraževanje.

38

45,2

Sodelovanje v podporni/pogovorni skupini (izmenjevanje izkušenj, primerov
dobre prakse, razgovor o težavah …).

22

26,2

Do sedaj se nisem dodatno izobraževal in iskal informacij na to temo.

9

10,7

Drugo
(navedbe anketirancev: prostovoljno delo z otroki s posebnimi potrebami)

1

1,2

Nimam možnosti dodatnega izobraževanja.

0

0

Anketiranci so dodatna znanja s področja individualiziranega programiranja večinoma
pridobili preko prebiranja različne literature, temu pa sledita pogovor s svetovalno
službo in pogovor s specialnim pedagogom, velik del pa jih je sodelovalo tudi na
različnih izobraževanjih v obliki seminarjev, delavnic, okroglih miz in strokovnih
debat.
Bi lahko vzroke za tako razporeditev odgovorov našli v sklepanju, da vzgojitelji in
pomočniki po dodatnih izobraževanjih posežejo šele, ko imajo v skupino vključenega
otroka s posebnimi potrebami, kot to ugotavlja N. Mivšek (2013)? Morda, na ta način
pa bi lahko razložili tudi tri najbolj zastopane kategorije – branje člankov in strokovne
literature ter pogovore s svetovalno službo in specialnim pedagogom.
Pogledali smo še, kako se odgovori porazdeljujejo glede na to, kolikokrat so
anketiranci sodelovali pri oblikovanju individualiziranega programa.
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Tabela 9: Dosedanje izobraževanje glede na sodelovanje pri oblikovanju individualiziranega
programa

Sodelovanje pri oblikovanju individualiziranega
programa
nikoli

več kot 5-krat

do 5-krat

f

f%

f%
od
vseh

Prebiranje strokovne literature,
revij, drugih virov.

15

51,7

17,9

36

80,0

42,9

9

90,0

10,7

Pogovor s svetovalno službo.

9

31,0

10,7

38

84,4

45,2

8

80,0

9,5

Pogovor s specialnim
pedagogom oz. defektologom.

6

20,7

7,1

38

84,4

45,2

8

80,0

9,5

Sodelovanje na seminarjih,
delavnicah, okroglih mizah,
strokovnih debatah.

12

41,4

14,3

28

62,2

33,3

9

90,0

10,7

Interne oblike izobraževanj
strokovnih delavcev (vzgojiteljev
in pomočnikov) s strani
svetovalne službe.

7

24,1

8,3

25

55,6

29,8

8

80,0

9,5

Samoizobraževanje.

9

31,0

10,7

22

48,9

26,2

7

70,0

8,3

Sodelovanje v
podporni/pogovorni skupini
(izmenjevanje izkušenj, primerov
dobre prakse, razgovor o
težavah …).

5

17,2

6,0

12

26,7

14,3

5

50,0

6,0

Do sedaj se nisem dodatno
izobraževal in iskal informacij na
to temo.

9

31,0

10,7

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

Drugo (navedbe anketirancev:
prostovoljno delo z otroki s
posebnimi potrebami)

0

0,0

0,0

1

2,2

1,2

0

0,0

0,0

Nimam možnosti dodatnega
izobraževanja.

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

34,5

n=45

53,6

n=10

n=29

f

f%

f%
od
vseh

f

f%

f%
od
vseh

11,9

Ugotovili smo, da vsi anketiranci, ki se še niso izobraževali na to temo, niso tudi še
nikoli sodelovali pri oblikovanju individualiziranega programa, nadaljnji pregled pa je
pokazal, da vsi tudi pripadajo skupini vzgojiteljev z manj kot 6 let delovne dobe.
Zadovoljujoč je podatek, da nihče ni označil, da nima možnosti dodatnega
izobraževanja, večina anketirancev (f % = 94 %) bi se tudi udeležila dodatnih
izobraževanj na to temo, podobno, kot so vzgojitelji to navajali že v preteklosti
(Jazbec, 2003; Kastelic, 1990; Mivšek, 2013; Samec, 2010 in Šlebinger, 2013). Na
podlagi rezultatov o pridobljenih informacijah tekom šolanja in na podlagi zgornje
tabele torej predvidevamo, da so vzgojitelji o individualiziranem programu imeli malo
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informacij o njem, dokler niso sami prišli v posreden (preko izobraževanj, vključenosti
otrok s posebnimi potrebami v sosednjo skupino, pogovorov s sodelavci ali znanci
ipd.) ali neposreden stik s procesom individualiziranega programiranja, slednje je
ugotovila že N. Mivšek (2013).
Zanimivo je, da so se anketiranci, ki so pri oblikovanju individualiziranega programa
sodelovali do 5-krat, več izobraževali prek pogovora s svetovalno službo in
specialnim pedagogom, visoko pa so izbirali tudi sodelovanje na seminarjih in
prebiranje literature. Skupina vzgojiteljev, ki je pri oblikovanju individualiziranega
programa sodelovala več kot 5-krat, se je udeležila več različnih izobraževanj, to pa
je deloma povezano tudi z daljšo delovno dobo. Hkrati je pomembno vedeti, da so se
anketiranci več samoizobraževali takrat, ko so bili večkrat v udeleženi v proces
individualiziranega programiranja (podobno N. Mivšek, 2013 in B. Samec, 2010), kar
lahko pomeni, da se anketiranci ob večkratni udeležbi in sodelovanju pri celotnem
procesu bolj zavedajo svoje vloge in so do svojega znanja ter vedenja bolj kritični.
Za preučevanje pojmovanj vzgojiteljev o individualiziranem programu smo poleg že
navedenih vprašanj pripravili še 6 trditev, ki merijo stališča vzgojiteljev do
individualiziranega programa in se v osnovi bolj nanašajo na pojmovanja.
Tabela 10: Pojmovanja vzgojiteljev o individualiziranem programu

T1

Menim, da je individualiziran program dokument, ki otroku s posebnimi potrebami
zagotavlja prilagajanje vzgojno-izobraževalnega dela.

T11

Menim, da naj bi celoten proces individualiziranega programiranja opisali kot proces
medsebojnega sodelovanja in izmenjevanja informacij.

T12

Menim, da je individualizirani program nujna birokratska zadeva brez uporabne
vrednosti za praktično delo.

T13

Menim, da bi moral biti individualizirani program rezultat timskega sodelovanja
različnih strokovnjakov.

T20

Menim, da je individualizirani program dobrodošel pripomoček pri pripravi na
vsakodnevno vzgojno-izobraževalno delo v oddelku.

T21

Menim, da bi moral biti individualizirani program delovni dokument, ki se tekom leta
spreminja in dopolnjuje.

Tabela 11: Pregled in analiza odgovorov na posamezne trditve o stališčih vzgojiteljev do
oblikovanja individualiziranih programov
(Legenda: N = število vseh anketirancev, f = število odgovorov, f % = odstotek odgovorov, Mo =
modus, Me = mediana, QR = kvartilni razmik, min. = minimum, max. = maksimum).
se
nikakor
ne
strinjam

se ne
strinjam

se ne
morem
odločiti

se
strinjam

se
popolno
ma
strinjam

f

0

0

3

38

43

f%

0,0%

0,0%

3,6%

45,2%

51,2%

N

T1

84

34

Mo

Me

QR

5

5

1

min. max.

3

5

T11 84

T12 84

T13 84

T20 84

T21 84

f

0

0

1

24

59

f%

0,0%

0,0%

1,2%

28,6%

70,2%

f

37

35

11

1

0

f%

44,0%

41,7%

13,1%

1,2%

0,0%

f

0

0

4

30

50

f%

0,0%

0,0%

4,8%

35,7%

59,5%

f

0

5

19

44

16

f%

0,0%

6,0%

22,6%

52,4%

19,0%

f

0

3

5

45

31

f%

0,0%

3,6%

6,0%

53,6%

36,9%

5

5

1

3

5

1

2

1

1

4

5

5

1

3

5

4

4

1

2

5

4

4

1

2

5

Slika 1: Grafični prikaz porazdelitve odgovorov o pojmovanjih vzgojiteljev o individualiziranem
programu.

Anketiranci so najpogosteje obkrožili odgovor 'se popolnoma strinjam' pri trditvah, ki
individualizirani program opredeljujejo kot dokument, ki zagotavlja prilagajanje
vzgojno-izobraževalnega dela (T1, Mo = 5, QR = 1), ravno tako pa se močno strinjajo
s trditvama T11 (Mo = 5, QR = 1) in T13 (Mo = 5, QR = 1), ki obe opredeljujeta
medsebojno sodelovanje.
Nekoliko manj, še vedno pa se strinjajo s trditvama, ki individualizirani program
opredeljujeta kot pripomoček pri načrtovanju vsakodnevnega vzgojno35

izobraževalnega dela (T20, Mo = 4, QR = 1) in kot stalno spreminjajoč delovni
dokument (T21, Mo = 4, QR = 1). Vendarle je pri trditvi T20 potrebno opozoriti na to,
da se skoraj četrtina anketirancev ni mogla odločiti za strinjanje ali nestrinjanje.
Razveseljivo je, da so anketiranci najpogosteje obkrožali odgovor 'se nikakor ne
strinjam' pri trditvi, ki individualizirani program opredeljuje kot nujno birokratsko
zadevo brez uporabne vrednosti (T12, Mo = 1, QR = 1).
Pri vseh trditvah so kvartilni razmiki nizki kljub razlikam med najvišjo in najnižjo
izbrano vrednostjo strinjanja, kar pomeni, da so anketiranci dokaj soglasni pri
strinjanju oz. nestrinjanju s trditvami, vrednost modusa vedno nakazuje bodisi
strinjanje bodisi nestrinjanje, nikoli ne nakazuje odgovora 'se ne morem odločiti'.
V nadaljnjem raziskovanju nas je zanimalo, ali pri teh trditvah obstajajo statistično
pomembne razlike med skupinami glede na izbrane dejavnike (leta delovnih izkušenj,
dosežena izobrazba, možnost sodelovanja s specialnim in rehabilitacijskim
pedagogom oz. defektologom, aktivno sodelovanje pri pripravi individualiziranega
programa v tekočem šolskem letu, udeleževanje dodatnih izobraževanj na
raziskovano temo, število sodelovanj pri oblikovanju individualiziranih programov).
Ugotovili smo, da med skupinami večinoma ni statistično pomembnih razlik, razen
med skupinama vzgojiteljev, ki so v letošnjem šolskem letu sodelovali pri oblikovanju
individualiziranega programa in tistimi, ki niso, in sicer pri trditvi T20 (U = 51, p =
0,013).
Vzgojitelji, ki so sodelovali pri oblikovanju, se v povprečju bolj strinjajo s trditvijo, da je
individualizirani program dobrodošel pripomoček pri pripravi vsakodnevnega vzgojnoizobraževalnega dela v oddelku, kot vzgojitelji, ki v letošnjem šolskem letu pri
procesu niso sodelovali. Glede na to, da se skoraj četrtina anketirancev ni mogla
odločiti, ali se s to trditvijo strinjajo ali ne, ti anketiranci pa v postopku izpeljave testa
spadajo v skupino manjšega strinjanja, bi lahko rekli, da so anketiranci, ki v letošnjem
šolskem letu niso sodelovali pri oblikovanju individualiziranega programa, manj
prepričani o njegovi dobrodošlosti pri pripravi vsakodnevnega vzgojnoizobraževalnega dela. Ti vzgojitelji predstavljajo skupino, ki bi jo bilo potrebno
osveščati o praktični uporabnosti in pomenu individualiziranega programa. S tem bi
vzgojitelje soočili s procesom individualiziranega programiranja že pred srečanjem z
njim ter tako vnaprej preprečevali oblikovanje neustreznih in/ali negativnih prepričanj.
Kljub temu da so razlike statistično pomembne na nižjem nivoju (p < 0,1), se
nakazujejo razlike med istima skupinama (vzgojitelji, ki so v letošnjem šolskem letu
sodelovali pri oblikovanju individualiziranega programa, in tistimi, ki niso) tudi pri
trditvi T21 (U = 69,5, p = 0,089), kjer se zopet sodelujoči pri oblikovanju
individualiziranega programa v letošnjem šolskem letu bolj kot nesodelujoči strinjajo s
trditvijo, da bi individualiziran program moral biti delovni dokument, ki se tekom leta
spreminja. Zanimivo je tudi, da obstajajo razlike, ki so sicer manj statistično
pomembne, med vzgojitelji, ki so pri pripravi individualiziranega programa sodelovali
do 5-krat, in tistimi, ki so sodelovali večkrat, pri trditvi T1 (U = 246, p = 0,05) – slednji
se v povprečju bolj kot prvi strinjajo s trditvijo, da je individualizirani program
dokument, ki otroku s posebnimi potrebami omogoča prilagoditve pri izvajanju
vzgojno-izobraževalnega dela.
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Tabela 12: Razlike med skupinami pri trditvah o pojmovanju o individualiziranem programu
Skupina

T1

T11

T12

T13

T20

T21

MannWhitney U

615

599,5

582

523

609,5

563

Z

-0,299

-0,536

-0,665

-1,425

-0,35

-0,906

Sig.

