
 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA, POSEBNE  

 RAZVOJNE IN UČNE TEŽAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽANETA JAGERIČ 

 

USPOSABLJANJE UČITELJEV RAZREDNEGA POUKA ZA 

POUČEVANJE UČENCEV Z DISLEKSIJO 

 

Primary school teacher training for teaching pupils with dyslexia  
 

 

MAGISTRSKO DELO 

 

 

 

 

Mentorica: dr. MARIJA KAVKLER, izr. prof. 

Somentorica: dr. MILENA KOŠAK BABUDER, asist. 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2016 

http://www.pef.uni-lj.si/inde


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAHVALA 

 

Največja zahvala gre moji mentorici izr. prof. dr. Mariji Kavkler. Iskreno sem vam hvaležna 

za vso pomoč, podporo, potrpežljivost, požrtvovalnost, dragocene nasvete ter veliko časa, ki 

ste mi ga posvetili. Brez vas bi bilo vse precej težje ... 

 

Zelo hvaležna sem tudi asist. dr. Mileni Košak Babuder za pomoč in strokovne nasvete. 

 

Hvala ravnatelju in pomočnici ravnatelja šole, v kateri smo izvedli našo raziskavo, in vsem 

zaposlenim, ki so kakorkoli pripomogli, da je bilo naše usposabljanje uspešno. 

 

Hvala tudi vsem učiteljem, ki so se pridno udeleževali naših usposabljanj in brez katerih 

raziskave ne bi bilo mogoče izvesti. 

 

Hvala še vam, dragi domači, predvsem vama, Julijan in Simon, ki ste mi stali ob strani in 

potrpežljivo čakali, da si ob vsem delu vzamem trenutek za vas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POVZETEK  

 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo ugotavljali, kako raznolik je slovenski 

osnovnošolski prostor danes, tako z vidika učencev kakor tudi učiteljev, ki se počutijo bolj ali 

manj kompetentni za poučevanje te raznolike skupine učencev. Predstavili smo koncept 

inkluzije in pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za uresničevanje inkluzije v šolah, ter navedli 

potrebne spremembe v slovenskem osnovnošolskem prostoru glede na trenutno stanje. 

Ugotovili namreč smo, da eden izmed pogojev uresničevanja inkluzije ni izpolnjen, in sicer 

usposobljenost učiteljev za poučevanje raznolike skupine učencev. Učitelji in drugi 

strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja namreč poudarjajo, da učitelji potrebujejo več 

znanja o poučevanju učencev z učnimi težavami in da potrebujejo dodatna izobraževanja. 

Preverili smo, katere oblike profesionalnih usposabljanj imajo naši učitelji na voljo, nato pa še 

predstavili pomanjkljivosti obstoječega sistema ter smernice za pripravo in izvedbo 

učinkovitih profesionalnih usposabljanj za slovenske učitelje v prihodnje. Zanimalo nas je 

tudi, kako se nadaljnjega profesionalnega razvoja lotevajo zunaj slovenskih meja, zato smo 

predstavili še oblike in modele učinkovitih profesionalnih usposabljanj iz tujine. Na koncu 

teoretičnega dela smo definirali še učence z disleksijo in jih s slovenskega vzgojno-

izobraževalnega vidika umestili glede na izrazitost njihovih težav. Predstavili smo tudi 

podporo in pomoč, ki sta predvideni za to skupino učencev v Sloveniji, ter pomen učitelja in 

njegove usposobljenosti za šolsko uspešnost učencev z disleksijo. 

V raziskovalnem delu smo predstavili rezultate naše raziskave, znotraj katere smo načrtovali, 

izvedli in sprotno evalvirali petdelno usposabljanje za učitelje razrednega pouka z naslovom 

Disleksija – prilagoditve in strategije dela, v katero je bilo vključenih 25 učiteljic razrednega 

pouka iz petih pomurskih osnovnih šol. Namen je bil ugotoviti učinkovitost našega 

profesionalnega usposabljanja glede na napredek učiteljic, izkazan po koncu srečanj, preveriti 

učinkovitost prilagoditev in strategij dela, ki so bile predmet naših usposabljanj, v praksi, ter 

uporabnost gradiva, ki so ga učiteljice dobile pred vsakim srečanjem. Ob upoštevanju 

slovenskih in tujih priporočil ter na osnovi ugotovitev našega profesionalnega usposabljanja 

smo nato še predstavili smernice za učinkovitejše načrtovanje in izvajanje profesionalnih 

usposabljanj učiteljev v prihodnje, namenjene njihovim izvajalcem. 

 

Ključne besede: inkluzija, učenci z disleksijo, profesionalno usposabljanje učiteljev, oblike 

profesionalnega usposabljanja učiteljev, učitelji razrednega pouka. 



 

 

ABSTRACT 

 

In the theoretical part of the thesis, we established how diverse Slovenian primary schools 

today are. We did this from the point of view of the pupils as well as the teachers who feel 

more or less competent for teaching these diverse groups of pupils. We presented the concept 

of inclusion and the conditions that must be met in order to achieve inclusion in schools. We 

also presented the necessary changes in Slovenian primary schools according to the current 

situation. We actually found that one of the conditions for achieving inclusion in schools is 

not met, namely the qualification of teachers for teaching diverse groups of pupils. Teachers 

and other professionals in the field of education namely point out that teachers need more 

knowledge about teaching pupils with learning difficulties and that they need additional 

training. We checked what forms of professional training our teachers have available and then 

presented the shortcomings of the existing system and the guidelines for the preparation and 

implementation of effective professional training for Slovenian teachers in the future. We 

were also interested in finding out how further professional development is addressed outside 

the Slovenian border. We therefore presented the forms and models of effective professional 

trainings from abroad. At the end of the theoretical part, we also defined pupils with dyslexia 

and placed them according to the severity of their problems from the Slovenian educational 

point of view. We also presented support and assistance, which is foreseen for this group of 

pupils in Slovenia and the importance of the teacher and his qualification for school 

performance of pupils with dyslexia. 

In the research part we presented the results of our research within which we planned, 

implemented and regularly evaluated the five-part training for teachers of elementary 

education (1st to 6th class)  titled Dyslexia – adaptations and work strategies, which involved 

25 teachers of elementary education from five elementary schools of Pomurje. The intention 

of the research was to determine the effectiveness of our professional training based on the 

progress of the teachers displayed after the end of the meetings, to check the effectiveness of 

adaptations and work strategies, which were the subject of our training, in practice and the 

usefulness of the materials which the teachers got prior to each meeting. Taking into account 

Slovenian and foreign recommendations, as well as based on the findings of our professional 

training, we then also presented guidelines for more effective planning and implementation of 

professional training of teachers in the future, intended for the providers. 

 



 

 

Keywords: inclusion, pupils with dyslexia, professional training of teachers, forms of 

professional training of teachers, teachers of primary education (1st to 6th class). 
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1 UVOD 
 

Vpeljava koncepta inkluzije v vzgojo in izobraževanje je tako pri nas kot po svetu v šolah 

povzročila velike spremembe. Ena izmed njenih najbolj vidnih je tudi večje prepoznavanje 

raznolikosti populacije učencev v razredih, kamor so vključeni tudi učenci s posebnimi 

potrebami. Uresničevanje koncepta inkluzije v šolah je seveda nujno ter v skladu s številnimi 

tujimi in slovenskimi dokumenti s področja zagotavljanja pravic vseh učencev do ustrezne 

izobrazbe in razvoja njihovih potencialov, ugotavlja pa se, da na uresničevanje inkluzije v 

polnem obsegu veliko držav, med drugim tudi Slovenija, ni ustrezno pripravljenih. Eden 

izmed ključnih pogojev za uspešno uresničevanje koncepta vključevanja učencev s posebnimi 

potrebami v večinske šole so ustrezno usposobljeni učitelji, ki imajo znanja in kompetence za 

poučevanje v inkluzivnih razredih, vendar pa tako po svetu kot pri nas ta pogoj pogosto ni 

izpolnjen. Jenkins in Yoshimura (2010), Schlauch (2003 v Lee, 2013),  Blanton, Florian in 

Pugach (2011), M. Kavkler (2010), S. Pulec Lah (2009) in številni drugi namreč ugotavljajo, 

da imajo učitelji premalo znanj s področja poučevanja raznolike populacije učencev in da se 

za delo z njimi ne čutijo dovolj kompetentni. Da bi lahko v celoti uresničevali koncept 

inkluzije v slovenskih in tujih šolah, je treba učitelje usposobiti. Pridobitev ustreznih znanj je 

mogoča znotraj številnih oblik profesionalnega usposabljanja, ki jih ponujajo različne državne 

in druge ustanove, strokovni centri, društva itd. Profesionalna usposabljanja, ki jih le-ti 

ponujajo in izvajajo, pa imajo tudi nekatere šibke točke, ki bi jih bilo treba v prihodnosti 

odpraviti, da bi se učitelji z večjim veseljem in bolj učinkovito nadalje izobraževali in 

usposabljali. Tuji in slovenski strokovnjaki so že izoblikovali nekatere smernice in oblike 

učinkovitega profesionalnega usposabljanja učiteljev, ki bi jih bilo treba v praksi preveriti in, 

če se izkažejo kot ustrezne, v procesih oblikovanja in izvajanja usposabljanj tudi dosledno 

upoštevati.  

  Med učenci, ki so v Sloveniji znotraj skupine učencev s posebnimi potrebami v največjem 

številu vključeni v večinske osnovne šole, so tisti z učnimi težavami, med katerimi je veliko 

število učencev z disleksijo. Slednji imajo težave predvsem na področjih branja in pisanja, kar 

pa vpliva na uspešnost pri vseh predmetnih področjih. Da bi v celoti izkoristili svoje 

potenciale in dosegli optimalne učne rezultate, potrebujejo usposobljenega učitelja, ki jim bo 

znotraj procesa poučevanja nudil ustrezni podporo in pomoč. V Sloveniji smo razvili in 

sprejeli petstopenjski model odziva na obravnavo, ki za učence z učnimi težavami, med njimi 

tudi tiste z disleksijo, predvideva pomoč in podporo različnih strokovnjakov. Pomoč učitelja v 

razredu je pomembna na vseh stopnjah, najpomembnejša pa je na prvi, saj to pomeni, da za 
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učenca z disleksijo, če je pomoč dovolj učinkovita in učenec ustrezno napreduje, pomoč na 

naslednjih stopnjah ne bo potrebna, kar je spodbudno tako za učenca in njegove starše kakor 

tudi za sam sistem vzgoje in izobraževanja. 

  Za dosledno in uspešno uresničevanje koncepta inkluzije v slovenskih šolah moramo torej 

usposobiti učitelje za delo z raznoliko skupino učencev. Snovalci in izvajalci oblik 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev morajo, da bi slednjim omogočili 

pridobitev ustreznih znanj in kompetenc, upoštevati sodobne slovenske in tuje smernice za 

pripravo profesionalnih usposabljanj, ki temeljijo na primerih dobre prakse. Le tako bomo 

lahko zagotovili ter uresničevali potrebe in pravice vseh otrok, ne glede na njihovo različnost. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 SLOVENSKI OSNOVNOŠOLSKI PROSTOR DANES 

 

V pričujočem poglavju bomo predstavili, kakšno je stanje v slovenskih osnovnih šolah z 

vidika strukture populacije učencev in strukture populacije učiteljev v luči kompetentnosti za 

poučevanje učencev s posebnimi potrebami. Predstavili bomo ključni dejavnik – koncept 

inkluzije, ki botruje tej situaciji, opisali njegove teoretične podlage, nato pa še preverili, kateri 

pogoji oziroma dejavniki morajo biti izpolnjeni za uresničevanje inkluzije v slovenskih 

osnovnih šolah. Nadalje bomo ugotavljali, katere potrebne spremembe potrebuje slovenski 

osnovnošolski prostor glede na trenutno stanje. 

 

2.1.1 Struktura populacije učencev v osnovni šoli 

 

S. Pulec Lah (2002, str. 193) pravi, da se med učenci v slovenskih osnovnih šolah danes 

pojavljajo precejšnje »razlike tako v motiviranosti, sociokulturnih izkušnjah, vedenjskih 

lastnostih, emocionalni zrelosti in kognitivnih potencialih«. M. Kavkler (2010, str. 1) pa 

ugotavlja, da »v šole še nikoli ni bila vključena tako raznolika populacija učencev, kot je 

danes«.  

  Tej raznolikosti botruje tudi dejstvo, da je Slovenija na podlagi sprejetja Zakona o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000, 2011) začela uresničevati koncept 

vključevanja učencev s posebnimi potrebami v redne programe osnovne šole z zagotavljanjem 

dodatne strokovne in učne pomoči in s prilagoditvami pri izvajanju programa, ki temelji na 

konceptu inkluzivnega izobraževanja, le-ta pa izhaja iz pravice vseh učencev, da optimalno 

razvijejo svoje potenciale, in iz pravice po nediskriminaciji.  

  O vplivu vključevanja učencev s posebnimi potrebami v večinske osnovne šole na 

raznolikost osnovnošolske populacije lahko sklepamo iz Resmanove (2003) definicije otrok s 

posebnimi potrebami, ki poudarja razlike med učenci s posebnimi potrebami in tistimi brez 

posebnih potreb. Pravi, da so »posebni« vsi tisti otroci oziroma skupine otrok, ki se 

razlikujejo od dominantnih (večinskih) skupin po socialno-kulturnih, telesnih in osebnostnih 

(intelektualnih, čustvenih) značilnostih. 
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Kako raznolika je populacija učencev v večinskih osnovnih šolah zadnja leta, nam povedo 

zadnji objavljeni podatki Statističnega urada Republike Slovenije (2014) − leta 2014 je bilo v 

Sloveniji v celotni osnovnošolski populaciji evidentiranih 8,4 odstotka (13.898) učencev s 

posebnimi potrebami, od tega jih je bilo v redno osnovno šolo vključenih kar tri četrtine. 