0,765

0,592

0,506

0,154

0,726

0,365

MannWhitney U

424

382

408

457,5

424,5

459

Z

-0,527

-1,238

-0,722

-0,057

-0,5

-0,035

Sig.

0,598

0,216

0,47

0,954

0,617

0,972

MannWhitney U

484,5

533

563

538,5

476

548

Z

-1,076

-0,512

-0,079

-0,4

-1,137

-0,268

Sig.

0,282

0,609

0,937

0,689

0,255

0,788

vzgojitelji, ki imajo v skupino
vključenega otroka s
posebnimi potrebami, in
vzgojitelji, ki nimajo
vključenega otroka s
posebnimi potrebami

MannWhitney U

736

770

766

774

670,5

791

Z

-0,786

-0,47

-0,448

-0,39

-1,423

-0,199

Sig.

0,432

0,638

0,654

0,697

0,155

0,842

vzgojitelji, ki so v letošnjem
šolskem letu sodelovali pri
pripravi individualiziranega
programa, in vzgojitelji, ki
niso

MannWhitney U

90

93

102

82

51

69,5

Z

-0,711

-0,626

-0,139

-1,156

-2,473

-1,701

Sig.

0,477

0,531

0,889

0,248

0,013

0,089

MannWhitney U

246

328

308

280

273

282

Z

-1,948

-0,731

-0,934

-1,442

-1,464

-1,362

Sig.

0,051

0,465

0,35

0,149

0,143

0,173

MannWhitney U

176

176,5

184

192,5

172,5

141

Z

-0,462

-0,5

-0,278

-0,11

-0,516

-1,197

Sig.

0,644

0,617

0,781

0,913

0,606

0,231

manj izkušeni in bolj
izkušeni vzgojitelji

vzgojitelji in pomočniki
vzgojiteljev

vzgojitelji z zaključeno
največ srednjo šolo in
vzgojitelji z zaključeno vsaj
višjo šolo

vzgojitelji, ki so pri pripravi
individualiziranega
programa sodelovali do 5krat, in vzgojitelji, ki so
sodelovali več kot 5-krat

vzgojitelji, ki se želijo
dodatno izobraževati, in
vzgojitelji, ki tega ne želijo

Anketiranci se torej strinjajo, da je individualizirani program dokument, ki otroku
zagotavlja prilagajanje vzgojno-izobraževalnega dela, ter da je proces medsebojnega
izmenjevanja informacij ter timskega sodelovanja različnih strokovnjakov. Strinjajo
se, da je individualizirani program dobrodošel pripomoček pri načrtovanju
vsakodnevnega vzgojno-izobraževalnega dela in da bi moral biti stalno spreminjajoč
se delovni dokument, kot to navajajo sodobne smernice (Goepel, 2009; Končar,
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2003; Mitchell, Morton in Hornby, 2010; Pulec Lah, 2005). Nikakor pa se ne strinjajo,
da je individualizirani program nujna birokratska zadeva brez uporabne vrednosti, kar
je presenetljivo glede na ugotovitve domačih in tujih avtorjev (Končar in Žolgar, 2010;
Mitchell, Morton in Hornby, 2010).
Ob raziskovanju razlik med skupinami pri omenjenih trditvah smo ugotovili, da se
statistično pomembne razlike pojavijo le med skupinama vzgojiteljev, ki so v
letošnjem šolskem letu sodelovali pri oblikovanju individualiziranega programa, in
tistimi, ki niso – prvi se bolj kot drugi strinjajo s trditvijo, da je individualizirani program
dobrodošel pripomoček pri načrtovanju vsakodnevnega vzgojno-izobraževalnega
dela v skupini.
Glede na statistično pomembnost razlik med skupinami bi pričakovali, da bi se
pojavile tudi razlike med skupinama bolj in manj izkušenih vzgojiteljev in skupinama
vzgojiteljev, ki imajo oz. nimajo vključenega otroka s posebnimi potrebami v skupino,
kar pa se ni zgodilo. Zanimalo nas je, ali bo nadaljnja raziskava pokazala še kakšne
podobnosti ali razlike, s katerimi bi si ta pojav lahko razložili.
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3.3.2 Stališča vzgojiteljev o individualiziranem programu
V prejšnjem poglavju smo si ogledali rezultate o pojmovanjih vzgojiteljev, o njihovih
znanjih in deloma tudi izkušnjah. V tem poglavju bomo pregledali in interpretirali
rezultate, ki so povezani s samimi stališči vzgojiteljev do treh temeljnih delov
individualiziranega programiranja: do načrtovanja, izvajanja in evalvacije
individualiziranega programa.

3.3.2.1 Stališča vzgojiteljev do načrtovanja individualiziranega programa
Stališča do načrtovanja individualiziranega programa so merile naslednje trditve:
Tabela 13: Trditve o stališčih vzgojiteljev do načrtovanja individualiziranega programa

T2

Menim, da je vzgojitelj nujni, nepogrešljivi član strokovne skupine za oblikovanje
individualiziranega programa.

T3

Menim, da se morajo pri pripravi individualiziranega programa različni strokovnjaki med
seboj dopolnjevati.

T6

Menim, da je za načrtovanje individualiziranega programa odgovoren predvsem
izvajalec dodatne strokovne pomoči (specialni pedagog, psiholog, drug strokovnjak).

T14

Menim, da je pomembno, da se pri oblikovanju individualiziranega programa upošteva
tudi mnenje vzgojitelja.

T16

Menim, da bi se moralo individualizirani program načrtovati tako, da izhajamo iz tega,
kar otrok trenutno zmore, in tistega, česar še ne zmore, pa bi bilo zanj pomembno.

T19

Menim, da bi moral vzgojitelj na srečanju, namenjenemu pripravi individualiziranega
programa, tudi sam predlagati načrt dela s posameznim otrokom.

Tabela 14: Pregled in analiza odgovorov na posamezne trditve o stališčih vzgojiteljev do
oblikovanja individualiziranih programov
(Legenda: N = število vseh anketirancev, f = število odgovorov, f % = odstotek odgovorov, Mo =
modus, Me = mediana, QR = kvartilni razmik, min. = minimum, max. = maksimum).
se
nikakor
ne
strinjam

se ne
strinjam

se ne
morem
odločiti

se
strinjam

se
popolno
ma
strinjam

f

0

0

2

16

66

f%

0%

0%

2,4%

19%

78,6%

f

0

1

0

17

66

f%

0%

1,2%

0%

20,2%

78,6%

f

13

32

17

17

5

f%

15,5%

38,1%

20,2%

20,2%

6%

f

0

1

0

17
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Slika 2: Grafični prikaz porazdelitve odgovorov o stališčih vzgojiteljev do oblikovanja
individualiziranega programa.

Anketiranci so najpogosteje obkrožili odgovor 'se popolnoma strinjam' pri trditvah T2
(Mo = 5, QR = 0), ki vzgojitelja predstavi kot nepogrešljivega člana strokovne skupine
za pripravo individualiziranega programa, T3 (Mo = 5, QR = 0), ki opredeljuje
dopolnjevanje različnih strokovnjakov pri pripravi individualiziranega programa, in
T14 (Mo = 5, QR = 0), kjer menijo, da je potrebno pri pripravi individualiziranega
programa upoštevati tudi vzgojitelja. Pri teh trditvah razpršenosti skorajda ni (QR =
0), anketiranci so soglasni, da je vzgojitelj pri načrtovanju pomemben člen in član.
Pri trditvah T16 (Mo = 4, QR = 1), da načrtovanje individualiziranega programa
poteka na podlagi otrokovih zmožnosti in področjih posebnih potreb, in T19 (Mo = 4,
QR = 1), ki opredeljuje aktivno vlogo vzgojitelja pri pripravi individualiziranega
programa, se anketiranci strinjajo nekoliko manj in so pri strinjanju tudi za odtenek
manj soglasni, še vedno pa se s trditvama pretežno strinjajo. Pri slednji je potrebno
opozoriti, da je skoraj četrtina anketirancev obkrožila odgovor, da se ne more odločiti
o svojem strinjanju s trditvijo.
Zanimiva je trditev T6 (Mo = 2, QR = 2), ki odgovornost za načrtovanje
individualiziranega programa pripisuje predvsem izvajalcu dodatne strokovne
pomoči. Odgovori pri tej trditvi nihajo, anketiranci niso zelo soglasni. Dobra četrtina
anketirancev (26,2 %) se namreč s trditvijo strinja, petina anketirancev pa se o njej
ne more opredeliti niti za strinjanje niti za nestrinjanje.
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V nadaljnjem raziskovanju razlik med skupinami smo ugotovili, da so pri trditvi T6
razlike statistično pomembne (U = 425, p = 0,02) predvsem med skupinama manj
izkušenih (6 let delovne dobe ali manj) in bolj izkušenih (nad 6 let delovne dobe)
vzgojiteljev, kjer se bolj izkušeni vzgojitelji manj strinjajo s trditvijo kot manj izkušeni.
Glede na razporeditev odgovorov bi lahko domnevali, da se manj izkušeni bolj
strinjajo s trditvijo oz. so o njej bolj neodločeni kot bolj izkušeni vzgojitelji. Ena izmed
možnih razlag za tak rezultat je lahko ta, da v praksi pogosto izvajalec dodatne
strokovne pomoči poskrbi za dokončno oblikovanje individualiziranega programa.
Sam proces priprave individualiziranega programa je verjetno tistim, ki imajo več
izkušenj, bolj oprijemljiv, bližji, o njem so dobili več informacij (posrednih in
neposrednih) in si lažje predstavljajo, kako zadeve tečejo ter kdo poskrbi za
posamezen del. Zanimivo je, da se razlike niso pokazale kot pomembne pri skupinah
vzgojiteljev, ki so pri oblikovanju individualiziranega programa sodelovali do ali več
kot 5-krat. Glede na zgornje rezultate bi namreč predvidevali, da večkratno
sodelovanje bolj vpliva na občutek odgovornosti za načrtovanje individualiziranega
programa kot izkušnje z delom v predšolskem obdobju.
Kljub temu da so razlike statistično pomembne na nižjem nivoju (p ≤ 0,1), bomo
dodali še komentarje na trditev T3, T16 in T19. S trditvijo T3 se vzgojitelji, ki so
sodelovali pri oblikovanju individualiziranega programa, v povprečju bolj strinjajo (U =
80, p = 0,1) kot tisti, ki niso sodelovali, kar je logično, saj imajo verjetno za sabo
bodisi izkušnjo sodelovanja, bodisi sodelovanja niso bili deležni, pa bi si ga želeli.
Ravno tako se ti vzgojitelji bolj strinjajo s trditvijo T16 (U = 65,5, p = 0,07), ki govori o
načrtovanju individualiziranega programa na podlagi otrokovih močnih področij in
posebnih potreb. Tudi to bi lahko razložili s sodelovanjem pri oblikovanju
individualiziranega programa – sodelujoči imajo mogoče bolj svežo izkušnjo, so na
močna in šibka področja posameznika bolj pozorni, ker so individualizirani program
načrtovali pred kratkim. Pri trditvi T19 pa obstajajo razlike med skupinama manj in
bolj izkušenih vzgojiteljev (U = 488, p = 0,07): bolj izkušeni vzgojitelji se v večji meri
strinjajo, da bi moral vzgojitelj na srečanju ob načrtovanju individualiziranega
programa tudi sam predlagati načrt dela z otrokom, kar pripisujemo bolj številčnim in
raznolikim delovnim izkušnjam. Zanimivo je, da se razlike pri tej trditvi sploh niso
potrdile pri preučevanju razlik med skupinama vzgojiteljev, ki so pri oblikovanju
individualiziranega programa sodelovali do ali več kot 5-krat, čeprav se na višjem
nivoju tveganja (U = 72, p = 0,12) pri tej trditvi kažejo razlike med skupinama
vzgojiteljev, ki v letošnjem letu so ali niso sodelovali pri oblikovanju (vzgojitelji, ki so
sodelovali, se v povprečju pri višjem tveganju strinjajo s trditvijo T19).
Tabela 15: Razlike med skupinami pri trditvah o oblikovanju individualiziranega programa
Skupina

manj izkušeni in bolj
izkušeni vzgojitelji

vzgojitelji in pomočniki
vzgojiteljev

T2

T3

T6

T14

T16

T19

MannWhitney U

615

626

425

612,5

564,5

488

Z

-0,37

-0,21

-2,35

-0,41

-0,88

-1,79

Sig.

0,71

0,84

0,02

0,69

0,38

0,07

MannWhitney U

414,5

395

396,5

427,5

391

436

41

Z

-0,82

-1,16

-0,84

-0,59

-0,96

-0,35

Sig.

0,42

0,25

0,4

0,56

0,34

0,72

MannWhitney U

498,5

541

475

556,5

566,5

554

Z

-1,11

-0,45

-1,09

-0,2

-0,04

-0,19

Sig.

0,27

0,66

0,27

0,84

0,97

0,85

vzgojitelji, ki imajo v skupino
vključenega otroka s
posebnimi potrebami, in
vzgojitelji, ki nimajo
vključenega otroka s
posebnimi potrebami

MannWhitney U

745

756,5

786

706

731,5

768

Z

-0,85

-0,7

-0,23

-1,36

-0,81

-0,44

Sig.

0,4

0,48

0,82

0,17

0,42

0,66

vzgojitelji, ki so v letošnjem
šolskem letu sodelovali pri
pripravi individualiziranega
programa, in vzgojitelji, ki
niso

MannWhitney U

99

80

89

94

65,5

72

Z

-0,4

-1,65

-0,7

-0,8

-1,83

-1,54

Sig.

0,69

0,1

0,49

0,42

0,07

0,12

MannWhitney U

337

335,5

332

321,5

366,5

357,5

Z

-0,64

-0,67

-0,55

-0,94

-0,05

-0,19

Sig.

0,52

0,5

0,59

0,35

0,96

0,85

MannWhitney U

160,5

194

168,5

194

172

156,5

Z

-0,98

-0,09

-0,57

-0,09

-0,53

-0,87

Sig.

0,33

0,93

0,57

0,93

0,59

0,39

vzgojitelji z zaključeno
največ srednjo šolo in
vzgojitelji z zaključeno vsaj
višjo šolo

vzgojitelji, ki so pri pripravi
individualiziranega
programa sodelovali do 5krat, in vzgojitelji, ki so
sodelovali več kot 5-krat

vzgojitelji, ki se želijo
dodatno izobraževati, in
vzgojitelji, ki tega ne želijo

Kakšne so torej glavne ugotovitve? Vzgojitelji se popolnoma in soglasno strinjajo, da
je vzgojitelj v procesu oblikovanja individualiziranega programa nepogrešljiv član
strokovne skupine. Popolnoma se tudi strinjajo, da se morajo različni strokovnjaki
med seboj pri pripravi programa dopolnjevati in da je pri tem potrebno upoštevati tudi
vzgojitelja. Pritrjujejo, da mora imeti vzgojitelj aktivno vlogo pri pripravi
individualiziranega programa, o čemer govorita tudi ZUOPP-1 (2011) in Navodila h
Kurikulu za vrtce (Čas, Kastelic in Šter, 2003), in da mora načrtovanje programa
potekati na podlagi otrokovih močnih področij in posebnih potreb. Čeprav se največ
anketirancev ne strinja, da odgovornost za načrtovanje individualiziranega programa
nosi predvsem izvajalec dodatne strokovne pomoči, o čemer govori tudi S. Pulec Lah
(2002), pa se s trditvijo četrtina anketirancev strinja (skladno s Končar in Žolgar,
2010), petina pa se jih o trditvi ne more odločiti. Razlike med skupinami so se pri tej
trditvi pokazale med skupino bolj in manj izkušenih, kjer se prvi s trditvijo manj
strinjajo.
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3.3.2.2 Stališča vzgojiteljev do izvajanja individualiziranega programa
Stališča do izvajanja individualiziranega programa so merile naslednje trditve:
Tabela 16: Trditve o stališčih vzgojiteljev do izvajanja individualiziranega programa

T5

Menim, da se morajo pri izvajanju individualiziranega programa različni strokovnjaki
med seboj dopolnjevati.

T7

Menim, da je potrebno pri pripravi na redno vzgojno-izobraževalno delo vzgojitelja
upoštevati individualizirane programe otrok s posebnimi potrebami.

T10

Menim, da bi moral vzgojitelj aktivno sodelovati pri izvedbi individualiziranega
programa.

T15

Menim, da se v času, ki ga otrok preživlja v vrtcu in mu ni nudena dodatna strokovna
pomoč, ne da narediti veliko za preseganje njegovih posebnih potreb.

T18

Menim, da bi moral vzgojitelj s pomočjo individualiziranega programa prilagajati
splošni program dela specifičnim potrebam otroka.

T23

Menim, da je za izvajanje individualiziranega programa odgovoren predvsem
izvajalec dodatne strokovne pomoči.

Tabela 17: Pregled in analiza odgovorov na posamezne trditve o stališčih vzgojiteljev do
izvajanja individualiziranih programov
(Legenda: N = število vseh anketirancev, f = število odgovorov, f % = odstotek odgovorov, Mo =
modus, Me = mediana, QR = kvartilni razmik, min. = minimum, max. = maksimum).
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Slika 3: Grafični prikaz porazdelitve odgovorov o stališčih vzgojiteljev do izvajanja
individualiziranega programa.

Anketiranci so najpogosteje obkrožili odgovor 'se popolnoma strinjam' pri trditvi T5
(Mo = 5, QR = 1), ki predpostavlja dopolnjevanje različnih strokovnjakov pri izvajanju
individualiziranega programa. Podobno so odgovarjali pri trditvi T10 (Mo = 5, QR =
1), kjer so bili precej soglasni v mnenju, da bi moral vzgojitelj aktivno sodelovati pri
izvajanju individualiziranega programa, kot to navaja tudi M. Rajh (2013). Odgovora
'se strinjam' so se najpogosteje posluževali pri trditvama T7 (Mo = 4, QR = 1) in T18
(Mo = 4, QR = 2), ki govorita o prilagajanju vzgojno-izobraževalnega dela otroku s
posebnimi potrebami in upoštevanju individualiziranih programov. Pri tem se je pri
trditvi T18 pokazala velika razpršenost odgovorov – vzgojitelji si kljub večinskemu
strinjanju niso povsem enotni, ali bi moral vzgojitelj s pomočjo individualiziranega
programa prilagajati splošni program dela specifičnim potrebam otroka, kar je
sorodno ugotovitvam M. Jazbec (2003). Približno četrtina (26,2 %) se jih s trditvijo ne
strinja, petina pa se ne more odločiti niti za strinjanje niti za nestrinjanje.
Anketiranci se niso strinjali s trditvijo T15 (Mo = 2, QR = 1), ki govori o tem, da se
otroku s posebnimi potrebami ne da narediti veliko za preseganje njegovih posebnih
potreb, kadar mu v vrtcu ni nudena dodatna strokovna pomoč, kar nakazuje, da se
vzgojitelji zavedajo svoje vloge in svojemu delu pripisujejo določeno vrednost. Kljub
temu da je vrednost modusa 2 'se ne strinjam', se vendarle skoraj četrtina
anketirancev (23,6 %) ni mogla odločiti o svojem strinjanju, petina pa se jih s trditvijo
celo strinja, kar lahko kaže na to, da je v praksi sicer v manjši meri, vendarle pa še
vedno prisoten t. i. medicinski model pomoči, ki zagovarja individualno, ambulantno
obravnavo z namenom odpravljanja 'napak'.
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Ravno tako so najpogosteje obkrožali odgovor 'se ne strinjam' pri trditvi T23 (Mo = 2,
QR = 1), ki odgovornost za izvajanje individualiziranega programa pripisuje
predvsem izvajalcu dodatne strokovne pomoči, vendar pa so kljub nizkemu
kvartilnemu razmiku anketiranci odgovarjali nekoliko razpršeno. Skoraj četrtina (22,6
%) se jih s trditvijo strinja, medtem ko se jih skoraj petina ni mogla odločiti o svojem
strinjanju, kar se ne sklada s trenutno zakonodajo in strokovnimi smernicami
(Mitchell, Morton in Hornby, 2010; Pulec Lah, 2002), je pa skladno z ugotovitvami
Pavlič Rebec (2012), ki ugotavlja, da odgovornost za izvajanje individualiziranega
programa navadno prevzame izvajalec dodatne strokovne pomoči.
Zanimalo nas je, ali obstajajo kakšne razlike v stališčih vzgojiteljev do izvajanja
individualiziranega programa med posameznimi skupinami. Med skupinami se ni
pokazalo nobenih statistično pomembnih razlik (p < 0,05), so pa se nakazale
nekatere razlike ob višjem tveganju (p < 0,1).
Ena od teh se kaže pri trditvi T10 med skupinama vzgojiteljev, ki so pri pripravi
individualiziranega programa sodelovali do ali več kot 5-krat (U = 258, p = 0,091) –
tisti, ki so pri pripravi sodelovali več kot 5-krat, se bolj strinjajo s trditvijo, da bi moral
vzgojitelj aktivno sodelovati pri oblikovanju individualiziranega programa.
Predvidevamo, da se vzgojitelji, ki imajo več izkušenj pri oblikovanju
individualiziranega programa, bolj zavedajo svoje vloge pri tem procesu in jo tudi
lažje vrednotijo kot pomembno in potrebno.
Zanimivo je, da se drugi dve razliki kažeta med skupinama vzgojiteljev, ki se želijo
dodatno izobraževati, in tistimi, ki tega ne želijo. Trditev T15 (U = 105,5, p = 0,072)
kaže, da se tisti, ki se ne želijo dodatno izobraževati, v povprečju bolj strinjajo s
trditvijo, da se v času, ki ga otrok preživlja v vrtcu in mu ni nudena dodatna strokovna
pomoč, ne da narediti veliko za preseganje njegovih posebnih potreb, kot tisti, ki se
želijo dodatno izobraževati.
Trditev T18 (U = 106,5, p = 0,065) pa nakazuje, da se tisti, ki se želijo dodatno
izobraževati, v povprečju bolj strinjajo s trditvijo, da bi moral vzgojitelj s pomočjo
individualiziranega programa prilagajati splošni program dela specifičnim potrebam
otroka.
Na tem mestu velja opozoriti, da je skupina vzgojiteljev, ki se ne želijo dodatno
izobraževati, zelo majhna (n = 5), zato lahko že eden izmed anketirancev, ki je
odgovarjal manj skladno s preostalo skupino, pomeni bistveno odstopanje v
rezultatih.
Tabela 18: Razlike med skupinami pri trditvah o izvajanju individualiziranega programa
Skupina

manj izkušeni in bolj
izkušeni vzgojitelji

vzgojitelji in pomočniki
vzgojiteljev

T5

T7

T10

T15

T18

T23

MannWhitney U

635

558

621,5

640

601,5

529

Z

-0,063

-0,948

-0,213

0

-0,434

-1,248

Sig.

0,95

0,343

0,832

1

0,664

0,212

MannWhitney U

401,5

429,5

412

424,5

448,5

408,5

45

Z

-0,884

-0,436

-0,67

-0,473

-0,172

-0,702

Sig.

0,377

0,663

0,503

0,636

0,863

0,483

MannWhitney U

544,5

440,5

557

498

473

447,5

Z

-0,332

-1,581

-0,152

-0,823

-1,153

-1,455

Sig.