 

2.1.2 Koncept inkluzije kot temeljni vzrok za večje prepoznavanje raznolikosti v 

slovenskih rednih osnovnih šolah 

 

Večjemu prepoznavanju raznolikosti populacije učencev v rednih osnovnih šolah v Sloveniji 

je v veliki meri botrovalo sprejetje Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000, 

2011), ki temelji na ideji inkluzije in ki je utemeljil nov koncept vzgoje in izobraževanja. 

Učencem s posebnimi potrebami je namreč omogočil več možnosti vključevanja v redno 

osnovno šolo.  

 

Usmerjanje učencev s posebnimi potrebami v redne osnovne šole tako predstavlja nov 

koncept na področju razumevanja drugačnih, saj učenci s posebnimi potrebami niso več 

predmet specializiranih strokovnjakov in posebnih ustanov, ampak celotnega vzgojno-

izobraževalnega sistema. Razlika med načeli prejšnje zakonodaje (Zakon o izobraževanju in 

usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju – Ur. l. RS, 

št. 19/76, 3/80) in načeli Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) je velika. 

Slednji utemeljuje pravico posameznika, da le-ta glede na svoje primanjkljaje dobi ustrezno 

pomoč in prilagoditve. Šola se mora z uresničevanjem individualiziranih programov 

prilagajati učencu in ne učenec splošnemu šolskemu programu, kot je bila praksa pred 

sprejetjem tega zakona (Nova šolska koncepcija – integracija/inkluzija otrok s posebnimi 

potrebami – predstavitev Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, b. d.). 

 

O tem, kaj pravzaprav je inkluzija in kaj omogoča, ni enotnega mnenja, v svetu in pri nas 

namreč obstajajo različne definicije inkluzije. Nekatere poglede nanjo predstavljamo v 

nadaljevanju. 

 

Ainscow idr. (2006) pravijo, da je inkluzija kompleksen pojav in da je ni mogoče opisati z 

eno samo definicijo. Opredeljujejo jo kot pristop k izobraževanju, kjer se podpirajo vrednote, 

ki omogočajo vključevanje vseh učencev ter preseganje ovir vseh oblik marginalizacije, 
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izključevanja in nižjih dosežkov. Pravijo, da inkluzija v širšem smislu pomeni boj proti 

izključevanju in da gre za nikoli končan proces.  

 

Inkluzija omogoča vsakemu posamezniku, da sodeluje, kolikor zmore, ker doseganje 

povprečnih dosežkov ni temeljni pogoj za vključitev v šolsko in širše socialno okolje. Razlike 

posameznikov so temelj za socialno povezovanje in ne neki povprečni dosežki (Šućur, 1999, 

v Kavkler idr., 2008 a).  

 

Corbett (1999, v Kavkler, 2008 a) poudarja, da inkluzija omogoča oblikovanje inkluzivne 

kulture, v kateri se podpirajo različne potrebe in sprejemajo posebnosti, ki jih oblikujejo spol, 

narodnost, jezikovna pripadnost, različni družbeni statusi, stopnje izobrazbe in tudi 

posamezne pomanjkljivosti, težave, motnje, bolezni. Inkluzijo opredeli z metaforo Vstopi, ker 

spoštujemo razlike in ker si lahko tak, kot si. 

 

Resman (2003) pravi, da gre za kulturo življenja v določeni skupnosti (šoli, razredu), kjer je 

vsak dobrodošel in kjer se podpirajo različne potrebe. Pri njej ne gre, pravi, le za prilagajanje 

učno-vzgojnemu okolju, ampak tudi za oblikovanje kulture, v kateri se podpirajo različne 

potrebe, saj pomeni živeti drug z drugim, ne pa samo obstajati drug ob drugem. 

 

Mitchell (2015) pa navaja, da je inkluzivno izobraževanje večdimenzionalni koncept. Po 

njegovem mnenju model inkluzivnega izobraževanja poleg vključevanja otrok s posebnimi 

potrebami v večinske šole obsega tudi naslednje dimenzije: vizijo, kurikulum, ocenjevanje, 

poučevanje, sprejetje, dostop, podporo, vire in vodenje. V nadaljevanju jih razloži. 

 

Vizija 

 

Inkluzivno izobraževanje je odvisno od pedagoških strokovnjakov na vseh ravneh 

izobraževalnega sistema; ministrstva za šolstvo, ravnateljev, učiteljev itd. Izobraževalni 

sistemi in šole morajo izoblikovati vizijo, kulturo, v kateri sta pomembni vrednoti spoštovanje 

različnosti in zagotavljanje priložnosti za učenje vsem učencem.  
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Kurikulum 

 

Ta dimenzija inkluzivnega izobraževanja predvideva prilagajanje kurikula v smislu 

prilagajanja procesa poučevanja tako, da se vsem učencem zagotovijo dostop do informacij in 

možnosti za izkazovanje znanja glede na njihove potrebe.  

 

Ocenjevanje 

 

Ocenjevanje učencev mora biti prilagojeno glede na njihove posebne potrebe in mora 

upoštevati sposobnosti posameznih učencev. Učitelj mora tako na primer slepemu učencu 

omogočiti izkazovanje znanja ustno ali mu pisno nalogo pripraviti v Braillovi pisavi. 

 

Poučevanje 

 

Učitelji morajo proces poučevanja prilagoditi potrebam posameznih učencev. Pri tem morajo 

uporabljati takšne oblike, metode, strategije dela, s pomočjo katerih bodo učencem omogočili 

doseganje najboljših možnih rezultatov. 

 

Sprejemanje 

 

Ta dimenzija predvideva priznavanje pravice učencev s posebnimi potrebami do vključevanja 

v redne šole ter sprejemanje teh učencev tako v socialnem kot emocionalnem smislu, in sicer 

s strani vseh v izobraževalnem sistemu: ministrstva, ravnatelja, učitelja, sošolcev učencev s 

posebnimi potrebami … 

 

Dostop 

 

Gre za odstranitev fizičnih ovir in zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za učence s 

posebnimi potrebami, na primer prilagojena stranišča, dovolj široka vrata za nemoten prehod 

učenca na invalidskem vozičku, ustrezni akustika in osvetlitev v razredu … 

 

 

 

 



7 

 

Podpora 

 

Predvideva tim strokovnjakov, ki podpirajo ter dopolnjujejo učitelja in njegovo delo s 

posameznim učencem s posebnimi potrebami. To so na primer socialni delavec, fizioterapevt, 

logoped itd. Sestava tima je odvisna od potreb posameznega učenca. 

 

Viri 

 

Za potrebe inkluzivnega izobraževanja morajo biti zagotovljeni tudi finančni viri.  

 

Vodenje 

 

Vsi vključeni v izobraževalni sistem (ministrstvo, ravnatelji, učitelji in drugi strokovni 

pedagoški delavci) se morajo zavezati k izvajanju inkluzivne vzgoje in izobraževanja, ki 

vključuje sprejemanje raznolikosti ter postavljanje visokih, a realnih standardov oziroma 

ciljev znotraj inkluzivnega izobraževanja. 

 

T. Pretnar (2012) pravi, da je zagotavljanje enakih možnosti v izobraževanju tesno povezano z 

globalnimi prizadevanji demokratičnih družb za vključevanje (inkluzijo) posameznikov v 

družbo. Gre za to, da je treba vsakomur omogočiti dostop do ustrezne izobrazbe, razvoja 

lastnih potencialov ter participacije pri družbenih virih in odločitvah, kar se odraža v 

sintagmah »družba za vse« in »izobraževanje za vse«. 

 

Koncept inkluzije temelji na številnih slovenskih in mednarodnih dokumentih, ki izhajajo iz 

otrokovih pravic, med katerimi je tudi pravica do izobraževanja, osnovana na načelih 

nediskriminacije in enakih možnosti (prav tam). Nekateri izmed njih za zagotavljanje te 

pravice poudarjajo tudi pomen učitelja in njegove usposobljenosti. V nadaljevanju 

predstavljamo tiste najpomembnejše. 

 

-  Konvencija o otrokovih pravicah (1989) je prvi pravno zavezujoč mednarodni dokument 

s področja otrokovih pravic in vključuje celoten razpon človekovih pravic. Temelji na načelu 

nediskriminacije, otrokovem najboljšem interesu, pravici do življenja, preživetja in razvoja ter 

na načelu upoštevanja otrokovega stališča. Vključuje pravice, ki bi jih morali biti deležni vsi 

otroci, in postavlja osnovne standarde za otrokov razvoj (Pretnar, 2012). 
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- Resolucija Sveta Evrope in ministrov za šolstvo o integraciji oseb s posebnimi 

potrebami (1990) nalaga državam, da povečajo napore za izvedbo integracije ter pri tem  

upoštevajo vsakega posameznika in njegove možnosti, kar naj postane del ogrodja šolske  

politike (Opara, 2005). V dokumentu je v 4. sklepu zapisano, da je treba znanje in učne 

metode, razvite v programih posebnega izobraževanja, prenesti in prakticirati tudi v 

programih  rednega izobraževanja v korist otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki se 

tam izobražujejo, kar posredno nakazuje tudi na potrebo po ustrezni usposobljenosti učiteljev, 

ki tam poučujejo (Resolucija Sveta Evrope in ministrov za šolstvo o integraciji oseb s 

posebnimi potrebami, 1990). 

 

-  Unescova Svetovna deklaracija o izobraževanju za vse (1990) poudarja neodtujljivo 

otrokovo pravico do polnega obsega osnovnega izobraževanja, uresničevanje na učenca 

osredotočene pedagogike, kjer se individualne razlike sprejemajo kot izziv, in ne kot problem, 

izboljšanje kvalitete osnovnega izobraževanja in poučevanja učiteljev, prepoznavanje široke 

raznolikosti potreb in vzorcev pri razvoju otrokovih individualnih potreb ter uresničevanje 

integriranega, medkulturnega in holističnega pristopa.  

 

- Salamanška izjava (1994) je pomembnejši dokument na področju zakonodaje in 

organizacije šolstva, ki sta jo leta 1994 izdala UNESCO in špansko ministrstvo za šolstvo in 

šport. Sprejeta je bila v okviru Svetovne konference o vzgoji in izobraževanju otrok s 

posebnimi potrebami, na kateri je sodelovalo 92 vlad in 25 mednarodnih organizacij, tudi iz 

Slovenije. Na konferenci so razvijali zahtevo po omogočanju izobraževanja za vse in priznali 

nujnost zagotavljanja izobraževanja otrok, mladine in odraslih s posebnimi izobraževalnimi 

potrebami znotraj večinskega vzgojno-izobraževalnega sistema. Dokument predstavlja 

pomemben prispevek pri doseganju cilja »izobraževanje za vse« in pri oblikovanju institucij, 

ki bi bile vzgojno in izobraževalno bolj učinkovite (Pretnar, 2012). 

 

Dokument pa poudarja še pomen ustrezno usposobljenih učiteljev za delo z raznolikimi 

skupinami učencev in navaja, da je največji izziv ta, kako vsem učiteljem zagotoviti ustrezna 

usposabljanja glede na težke in različne pogoje ter okoliščine, v katerih pogosto delajo 

(Salamanška izjava, 1994). Dokument tudi poziva vlade posameznih držav, naj v okviru 

sistemskih sprememb zagotovijo, da bodo na področju izobraževanja učiteljev dajali večji 

poudarek »preskrbi posebnih potreb v izobraževanju in inkluzivnih šol.« (Lesar, 2007, str. 

121). 
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- Standardna pravila o izenačevanju možnosti oseb s posebnimi potrebami (1993) 

vsebujejo določitve, da so državne avtoritete za področje izobraževanja odgovorne za 

izobraževanje oseb s posebnimi potrebami v integriranem okolju. Izobraževanje oseb s 

posebnimi potrebami mora biti integralni del nacionalnega izobraževalnega načrtovanja, 

razvijanja kurikula in šolske organizacije (Cotič, 2005, v Pretnar, 2012). Dokument v 6. 

pravilu, imenovanem Vzgoja in izobraževanje, navaja, da morajo države podpisnice, da bi 

zagotovile pogoje izobraževanja invalidov v rednih osnovnih šolah, ob jasno opredeljeni 

politiki, ki bo sprejeta na nivoju šole in v širši skupnosti, ter ob upoštevanju fleksibilnih učnih 

načrtov, njihovega dopolnjevanja in prilagajanja zagotavljati kakovostne materiale ter stalno 

usposabljanje učiteljev in asistentov (Standardna pravila o izenačevanju možnosti oseb s 

posebnimi potrebami, 1993).   

 

- Konvencija o pravicah invalidov (v Sloveniji ratificirana leta 2008) 

Tudi ta dokument daje velik poudarek ustrezni usposobljenosti izobraževalcev učencev s 

posebnimi potrebami. 

  Države pogodbenice so se s podpisom namreč zavezale, da bodo sprejele ukrepe za 

usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev na vseh ravneh izobraževanja, da bodo 

le-ti lahko v praksi uresničevali pravice oseb s posebnimi potrebami (Konvencija o pravicah 

invalidov, 2008).  

 

- Na 48. zasedanju Unescove mednarodne konference o izobraževanju na temo 

Inkluzivno izobraževanje – pot v prihodnost leta 2008, ki so se ga udeležili ministri za 

izobraževanje, vodje delegacij in delegati iz 153 držav članic skupaj s predstavniki 20 

medvladnih organizacij, 25 NVO, fundacij in drugih ustanov civilne družbe, so prisotni 

izoblikovali nekaj priporočil za države članice. Med drugim so poudarili, da je inkluzivno 

izobraževanje dolgotrajen proces, katerega cilj je ponuditi kakovostno izobraževanje za vse in 

pri tem spoštovati raznolikost in različne potrebe in zmožnosti, lastnosti in pričakovanja 

učencev in skupnosti v zvezi z učenjem ter odpraviti vse oblike diskriminacije. Povedali so, 

da je treba posebno pozornost nameniti tudi usposabljanju učiteljev, ki delajo v inkluzivnih 

razredih, in sicer jih je treba opremiti z ustreznimi znanji, da lahko poučujejo različne skupine 

učencev in se odzivajo na različne potrebe učenja različnih kategorij učencev s pomočjo 

metod, kot so strokovni razvoj na ravni šole (Zaključki in priporočila 48. Zasedanja 

mednarodne konference o izobraževanju, 2008).  
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Na 23. zasedanju stalne konference ministrov za izobraževanje Sveta Evrope (2010) je 

bila prav tako sprejet dokument oziroma deklaracija, v kateri je poudarjen pomen dobrega 

izobraževanja učiteljev za trajnostni razvoj demokratičnih družb. Ministri so sporočili, da 

potrebujejo učitelji za poučevanje čedalje bolj raznolike populacije vsestranske kompetence, 

kar pa jim omogoča le kakovostno izobraževanje in profesionalno usposabljanje (Kavkler, 

2010).  

 

Snovalci dokumenta Ključna načela za spodbujanje kakovosti inkluzivnega 

izobraževanja (2009), ki ga je izdala Evropska agencija za razvoj izobraževanja na področju 

posebnih potreb, navajajo, da morajo imeti učitelji, da bi lahko učinkovito poučevali v 

inkluzivnih okoljih, ustrezne vrednote in stališča, veščine in sposobnosti ter znanje in 

razumevanje. Menijo še, da je treba vse učitelje pripraviti za delo v inkluzivnem 

izobraževanju že v okviru osnovnega izobraževanja, kasneje pa morajo imeti dostop do 

nadaljnjega izobraževanja ob delu. Pridobiti morajo znanje in razviti veščine, s katerimi bodo 

izboljšali inkluzivno prakso v inkluzivnih okoljih. Usposabljanje za inkluzijo po njihovem 

mnenju pomeni diferenciacijo različnih potreb in zadovoljevanje le-teh, kar omogoča učitelju, 

da nudi pomoč pri individualnem poučevanju v razredu; sodelovanje s starši in družinami ter 

sodelovanje in timsko delo, ki omogoča učiteljem, da uspešno sodelujejo v skupinah, z 

drugimi učitelji in strokovnjaki na področju vzgoje in izobraževanja v šoli ter zunaj nje 

(Ključna načela za spodbujanje kakovosti inkluzivnega izobraževanja, 2009).  

    

- Tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) je poudarjen 

pomen nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev ter drugih strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju. Piše, da je vseživljenjsko učenje strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju eden od temeljev njihovega profesionalnega razvoja. Za opravljanje vseh 

nalog, s katerimi se srečajo na svoji profesionalni poti, namreč vsega znanja ne morejo 

pridobiti v času študija in pripravništva, ampak se morajo izpopolnjevati v celotni 

profesionalni karieri. Brez neprestane refleksije svojega dela, ob upoštevanju sprememb na 

strokovnem področju in v celotni družbi, ter brez stalnega usvajanja novega znanja se ne 

morejo prilagajati spremembam niti izpolniti visokih pričakovanj, ki jim jih predstavlja 

družba. Med predlaganimi rešitvami je med drugim tudi uvedba obveznega nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja za strokovne delavce, in sicer v obsegu 40 ur, med katerimi jih 

mora biti vsaj 24 povezanih z ožjim strokovnim področjem posameznega strokovnega 

delavca. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje mora biti ciljno naravnano, v skladu z 
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nacionalnimi potrebami, potrebami šole oz. individualnim načrtom strokovnega razvoja 

posameznika.  Avtorji menijo, da je treba strokovnim delavcem ponuditi nove programe 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja in da mora Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo 

in šport Republike Slovenije s pomočjo ravnateljev stalno analizirati potrebe strokovnih 

delavcev po dodatnem izobraževanju (Krek in Metljak, 2011). 

 

- Zakon o osnovni šoli (1996) v členih, ki se dotikajo področja otrok s posebnimi potrebami, 

med drugim opredeli termin »osebe s posebnimi potrebami« in njihovo pravico do 

izobraževanja pod posebnimi pogoji. Določa, da jim morajo biti zagotovljeni ustrezni pogoji 

za njihovo vzgojo in izobraževanje, in v 12. a členu navaja, da učenci z učnimi težavami 

potrebujejo prilagajanje metod in oblik dela, saj brez tega težko dosegajo standarde znanja. 

Šole morajo tem učencem prilagoditi metode in oblike dela pri pouku ter jim omogočiti 

vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči (Zakon o 

osnovni šoli, 1996). Te naloge pa od učiteljev zahtevajo ustrezno znanje in usposobljenost. 

 

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000) uvede krovni termin »otroci s 

posebnimi potrebami«. Prejšnjemu poimenovanju otrok s posebnimi potrebami doda dve novi 

skupini (otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in dolgotrajno bolne otroke), 

ki prej v osnovni šoli niso bili evidentirani in usmerjeni. Uvede program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, s čimer je učencem s posebnimi potrebami 

priznana pravica do prilagoditev učnega okolja in dodatne strokovne pomoči ter s tem 

izboljšana kakovost šolanja pri doseganju enakovrednega izobraževalnega standarda. Določi 

tudi možnost prehajanja med programi vrtca in šole ter možnost prilagojenih programov v 

večinskih šolah (Pretnar, 2012). Sklepamo lahko, da za zagotavljanje omenjenih prilagoditev 

tem učencem tudi ta zakon predvideva ustrezno usposobljenost učiteljev. 

 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (2006) 

Spremembe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (Ur. l. RS, št. 118/96) poudarijo pomembnost odločanja na podlagi dokumentacije, 

nanašajo se na zmanjšanje števila članov komisije, uvedbo skupinskega izvajanja dodatne 

strokovne pomoči, ukinitev obveznega preverjanja ustreznosti usmeritve, uvede se 

šestmesečni rok za izdajo odločb. Po navedbah predlagatelja je bila racionalizacija porabe 

finančnih sredstev ključni cilj sprememb (Barle Lakota idr., 2011). V 20. členu je navedeno 
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tudi, da lahko javni zavodi za vzgojo in izobraževanje, socialnovarstveni zavodi ter svetovalni 

centri poleg programov, zaradi katerih so ustanovljeni, prav tako izvajajo strokovne naloge, 

med katerimi je tudi organiziranje in izvajanje nadaljnjega strokovnega izobraževanja in 

izpopolnjevanja strokovnih delavcev (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2006).  

 

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) 

Namen tega zakona je bil na novo opredeliti postopek usmerjanja, ki bo lahko v večji meri 

zagotovil usmerjanje otrok v skladu z njihovimi posebnimi vzgojno-izobraževalnimi 

potrebami. V njem je definicija otrok s posebnimi potrebami dopolnjena s skupino otrok z 

avtističnimi motnjami, zakon pa na novo opredeljuje tudi tri vrste dodatne strokovne pomoči: 

pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir, težav oziroma motenj, svetovalno storitev in 

učno pomoč, ki se izvaja samo v osnovni šoli ter programih nižjega in srednjega poklicnega 

izobraževanja, v primeru dolgotrajne bolezni pa tudi v drugih izobraževalnih programih. 

Učencem s posebnimi potrebami omogoča delno prehajanje med programi (vključevanje iz 

prilagojenega v redni program za predšolske otroke, iz prilagojenega v izobraževalni program, 

iz posebnega v prilagojeni program osnovnošolskega izobraževanja). Dotika pa se tudi 

nadaljnjega izobraževanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju – za učinkovitejšo 

strokovno obravnavo in podporo učiteljem v večinskih šolah in vrtcih zakon namreč javnim 

zavodom za vzgojo in izobraževanje, socialnovarstvenim zavodom in svetovalnim centrom 

omogoča tudi izvajanje nadaljnjega izobraževanja strokovnih delavcev (Novi Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, b. d.). 

 

2.1.3 Dejavniki in pogoji za razvoj inkluzije v slovenskih šolah 

 

Mitchell (2008, v Kavkler, 2011) opredeli tri ključne dejavnike, ki so potrebni za razvoj 

inkluzivne prakse v šolah. To so: 

 

- ustrezen razvoj inkluzije v praksi, ki učencem z učnimi težavami in drugim učencem s 

posebnimi potrebami omogoča razvoj pozitivne samopodobe in potencialov, njihovim 

vrstnikom, ki nimajo posebnih potreb, pa so tako omogočeni razvoj pozitivnih stališč do 

raznolike populacije učencev, cenjenje različnosti v družbi, socialno pravičnost in enakost; 

 

- pravica učencev z učnimi težavami in posebnimi potrebami, da se šolajo skupaj z vrstniki in 
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- finančni viri, ki so pri nas pomembno odvisni tudi od ekonomičnosti izrabe materialnih in 

strokovnih virov s ciljem optimalnega razvoja potencialov vseh učencev. 

 

Avtor izpostavlja problem, ki se pojavi, če v prakso vključujemo le posamezne elemente 

inkluzije, saj slednja v tem primeru ne more uspeti. Ni dovolj, da damo učenca s posebnimi 

potrebami v razred, ne omogočimo pa mu vseh potrebnih strokovnih in materialnih virov.  

 

Med strokovne vire pa spadajo tudi učitelji, opremljeni z ustreznimi znanji, da lahko 

zagotovijo izvajanje inkluzije v praksi.  Če tega znanja nimajo, se morajo ustrezno usposobiti. 

 

Ferguson, Kozlevski in Smith (2001, v Kavkler, 2011) menijo, da je razvijanje in izvajanje 

projekta inkluzivne šole učinkovito, če ga izvajamo s pomočjo sistemskega modela inkluzivne 

šole, v katerega so vključeni štirje podsistemi: učenec, razred, šola in širše okolje, ki se 

medsebojno prepletajo in dopolnjujejo.  

 

M. Kavkler (2009) dodaja, da le ob upoštevanju učenčevih posebnih vzgojno-izobraževalnih 

potreb; učiteljevem učinkovitem izvajanju dobre poučevalne prakse; podpori in pomoči 

učitelju s strani ostalih članov šolskega tima; ustreznih materialnih in drugih pogojev, ki jih 

nudi širše okolje − od staršev, nevladnih organizacij, Ministrstva za šolstvo in šport (MŠŠ) 

(danes Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport, op. a.), Zavoda Republike Slovenije 

za šolstvo (ZRSŠ) itn., dosežemo inkluzivno naravnano vzgojo in izobraževanje vseh 

učencev. Če vsi podsistemi delujejo usklajeno, dobimo učinkovit sistem, ki lahko v procesu 

inkluzivnega izobraževanja uspešneje podpira vse učence, še posebno učence s posebnimi 

potrebami. 

 

Pijl in Meier (2007) pa sistemski pristop pri razvoju inkluzivne prakse opredeljujeta s tremi 

dejavniki: reformami, ki potekajo izven šolskega okolja, načinom organizacije izobraževanja 

na šoli in delom učitelja v razredu. 

 

1. Izvenšolski dejavniki  

 

Po besedah M. Kavkler (2009) je inkluzija odvisna od podpore in pomoči širše družbe, 

podpore Ministrstva Republike Slovenije za šolstvo in šport (danes Ministrstvo RS za 

izobraževanje, znanost in šport, op. a.) pri oblikovanju kurikula, organizacije šole, 
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izobraževanja učiteljev in drugih služb. Uvajanje inkluzije v prakso je odvisno predvsem od 

stališč, osebne zainteresiranosti in znanja vplivnih oseb v družbi (od ministra do drugih 

uslužbencev s področja šolstva). 

 

2.  Šolski dejavniki 

 

Inkluzija temelji na dejstvu, da se učenci med seboj razlikujejo in zato je razlike treba 

upoštevati pri načrtovanju ter izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa. Inkluzivni koncept 

poudarja učiteljevo dobro poučevalno prakso kot ključni element inkluzije, ki pa mora biti 

dopolnjena s specialnimi pristopi drugih strokovnih delavcev, saj premalo prilagoditev 

učencem ter premajhna podpora in pomoč učitelju onemogočajo razvoj inkluzije v praksi. Le 

kombinacija timskega soustvarjanja rešitev, materialne in strokovne podpore ter 

izobraževanja učitelja daje učitelju samozavest, da sprejme učenca s posebnimi potrebami v 

razred in mu omogoči optimalni razvoj potencialov. Razlike med učenci zahtevajo 

oblikovanje heterogenih skupin učencev, kar je ena od značilnosti inkluzivne prakse. 

Poučevanje učencev ne sme biti osnovano na razdeljevanju v skupine po sposobnostih, na 

ponavljanju razredov ali daljšem izključevanju posameznikov s posebnimi potrebami iz 

razreda, in čeprav je kurikul namenjen vsem učencem, ne pomeni, da opravljajo vsi učenci 

enake naloge, na enak način in z enako hitrostjo. Timska podpora omogoča učiteljem 

izmenjavo znanj, strategij, gradiv, idej, metod itd., zato imajo pomembno vlogo različne 

oblike sodelovanja. Te organizacijske oblike sodelovanja učiteljev so lahko organizirane na 

regijskem ali krajevnem nivoju. Vloga specialnih pedagogov in svetovalnih delavcev naj ne 

bo le obravnava učencev, ampak tudi nudenje podpore, nasvetov in pomoči učitelju pri 

poučevanju učencev z učnimi težavami in drugimi posebnimi potrebami (prav tam).  