0,74

0,114

0,879

0,41

0,249

0,146

vzgojitelji, ki imajo v
skupino vključenega otroka
s posebnimi potrebami, in
vzgojitelji, ki nimajo
vključenega otroka s
posebnimi potrebami

MannWhitney U

780

766

791,5

803

804

779

Z

-0,334

-0,452

-0,189

-0,068

-0,06

-0,31

Sig.

0,739

0,651

0,85

0,946

0,952

0,757

vzgojitelji, ki so v letošnjem
šolskem letu sodelovali pri
pripravi individualiziranega
programa, in vzgojitelji, ki
niso

MannWhitney U

91,5

98

99

80,5

101

82,5

Z

-0,715

-0,327

-0,277

-1,066

-0,182

-1,015

Sig.

0,475

0,743

0,782

0,286

0,856

0,31

MannWhitney U

360

305

258

281,5

304

362,5

Z

-0,165

-0,988

-1,692

-1,264

-0,978

-0,111

Sig.

0,869

0,323

0,091

0,206

0,328

0,912

MannWhitney U

162,5

187,5

180

105,5

106,5

184,5

Z

-0,788

-0,208

-0,362

-1,799

-1,846

-0,263

Sig.

0,431

0,835

0,717

0,072

0,065

0,792

vzgojitelji z zaključeno
največ srednjo šolo in
vzgojitelji z zaključeno vsaj
višjo šolo

vzgojitelji, ki so pri pripravi
individualiziranega
programa sodelovali do 5krat, in vzgojitelji, ki so
sodelovali več kot 5-krat

vzgojitelji, ki se želijo
dodatno izobraževati, in
vzgojitelji, ki tega ne želijo

Ključne ugotovitve so, da se vzgojitelji popolnoma in soglasno strinjajo, da je
vzgojitelj v procesu oblikovanja individualiziranega programa nepogrešljiv član
strokovne skupine. Popolnoma se tudi strinjajo, da se morajo različni strokovnjaki
med seboj pri pripravi programa dopolnjevati in da je pri tem potrebno upoštevati tudi
vzgojitelja. Pritrjujejo, da mora imeti vzgojitelj aktivno vlogo pri pripravi
individualiziranega programa in da mora načrtovanje programa potekati na podlagi
otrokovih močnih področij in posebnih potreb. Čeprav se največ anketirancev ne
strinja, da odgovornost za načrtovanje individualiziranega programa nosi predvsem
izvajalec dodatne strokovne pomoči, pa se s trditvijo četrtina anketirancev strinja,
petina pa se jih o trditvi ne more odločiti. Razlike med skupinami so se pri tej trditvi
pokazale med skupino bolj in manj izkušenih, kjer se prvi s trditvijo manj strinjajo.
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3.3.2.3 Stališča vzgojiteljev do evalvacije individualiziranega programa
Stališča do evalvacije individualiziranega programa so merile naslednje trditve:
Tabela 19: Trditve o stališčih vzgojiteljev do evalvacije individualiziranega programa

T4

Menim, da je vloga vzgojitelja pri evalvaciji individualiziranega programa predvsem v
tem, da se udeleži zaključnega srečanja strokovne skupine.

T8

Menim, da je za evalvacijo individualiziranega programa odgovoren predvsem
izvajalec dodatne strokovne pomoči.

T9

Menim, da je za ocenjevanje in vrednotenje otrokovega napredka odgovoren
predvsem izvajalec dodatne strokovne pomoči.

T17

Menim, da bi moral vzgojitelj sprotno evalvirati otrokov napredek glede na cilje,
zapisane v individualiziranem programu

T22

Menim, da bi moral vzgojitelj sprotno vrednotiti ustreznost ciljev individualiziranega
programa za posameznega otroka s posebnimi potrebami.

Tabela 20: Pregled in analiza odgovorov na posamezne trditve o stališčih vzgojiteljev do
evalvacije individualiziranih programov
(Legenda: N = število vseh anketirancev, f = število odgovorov, f % = odstotek odgovorov, Mo =
modus, Me = mediana, QR = kvartilni razmik, min. = minimum, max. = maksimum).
se
nikakor
ne
strinjam

se ne
strinjam

se ne
morem
odločiti

se
strinjam

se
popolno
ma
strinjam

f

15

38

10

15

6

f%

17,9%

45,2%

11,9%

17,9%

7,1%

f

15

31

17

17

4

f%

17,9%

36,9%

20,2%

20,2%

4,8%

f

17

39

9

16

3

f%

20,2%

46,4%

10,7%

19,0%

3,6%

f

1

6

15

49

13

f%

1,2%

7,1%

17,9%

58,3%

15,5%

f

0

5

10

55

13

f%

0,0%

6,0%

12,0%

66,3%

15,7%

N

T4

T8

T9

84

84

84

T17 84

T22 83
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Mo

Me

QR

min. max.

2

2

2

1

5

2

2

2

1

5

2

2

1

1

5

4

4

1

1

5

4

4

0

2

5

Slika 4: Grafični prikaz porazdelitve odgovorov o stališčih vzgojiteljev do evalvacije
individualiziranega programa.

Anketiranci so na trditve o evalvaciji individualiziranega programa odgovarjali zelo
zanimivo. S trditvama T4 (Mo = 2, QR = 2) o vlogi vzgojitelja pri evalvaciji, ki naj bi
bila predvsem v tem, da se udeleži zaključnega srečanja strokovne skupine, in T8
(Mo = 2, QR = 2), ki odgovornost za evalvacijo individualiziranega programa pripisuje
predvsem izvajalcu dodatne strokovne pomoči, se sicer v glavnem niso strinjali,
vendar pa pri odgovarjanju niso bili zelo soglasni. Pri obeh, tako T4 kot T8, se je kar
četrtina anketirancev s trditvama namreč strinjala, pri T8 pa se kar petina ni mogla
odločiti bodisi za strinjanje bodisi za nestrinjanje.
Ravno tako se večinoma niso strinjali s trditvijo T9 (Mo = 2, QR = 1), ki ocenjevanje
in vrednotenje napredka pripisuje predvsem izvajalcu dodatne strokovne pomoči –
zanimivo je, da so bili tu nekoliko bolj soglasni, čeprav se skoraj četrtina s trditvijo ni
strinjala.
S trditvijo T17 (Mo = 4, QR = 1), ki govori o vzgojiteljevi sprotni evalvaciji otrokovega
napredka, so se anketiranci v glavnem strinjali in so bili tudi dokaj soglasni v svojem
odgovarjanju. Zanimiva je še zadnja trditev T22 (Mo = 4, QR = 0), kjer so vzgojitelji
soglasno, skorajda nič razpršeno, odgovarjali, da se strinjajo, da bi moral vzgojitelj
sprotno vrednotiti ustreznost ciljev individualiziranega programa.
Kot pri raziskovanju trditev o pojmovanjih, oblikovanju in izvajanju individualiziranega
programa, nas je tudi pri evalvaciji individualiziranega programa zanimalo, ali
obstajajo razlike med posameznimi skupinami glede na izbrane dejavnike.
Pri raziskovanju razlik med skupinami se je pokazalo, da statistično pomembne
razlike obstajajo samo med skupino manj in bolj izkušenih vzgojiteljev – v povprečju
se bolj izkušeni vzgojitelji manj strinjajo s trditvijo T9 (U = 461,5, p = 0,046), da je za
ocenjevanje in vrednotenje otrokovega napredka odgovoren predvsem izvajalec
dodatne strokovne pomoči, kot manj izkušeni. Presenetljivo je, da se pri isti trditvi
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niso pokazale pomembne razlike glede na dejavnik število sodelovanj pri
individualiziranem programu – to bi bilo pričakovano.
Na manj pomembnem nivoju (p < 0,1) so se pokazale še razlike med skupinama
manj in bolj izkušenih vzgojiteljev pri trditvi T8 (U = 463, p = 0,054), ki odgovornost za
evalvacijo individualiziranega programa pripisuje predvsem izvajalcu dodatne
strokovne pomoči. S to trditvijo se v povprečju manj strinjajo bolj izkušeni vzgojitelji.
Tabela 21: Razlike med skupinami pri trditvah o evalvaciji individualiziranega programa
Skupina

T4

T8

T9

T17

T22

MannWhitney U

557

463

461,5

522

614,5

Z

-0,922

-1,93

-1,994

-1,393

-0,197

Sig.

0,357

0,054

0,046

0,164

0,844

MannWhitney U

389,5

438

382,5

446,5

406,5

Z

-0,942

-0,302

-1,039

-0,208

-0,725

Sig.

0,346

0,763

0,299

0,835

0,469

MannWhitney U

518,5

529,5

521,5

506,5

541

Z

-0,6

-0,462

-0,569

-0,788

-0,269

Sig.

0,548

0,644

0,57

0,431

0,788

vzgojitelji, ki imajo v
skupino vključenega otroka
s posebnimi potrebami, in
vzgojitelji, ki nimajo
vključenega otroka s
posebnimi potrebami

MannWhitney U

696

715,5

685,5

740,5

689

Z

-1,125

-0,916

-1,236

-0,729

-1,071

Sig.

0,26

0,36

0,216

0,466

0,284

vzgojitelji, ki so v letošnjem
šolskem letu sodelovali pri
pripravi individualiziranega
programa, in vzgojitelji, ki
niso

MannWhitney U

87

86

73,5

103

91,5

Z

-0,794

-0,832

-1,382

-0,103

-0,482

Sig.

0,427

0,405

0,167

0,918

0,63

MannWhitney U

338,5

349

363

307,5

359,5

Z

-0,46

-0,301

-0,103

-0,97

-0,092

Sig.

0,645

0,763

0,918

0,332

0,927

MannWhitney U

179

158

150,5

144,5

154,5

Z

-0,37

-0,775

-0,945

-1,126

-0,924

Sig.

0,711

0,438

0,345

0,26

0,355

manj izkušeni in bolj
izkušeni vzgojitelji

vzgojitelji in pomočniki
vzgojiteljev

vzgojitelji z zaključeno
največ srednjo šolo in
vzgojitelji z zaključeno vsaj
višjo šolo

vzgojitelji, ki so pri pripravi
individualiziranega
programa sodelovali do 5krat, in vzgojitelji, ki so
sodelovali več kot 5-krat

vzgojitelji, ki se želijo
dodatno izobraževati, in
vzgojitelji, ki tega ne želijo
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Če povzamemo: vzgojitelji se glede evalvacije individualiziranega programa v
glavnem ne strinjajo, da je vzgojiteljeva vloga pri evalvaciji predvsem v udeležbi na
zaključnem srečanju, s čimer potrjujejo zavedanje svoje aktivne vloge in njenega
pomena pri evalvaciji individualiziranega programa (Kobal Grum in Kobal, 2009;
Stritih, 2010).
Ravno tako se ne strinjajo, da je odgovornost za evalvacijo predvsem na strani
izvajalca dodatne strokovne pomoči, čeprav v odgovarjanju niso bili zelo soglasni.
Nekoliko bolj soglasni so bili v nestrinjanju, da je ocenjevanje in vrednotenje
napredka predvsem naloga izvajalca dodatne strokovne pomoči. Vzgojitelji se
strinjajo, da morajo tudi sami sprotno vrednotiti otrokov napredek in da bi morali
sprotno vrednotiti tudi ustreznost ciljev individualiziranega programa, kar zavrača
ugotovitve K. Pretti-Frontczak in D. Bricker (2000) in je skladno z ugotovitvami A.
Kjuder (2010). Na tem mestu velja opozoriti na dejstvo, da je evalvacija lahko tako
formalna kot neformalna, tako pisna kot miselna. V praksi pa pomeni, da je
vsakodnevno delo vzgojitelja odvisno od kvalitete evalvacije, ki usmerja in po potrebi
spreminja njegovo nadaljnje delo.
Statistično pomembne razlike so se pojavile predvsem med skupino bolj in manj
izkušenih vzgojiteljev, kjer se bolj izkušeni vzgojitelji manj strinjajo, da je za
ocenjevanje in vrednotenje napredka odgovoren predvsem izvajalec dodatne
strokovne pomoči.