 

3. Razredni dejavniki 

 

Znotraj razrednih dejavnikov ima pomembno vlogo učitelj s svojim načinom poučevanja in 

obvladovanjem strategij dobre poučevalne prakse. Njegova pripravljenost na uvajanje 

inkluzije v prakso pa ni odvisna le od znanja, pridobljenega s študijem strokovne literature, 

pač pa pri tem potrebuje tudi podporo šolskega tima (učiteljev, specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov, svetovalnih delavcev in vodstva šole). Učitelj mora čutiti, da je član šolskega 

tima, ki bo s skupnimi močmi odgovarjal na potrebe pri obravnavi učencev z učnimi težavami 

in drugimi posebnimi potrebami, njegova samostojna naloga pa je izvajanje strategij dobre 
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poučevalne prakse, ki bo vsem učencem omogočalo veselje do učenja in optimalno uspešnost 

v procesu vzgoje in izobraževanja (prav tam). 

 

Učitelj mora upoštevati naslednje specifične prakse inkluzivnega izobraževanja, predlagane v 

nacionalnih poročilih: 

 

- manj na učitelja usmerjenega pouka, 

- več aktivnosti učencev med poukom, 

- manj suhoparnega izpolnjevanja delovnih listov, delovnih zvezkov … 

- manj poudarka na pomnjenju dejstev in podrobnosti, 

- manj standardiziranih testov in manj poudarka na le-teh, 

- več eksperimentalnega, praktičnega učenja, 

- več aktivnega učenja, 

- več izbire za učence, 

- več časa, namenjenega branju knjig, 

- več poudarka na aktivnostih, ki spodbujajo višje miselne procese, 

- več sodelovalnega učenja (NVPIE, b. d.) … 

 

Da bo učitelj uspešno in učinkovito izvajal inkluzivno prakso v razredu, pa so ključni tudi 

njegov pozitiven odnos ter stališča do inkluzije in učencev s posebnimi potrebami (Sharma in 

Subban, 2005). Če je učiteljevo stališče do vključevanja učencev s posebnimi potrebami 

negativno, potem obstaja velika verjetnost, da proces poučevanja ne bo imel pozitivnega 

vpliva na uspešnost učencev s posebnimi potrebami. 

 

Brez učiteljevih pozitivnih stališč do vključevanja učencev s posebnimi potrebami v večinske 

šole torej tudi ni uspešne inkluzije, zato je pomembno, da učitelji spremenijo svoja stališča, če 

so le-ta negativna. Sharma in Subban (2006) navajata, da imajo bolj pozitivna stališča do 

inkluzije tisti učitelji, ki so za poučevanje učencev s posebnimi potrebami ustrezno 

usposobljeni. Učitelje, ki nimajo dovolj znanj in kompetenc za poučevanje raznolike 

populacije učencev, med katerimi so tudi z učenci s posebnimi potrebami, je treba torej 

usposobiti z namenom izboljšati njihovo razumevanje te populacije, njihovega funkcioniranja 

in vzgojno-izobraževalnih potreb ter jih opremiti z znanji in kompetencami, da bodo s 

pozitivnim odnosom razvijali inkluzivno prakso v svojih razredih. 
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2.1.4 Struktura populacije učiteljev, ki poučujejo v slovenskih osnovnih šolah, v luči 

kompetentnosti za poučevanje učencev s posebnimi potrebami 

 

V slovenskih osnovnih šolah poučujejo razredni in predmetni učitelji, ki imajo znanja ter 

veščine s področja poučevanja učencev s posebnimi potrebami, ter tisti, ki jih nimajo. 

 

Tisti učitelji, ki znanje s tega področja imajo, so ga pridobili bodisi na formalen bodisi 

neformalen način oziroma povedano drugače − znanje so pridobili s formalnim ali pa 

neformalnim izobraževanjem.  

 

Neformalno izobraževanje je izobraževanje, kjer ne gre za pridobitev javno veljavne stopnje 

izobrazbe ali kvalifikacije, zato se ne zahteva verifikacija izobraževanja z uradnim potrdilom 

o javni veljavnosti izobraževanja. Pri formalnem izobraževanju pa gre za formalno 

strukturirano in sekvenčno organizirano izobraževanje, kjer udeleženci sledijo 

izobraževalnemu programu, ki ga načrtuje in vodi učitelj. Tovrstno izobraževanje privede do 

neke vrste formalno potrjenih izobraževalnih rezultatov, kot so dosežena stopnja izobrazbe, 

diploma ali poklicna kvalifikacija (Jelenc, 1991).  

 

Kolikšen je delež enih in drugih učiteljev, ne vemo, vemo pa, da se danes veliko učiteljev v 

rednih šolah ne čuti dovolj kompetentnih za poučevanje učencev s posebnimi potrebami. To 

velja tako za učitelje v tujini kot pri nas, kar potrjujejo navedbe avtorjev v nadaljevanju. 

 

Jenkins in Yoshimura (2010), Schlauch (2003 v Lee, 2013) ter Blanton idr. (2011) pravijo, da 

se današnji učitelji soočajo z različnimi spremembami in izzivi, med katerimi je eden izmed 

večjih omogočanje uspešnosti raznoliki populaciji učencev v razredu, vključno tistim s 

posebnimi potrebami. Pravijo še, da se pogosto ne čutijo dovolj kompetentni za poučevanje 

tako raznolike skupine in da imajo premalo znanj. 

 

Tudi v slovenskem šolskem prostoru je podobno. S. Pulec Lah (2009) meni, da je učitelj 

danes soočen z mnogimi zahtevami in izzivi, ki so posledica vedno novih sistemskih 

sprememb vzgojno-izobraževalnega sistema, novosti na ožjem strokovnem področju ter 

novosti na področjih, ki so neposredno povezana z učenjem in poučevanjem, ter da gre za 

kompleksne in zahtevne naloge, ki pogosto presegajo učiteljeve osnovne kompetence, ki jih je 

pridobil s svojim dodiplomskim izobraževanjem in usposabljanjem.  



17 

 

Avtorica dodaja, da učitelji ob soočenju z novimi zahtevami in odgovornostmi za učinkovito 

vključevanje in poučevanje učencev z učnimi težavami (ki spadajo v skupino učencev s 

posebnimi potrebami, op. a.) pogosto izražajo skrb in dvom o ustrezni usposobljenosti za delo 

z učenci z izrazitejšimi posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami (Pulec Lah, b. d.). 

 

M. Kavkler (2010) meni podobno, in sicer da so slovenski učitelji pogosto obupani in preveč 

obremenjeni, saj imajo občutek, da so sami z raznoliko populacijo učencev. So namreč v 

negotovosti in stiski, ker nimajo dovolj znanja in veščin za poučevanje te raznolike skupine 

učencev.  

 

Tudi raziskava, izvedena znotraj projekta Učne težave v osnovni šoli; problemi, perspektive, 

priporočila, avtoric G. Čačinovič Vogrinčič in K. Bregar Golobič (2008), je pokazala realno 

stanje na področju usposobljenosti slovenskih osnovnošolskih učiteljev za delo z učenci s 

posebnimi potrebami, konkretneje z učenci z učnimi težavami. Kar dobra tretjina (34 

odstotkov) učiteljev je povedalo, da za delo z njimi niso dovolj strokovno usposobljeni, 

največjo težavo pa jim predstavlja sam pouk v učilnici. 

 

M. Kavkler (2010) pravi, da je učitelj osrednji nosilec sprememb na področju vzgoje in 

izobraževanja ter da za uspešno poučevanje vseh učencev, še posebno pa tistih s specifičnimi 

učnimi težavami, potrebuje kakovostno znanje in veščine. Kako pomembno je, da so učenci s 

posebnimi potrebami deležni ustrezne učiteljeve obravnave, načinov, metod poučevanja in 

prilagoditev, lahko razberemo iz njenih besed. Meni namreč, da so učenci s specifičnimi 

učnimi težavami, ki spadajo v skupino otrok s posebnimi potrebami, na področju 

avtomatizacije branja, pisanja in računanja iz leta v leto manj uspešni, če niso deležni ustrezne 

obravnave. Težave se nato nadaljujejo še v srednji šoli, kar je razvidno tudi iz rezultatov 

raziskave PISA, znotraj katere so imeli ti dijaki pogosto rezultate celo pod 1. ravnijo 

pismenosti, le redki posamezniki so dosegli 3. in 4.  raven od petih ravni naravoslovne, bralne 

in matematične pismenosti. 

Tudi nekateri drugi avtorji (Evans, 2001, Fullan, 2007, Magajna in sod., 2008, v Pulec Lah, 

2009) menijo tako. Pravijo, da za učinkovite spremembe vzgojno-izobraževalnega procesa, ki 

so logična posledica inkluzivne vzgoje in izobraževanja, niso dovolj le spremembe 

zakonodaje, predpisov in kurikula, pač pa sta pomembni tudi pripravljenost in zmožnost 

učitelja, da se sooči, sprejme in vpelje spremembe v poučevalno prakso, ter da je na ravni šole 

oziroma razreda učitelj ključni subjekt vpeljevanja sprememb.  
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Z. Burnik (2002) navaja, da so za razvoj in uspešnost učencev, še posebno pa tistih s 

čustvenimi, vedenjskimi in učnimi težavami, izjemno pomembne dobre tehnike znotraj 

učiteljevega poučevanja, saj se učenec nanje dokazano ugodno odziva. 

 

Kako pomembno je, da učence s specifičnimi učnimi težavami ustrezno obravnavamo, 

ugotavlja tudi L. Magajna (2008), ko razlaga interakcijsko pojmovanje vzrokov učnih težav. 

Pravi, da učne težave učencev delimo na tri osnovne tipe:  

 

1. Vzroki težav 1. tipa so primarno v učenčevem okolju, kamor spadajo težave, ki so 

posledica kulturne in ekonomske prikrajšanosti, pomanjkljivega ali neustreznega 

poučevanja, problemov, povezanih z večjezičnostjo in multikulturnostjo ali 

prisotnostjo nekih kroničnih stresnih vplivov v učenčevem okolju. 

 

2. Vzroki težav 2. tipa so v kombinaciji dejavnikov med posameznikom in okoljem. V 

posamezniku so prisotni neki notranji dejavniki, ki povzročajo večjo nagnjenost k 

razvoju določenih splošnih ali specifičnih učnih težav. A učne težave oziroma 

neuspešnost se bo tukaj pojavila le, če okolje (materiali, metode, šolska klima) ni 

načrtovano oziroma ustrezno usposobljeno. Če metode poučevanja niso ustrezne, se 

lahko pojavi spiralni razvoj učne neuspešnosti. 

 

3. Vzroki težav 3. tipa so primarno v posamezniku – na primer nevrološka motnja, 

razvojne ali motivacijske posebnosti, zmerne do težje specifične motnje učenja … Ta 

tip težav je običajno najbolj resen, kroničen in velikokrat vsebuje več področij. Učenci 

s tem tipom težav potrebujejo večje prilagoditve tudi v sicer z običajnega vidika 

ustreznih okoljih. V to skupino spadajo tudi učenci z zmerno in predvsem težjo obliko 

specifičnih učnih težav. 

 

Iz tipologije lahko razberemo, da se pri učencih, ki imajo učne težave, ki niso primarno 

(samo) v učenčevem okolju, njihove težave še poslabšajo, če jim učno okolje ni prilagojeno. 

Pomemben ustvarjalec učnega okolja pa je učitelj. Slednji za poučevanje učencev s posebnimi 

potrebami potrebuje različne kompetence, znanja in veščine. V nadaljevanju sledijo nekateri 

izmed najbolj pomembnih. 
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V Navodilih za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo za devetletno osnovno šolo (2003) se pod kompetencami učitelja, ki poučuje v tem 

programu, poudarjajo predvsem dobra osnovna strokovna usposobljenost za delo z učenci s 

posebnimi potrebami, ki vključuje osnovna pedagoška znanja in strategije, ki spadajo v sklop 

»dobre poučevalne prakse«, ter nekatera osnovna specifična znanja v zvezi s posameznimi 

skupinami učencev s posebnimi potrebami, ki omogočajo razumevanje specifičnih 

primanjkljajev in njihovih posledic na učenje ter seznanjenje z nekaterimi najpomembnejšimi 

načeli in oblikami prilagoditev tem učencem. Učitelj mora biti tudi dovolj fleksibilen v 

iskanju in uporabi novih specifičnih znanj in strategij. 

 

Avtorji Muršak, P. Javrh in J. Kalin (2010) pa menijo, da so za učiteljevo kakovostno delo 

poleg teoretičnega znanja pomembni še: 

 

- usposobljenost za ustvarjanje učinkovitih učnih okolij;  

 

- sposobnost črpati iz širokega temeljnega znanja in zmožnost samostojnega preoblikovanja 

teoretskega znanja v učne situacije;  

 

- sposobnost kooperativnega reševanja problemov ter skupinskega dela za obvladovanje težav 

pri poučevanju in učenju. 

 

Zanimive pa so tudi ugotovitve S. Pulec Lah (b. d.), ki navaja konkretne kompetence, znanja 

in veščine, potrebne za poučevanje učencev s posebnimi potrebami, ki jih učitelji sami 

najpogosteje izpostavljajo na seminarjih, namenjenih usposabljanju za delo z učenci z učnimi 

težavami. 