3.3.3 Občutki vzgojiteljev ob individualiziranem programu
Na vprašanje odprtega tipa o občutkih, ko vzgojitelji pomislijo na individualizirani
program, je odgovarjalo 53 anketirancev.
Odgovore 20 anketirancev smo uvrstili v kategorijo pozitivnih občutkov.
Tabela 22: Kategorija pozitivnih občutkov in njene podkategorije

Podkategorija

n

nekateri odgovori
»Otroku doprinese le dobre stvari in mu pomaga na drugačen način
doseči določene cilje.«

Pomoč,
dobrobit otroku

»Čutim zadovoljstvo, ker bo otrok imel več pomoči, bo hitreje
napredoval.«
11

»Nekaj, kar bo koristilo otrokom, ki to pomoč potrebujejo.«
»Z njim omogočimo otroku optimalen razvoj.«
»Ga podpiram, saj je v pomoč otroku in tudi nam strokovnim
delavkam v skupini.«

Individualnost,
podrobnejše
spoznavanje
otroka

»[Občutki so] pozitivni, saj je IP precizno izdelan točno za
določenega otroka.«
5

»Osredotočenost na posameznika.«
»Dobro je, da bo otrok imel več individualne igre.«
»[Občutki so] prijetni – otroka spoznaš podrobneje, bolj si usmerjen
na njegove potrebe.«
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Pripomoček
vzgojitelju

4

»To je program, ki je lahko predvsem v pomoč vzgojitelju, pri
izvajanju dela, ko v oddelku ni strokovnega delavca [za dodatno
strokovno pomoč] (specialnega pedagoga, svetovalne službe).«
»Dobro je, da je to zame dodatna priprava za delo (pripomoček).«
»Nudi mi lažji vpogled v moje delo s tem otrokom.«
»Čutim, da je odkrito timsko sodelovanje vseh strokovnih delavcev
in staršev pri oblikovanju individualiziranega programa
pomembno.«

Timsko
sodelovanje

4

»Z dobrim sodelovanjem staršev, strokovnih delavcev omogočimo
otroku optimalen razvoj.«
»Dobro je, da morajo IP upoštevati vsi, ki so soudeleženi v njegovi
pripravi.«

Soodgovornost
za otrokov
razvoj

»Otroku moram omogočiti prostor za napredovanje in razvoj.«
2

»[Občutki so] pozitivni, rada bi kaj več izvedela, da bi bolje
pomagala otroku.«

Vzgojitelji, ki imajo do individualiziranega programa pozitivne občutke, le-tega
dojemajo kot nekaj, kar je v pomoč in v dobrobit otroku s posebnimi potrebami, kar
omogoča podrobnejše spoznavanje otroka in s tem razumevanje. Vzgojitelji čutijo
tudi soodgovornost za otrokov razvoj, pri tem poudarjajo timsko sodelovanje tako
med strokovnimi delavci kot tudi s starši.
Razveseljujoč pa je odgovor, ki dobro povzame tudi nekaj drugih odgovorov, ki so se
navezovali na individualizirani program kot pripomoček vzgojiteljem: »Občutki so
pozitivni, saj se oblikuje program, ki je lahko predvsem v pomoč vzgojitelju, pri
izvajanju dela, ko v oddelku ni strokovnega delavca [za dodatno strokovno pomoč]
(specialnega pedagoga, svetovalne službe).«
Odgovore 22 anketirancev smo uvrstili v kategorijo negativnih občutkov in jo razdelili
v dve podkategoriji.
Tabela 23: Kategorija negativnih občutkov in njene podkategorije

Podkategorija

n

nekateri odgovori
»Pomislim, da je več papirologije za delo, ki ga že tako ali tako
izvajamo z otrokom, ki ima določen primanjkljaj.«

Dodatna
obremenitev

»[Občutki so] neprijetni, ker to pomeni dodatne priprave,
načrtovanje, srečanja, prilagajanja.«
14

»Čutim dodatno breme, saj tega področja nimam pokritega z
znanjem.«
»Veliko dodatnega dela, odgovornost, obremenitev.«
»Vložiti je potrebno veliko več energije in znanja.«
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»Veliko znanja, dela, volje, da prideš do kakšnega rezultata.«
»Mislim, da je težko delati s takim otrokom.«
Zaskrbljenost in
strah

»Občutim strah, neizkušenost, neznanje.«
7

»Pomislim, kako se bomo vsi sploh časovno uskladili (skrb).«
»Ne vem, kako bi se lotila pisanja, kaj bi sploh delala z otrokom s
posebnimi potrebami.«

Večina odgovorov se uvršča v podkategorijo 'dodatna obremenitev' – vzgojitelji
menijo, da individualizirani programi s seboj prinašajo veliko količino dodatnega dela,
da morajo v proces vložiti veliko volje, energije in časa.
Drugi del odgovorov nakazuje, da vzgojitelje skrbi organizacija in njihova lastna vloga
v celotnem procesu, zdi se jim, da nimajo dovolj znanja.
Del anketirancev (11) je zapisal, da ima ob misli na individualizirani program mešane
občutke, tako pozitivne kot negativne.
Tabela 24: Kategorija mešanih občutkov in njene podkategorije

Podkategorija

n

nekateri odgovori
»Mešani občutki – na eni strani nelagodje (pisanje poročil, sestanki,
pogovorne ure s starši …), na drugi strani veselje (zaupanje in vera,
da lahko po najboljših močeh pomagaš otroku in staršem).«

Dodatna
obremenitev in
hkrati pomoč
otroku

6

»Pomislim, da bo potrebno več dodatnega dela, več prilagajanja,
dodatnega načrtovanja; vendar mi to ni težko, od otroka s
posebnimi potrebami se tudi ostali otroci v skupini marsikaj naučijo,
spoznajo.«
»[Občutki so] mešani – po eni strani nedvomno lahko pripomoremo
k boljšemu vključevanju otrok in njegov razvoj. Druga plat je seveda
naše dodatno delo – vzame veliko časa, prilagajati se je treba tudi
na račun drugih otrok.«
»Super za otroka, ki nujno potrebuje DSP, vendar tudi občutek, če
bom zmogla izpeljati načrtovano delo (prilagajanje, vzgojitelj,
izobraževanje …).«

Posameznik in
skupina

4

»Čutim veliko skrb in odgovornost do otroka, ki takšen program
potrebuje, po drugi strani pa tudi veliko odgovornost do otrok, ki
takšnega programa ne potrebujejo (morebitna prikrajšanost obeh
strani).«
»Občutki so pozitivni zaradi otroka, ki potrebuje pomoč; negativni
pa zaradi potreb ostalih otrok, ki so ravno tako upravičeni do vse
pozornosti in morebitne pomoči.«
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Vzgojitelji večinoma menijo, da individualizirani program sicer s seboj prinaša
dodatno delo in zahteva prilagajanje z vseh strani, vendar se tudi zavedajo, da je to
delo v korist predvsem otrokom.
Zanimivi so odgovori, ki na eni strani sicer pozitivno vrednotijo učinek
individualiziranega programa na posameznega otroka s posebnimi potrebami, na
drugi strani pa izpostavljajo skupino ostalih otrok, ki jim včasih ne morejo nuditi
tolikšne pozornosti, kot jo zavestno nudijo otroku s posebnimi potrebami.
Vzgojitelji kot skupina so tako razdvojeni – nekateri izpostavljajo pozitivne občutke, ki
so vezani predvsem na korist in dobrobit otroka. Drugi izpostavljajo negativne
občutke, ki so vezani predvsem na dojemanje lastne vloge in obremenitve v procesu
individualiziranega programiranja. Tretji pa se lovijo med ambivalentnimi, mešanimi
občutki – na eni strani se zavedajo pomembnosti individualiziranega programa za
optimalni otrokov razvoj, na drugi strani pa izpostavljajo ostale otroke v skupini, ki
imajo vsak svoje potrebe, ki pa jim ne omogočajo formalno prilagojenega izvajanja
programa.
Ob pregledu vseh rezultatov in poglobljenem razmisleku ugotavljamo, da večinoma
vzgojitelji nimajo težav s procesom individualiziranega programa. Ne moremo pa tudi
mimo pomisleka, da težavo predstavlja sam otrok, zaradi katerega celoten proces
pravzaprav teče. Že hiter pregled frekvenc odgovorov nam izloči trditve, ob katerih so
bili odgovori najmanj soglasni, kjer je bila razpršenost velika. Večina teh trditev je
vezana na delo z otrokom s posebnimi potrebami – na prilagajanje splošnega
vzgojno-izobraževalnega dela, na načrtovanje dela z otrokom, na preseganje
posebnih potreb v splošni situaciji ipd. Če te odgovore povežemo še z mešanimi
občutki vzgojiteljev, kjer so nekateri anketiranci izpostavljali, da niso prepričani, kako
naj zadostijo potrebam posameznega otroka s posebnimi potrebami, ne da bi pri tem
trpele potrebe ostalih otrok v skupini in potrebe skupine, nam je hitro jasno, da imajo
vzgojitelji pred otroki s posebnimi potrebami neko spoštovanje. Zdi se, kot da
pozabljajo, da sodobne strokovne smernice zahtevajo individualiziran pristop za vse
otroke (Končar, 2003). Otroka s posebnimi potrebami vzgojitelji dojemajo kot nekaj
bistveno posebnega, kot nekoga, ki zahteva (ali pa zanj to zahteva zakon) bistveno
posebne postopke in strategije dela. V prvi vrsti pa v tej želji po ugoditvi otrokovim
posebnim potrebam na prvo mesto namesto otroka postavljajo prav nje. Pozabljajo,
da je otrok s posebnimi potrebami v prvi vrsti otrok. In ravno zaradi tega
onemogočajo inkluzijo v pravem pomenu besede – ker od pojma 'otrok s posebnimi
potrebami' na miselnem nivoju poudarjajo besedno zvezo 'posebne potrebe'.
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3.3.4 Ravnanja vzgojiteljev
programom