Avtorica ugotavlja, da osnovnošolski učitelji za poučevanje učencev s posebnimi potrebami 

potrebujejo naslednja znanja oziroma odgovore na naslednja vprašanja: 

- kako ustrezno prepoznati in oceniti otrokove zmožnosti in težave? Učitelji pogosto 

prepoznajo učenca zgolj kot učenca, ki se počasneje uči, je moteč, počasen, nemotiviran, 

ima težave pri branju, pisanju ipd. Katera so učenčeva močna področja, kakšne so njegove 

posebne potrebe, zakaj do njih prihaja in kako vplivajo na otrokovo učenje, pa so 

vprašanja, ki si jih pogosto niti ne zastavijo oz. nanje ne vedo odgovora; 
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- kako organizirati poučevanje, da bi lahko namenili dovolj pozornosti učencem z učnimi 

težavami in vsem drugim učencem v razredu? Učitelji imajo pogosto občutke krivde, da 

na račun enih ne posvečajo dovolj pozornosti drugim; 

 

- kako prilagoditi poučevanje, da bodo tudi učenci z učnimi težavami dobili dovolj 

priložnosti za učenje in izkazovanje naučenega? Kako poučevati učence z določeno vrsto 

težav? Kako in kaj prilagajati? Učitelji se sprašujejo, katere prilagoditve so učinkovite ter 

do katere stopnje je smotrno in dovoljeno prilagajati vzgojno-izobraževalne zahteve; 

 

- kako preverjati in ocenjevati znanje učencev z učnimi težavami? Katere prilagoditve so 

dovoljene in smotrne ter kako upoštevati prilagoditve pri ocenjevanju?; 

 

- kako pridobiti starše za sodelovanje? Kako ravnati, ko se starši ne odzovejo povabilom k 

sodelovanju? Kako pomagati učencu, kadar ni podpore v domačem okolju?; 

 

- kje poiskati in pridobiti določeno vrsto pomoči ali specifičnih informacij? Učitelji izražajo 

predvsem potrebo po povečani pomoči in podpori za delo z učenci, ki so nemirni, 

hiperaktivni oz. imajo druge izrazitejše čustvene ali vedenjske težave. 

 

Učitelji so s sprejetjem koncepta inkluzije v šole dobili nove vloge, ki od njih zahtevajo, da 

nadgradijo svoja znanja in spretnosti, saj se bodo le tako lahko ustrezno odzvali na izzive, s 

katerimi se med poučevanjem srečujejo. Imeti morajo ustrezna znanja, da bodo v razredu 

prepoznavali učence s posebnimi potrebami, jim nudili ustrezne prilagoditve in se tudi sicer 

ustrezno odzivali na njihove potrebe, potrebujejo pa tudi določene spretnosti za sodelovanje s 

starši teh otrok ter drugimi strokovnjaki. Prestopiti morajo s tradicionalnih oblik poučevanja 

na bolj fleksibilne oblike, ki bodo prilagojene raznoliki skupini učencev, ter ustvariti takšne 

pogoje učenja, da bodo zadovoljevali potrebe vseh učencev. Učno vsebino morajo učencem 

znati predstaviti drugače – prilagojeno, integrativno in interdisciplinarno. Pomembno je tudi, 

poznajo učne stile posameznih učencev ter stopnjo njihove motivacije za učenje, da bodo 

znali izbrati ustrezne strategije zanje, obvladati pa morajo tudi delo z informacijsko 

tehnologijo, ki jim bo v pomoč pri premagovanju primanjkljajev učencev s posebnimi 
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potrebami. Pouk morajo diferencirati in individualizirati, za kar potrebujejo znanje o 

strategijah in načinih dela, ki vsem učencem omogočajo doseganje optimalnih učnih dosežkov 

(Essays, UK., 2013). 

 

R. Mercinah in D. Nirmala (b. d.) pravita, da ima učitelj v inkluzivnem izobraževanju 

pomembno vlogo na področjih prilagajanja kurikula, obvladovanja konstruktivne 

komunikacije, zagotavljanja ustreznega učnega okolja, obvladovanja vedenjske problematike 

pri učencih, lastnega profesionalnega razvoja ter na področjih sodelovanja, timskega 

poučevanja in poučevanja heterogenih skupin. Področja natančneje opredelita v nadaljevanju. 

 

1. Prilagajanje kurikula 

 

Učitelj mora znati prilagoditi kurikul za učence s posebnimi potrebami. To lahko stori na 

različne načine, na primer z izbiro besedil, primernim za posamezne učence, redukcijo 

kompleksnejših nalog, pripravo povzetkov učnih vsebin, uporabo različnih pripomočkov in 

orodij, ki olajšajo učencem usvajanje in razumevanje učne snovi itd. 

 

2. Komunikacija 

 

Učitelj mora imeti dobre komunikacijske spretnosti, da se bo lažje zavzemal za zagotavljanje 

pomoči in podpore učencem s posebnimi potrebami. 

 

3. Učno okolje 

 

Uspešni inkluzivni razredi so tisti, v katerih poučujejo učitelji, ki verjamejo v izobraževalni 

potencial svojih učencev s posebnimi potrebami. Pomembno je tudi, da učitelji zagotovijo 

varno razredno okolje, ki učencem s posebnimi potrebami omogoča, da se učijo skupaj s 

svojimi vrstniki, ki nimajo posebnih potreb, kar ugodno vpliva na njihov proces socializacije. 

 

4. Vedenjska problematika 

 

Učitelji v inkluzivnih razredih morajo spodbujati pozitivne medsebojne interakcije med vsemi 

učenci, vključno z učenci s posebnimi potrebami. Kljub temu pa se lahko pojavijo vedenjske 

težave, ki zahtevajo primeren disciplinski pristop. Ta naj temelji na spodbujanju učenčevega 
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zavedanja o lastni odgovornosti za svoje vedenje ter sistemu nagrajevanja, ki krepi primerno 

vedenje učencev. 

 

5. Profesionalni razvoj 

 

Učitelji naj skrbijo za svoj profesionalni razvoj, ki jim bo omogočal pridobivanje znanj, 

potrebnih za obvladovanje izzivov pri njihovem delu. 

 

6. Sodelovanje 

 

Učitelj mora pri svojem delu ves čas sodelovati z različnimi ljudmi, na primer z učiteljem, s 

katerim poučujeta v timu, s starši učencev, z vodstvom itd., zato potrebuje specifična znanja 

in spretnosti tudi na tem področju. 

 

7. Poučevanje v timu 

 

Kadar učitelji poučujejo v timu, morajo biti pripravljeni deliti si prostor z drugo osebo, biti 

morajo sposobni delati tudi na daljavo, pripravljeni morajo biti organizirati si čas za skupno 

načrtovanje, razmišljanje in vrednotenje rezultatov skupnega dela … 
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2.1.5 Potreba po profesionalnem usposabljanju učiteljev kot logična posledica trenutnega 

stanja v slovenskem osnovnošolskem prostoru 

 

Slovenski osnovnošolski prostor glede na stanje, opisano v prejšnjih poglavjih, potrebuje 

nekatere spremembe. Ob ugotovitvi, da je osnovnošolska populacija učencev vedno bolj 

raznolika, slovenski učitelji pa se ne počutijo dovolj kompetentni za njeno poučevanje 

oziroma navajajo, da imajo na tem področju premalo znanja, lahko sklenemo, da učitelji 

potrebujejo dodatna znanja. Odgovor, kako jih lahko pridobijo, nam ponujajo avtorji 

Svetovnega poročila o invalidnosti (2011), ki pravijo, da je za redne učitelje, če naj bodo 

samozavestni in kompetentni pri poučevanju učencev z različnimi potrebami, bistveno 

ustrezno profesionalno usposabljanje.  

 

Kaj pravzaprav pomeni besedna zveza profesionalno usposabljanje (učiteljev)? 

 

Za boljše razumevanje besedne zveze profesionalno usposabljanje smo najprej definirali 

besedno zvezo profesionalni razvoj (učiteljev), ki je njena nadpomenka. 

 

Profesionalni razvoj učiteljev M. V. Zuljan (1999) definira kot proces vseživljenjskega, 

izkušenjskega učenja, pri katerem učitelji osmišljajo in razvijajo svoja pojmovanja o vzgoji in 

izobraževanju. Cilj profesionalnega razvoja je spreminjanje prakse vzgajanja in poučevanja. 

 

Profesionalni razvoj vključuje osvetljevanje in razvijanje pojmovanj in spretnosti ravnanj na 

področju vzgoje in izobraževanja, torej razvoj disciplinarnega znanja (slovenščina, 

matematika, glasbena vzgoja …) ter strokovni razvoj na področjih didaktike in pedagoško-

psiholoških znanj pa še dodajajo T. Devjak, A. Polak in M. Cencič (2005). 

 

Definicije besedne zveze profesionalno usposabljanje pa v literaturi ni bilo mogoče zaslediti, 

zato smo poiskali definiciji posameznih pojmov te besedne zveze. Spletni Slovar slovenskega 

knjižnega jezika (b. d.) pravi tako: 

 

profesionalen – poklicen: profesionalni razvoj sodelavcev; profesionalne dolžnosti; 

profesionalna bolezen; profesionalna etika; profesionalni igralec; profesionalni in amaterski 

vozniki… (profesionalen, b. d.) 
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in  

usposabljati – delati, da je kdo sposoben opravljati določeno delo: usposabljati 

delavce; usposabljati se ob delu ; usposabljati koga za mehanika; poklicno, vojaško 

usposabljati …(usposabljati, b. d.). 

Glede na pomen posameznih besed smo oblikovali naslednjo definicijo besedne zveze 

profesionalno usposabljanje (učiteljev): 

Profesionalno usposabljanje (učiteljev) je (strokovno) delo(vanje) z namenom pridobivanja 

sposobnosti (in znanj) za opravljanje poklica (učitelja). 

Pomen profesionalnega usposabljanja učiteljev pa poudarjajo tudi avtorji Bele knjige o vzgoji 

in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011). Menijo, da je profesionalni razvoj strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju vseživljenjski proces, ki se prične z začetnim 

izobraževanjem in se zaključi z njihovo upokojitvijo, ter da je sestavljen iz treh obdobij, in 

sicer začetnega izobraževanja, obdobja uvajanja v poklic (pripravništvo in strokovni izpit) ter 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja in napredovanja zaposlenih v strokovne nazive. 

Prav nadaljnje izobraževanje in usposabljanje pa se jim zdi izjemno pomembno, saj, kot 

pravijo, strokovnim delavcem omogoča kakovostno opravljanje pedagoškega poklica. 

 

Tudi številnim drugim tujim in slovenskim strokovnjakom s področja vzgoje in izobraževanja 

učencev s posebnimi potrebami (Jenkins in Yoshimura, 2010, Mitchell, 2015, Blanton idr. 

2011,Vogel, 2006 v Lee, 2013, Walter, 2010 v Lee, 2013, Kavkler, 2010; Kavkler, Košak 

Babuder, Magajna, 2015 …) se zdi nadaljnje profesionalno usposabljanje učiteljev nujno.  J. 

Slana (2007) pravi, da bodo le tako lahko zadostili potrebam stalno spreminjajoče se družbe. 

Učitelj je po njenem mnenju eden izmed pomembnejših dejavnikov izvajanja reform in 

razvoja izobraževalnih sistemov, zato postajata njegova vseživljenjsko učenje in poklicni 

razvoj pomembni nalogi. Učitelj je vseživljenjski učenec, pa dodajata A. Ivanjšič in M. Ivanuš 

Grmek (2009). 

 

Razlogov, zakaj je nadaljnje profesionalno usposabljanje nujno, je veliko. V naslednjih 

vrsticah jih predstavljamo nekaj. 
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Muršak, P. Javrh in J. Kalin (2010) menijo, da je kakovostno nadaljnje profesionalno 

usposabljanje učiteljev nujen element znotraj procesa modernizacije šole, saj se morajo 

učitelji profesionalci učiti, kako sooblikovati koncepte in izkušnje v procesu oblikovanja 

skupnosti učečih se. 

 

T. Devjak in A. Polak (2007) pravita, da je nadaljnje profesionalno usposabljanje učiteljev 

nujno za njihov profesionalni razvoj ter strokovno in osebnostna rast, saj se s tem povečujeta 

tudi kakovost in učinkovitost celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema. 

 

Vogel (2006, v Lee, 2013) in Walter (2010, v Lee, 2013) poudarjata, da učiteljev 

profesionalni razvoj, ki vključuje tudi nadaljnje usposabljanje, pomembno vpliva na 

učinkovitost njegovega poučevanja in na uspešnost njegovih učencev. Menita, da nadaljnje 

profesionalno usposabljanje daje učiteljem možnost poglobiti razumevanje učnega procesa in 

priložnosti za nenehno razvijanje poučevalnih pristopov, ki so v podporo učencem pri učenju. 

 

A. Jenkins in J. Yoshimura (2010) pa pravita, da nadaljnje profesionalno usposabljanje 

učiteljem omogoča učinkovitejše soočanje s sodobnimi izzivi, med katerimi je tudi 

poučevanje vedno bolj raznolike populacije učencev. Omogoča pridobivanje osnovnih znanj o 

učencih s posebnimi potrebami, ki so del te raznolikosti, in ustreznih znanj ter veščin za 

učinkovito poučevanje vseh učencev. Njunemu mnenju pritrjuje tudi M. Kavkler (2010). 

 

Profesionalno usposabljanje učiteljev je torej nujno že zaradi narave njihovega poklica, saj se 

učitelji v obdobju svojega delovanja ves čas srečujejo z različnimi spremembami in se morajo 

nanje vseskozi tudi ustrezno odzivati in se jim prilagajati. Stalno strokovno izpopolnjevanje je 

tako njihova dolžnost kakor tudi pravica znotraj koncepta vseživljenjskega učenja.  

 

V Sloveniji področje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju ureja Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju (2004) Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki v 

2. členu pravi, da je cilj nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju zagotavljanje strokovne usposobljenosti za poučevanje določenega 

predmeta ali predmetnega področja oziroma opravljanje določenega strokovnega dela, 

podpiranje profesionalnega in strokovnega razvoja vsakega strokovnega delavca, razvoja 



26 

 

javnega vrtca in šole ter razvoja celotnega sistema vzgoje in izobraževanja in s tem povečanja 

njegove kvalitete in učinkovitosti (prav tam). 

 

Slovenski osnovnošolski prostor je danes, kot ugotavljamo, zelo raznolik, k čemur je 

prispevalo tudi sprejetje koncepta inkluzije v slovenskem šolstvu. V razredih je vse več 

učencev s posebnimi potrebami, ki za svoje optimalno delovanje potrebujejo ustrezno 

usposobljene učitelje, ki jim bodo znali prilagoditi proces poučevanja, da bodo lahko v 

polnosti izkoristili svoje učne potenciale. Številni učitelji pa navajajo, da teh znanj nimajo in 

da se ne počutijo dovolj kompetentni za delo z raznoliko skupino učencev. Glede na 

ugotovitve nekaterih slovenskih strokovnjakov s področja izobraževanja učencev s posebnimi 

potrebami pogosto navajajo potrebo po pridobitvi znanja o delu z učenci s posebnimi 

potrebami, in sicer o prepoznavanju le-teh in njihovih težav, o metodah, strategijah in 

prilagoditvah procesa poučevanja, o preverjanju in ocenjevanju … K ustrezni usposobljenosti 

jih zavezujejo tudi nekateri slovenski in mednarodni dokumenti, kot so na primer Bela knjiga 

o vzgoji in izobraževanju Republike Slovenije (2011), Konvencija o pravicah invalidov 

(2008) in deklaracija, sprejeta na 23. zasedanju stalne konference ministrov za izobraževanje 

Sveta Evrope (2010). Ker je učiteljski poklic zelo zahteven, od učitelja pa zahteva nenehno 

prilagajanje in odzivanje na spremembe, ki jih prinaša hitro razvijajoča se družba, je nujno, da 

se vseskozi profesionalno razvija in stalno strokovno izpopolnjuje. 
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2.2 VRSTE IN OBLIKE NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA TER 

PROFESIONALNEGA USPOSABLJANJA UČITELJEV V 

SLOVENIJI S PODROČJA DELA Z UČENCI S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

 

V tem poglavju bomo predstavili različne vrste in oblike nadaljnjega izobraževanja in 

profesionalnega usposabljanja na temo dela z učenci s posebnimi potrebami, ki se jih imajo 

slovenski učitelji možnost udeleževati in ki jih ponujajo različne državne in privatne ustanove. 

Ugotavljali bomo tudi pomanjkljivosti trenutnega sistema nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja strokovnih delavcev pri nas ter predlagane smernice za oblikovanje in izvedbo 

učinkovitejših profesionalnih usposabljanj slovenskih strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju. 

 

S. Pulec Lah in M. Kavkler (2011) pravita, da so v Sloveniji v okviru nadaljnjega strokovnega 

izobraževanja in usposabljanja učiteljem na voljo različne oblike usposabljanj (tako po 

trajanju in načinu izvedbe kot po vsebini in kompetencah, ki jih udeleženci lahko pridobijo). 

Strokovni delavci se lahko vključijo v obsežnejši program izpopolnjevanja za delo z učenci s 

posebnimi potrebami, v različne krajše predpisane in posodobitvene programe (npr. 

Individualne in skupinske oblike pomoči, Specialno pedagoška znanja). Objavljeni so tudi 

številni drugi seminarji, delavnice, tematske konference in podobno, ki jih organizirajo 

različne ustanove (Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Pedagoška fakulteta, Svetovalni 

centri, specialne ustanove, društva in drugi).  

 

V nadaljevanju si bomo ogledali nekatere izmed možnosti, ki jih imajo učitelji na področju 

profesionalnega usposabljanja v Sloveniji. Vsebine usposabljanj se seveda vseskozi 

spreminjajo, za ilustracijo pa smo prikazali tiste, ki so slovenskim strokovnim delavcem v 

vzgoji in izobraževanju na voljo v šolskem letu 2015/2016 oziroma v času našega 

raziskovanja.  

 

Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije vsako leto izda Katalog programov 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, 

znotraj katerega lahko učitelji izbirajo med naslednjimi programi: 
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- programi za izpopolnjevanje izobrazbe – programi, ki nadgrajujejo, poglabljajo in razširjajo 

znanja iz programov za pridobitev izobrazbe ter so z zakonom ali podzakonskimi predpisi 

določeni kot eden izmed izobrazbenih pogojev za poučevanje določenega predmeta ali 

predmetnega področja oziroma za opravljanje drugega strokovnega oziroma poslovodnega 

dela v vzgoji in izobraževanju; 

 

- programi profesionalnega usposabljanja – programi, ki omogočajo kontinuiran profesionalni 

razvoj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, usposabljanje za izvajanje novih javno 

veljavnih programov ter doseganje ciljev novih učnih načrtov oziroma katalogov znanja in 

izpitnih katalogov, nenehno posodabljanje disciplinarnega, strokovnega in profesionalnega 

znanja, seznanjanje z učinkovitimi vzgojno-izobraževalnimi praksami in uspešnimi pristopi za 

profesionalno obvladovanje vzgojno-izobraževalnega procesa ter povečanje njegove 

učinkovitosti;  

 

- objavljeni programi so programi za izpopolnjevanje izobrazbe in programi profesionalnega 

usposabljanja, ki so uvrščeni v nabor objavljenih programov nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za posamezno leto; 

 

- drugi programi – programi, ki niso uvrščeni v nabor objavljenih programov, njihovi cilji pa 

so tematske konference, izobraževanja v študijskih skupinah, mentorskih mrežah ali drugih 

mrežah povezovanja strokovnih delavcev javnih vrtcev oziroma šol, ki jih organizirajo Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, 

Andragoški center Republike Slovenije, Šola za ravnatelje, Državni izpitni center in Center 

šolskih in obšolskih dejavnosti, programi računalniškega opismenjevanja ter verificirani 

programi; 

- tematske konference − krajše oblike nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki so namenjene celotnemu vzgojiteljskemu, učiteljskemu 

oziroma predavateljskemu zboru posameznega javnega vrtca oziroma šole. Le-ta jih 

samostojno organizira, kadar v okviru nabora objavljenih programov ni programa, ki bi 

ustrezal njegovim specifičnim izobraževalnim potrebam; 

- izobraževanje v študijskih skupinah, mentorskih mrežah ali drugih mrežah povezovanja 

strokovnih delavcev javnih vrtcev oziroma šol, ki jih organizirajo Zavod Republike Slovenije 

za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoški center 
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Republike Slovenije, Šola za ravnatelje, Državni izpitni center in Center šolskih in obšolskih 

dejavnosti, so krajše oblike nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju, namenjene seznanjanju z novostmi v učnih načrtih oziroma 

izobraževalnih programih ali usposabljanju za izvajanje novosti na področju izvajanja 

vzgojno-izobraževalnega dela; 

- programi računalniškega opismenjevanja, kjer gre za programe, namenjene usposabljanju 

strokovnih delavcev za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v vzgoji in 

izobraževanju;  

- verificirani programi − programi, ki se jih strokovni delavec udeleži v Republiki Sloveniji 

ali v tujini izven sistema nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju (Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju, 2004). 

 

Učitelji lahko znotraj teh programov med drugim dobijo tudi nekatera znanja o delu z učenci s 

posebnimi potrebami. Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (2015) tudi za šolsko leto 2015/2016 

predvideva kar nekaj programov in vsebin s področja dela z učenci s posebnimi potrebami. Za 

ilustracijo navajamo samo nekatere. 

 

Med programi za izpopolnjevanje izobrazbe je za osnovnošolske in srednješolske učitelje na 

voljo program Izvajanje specialno pedagoške in socialno pedagoške pomoči otrokom in 

mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami. 

 

Med posodobitvenimi programi je izbira precej bogata. Navajamo samo nekatera 

izobraževanja: 

 

-  učitelji srednjih šol se lahko udeležijo izobraževanja Zaključevanje izobraževanja v PSI za 

dijake s posebnimi potrebami; 

 

- učiteljem, ki se pri delu srečujejo z gluhimi in naglušnimi otroki in delajo v prilagojenih 

programih z enakovrednim izobrazbenim standardom, je omogočena udeležba programa 

Konverzacija v slovenskem znakovnem jeziku (1., 2., 3., 4. in 5. stopnja); 
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- strokovnim delavcem, ki delajo z učenci z motnjami avtističnega spektra v prilagojenih 

programih z enakovrednim izobrazbenim standardom, je na voljo program Strukturirano 

učenje kot uspešna metoda pri poučevanju otrok z avtističnimi motnjami; 

 

- učitelji rednih osnovnih in srednjih šol imajo na voljo tudi programa Gibalno oviran otrok in 

mladostnik v rednem VIZ programu ter Nadomestna komunikacija v vzgojno-izobraževalnem 

procesu; 

 

- učiteljem osnovnih šol, ki se pri delu srečujejo z gluhimi in naglušnimi učenci, je namenjen 

program Delo z gluhim, naglušnim in učencem s polževim vsadkom v osnovni šoli; 

 

- učiteljem tako osnovnih kot srednjih šol so namenjeni tudi naslednji programi: Disleksija – 

problemi in rešitve v razredu, Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov z avtističnimi 

motnjami, metode in oblike dela z gluhim ali naglušnim učencem, Otrok in mladostnik z 

avtističnimi motnjami v vzgojno-izobraževalnem procesu, Poučevanje v kombiniranih 

oddelkih, Seminar za učitelje slepih in slabovidnih učencev in dijakov, Gluhi in naglušni 

otroci v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, Komunikacija s 

starši, Otroci z avtističnimi motnjami: iz vrtca v osnovno šolo, Gibalno nespretni otroci v šoli, 

odkrivanje, pomoč in podpora otroku z razvojno motnjo koordinacije (dispraksijo), Program 

iz individualnih in skupinskih pomoči (prav tam) … 

 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo (b. d.) ponuja različne oblike usposabljanj za učitelje. 

Na spletni strani so navedene naslednje: 

- konference in posveti, ki so namenjeni strokovni izmenjavi in druženju; 

- študijska srečanja, ki so že ustaljena oblika namenjena srečanjem učiteljem in 

vzgojiteljem  v  njihovem okolju, potekajo v živo in na daljavo preko spletnih učilnic; 

- seminarji; 

- tematske konference, ki so namenjene učiteljskim oziroma vzgojiteljskim zborom in 

izhajajo iz potreb vzgojno-izobraževalnih zavodov; 

- svetovanja (pomoč pri iskanju rešitev za konkretne probleme pri poučevanju, iskanju 

učinkovitih strategij vzgojnega delovanja …). 
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Vsebine usposabljanj so različne, med njimi so za šolsko leto 2015/2016 predvidene tudi 

nekatere s področja dela z učenci s posebnimi potrebami: 

 

- 26. strokovno srečanje vodilnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje, izobraževanja 

in usposabljanja otrok s posebnimi potrebami (konferenca); 

- Vzgojno-izobraževalno delo z učenci z avtistično motnjo (seminar); 

- Uspešno strokovno delo z otrokom/učencem z motnjo avtističnega spektra (seminar); 

- Pristopi za uspešno strokovno delo z otrokom/učencem z Downovim sindromom 

(seminar) … 

 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana (b. d.)  v šolskem letu 2015/2016 

izvaja naslednja usposabljanja s področja dela z učenci s posebnimi potrebami, namenjena 

učiteljem: 

- Poti pomoči otrokom s hiperkinetično motnjo v šoli; 

- Program pomoči učencem s šibkimi izvršilnimi funkcijami; 

- Program anksioznih težav pri učencih; 

- Pomoč mladostnikom s čustvenimi težavami s prvinami gibalne terapije in 

- Strokovno svetovanje, spremljanje in podpora pedagoških delavcev, ki delajo z otroki z 

učnimi težavami (temi Komunikacija in Učenje). 

 

Gre za krajše in daljše oblike usposabljanja, katerih namen je pridobitev aplikativnih znanj, 

izmenjavanje praks in izboljšanje kompetenc. 

 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor (b. d.) v šolskem letu 2015/2016 za 

učitelje izvaja naslednja usposabljanja s področja dela z učenci s posebnimi potrebami v 

obliki predavanj: 

 

- Otroci s posebnimi potrebami; kdo so in kaj potrebujejo; 

- Prilagoditve pri pouku in ocenjevanju za otroke s posebnimi potrebami; 

- Otroci z učnimi težavami in otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja; 

- Otroci z motnjami branja in pisanja; 

- Težave pri branju v prvi triadi … 
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Društvo Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami 

(b. d.), tudi skozi vse leto ponuja različna izobraževanja in usposabljanja, tudi za učitelje, ki 

jih prirejajo posamezne podružnice. V času našega raziskovanja sta bili na voljo dve 

izobraževanji, in sicer: 

- Strategije in tehnike učenja (predavanje v Bravo Gorenjska) in 

- Temelji angleščine v dveh urah po mavrični bližnjici (predavanje v Bravo Novo mesto). 

 

V omenjenem društvu pa opravljajo tudi založniško dejavnost z namenom ozaveščanja 

strokovne in laične o posebnih vzgojno-izobraževalnih potrebah učencev s specifičnimi 

učnimi težavami ter svetujejo in pomagajo staršem, šolskim strokovnim delavcem in drugim 

strokovnjakom v zvezi s prepoznavanjem posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb, 

potrebnimi prilagoditvami, učinkovitimi pristopi in metodami pomoči za učence s 

specifičnimi učnimi težavami. 