v

povezavi

z

individualiziranim

Vzgojiteljem, ki so že sodelovali pri oblikovanju individualiziranega programa, smo
zastavili podvprašanja o oblikovanju individualiziranega programa – kdo je sodeloval
pri oblikovanju, kako je potekalo sodelovanje, kako ste oblikovali individualizirani
program, kakšni so bili morebitni dogovori glede izvajanja individualiziranega
programa. Na ta vprašanja smo dobili 65 odgovorov, 50 odgovorov na prvo
vprašanje, kako splošno poteka priprava individualiziranega programa, in 15
odgovorov na bolj konkretno vprašanje, kako je potekala priprava konkretnega
individualiziranega programa za otroka, ki je v letošnjem šolskem letu vključen v
oddelek. Veliko anketirancev je na drugo vprašanje odgovorilo tako, da nas je
usmerilo na odgovor na prvo vprašanje, zato analiza odgovorov ni ločena glede na
posamezno vprašanje; odgovori so si namreč podobni, če ne celo identični.
Na vprašanje, kdo je sodeloval pri oblikovanju individualiziranih programov, so
anketiranci večinoma odgovorili, da je poleg vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja
sodeloval še specialni pedagog in svetovalni delavec (n = 54), nekateri so
odgovarjali, da so sodelovali še drugi strokovni delavci (psiholog, logoped,
surdopedagog, spremljevalec otroka s posebnimi potrebami) (n = 13), nekaj jih je kot
sodelujoče zabeležilo še vodstvenega delavca (n = 6), približno polovica odgovorov
(n = 33) pa je kot sodelujoče vključevala še starše oz. družino otroka s posebnimi
potrebami. Nasprotno z ugotovitvami M. Končar in I. Žolgar (2010) smo ugotovili, da
so v oblikovanje individualiziranih programov večinoma vključeni vsi strokovni
delavci, ki imajo pogostejši stik z otrokom in da se v veliki meri v oblikovanje
vključujejo tudi starši.
Iz odgovorov smo razbrali, da se prakse oblikovanja individualiziranega programa v
predšolskem obdobju večinoma delijo na dva načina.
Pri prvem, ki ga opisujeta tudi B. D. Jurišić (2008) in M. Rajh (2013), posameznik –
navadno izvajalec dodatne strokovne pomoči ali svetovalni delavec, v nekaterih
primerih pa tudi vzgojitelj – oblikuje osnutek individualiziranega programa (na podlagi
lastnih opažanj, na podlagi opažanj drugih strokovnjakov), ostali ga na pregledajo in
po potrebi dopolnijo – njihov doprinos je tu lahko različen. Tak način dela je bil
opazen pri 22 odgovorih, nekaj jih navajamo spodaj:
»Kot vzgojiteljica sem sodelovala le pri pogovoru o otroku in ne pri pripravi oz.
oblikovanju individualiziranega programa.«.
»Imeli smo pogovor s specialnim pedagogom, ki je napisal IP, ki sem ga dobila,
prebrala, skupaj smo se dogovorili o vsebini in načinu dela.«
»Svetovalna delavka, specialna pedagoginja sta program že pripravili, vzgojiteljice
smo samo še dopolnile, sodelovale samo pri pogovoru o razvojnih in vzgojnih
posebnostih.«
»Sama sem pripravila/napisala posebnosti v razvoju, ki jih opažam pri
vsakodnevnem delu. Nato smo skupaj s specialno pedagoginjo pregledale. Ona je
potem dodala še svoje mnenje.«
»Program je ob sugestijah vzgojiteljev sestavil specialni pedagog sam.«
Druga praksa je, da vsak od strokovnih delavcev, ki z otrokom delajo neposredno,
oblikuje svoj del programa, potem pa se skupaj uskladijo in zapišejo skupni
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individualiziran program, kar je v skladu z dejstvom, da mora vsak strokovni delavec
v okviru svojih strokovnih kompetenc prispevati svoj delež (Končar, 2003). Tak način
dela je navajalo 27 anketirancev:
»Sodelujejo vsi člani strokovne skupine, vsak zapiše svoj del programa – vzgojitelj
prilagoditve in dejavnosti v skupini, defektologinja prilagoditve in dejavnosti za čas
DSP-ja.«
»Specialni pedagog je pripravil svoj program, vzgojiteljica je pripravila svoj
program, nato smo oba skupno [s strokovno skupino] pregledale, dopolnile in
zapisale skupni program za otroka s posebnimi potrebami.«
»Na skupnem srečanju vsi člani strokovne skupine sodelujemo pri izdelavi
programa (opis delovanja otroka v vrtcu, cilji, dejavnosti, prilagoditve).«
»Za oblikovanje IP sva se dobili s strokovno delavko za dodatno pomoč, ki
spremlja otroka v našem vrtcu in sva izdelali program, prilagoditve glede na
otrokovo stanje in potrebe.«
»Individualni program sva [vzgojiteljica in specialna pedagoginja] oblikovali na
podlagi opažanj vedenja v skupini.«
»Na skupnem srečanju vsi člani strokovne skupine sodelujemo pri izdelavi
individualiziranega programa (opis delovanja otroka v vrtcu, cilji, dejavnosti,
prilagoditve).«
Vloga staršev je pri večini odgovorov v tem, da pred oblikovanjem s strokovnimi
delavci sodelujejo v razgovorih o otroku in izrazijo svoje videnje otroka in njegovih
posebnih potreb, na samem sestanku pa pogledajo individualizirani program in ob
predstavitvi povejo svoje mnenje o njem. Tak način dela so nakazovali odgovori 16
anketirancev:
»Priprava IP je potekala na podlagi informacij staršev (sprotno) …«
»Starši sodelujejo pri tem, predvsem da poenotimo, kaj se pričakuje in spodbuja.«
»3-krat v šolskem letu smo za posameznega otroka imeli sestanek, kjer smo si
strokovni delavci in starši izmenjali mnenja, predstavljen jim je bil program …«
»Na skupnem srečanju s starši jim predstavimo osnutek [ki ga je pripravila
strokovna skupina] in upoštevamo še njihove predloge.«
»Sestali smo se tudi večkrat s starši, da smo jim pomagali, svetovali glede dela z
otrokom.«
Anketiranci so večinoma (n = 21) odgovarjali, da je neformalno sodelovanje potekalo
sprotno prek izmenjave informacij pred ali po izvedeni uri dodatne strokovne pomoči
(podobno navaja A. Kjuder, 2010), formalno sodelovanje pa na sestankih 2 do 3-krat
letno (predvidevamo, da so tu mišljeni sestanki s starši – uvodni, polletni in zaključni
evalvacijski sestanek):
»Sodelovanje je potekalo preko pogovorov tekom celotnega leta (spec. ped in
vzg.). Pogovarjali smo se o napredkih, ki smo jih zaznali pri otroku, na čem bi še
morali delati.«
»Sodelovanje je potekalo 1x tedensko, najprej je specialna pedagoginja bila v
skupini, nato je določene naloge opravila sama z otrokom, nato sva se skupaj
pogovorili o napredku.«
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»Imamo medsebojno dogovarjanje s specialno pedagoginjo in oblikovanje načrta
glede na delo v skupini in individualno obravnavo.«
»S specialno pedagoginjo vsak teden izmenjava informacije, kako gre otroku v
skupini, in v individualni situaciji. Dogovoriva se, na čem bova delali … Specialna
pedagoginja dela na svoj način, jaz pa vključim take teme v svoj program, da čim
bolj pomagam otroku.«
Nekateri anketiranci so navedli, kako poteka izvajanje individualiziranega programa.
Iz 7 odgovorov je razvidno, da se specialni pedagogi oz. izvajalci dodatne strokovne
pomoči veliko poslužujejo individualnega dela z otrokom, da pa to delo ni vsebinsko
izolirano od dela v skupini, kot je tudi razvidno iz zadnjega zgornjega odgovora
anketiranke in nekaterih naslednjih odgovorov:
»Skupaj smo pripravili individualizirani program, ki sem ga izvajala prilagojeno na
svoj vzgojni program in teme, ki smo jih načrtovali. Specialna pedagoginja je moje
teme bodisi utrjevala ali glede na težave izvajala svoj program, s katerim sem bila
seznanjena.«
»Dogovarjali smo se sproti za naloge in način dela z določenim otrokom.«
»Vedno je program potekal v dogovoru in s sodelovanjem specialnega pedagoga,
vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice.«
»Dogovor je bil, da [specialni pedagog] otroku 2x tedensko nudi pomoč izven
skupine, sicer sem program (prilagoditve) izvajala sama oz. s pomočnico.«
Anketiranci so se dotaknili tudi evalvacije individualiziranega programa – iz 8
odgovorov je razvidno, da evalvacija poteka sprotno z namenom sprotnega
prilagajanja dela posameznemu otroku (podobno navaja A. Kjuder, 2010), na
zaključni evalvaciji pa se pogleda otrokov napredek in pripravi smernice za naslednje
leto:
»Med letom smo ga [individualizirani program] dopolnjevale in spreminjale glede
na sposobnost otroka.«
»Dogovarjali smo se sproti na podlagi opažanj napredka pri otroku (…), med nama
je potekala mesečna analiza.«
»Strokovna skupina se je sestala 2-krat letno, po potrebi na željo staršev tudi
večkrat. Januarja je bil pregled stanja – zastavljenih ciljev in doseganje, junija pa
končna evalvacija.«
»Sodelovanje je potekalo preko pogovorov tekom celotnega leta (specialni
pedagog in vzgojitelj). Pogovarjali smo se o napredkih, ki smo jih zaznali pri
otroku, na čem bi še morali delati. 3-krat v šolskem letu smo za posameznega
otroka imeli sestanek, kjer smo si strokovni delavci in starši izmenjali mnenja,
predstavljen jim je bil program, delo in napredki otroka.«
»IP vsakih nekaj mesecev pregledamo in ugotavljamo, če in kje so napredki ter kaj
je potrebno še dodati.«
Iz odgovorov lahko razberemo, da je torej praksa individualiziranega programiranja v
vrtcih, kjer smo anketirali vzgojitelje, večinoma že ustaljena.
Individualizirani program navadno pripravi en strokovni delavec (vzgojitelj, specialni
pedagog, svetovalna služba) na podlagi razgovorov o otroku, ali pa manjša skupina
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strokovnih delavcev. Pri slednji obliki sodelovanja ponavadi pripravijo vsak svoj načrt
dela z otrokom in na skupnem srečanju le-tega potem predstavijo ter iz vseh
pripravljenih načrtov sestavijo skupni individualizirani program. Večinoma pri procesu
sodelujejo vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, specialni pedagog ali drug strokovnjak ter
svetovalna služba, na skupnem sestanku pa program predstavijo še staršem in
upoštevajo njihova mnenja.
Sodelovanje med specialnim pedagogom in vzgojiteljem večinoma poteka sprotno,
prek izmenjave informacij pred ali po izvedeni uri dodatne strokovne pomoči.
Anketiranci so navajali, da so seznanjeni s potekom otrokovega dela pri urah
dodatne strokovne pomoči, večinoma se sprotno dogovarjajo o vsebinah in metodah
dela.
Cela strokovna skupina se s starši običajno sestane dva do trikrat letno z namenom
sprotne evalvacije napredkov in izvajanja programa, vmes pa so eni drugim na
razpolago za izmenjevanje informacij.
Ravnanja vzgojiteljev so torej večinoma že ustaljena – procesa individualiziranega
programiranja se vzgojiteljski pari lotevajo skupaj s specialnimi pedagogi in
svetovalno službo, kjer se vse tri službe prepletajo in sodelujejo. Kljub temu da je
praksa priprave individualiziranih programov različna, odgovori anketirancev
nakazujejo, da so aktivno udeleženi v pripravo individualiziranih programov, čeprav
jih sami nujno ne pišejo. So tudi aktivni udeleženci strokovne skupine in sodelujejo
na srečanjih s starši, kjer sicer strokovnjaki staršem predstavijo program, starši pa o
njem povedo svoje mnenje. Anketiranci so seznanjeni z vsebinami ur dodatne
strokovne pomoči in se večinoma z izvajalcem sprotno dogovarjajo o načrtovanih
vsebinah in metodah dela.
Nadalje smo pogledali še, kakšna je pripravljenost vzgojiteljev na delovanje, torej ali
bi se anketiranci udeležili izobraževanja na temo individualiziranega programiranja,
če bi to možnost imeli. Večina anketirancev (f = 79, f % = 94 %) bi se izobraževanja
udeležila, kar sta ugotovili že N. Mivšek (2013) in B. Samec (2010), manjši del (f = 5,
f % = 6 %) pa ne. Zanimivo je, da je od anketirancev, ki so odgovorili, da se
izobraževanja na temo individualiziranega programa ne bi udeležili, samo eden
označil, da je bil tekom svojega izobraževanja deležen obsežnih informacij o tej temi,
vendar pa ni navedel, katere informacije so to bile.
Iskali smo tudi odgovor na vprašanje, kaj lahko kot specialni in rehabilitacijski
pedagogi v praksi naredimo, da bomo vzgojitelje opolnomočili in jim omogočili
pozitivne izkušnje na področju individualiziranega programiranja za otroke s
posebnimi potrebami ter jim ponudili znanja, ki jih sami pogrešajo, ter tako poskusiti
narediti korak bližje k preprečevanju negativnih in ustreznih pojmovanj, stališč in
ravnanj. Ena od naših idej pred izvedbo raziskave je bila tudi, da bi se vzgojitelji
mogoče želeli udeleževati internih izobraževanj ali intimnejših pogovornih skupin,
preko katerih bi v varnem okolju iskali možnosti za razreševanje problemov v
povezavi z otroki s posebnimi potrebami.
Anketirance smo prosili, da navedejo, katerih od navedenih oblik izobraževanj na
temo individualiziranega programiranja bi se najraje udeležili, saj potrebo po dodatnih
znanjih s področja dela z otroki s posebnimi potrebami navajajo tudi Navodila h
Kurikulu (Čas, Kastelic in Šter, 2003). Na to vprašanje je odgovorilo 64 anketirancev,
možno je bilo navesti več odgovorov.
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Tabela 25: Katerih oblik izobraževanja bi se anketiranci najraje udeležili (n = 64)

f
Sodelovanje na seminarjih, delavnicah, okroglih mizah, strokovnih debatah

41

Sodelovanje v podporni/pogovorni skupini (izmenjevanje izkušenj, primerov dobre
prakse, razgovor o težavah …)

19

Interne oblike izobraževanj strokovnih delavcev (vzgojiteljev in pomočnikov) s strani
svetovalne službe