 

Po pregledu Letnih poročil Društva Bravo (b. d.) smo ugotovili, da je izobraževanj in 

usposabljanj o učencih z učnimi težavami in o delu z njimi, tudi za učitelje, iz leta v leto več.  

 

Tudi Inštitut za disleksijo (b. d.) med svojimi nalogami navaja usposabljanja učiteljev v obliki 

predavanj in strokovnih srečanj, vendar v času našega raziskovanja ni bilo objavljenega 

nobenega. Izdajajo pa tudi priročnike in raznovrstna gradiva, ki so lahko v pomoč učiteljem 

pri samoizobraževanju. 

 

Nekatere založbe prav tako ponujajo izobraževanja za učitelje. Med njimi je na primer 

Založba Rokus Klett (b. d.), ki ponuja usposabljanja v obliki seminarjev z različnimi 

izobraževalnimi tematikami, tudi s področja poučevanja učencev s posebnimi potrebami, 

organizirajo pa jih glede na povpraševanje vzgojno-izobraževalnih institucij.  

 

Slovenski učitelji imajo torej različne možnosti za pridobivanje znanja s področja dela z 

učenci s posebnimi potrebami. Primeri, ki smo jih našteli, so organizirane oblike 

izobraževanj, seveda pa ima vsak posamezni učitelj možnosti tudi za samoizobraževanje 

preko branja strokovne literature, ogleda videov na spletu, ki prikazujejo konkretne primere 

dobre poučevalne prakse in učinkovite strategije dela z raznoliko skupino učencev itd. 
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2.2.1 Pomanjkljivosti obstoječega sistema nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

učiteljev v Sloveniji ter smernice za oblikovanje in izvedbo učinkovitejših 

profesionalnih usposabljanj v prihodnje 

 

Rezultati raziskave T. Devjak in A. Polak (2013), izvedene znotraj projekta Partnerstvo med 

fakulteto in šolami, v katero je bilo vključenih 425 pedagoških delavcev iz 88 slovenskih 

pedagoških institucij, so pokazali, da v obstoječem sistemu nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju obstajajo nekatere šibke točke. 

Med njimi so: 

- prevelika razpršenost ponudbe; 

- sistem postaja nepregleden in težko obvladljiv; 

- premajhen delež programov, ki bi bili usmerjeni na profesionalne komponente učiteljskega 

poklica; 

- premalo je možnosti za širitev dobre prakse s šole na šolo; 

- izvedbe so prostorsko večini šol preveč oddaljene, čas pa premalo prilagojen ritmu delavcev 

v šolah; 

- sistem ni dovolj občutljiv za pobude in dejanske potrebe šol in učiteljev; 

- vloge in odgovornosti posameznih nosilcev izobraževanja niso dovolj jasno definirane in 

razmejene. 

Avtorici sta z objavo rezultatov mnenj vključenih v raziskavo prikazali nekaj pomembnih 

elementov vsakega dobrega izobraževanja strokovnih delavcev: 

- vsebina izobraževanj mora biti zanimiva, aktualna in na primerni strokovni ravni; 

- pomembni sta lastna aktivnost in praktično delo strokovnih delavcev; 

- pridobljena znanja morajo biti uporabna v praksi; 

- usposabljanja morajo potekati v sproščenem vzdušju; 
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- metode in oblike dela morajo biti zanimive in pestre; 

- dogajanje mora biti dinamično in fleksibilno; 

- pomembni sta odličnost in zanimivost predavatelja; 

- delovno gradivo mora biti uporabno (prav tam). 

 

Podali sta tudi smernice za oblikovanje in izvedbo učinkovitejših profesionalnih usposabljanj 

slovenskih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. 

 

1. Seminarji naj bodo organizirani na različnih ravneh in za različne ciljne skupine 

udeležencev, programi pa naj bodo vsebinsko prilagojeni posebnostim različnega delovnega 

okolja, na primer vsebinsko in organizacijsko ločeni za področje predšolske vzgoje osnovne 

šole, srednje šole, poklicne šole itd.  

 

2. Kraj izvedbe naj bo določen glede na regijo udeležencev; zaželeno je tudi, da je seminar 

organiziran blizu delovne institucije strokovnega delavca, kar zmanjša stroške udeležbe. 

Seminarji naj potekajo v umirjenem in urejenem okolju ob podpori sodobne tehnologije. 

 

3. Seminarske skupine naj bodo majhne, največ do 20 udeležencev. 

 

4. Programi naj bodo organizirano strnjeno, od 1 do 3 dni, celodnevno, z vključeno aktivno 

sprostitvijo. 

 

5. Seminar naj vključuje predstavitev tematike (teoretična ozadja in utemeljitve), predloge za 

delo (neposreden prenos novih spoznanj v pedagoško prakso) ter vrednotenje in analizo dela 

(pregled doseženih ciljev, kritična refleksija, izmenjava izkušenj). 

 

6. Oblike in metode dela naj bodo sodobne, raznovrstne, s poudarkom na lastni aktivnosti 

udeležencev. 

 

7. Predavatelji naj bodo teoretiki, ki izhajajo iz prakse ali jo dobro poznajo. 
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8. Delovno gradivo naj bo pripravljeno pred seminarjem, vsebuje naj praktično uporabne 

usmeritve za delo v praksi in priporočeno literaturo. 

 

9. Poročilo o seminarju naj obsega individualno kritično refleksijo s poudarkom na 

načrtovanju lastnega spreminjanja in orisom procesa prenosa novih spoznanj v prakso. 

Vključuje naj predstavitev bistvenih spoznanj s seminarja na lastni instituciji (prav tam).    

Raziskava je prikazala še, katere so teme, ki si jih strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju 

želijo na nadaljnjih izobraževanjih in usposabljanjih. To so: 

- reševanje praktičnih vzgojnih problemov; 

- komunikacija; 

- delo s starši; 

- retorika; 

- pedagoško-psihološko področje; 

- didaktično oziroma metodično področje; 

- posamezno predmetno področje; 

- oblike in metode učenja odraslih in  

- delo z učenci s posebnimi potrebami.  

Med temami, ki jih vključeni v raziskavo na usposabljanjih najbolj pogrešajo, je izstopala 

tema dela z učenci s posebnimi potrebami. Potrebo po pridobitvi znanj za delo s to populacijo 

so podkrepili z mnenji, da niso dovolj usposobljeni za delo z učenci s posebnimi potrebami 

(prav tam). 

 

Tudi G. Čačinovič Vogrinčič in K. Bregar Golobič (2008) sta med raziskovanjem znotraj 

projekta Učne težave v osnovni šoli; problemi, perspektive, ugotovili, da učitelji potrebujejo 

dodatna znanja s področja poučevanja učencev s posebnimi potrebami. Vključeni v raziskavo 

so bili še bolj konkretni pri podajanju vsebin, ki si jih želijo na nadaljnjih izobraževanjih in 

usposabljanjih.  
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Te vsebine so:  

 

- učinkovite oblike pomoči učencem z učnimi težavami,  

- učinkoviti poučevalni pristopi,  

- prepoznavanje vzrokov učnih težav,  

- preverjanje in ocenjevanje znanja učencev z učnimi težavami,  

- motiviranje učencev z učnimi težavami za šolsko delo,  

- odkrivanje otrok z učnimi težavami …  

 

A. Polak in T. Devjak (2013) navajata, da v svetu sicer ni splošnega soglasja o tem, kako naj 

se učitelji usposabljajo, a da evropski strokovnjaki ugotavljajo, da je treba poenotiti standarde 

znanja, kompetence in kvalifikacije, ni pa treba poenotiti vsebin in metod v izobraževanju in 

usposabljanju učiteljev.  

 

Slovenski učitelji imajo na voljo različne oblike profesionalnega usposabljanja na temo dela 

učencev s posebnimi potrebami, ki jih ponujajo različne državne in privatne institucije. 

Udeležujejo se lahko številnih predavanj, delavnic, konferenc, izobražujejo pa se lahko tudi s 

pomočjo strokovne literature, ki jo izdajajo slovenske založbe in društva. Obstoječi sistem 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju pa 

ima tudi nekaj pomanjkljivosti, med katerimi so prevelika razpršenost ponudbe,  slaba 

preglednost sistema, premalo možnosti za širitev dobre prakse med šolami … Smernice za 

nadaljnje oblikovanje in izvedbo učinkovitejših profesionalnih usposabljanj slovenskih 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju predvidevajo nekatere spremembe, kot so 

omogočanje izmenjave izkušenj med udeleženci, sodobne oblike in metode dela, omogočanje 

aktivnosti udeležencev, dostopnost do gradiva pred usposabljanjem itd. Učinkovito 

usposabljanje pa naj bi po mnenju slovenskih strokovnih delavcev vključevalo tudi elemente, 

kot so uporabnost gradiva in znanja, pridobljenega na usposabljanjih, v praksi, sproščeno 

vzdušje, aktualne vsebine itd. Slovenski učitelji izkazujejo potrebo po profesionalnih 

usposabljanjih z različnih področij, med katerimi pogosto poudarjajo tematiko dela z učenci s 

posebnimi potrebami. 
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2.3 UČINKOVITE OBLIKE,  MODELI PROFESIONALNEGA 

USPOSABLJANJAV TUJINI IN PRIPOROČILA TUJIH 

STROKOVNJAKOV 

 

V naslednjem poglavju bomo predstavili učinkovite oblike in modele profesionalnega 

usposabljanja učiteljev, ki se jih poslužujejo v tujini in vključujejo primere dobre prakse, ter 

ključne elemente v učinkovitih modelih profesionalnih usposabljanj.  

 

Kakšna naj bi bila učinkovita profesionalna usposabljanja za učitelje, je težko reči, saj imajo 

različni učitelji različne želje in potrebe pa tudi prepričanja o tem, kakšno je dobro 

usposabljanje, pravijo avtorji dela Personalizing Professional Development for K 12 

Educators (Bloomboard, n. d.). Drži pa, še dodajajo, da tradicionalne oblike usposabljanj 

učiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju danes niso več dovolj, saj 

jih ne opremijo z znanji, potrebnimi glede na hitro se spreminjajočo naravo njihovih delovnih 

mest.  Učitelji po njihovem mnenju potrebujejo raznovrstna znanja z različnih področij, kar 

pogojujejo razmere, v katerih delajo, in tudi razredne situacije, s katerimi se srečujejo med 

svojim delom.  

 

O tem, kakšna pravzaprav je tradicionalna oblika profesionalnih usposabljanj, pišejo avtorji 

dela  Five Ways to Create Meaningful and Effective Teacher Support Systems (b. d.). Pravijo, 

da vsebuje nekatere elemente, kot so kratkotrajnost usposabljanj (največkrat gre za enodnevna 

srečanja), neaktivnost oziroma pasivnost udeležencev ter prevelika teoretična usmerjenost 

usposabljanj, in da izvajalci takšnih srečanj tudi ne preverjajo, kako uspešni so učitelji, ko 

implementirajo novo znanje v praksi.  

 

V nadaljevanju navajamo, kako vidijo učinkovita usposabljanja različni tuji avtorji in kaj za 

njih pomeni netradicionalna oziroma sodobna oblika profesionalnega usposabljanja. 

 

Avtorji dela Five Ways to Create Meaningful and Effective Teacher Support Systems (b. d.) 

navajajo, da mora sodobno profesionalno usposabljanje trajati dlje časa, saj enodnevna 

profesionalna usposabljanja ne zadoščajo več, učitelji pa morajo biti znotraj usposabljanj tudi 

sami aktivni učenci, biti morajo deležni tako teoretičnih osnov kot praktičnega dela. 

Najpomembnejši dejavnik učinkovitega profesionalnega usposabljanja pa je učiteljeva 
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možnost preizkušanja novega znanja v praksi in dobivanje povratnih informacij o lastni 

uspešnosti. 

 

Avtorji priročnika Personalizing Professional Development for K 12 Educators (Bloomboard, 

n. d.) pa ob zgoraj navedenih elementih učinkovitega profesionalnega usposabljanja 

opozarjajo še na nekatere druge dejavnike učinkovitosti, ki so po njihovem mnenju prav tako 

ključni. Pravijo, da: 

 

- so  učitelji, ki imajo večjo svobodo pri načrtovanju lastnega profesionalnega razvoja, kar 

dvakrat bolj zadovoljni od tistih, ki te možnosti nimajo. Učitelji so uspešnejši in bolj 

motivirani za učenje in strokovni razvoj, kadar lahko sami izbirajo načine in oblike 

usposabljanj, ki se jih bodo udeležili, literaturo, ki jo bodo preučili, kdaj in koliko časa 

bodo namenili lastnemu profesionalnemu razvoju; 

 

- je učiteljem treba dati vedeti, da njihovi dosežki, znanja in osebni napredek, pridobljeni 

znotraj njihovega profesionalnega razvoja, niso pomembni le za njih same, temveč 

pomembno prispevajo k razvoju celotne šolske ustanove, v kateri so zaposleni;  

 

- jim je treba omogočiti koristna, zanimiva in zabavna profesionalna usposabljanja, vanje pa 

morajo biti vključeni prostovoljno. Učitelji namreč ne marajo dolgočasnih in vsebinsko 

ponavljajočih se nekoristnih izobraževanj; 

 

- naj se imajo učitelji možnost profesionalno usposabljati na različne načine. Omogočiti jim 

je treba kakovostne usposabljanja, literaturo in druge vire, ter jih opremiti z orodji, s 

katerimi bodo zmožni sami prevzeti odgovornost za lastno učenje in nadzor nad njim; 

 

- je učiteljem treba omogočiti priložnosti za izmenjavanje koristnih idej, nasvetov in 

informacij o dobri poučevalni praksi; 

 

- naj bi vsako učinkovito profesionalno usposabljanje temeljilo na dejanskih potrebah 

učiteljev. 
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Nixon (2010, v Kavkler, 2010) meni, da mora biti profesionalno usposabljanje oblikovano 

tako, da omogoča čim hitrejši vpliv na izboljšanje dosežkov učencev. Vključevalo naj bi 

nenehno učenje, partnerski odnos in takojšnjo možnost uporabe novih idej v prakso. Na 

učinkovitost profesionalnega usposabljanja učiteljev po njegovem mnenju vplivajo naslednji 

dejavniki: 

 

1. oblike dejavnosti (delavnice, skupinsko delo itd.), 

2. kolektivna udeležba učiteljev iste šole, aktiva, stopnje itd. in  

3. trajanje dejavnosti. 