11

Pogovor s specialnim pedagogom oz. defektologom

11

Pogovor s svetovalno službo

10

Samoizobraževanje

4

Prebiranje strokovne literature, revij, drugih virov

4

Največ anketirancev bi se udeležilo različnih seminarjev, delavnic, okroglih miz,
veliko jih zanima tudi sodelovanje v podporni ali pogovorni skupini. Nekoliko manj
zastopani so odgovori o izobraževanjih s strani strokovnjakov vrtca (interne oblike
izobraževanj strokovnih delavcev s strani svetovalne službe, pogovor s specialnim
pedagogom oz. defektologom, pogovor s svetovalno službo). Manjši del anketirancev
bi se samoizobraževal ali prebiral strokovno literaturo, kar je zanimivo glede na
rezultate dosedanjih načinov izobraževanja, kjer se anketiranci v praksi ob
večkratnem sodelovanju pri oblikovanju individualiziranega programa bolj poslužujejo
ravno prebiranja strokovne literature (glej Tabelo 9). Naš razmislek ob teh odgovorih
je, da morda vzgojitelje bolj zanimajo 'zunanje' oblike izobraževanj (eden od
anketirancev je pri odgovarjanju na to vprašanje dopisal, da bi se izobraževanja
udeležil le, če bi ga vodil nekdo, ki je strokovnjak na tem področju), mogoče so jim
pogovori in interna izobraževanja dovolj (ali pa premalo?) blizu, da jih niti ne
dojemajo kot izobraževanja. Veliko dodatnih odgovorov, ki niso bili vezani direktno na
vprašanje, je poudarjalo, da jih zanimajo konkretni predlogi za delo z otroki s
posebnimi potrebami, konkretne rešitve na področju oblikovanja individualiziranih
programov, in navajalo, da potrebujejo uporabno znanje tako o individualiziranem
programu kot o delu z otroki s posebnimi potrebami.
Glede na zgornjo razpredelnico in glede na vse, o čemer smo že pisali, so ključne
naloge specialnega pedagoga v ustanovah predšolske vzgoje predvsem v tem, da
osvešča vzgojitelje tako o pomenu individualiziranega programa kot o pomenu
vzgojiteljeve vloge za otrokov optimalni razvoj. Vzgojitelje bi bilo potrebno sprotno
obveščati o možnostih formalnih, organiziranih izobraževanj na temo otrok s
posebnimi potrebami, predvsem na temo individualiziranih programov. V nekoliko
manjši meri, pa vseeno pomembni, se vzgojitelji želijo izobraževati tudi v manjših in
bolj zaupnih pogovornih skupinah – za specialnega pedagoga, ki deluje v predšolski
ustanovi, bi bila ta oblika izobraževanja z nekaj vloženega truda najbolj optimalna in
ekonomična – vzgojitelji bi imeli možnost izpostaviti konkretne probleme ali predloge,
specialni pedagog pa bi dobil vpogled v to, kako individualizirani program in otroke s
posebnimi potrebami doživljajo vzgojitelji. Predvsem pa bi bilo dobro v take skupine
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vključiti vzgojitelje, ki so se redko ali sploh še ne srečali s procesom
individualiziranega programiranja, saj je prav ta skupina najbolj negotova in
neprepričana v potek individualizacije za otroka s posebnimi potrebami. Inkluzija je
namreč predvsem stvar usposabljanja strokovnih delavcev (Resman, 2001).
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4 ZAKLJUČEK
Kaj torej lahko zaključimo iz prebrane teorije in pridobljenih podatkov? Rezultati nam
kažejo, da so vzgojitelji večinoma naklonjeni celotnemu procesu individualiziranega
programiranja, kar pa se ne sklada z nekaterimi osebnimi izkušnjami iz prakse in z
nekaterimi odprtimi vprašanji. Menimo, da so bili v raziskavi prisotni socialno zaželeni
odgovori, predvsem na vprašanja zaprtega tipa, medtem ko odgovori na vprašanja
odprtega tipa in opažanja iz prakse z odgovori na vprašanja zaprtega tipa med seboj
niso skladni. Podatki iz vprašalnikov na vprašanja zaprtega tipa nudili odgovore v prid
inkluziji in individualiziranemu programu, medtem ko je bila v odgovorih na vprašanja
odprtega tipa prisotna nenaklonjenost inkluziji, partnerskemu sodelovanju in
individualiziranemu programu. V nadaljnjem raziskovanju teme bi bilo potrebno bodisi
prilagoditi vprašalnik, da bi bile trditve manj sugestivne, bodisi se raziskovanja lotiti
drugače, na drug način (npr. analiza individualiziranih programov, študija primera).
Vseeno smo prišli do nekaterih ugotovitev, ki strokovnjakom v praksi lahko pomagajo
na področju individualiziranega programiranja v predšolskem obdobju.
Tako kot v strokovnih krogih na ravni šole (Končar in Žolgar, 2010) je tudi na ravni
vrtca prisotna nejasnost glede odgovornosti za individualizirani program. Vzgojitelji
večinoma vedo, da je njihova vloga v razvoju otroka s posebnimi potrebami
pomembna. Zavedajo se, da so pomemben člen strokovne skupine, niso pa
prepričani, kdo nosi odgovornost za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo
individualiziranega programa. Upamo, da je razlog v tem, da so v večini primerov
specialni pedagogi in svetovalni delavci pobudniki in usmerjevalci v procesu
individualiziranega programiranja ter da jim zato vzgojitelji pripisujejo formalno
odgovornost, ki pa ni odgovornost v smislu strokovnega dela, temveč bolj v smislu
zadoščanja formalnostim. Sicer se ob tem razmisleku naslanjamo na argument, ki v
osnovi opredeljuje individualizirani program kot »birokratsko zadevo«, kar pa v
določenem pogledu v resnici tudi je. Vsekakor bi bilo potrebno vzgojiteljem razjasniti,
kaj pomeni individualizirani program kot dokument in kaj kot proces, ter kakšna je
njihova naloga in vloga v obojem glede na strokovne in zakonodajne smernice. Ob
tem ne smemo pozabiti na to, da je naša vloga (torej specialnega pedagoga) v tem,
da je vzgojiteljem v pomoč in oporo pri individualiziranem programiranju.
S tem, da individualiziran program ni zgolj birokratska zadeva, se strinjajo tudi
vzgojitelji, ki imajo do individualiziranega programa večinoma pozitivne občutke (le-ti
osredotočeni na doživljanje individualiziranega programa kot formalne možnosti za
prilagajanje okolja posamezniku s posebnimi potrebami, na lastno soudeleženost pri
omogočanju otrokovega napredka ter v tem pogledu vzgojiteljevo soodgovornost, na
timsko sodelovanje ter na dojemanje individualiziranega programa kot pripomočka za
delo). Negativni občutki vzgojiteljev tako ostajajo vezani na dodatno strokovno,
časovno in energijsko obremenjenost ob celotnem procesu individualiziranega
programiranja, kjer visoki normativi števila otrok v oddelku niso v oporo, ter na
majhno število izkušenj, ki vodijo v občutke zaskrbljenosti in strahu pred procesom.
Vsaj na slednje lahko specialni pedagogi (in tudi drugi strokovnjaki) vplivamo tako, da
poskušamo prilagajati proces, da je vzgojiteljem manj stresen in obremenjujoč –
upoštevamo njihove urnike, smo jim na razpolago za vprašanja in jih skušamo
opolnomočiti prek spodbud in potrjevanja našega zaupanja v njihovo poznavanje
otroka in skupine otrok ter v njihove sposobnosti.
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Po izpeljani raziskavi in z ozirom na teoretično osnovo, iz katere smo izhajali,
ugotavljamo, da je bistvena vloga specialnega pedagoga pravzaprav v
opolnomočenju vzgojiteljev. Vzgojitelji so skupaj s svojimi pomočniki tisti, ki z
otrokom preživijo večino časa v vrtcu, kar jim daje posebno pomembnost, ki pa se je
včasih ne zavedajo.
Proces individualiziranega programiranja namreč ne pomeni zgolj dokumenta, ampak
njegovo uresničevanje. Že sama beseda proces opisuje neko trajanje, ki ga na
teoretični ravni lahko razdelimo na oblikovanje, izvajanje in evalvacijo, v praksi pa gre
pogosto za stalno prepletanje in izmenjevanje enega z drugim (sploh, kadar
govorimo o individualiziranem programiranju skozi predšolsko obdobje, ne zgolj o
letnem individualnem programu). Tako samega procesa na praktični ravni ne
moremo povsem ločiti od dokumenta, bi pa bilo potrebno vzgojiteljem razložiti
teoretično razliko med enim in drugim. Ne moremo namreč mimo pomisleka, da bi
lahko bili vzgojitelji, ki individualiziran program dojemajo kot dokument, le-temu manj
naklonjeni, kot vzgojitelji, ki individualiziran program dojemajo kot proces. Vsekakor
nam to polje odkriva možnosti nadaljnjega raziskovanja.
Izhajajoč iz pomisleka, da se vzgojitelji ne čutijo kompetentne za strokovno delo z
otroki s posebnimi potrebami, menimo, da bi morali specialni pedagogi spodbujati
vzgojitelje k razmišljanju, da kljub posebnim potrebam otrok v prvi vrsti ostaja otrok,
oni pa so usposobljeni za delo s skupino predšolskih otrok. Z zavedanjem, da je otrok
s posebnimi potrebami del skupine, bi vzgojitelji uresničevali ideje inkluzije, hkrati pa
razrešili dilemo prilagajanja dela, da funkcionira tako posameznik kot skupina. Kadar
se vzgojitelj zaveda, da ima pred seboj skupino individuumov in ne skupine in
posameznika, v ospredje postavlja vprašanje, kako načrtovati delo, da bodo vsi
posamezniki ob njem rasli, in s tem uresničuje ideje inkluzije. Kar je namreč dobro za
otroka s posebnimi potrebami, je praviloma ustrezno tudi za otroke, ki posebnih
potreb na formalni ravni nimajo odkritih.
Vzgojiteljem moramo razjasniti, da recepta za učinkovito delo ni, ker je vsak otrok
individuum in tisto, kar se je pri nekomu izkazalo za učinkovito, pri drugemu morda
sploh ne funkcionira. Pomembno je, da jih spodbujamo k stalnemu preizkušanju idej,
k iskanju novih in novih rešitev, dokler ne najdemo učinkovite rešitve. Pri tem pa ne
smemo pozabiti, da gre vedno za sodelovanje med strokovnjaki, za timsko delo –
vzgojitelji ne smejo ostati sami. Nikakor ni sprejemljivo misliti, da je določena težava,
dilema, vprašanje zgolj posameznikov problem. Vezana na otroka je problem
vsakega, ki je v vzgojno-izobraževalni proces tega posameznega otroka vključen. V
tem pogledu je pomembno sodelovanje z osebnim razgovorom, svetovanjem,
skupnim iskanjem idej in mogočih rešitev. V okviru svetovalne službe pa lahko
specialni pedagog pomaga tako, da vzgojitelje seznanja z izobraževanji, ki so na
voljo, ali pa tudi sam pripravi ali organizira konkretno naravnana in pogovorno
usmerjena izobraževanja, morebiti tudi kakšno pogovorno skupino.
Enega izmed razmišljanj pa nam je ponudila anketiranka, ki je zapisala, da proces
individualiziranega programiranja pač spada v njeno strokovno delo. Kljub temu da
se sliši surovo in ostro, pa ob razmisleku ugotavljamo, da je tako razmišljanje
pravzaprav dobrodošlo. Ob zavedanju vseh sodelujočih, da je proces
individualiziranega programiranja del našega skupnega strokovnega dela, naenkrat
ta proces ni več nekaj posebnega, temveč nekaj samoumevnega. In ravno zato, ker
je samoumevno, nekateri negativni občutki in nekatera razmišljanja izgubijo svojo
osnovo.
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Naše razmišljanje pa zaključujemo z besedami J. P. Sartra, da je človek sam svoj
projekt, katerim dodajamo, da včasih pri razvoju določenega dela osebnosti (kar
poklic na svoj način je) potrebuje tudi projektanta, ki usmerja oblikovanje projekta.
Stališča je težko spreminjati, zato je naloga dobrega projektanta, da omogoča
oblikovanje predvsem ustreznih stališč. Ne pozabimo: specialni pedagog lahko za
otroka s posebnimi potrebami največ naredi takrat, ko njegovemu vzgojitelju pomaga
do razumevanja in sprejemanja otroka, kar je osnova za otrokovo optimalno
vključenost v socialno sredino oddelka.

62

5 VIRI IN LITERATURA
Bahovec, E. D., Bregar, K. G., Čas, M., Domicelj, M., Saje-Hribar, N., Japelj, B. …
Vrščaj, D. (1999). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.
Čačinovič Vogrinčič, G., Bregar Golobič, K., Bečaj, J., Pečjak, S., Resman, M., Bezić,
T. … Šmuk, B. (2008). Programske smernice. Svetovalna služba v vrtcu.
Ljubljana, Zavod RS za šolstvo.
Čas, M., Kastelic, L. in Šter, M. (2003). Navodila h Kurikulu za vrtce v programih
s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Pridobljeno s strani
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/kurikul
um_navodila.pdf.
Drasgow, E., Yell, M. L. in Robinson, T. R. (2001). Developing legally correct and
educationally appropriate IEPs. Remedial and Special Education, 22 (6), 359–373.
Erženičnik-Pačnik, M. (1997). Integracija v vrtcu – kako?. V K. Destovnik (ur.),
Uresničevanje integracije v praksi (178–181). Ljubljana: CenterKontura d.o.o.
Globačnik, B. (2012). Zgodnja obravnava. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za
šolstvo.
Goepel, J. (2009). Constructing the Individual Education Plan: confusion or
collaboration?. Support for Learning, 24 (3), 126–132.
Gruden, S. (1997). Sodelovanje mobilne specialne pedagoginje z vzgojiteljicami. V K.
Destovnik (ur.), Uresničevanje integracije v praksi (184–186). Ljubljana:
CenterKontura d.o.o.
Hleb, T. (2006). Integracija predšolskih otrok s posebnimi potrebami. V B. Založnik
(ur.), Otroci s posebnimi potrebami: integracija in inkluzija (str. 115–118). Nova
Gorica: EDUCA.
Javrh, P. (2007). Fazni model razvoja kariere slovenskih učiteljev. Sodobna
pedagogika, 58 (5), 68–86.
Jazbec, M. (2003). Osebnost vzgojiteljice in integracija otrok s posebnimi potrebami v
vrtec. Diplomsko delo. Ljubljana, Filozofska fakulteta.
Jurišić, B. D. (2008). Starši so enakovredni partnerji pri oblikovanju
individualiziranega programa: otroci naj bodo dobri v šoli in odlični v življenju! V M.
Rovšek (ur.), Otroci s posebnimi potrebami. Izobraževanje in vzgoja otrok z
motnjami v duševnem razvoju (33–58). Nova Gorica: EDUCA.
Kastelic, L. (1990). Vzgojitelj pri integrirani obliki vzgoje predšolskih otrok z motnjami
v razvoju. Diplomsko delo. Ljubljana, Filozofska fakulteta.
Kastelic, L. (1997). Uveljavljanje integracije za predšolsko obdobje. V K. Destovnik
(ur.), Uresničevanje integracije v praksi (17–29). Ljubljana: CenterKontura d.o.o.
Kaye, N. L. in Aserlind, R (1979). The IEP: The ultimate Process. Journal of Special
Education, 33 (4), 195–204.
Kjuder, A. (2010). Sodelovanje strokovnih skupin za delo z otroki s posebnimi
potrebami v vrtcih. Diplomsko delo. Ljubljana, Pedagoška fakulteta.
Kobal Grum, D. in Kobal, B. (2009). Poti do inkluzije. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
63

Končar, M. (2003). Individualizirani program. Defektologica Slovenica, 11 (3), 7–23.
Končar, M. in Antič, S. (2006). Starši in oblikovanje individualiziranega programa.
Defektologica Slovenica, 14 (3), 7–17.
Končar, M. in Pretnar, M. (2005). Učiteljeva usposobljenost za oblikovanje
individualiziranega programa. Defektologica Slovenica, 13 (3), 32–42.
Končar, M. in Žolgar, I. (2010). Team approach for the development od the
individualized education programme. V J. Kovačević, V. Vučinić (ur.), Smetnje, i
poremećaji: Fenomenologija, prevencija i tretman, deo I (str. 121–132). Beograd:
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.
Kroflič, R. (2005). Vzgojiteljica - izhodišče prikritega kurikuluma v vrtcu. V B.
Vrbovšek, I. Leskovar, T. Prešern, J. Smerdelj idr.: Prikriti kurikulum v kurikulu rutina ali izziv v vrtcu (str. 12–18). Ljubljana: Supra. Pridobljeno s strani
http://www2.arnes.si/~rkrofl1/Teksti/vzgojiteljica-prikriti-kurik-supra.pdf.
Kuntner, M. (2015). Vključenost otroka s posebnimi potrebami v proces šolanja z
vidika uresničevanja inkluzivnih vrednot in zagotavljanja največje koristi za otroka
(Diplomsko delo,
Pedagoška fakulteta UP). Pridobljeno s strani
https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/MAGISTRSKA_DELA/Kuntner_Monika_2015.
pdf.
Lee-Tarver, A. (2006). Are Individualized Education Plans a Good Thing? A Survey
of Teacher's Perceptions of the Utility of IEPs in Regular Education Settings.
Journal of Instructional Psychology, 33 (4), 263–272.
Logar, D. (2010). Integracija otrok s posebnimi potrebami v prvo starostno obdobje v
vrtcu. V M. Željeznov Seničar, E. Šelih (ur.), Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu
(str. 37–45). Ljubljana: MiB.
Marn, S. (2012). Upoštevanje prilagoditev za otroke s posebnimi potrebami v 1.
triletju osnovne šole (Diplomsko delo, Pedagoška fakulteta UL). Pridobljeno s
strani http://pefprints.pef.uni-lj.si/946/.
Mitchell, D., Morton, M. in Hornby, G. (2010). Review of the Literature on Individual
Education Plans: Report to the New Zealand Ministry of Education. Christchurch:
College of Education, University of Canterbury.
Mivšek, N. (2013). Mnenja strokovnih delavk Vrtca Vrhnika o integraciji otrok s
posebnimi potrebami. Diplomsko delo. Ljubljana, Filozofska fakulteta.
Nastran Ule, M. (1992). Socialna psihologija. Ljubljana, Znanstveno in publicistično
središče d. o. o.
Nojič, B. (2006). Individualiziran program – skupaj znamo in zmoremo!. V B. Založnik
(ur.), Otroci s posebnimi potrebami: integracija in inkluzija (str. 73–80). Nova
Gorica: EDUCA
Nugent, M. (2005). A Rough Guide to Individual Educational Planning. Pridobljeno s
strani https://european-agency.org/sites/default/files/A_rough_guide_to_IEPS.pdf.
Opara, B. (2005). Otroci s posebnimi potrebami v vrtcih in šolah: vloga in naloga
vrtcev in šol pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami. Ljubljana:
Centerkontura.

64

OZN (1989). Konvencija o otrokovih pravicah. Pridobljeno s strani http://www.varuhrs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovihpravic/organizacija-zdruzenih-narodov/konvencija-o-otrokovih-pravicah-ozn/.
Pavlič Rebec, V. (2012). Individualizirano programiranje za učence s posebnimi
potrebami na rednih osnovnih šolah (Diplomsko delo, Pedagoška fakulteta UL).
Pridobljeno s strani http://pefprints.pef.uni-lj.si/1156/.
Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči (2013). Uradni list Republike Slovenije,
št. 88/2013. Pridobljeno s strani http://www.uradni-list.si/1/content?id=114835.
Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v
programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s
posebnimi potrebami (2012). Uradni list Republike Slovenije, št. 92/12 in 98/12.
Pridobljeno s strani http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11474.
Pretti-Frontczak, K. in D. Bricker (2000). Enhancing the quality of individualized
education plan (IEP) goals and objectives. Journal of Early Intervention, 23 (2),
92–105.
Pulec Lah, S. (2005). Individualizirani program – kratek vodnik za starše. Bilten
društva Bravo, 1 (2), 20–23.
Pulec Lah, S. (2014). Soustvarjanje individualiziranih programov za osebe s
posebnimi potrebami – izzivi in priložnosti. V M. Metljak (ur.), Posvet Partnerstvo
Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij 2014
(str. 115). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
Rajh, M. (2013). Medsebojna povezanost globalne ocene in načrtovanih ciljev v
individualiziranih programih (Diplomsko delo, Pedagoška fakulteta UL).
Pridobljeno s strani http://pefprints.pef.uni-lj.si/1465/.
Reid, N. (2011). Attitude Research in Science Education. V I. M. Saleh, M. S. Khine,
Attitude Research in Science - Education Classic and Contemporary
Measurements (str. 3–44). Charlotte, North Carolina: Information Age Publishing.
Resman, M. (2001). Dileme uresničevanja šolske integracije in inkluzije. Sodobna
pedagogika 52 (5), 72–90.
Resman, M. (2002). Integracija/inkluzija med zamislijo in uresničevanjem. V M.
Resman, (ur.), Integracija, inkluzija v vrtcu, osnovni in srednji šoli: strokovni
posvet, Kongresni center HIT Hotela Perla, Nova Gorica, 24.–26. oktober 2002.
Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije.
Rus, V. S. (1997). Socialna in societalna psihologija (z obrisi sociopsihologije).
Ljubljana: Filozofska fakulteta
Samec, B. (2010). Svetovalni delavec in njegova vloga pri integraciji/inkluziji otrok s
posebnimi
potrebami.
Pridobljeno
s
strani
http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-26-8/021-034.pdf.
Sanches-Ferreira, M., Lopes-dos-Santos, P., Alves, S., Santos, M. in Silveira-Maia,
M. (2013). How individualised are the Individualised Education Programmes
(IEPs): an analysis of the contents and quality of the IEPs goals. European Journal
of Special Needs Education, 28 (4), 507–520.
Skalar, V. (2002). Kako vrtec in šolo približati otrokom s posebnimi potrebami? V M.
Resman, (ur.), Integracija, inkluzija v vrtcu, osnovni in srednji šoli: strokovni
65

posvet, Kongresni center HIT Hotela Perla, Nova Gorica, 24.–26. oktober 2002.
Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije.
Statistični
urad
Republike
Slovenije
(2015).
Pridobljeno
s
strani
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/09_izobrazevanje/03_predsol_vzgo
ja/01_09525_otroci_vrtci/01_09525_otroci_vrtci.asp.
Stritih, B. (2010). Razvijanje inkluzivnega modela vključevanja otrok s posebnimi
potrebami v redne – večinske oddelke vrtca s prilagojenim izvajanjem programa in
dodatno strokovno pomočjo. V M. Željeznov Seničar, E. Šelih (ur.), Otroci s
posebnimi potrebami v vrtcu (str. 46–56). Ljubljana: MiB.
Šlebinger, D. (2013). Usposobljenost vzgojitelja za delo z otroki s posebnimi
potrebami (Diplomsko delo, Pedagoška fakulteta UP). Pridobljeno s strani
https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Slebinger_Doroteja_
2013.pdf.
Valenčič Zuljan, M. in Blanuša Trošelj, D. (2014). Profesionalni razvoj vzgojiteljev z
vidika vzgojiteljevih pojmovanj. Andragoška spoznanja, 20 (1), 43–60.
Yell, M., Katsiyannis, A., Ennis, R. P. in Losinski, M. (2013). Avoiding Procedural
Errors in Individual Education Program Development. Teaching Exceptional
Children, 46 (1), 56–64.
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - ZUOPP-1 (2011). Uradni list
Republike Slovenije št. 58/2011. Pridobljeno s strani http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlurid=20112714.
Zakon o vrtcih (2005). Uradni list Republike Slovenije št. 100/2005. Pridobljeno s
strani http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20054349.
Žnidarko, B. (2011). Individualiziran program – zakonska zahteva ali pomoč učiteljem
za uspešno in kvalitetno poučevanje otrok z motnjami avtističnega spektra?
(Diplomsko
delo,
Pedagoška
fakulteta
UL).
Pridobljeno
s
strani
http://pefprints.pef.uni-lj.si/573/.

66

6 PRILOGE
Priloga 1: Vprašalnik o pojmovanjih, prepričanjih in ravnanjih vzgojiteljev do
individualiziranega programa
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