 

Jenkins in Yoshimura (2010) pa pravita, da mora profesionalno usposabljanje učiteljev 

upoštevati rezultate raziskav, biti mora praktično usmerjeno, sodelovalno, dolgoročno, s 

ciljem izboljšati poučevanje … Cilji profesionalnega usposabljanja morajo biti prilagojeni 

potrebam učiteljev, zato morajo organizatorji skupaj z učitelji načrtovati področja izboljšav, 

ker so slednji potem bolj motivirani za učenje in uvajanje sprememb. Tak način dela naj bi bil 

najbolj učinkovit, če je vključenih več učiteljev iste šole in se izvaja na šoli ali v bližnjem 

okolju. 

 

Avtorja sta opisala eno izmed uspešnih profesionalnih usposabljanj učiteljev, ki je potekalo na 

ameriški šoli Sunshine Elementary School in znotraj katerega so oblikovali pet korakov 

profesionalnega razvoja inkluzivne prakse: 

 

1. pripravljalna faza, v kateri so identificirali širše cilje profesionalnega razvoja v skladu z 

vizijo šole, posebnimi potrebami učencev in njihovimi interesi; 

 

2. faza načrtovanja, v kateri so identificirali specifične potrebe in načrtovali ustrezne 

dejavnosti profesionalnega razvoja; 

 

3. organizirali so usposabljanje učiteljev na izbranih področjih s pomočjo v naprej 

pripravljenih in učiteljevim potrebam prilagojenih gradiv in različnih informacij; 

 

4. sledila sta implementacija idej v prakso s podporo specialnega pedagoga, kar je trajalo šest 

tednov, in  
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5. nudenje podpore učiteljem pri izvajanju sprememb v praksi, dokler so jo potrebovali. 

 

Učitelji so bili v profesionalno usposabljanje vključeni prostovoljno. Na njem pa so dobili 

uporabne ideje za organizacijo dela v razredu, za odkrivanje posebnih potreb otrok s 

posebnimi potrebami, za diferenciacijo ter zanimive strategije poučevanja, zato so se ga radi 

udeleževali. Navdušeni so bili predvsem nad gradivom, saj je bilo kratko, razumljivo in je 

imelo praktično vrednost. Veseli so bili tudi informacije o dodatnih virih. V usposabljanjih so 

bile vključene skupinske in individualne oblike dela z učitelji. 

 

Tudi Westling, Cooper-Duffy, Prohn, Ray in Herzog (2005, v Kavkler, 2010) so predstavili 

zanimive ugotovitve, ki prav tako temeljijo na preverjeni dobri praksi. Oblikovali so program 

pomoči in podpore za učitelje in ga nato še preverili. Nastal je kot odziv na stalno 

pomanjkanje specialnih pedagogov, visoko raven stresa pri učiteljih in specialnih pedagogih 

ter veliko utrujenost pri enih in drugih. Program nudi podporo in pomoč znotraj reševanja 

specifičnih problemov učiteljev, je dostopen vsem učiteljem, ki želijo biti bolj učinkoviti pri 

delu z učenci s posebnimi potrebami, tudi tistimi s specifičnimi učnimi težavami, omogoča pa 

kombinacijo različnih oblik sodelovanja. Avtorji so izpostavili pet značilnosti, ki veljajo za 

njihov program in so po njihovem mnenju pomembni za samo učinkovitost profesionalnega 

usposabljanja: 

 

1. program spodbuja učitelje, da si med seboj pomagajo pri reševanju praktičnih problemov in 

pridobivanju ekspertnih znanj za delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami;   

 

2. usposabljanje ni obvezno, udeležijo se ga lahko vsi učitelji in omogoča različne fleksibilne 

oblike sodelovanja; 

 

3. učitelju nudi različne informacije, ki so mu v pomoč pri reševanju praktičnih problemov,  

učitelj pa sam izbere načine pridobivanja želenih informacij in znanj;  

 

4. podpora in pomoč učitelju nista podvrženi evalvaciji učiteljeve učinkovitosti;  

 

5. sodelovanje v programu ne povzroča dodatnih problemov in stresa. Sodelovanje 

posameznega učitelja je odvisno od njegovih potreb, glede na ustreznost programa za 



41 

 

posameznega učitelja, časovnih možnosti, ki jih ima, njegovega lastnega interesa in ne od 

administrativnih zahtev. 

 

Na učinkovitost profesionalnega usposabljanja pa vpliva tudi sama struktura le-tega. Po 

mnenju Cooperja (b. d.) mora posamezno srečanje znotraj dlje trajajočega profesionalnega 

usposabljanja učiteljev vsebovati štiri elemente oziroma faze:  

 

1. učitelje je treba najprej seznaniti s teoretičnimi izhodišči teme usposabljanja, ki mora 

biti osnovana na spoznanjih znanstvenih raziskav; 

 

2.  nato jim je treba podati praktičen primer, povezan z vsebino; 

 

3. sledi učiteljeva praktična aktivnost, povezana z vsebino usposabljanja, s povratno 

informacijo vodje usposabljanja; 

 

4. zadnji element predstavljata učiteljev prenos naučenega v prakso, torej v njegov 

razred, in ponovno srečanje udeležencev usposabljanja z namenom predstaviti učinke 

naučenega v praksi (na primer po enem mesecu).  

 

Po njegovem mnenju je ključno predvsem to, da se udeleženci nekega profesionalnega 

usposabljanja po določenem času znova snidejo.  

 

J. Hunzicker (2010) pa na osnovi preučevanja raziskav s področja profesionalnega razvoja 

učiteljev poudarek daje predvsem aktivnostim, ki jih med usposabljanji izvajajo učitelji. 

Pravi, da so udeleženci v učinkovitem usposabljanju deležni tako aktivnega kot interaktivnega 

učenja, ki vključuje njihovo fizično, kognitivno in čustveno udejstvovanje in da učinkovito 

usposabljanje vključuje reševanje konkretnih problemov, izmenjavo izkušenj, vključevanje v 

razpravo, simulacijo, igro vlog, vizualne predstavitve in refleksije. Pravi še, da je učinkovito 

usposabljanje tudi interaktivno, in sicer da spodbuja učitelje, da delijo izzive, s katerimi se 

srečujejo med poučevanjem, ideje, stališča ter da skupaj iščejo rešitve za nek problem. Z 

drugimi besedami povedano – učitelji naj bi se z veseljem učili drug od drugega in drug z 

drugim.  

 

E. Allensworth, R. C. Greenberg, Harris, Luppescu in Smilye (2001) pa menijo, da je znotraj 

učinkovitega usposabljanja bistveno izmenjavanje primerov dobre prakse med udeleženci. 
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Tako se učitelji učijo drug od drugega na osnovi konkretnih, resničnih situacij v razredu in 

tako dobijo takojšnjo potrditev, ali nekaj v praksi deluje ali ne. 

 

A. Gulamhussein (2013) pravi, da učinkovito profesionalno usposabljanje upošteva pet načel. 

 

1. Organizirano mora biti v več delih, da imajo učitelji dovolj časa, da utrdijo znanje, 

pridobljeno na usposabljanjih, in za implementacijo naučenega v praksi. Po mnenju 

avtorice naj bi bili učitelji deležni okrog 50 ur usposabljanj, šele nato so pripravljeni to 

znanje učinkovito uporabiti tudi v svojih razredih. 

 

2. Učinkovito usposabljanje naj vsebuje učenje po modelu. Vodja izobraževanja naj 

namesto razlage, kako se kaj stori, to pokaže na konkretnem primeru. Tako bodo 

učitelji veliko hitreje usvojili neko znanje oziroma spretnost. 

 

3. Posamezno izobraževanje naj bo namenjeno točno določeni ciljni skupini, na primer 

učiteljem razredne stopnje, nikakor pa ne vsem učiteljem – tudi učiteljem predmetne 

stopnje ali srednješolskim učiteljem itd. Posamezni pristopi, strategije, načini dela 

namreč niso primerni za učence vseh starosti. 

 

4. Učitelj mora biti v procesu implementacije naučenega v razred deležen strokovne 

podpore.  

 

5. V procesu vpeljevanja novosti v učiteljev proces poučevanja naj učitelj aktivno 

sooblikuje mnenje o učinkovitosti nove poučevalne prakse. 

 

Ključni element učinkovitega profesionalnega usposabljanja je po mnenju avtorice nudenje 

strokovne podpore učitelju, ko preizkuša svoje novo pridobljeno znanje v praksi, saj se v tem 

obdobju srečuje z različnimi izzivi pri spreminjanju svoje dosedanje poučevalne prakse.  

 

Tudi A. Mattero (b. d.) opozarja na pomembnost strokovne podpore učitelju. Pravi, da je 

ključnega pomena, da ima učitelj določeno obdobje ob sebi mentorja. Po njenem mnenju je 

potrebno: 

- mentorjevo opazovanje učiteljevega dela v razredu in dajanje sprotnih povratnih 

informacij o njegovem delu in 
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- mentorjevo preverjanje uspešnosti učiteljevega poučevanja v praksi, in sicer tako, da 

skupaj preverita napredek učencev, ki temelji na učiteljevih novih pristopih poučevanja – 

s pomočjo testov, anket itd.  

 

Navaja še, da je treba te ugotovitve upoštevati pri načrtovanju izboljšav v procesu nadaljnjega 

profesionalnega razvoja učitelja (prav tam). 

 

V priročniku A Guide for Increasing the Effectiveness of Professional Development in 

Schoolsand Districts (2011) pa je predstavljen model, ki temelji na predpostavki, da mora 

profesionalno usposabljanje izhajati iz dejanskih potreb točno določene skupine učencev, ki 

se ugotovijo na podlagi njihove uspešnosti na testih, vpogleda v konkretne vsebine, spretnosti, 

veščine, ki učencem delajo težave. Vključuje štiri faze. 

 

1. Ocenitev učnih potreb učencev − v tej fazi je treba določiti, za katero ciljno skupino 

učencev se bodo učitelji izobraževali in katere učne cilje naj bi ta skupina učencev 

dosegla. Gre za cel razred ali za posameznike v razredu, razredih iste šole, različnih šol ali 

gre za točno določene učence v nekem okraju, regiji, na primer za učence z disleksijo? 

Določiti je treba konkretne cilje, na primer – učenci bodo izboljšali bralno razumevanje, 

pisno izražanje itd. Potek izobraževanja in vsebine le-tega mora temeljiti na preučitvi 

dejanskega stanja o znanju določene skupine učencev. To stanje se ugotovi na podlagi 

analize učenčevih testov, izdelkov itd. Na tej stopnji je treba identificirati tudi druge 

okoliščine in možne vzroke za manjšo uspešnost določene skupine učencev. So ti učenci 

uspešnejši, kadar jih poučuje drug učitelj? Ali slednji uporablja drugačne, bolj učinkovite 

strategije, učne pripomočke itd. Ugotoviti je treba, katere strategije, metode itd. 

uporabljajo učitelji, pri katerih so učenci uspešnejši in ugotovitve posredovati 

udeležencem izobraževanja. 

 

2. Na tej stopnji si mora vodja postaviti cilje, ki naj bi jih udeleženci dosegli. Razmisliti 

mora, katere spretnosti, znanja, veščine potrebujejo učitelji, da bodo njihovi učenci učno 

uspešnejši. Določiti mora tudi načine in orodja, s katerimi se bodo preverjala učiteljeva 

novo pridobljena znanja, prenos teh znanj v prakso in učinke njegovega poučevanja na 

učni napredek učencev. Realno stanje, ki bo ugotovljeno, bo služilo kot temelj za 

nadaljnje izobraževanje učiteljev – so potrebne določene spremembe, dopolnitve vsebin?  
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3. Ta stopnja predstavlja izvedbo profesionalnega usposabljanja. Udeleženci le-tega se 

izobražujejo na različne načine, vodja usposabljanja pa učiteljem nikakor ne sme podajati 

samo teoretičnih vsebin, pač pa jim mora omogočiti različne aktivne oblike učenja, ki 

vključujejo na primer njegove demonstracije teoretično podanih vsebin ter učiteljevo 

lastno aktivnost v obliki vadbe novo naučenih spretnosti in veščin. Učitelji samo s 

teoretičnim znanjem ne bodo uspešni pri vpeljevanju sprememb v lastnem procesu 

poučevanja. 

 

Avtorji vodnika navajajo, da se veliko profesionalnih usposabljanj konča na tej stopnji, kar je 

napaka, saj s tem izvajalci ne dobijo vpogleda v to, kako učinkovito je bilo usposabljanje in 

kako uspešni so udeleženci izobraževanja po zaključku le-tega v praksi. Pravijo, da je zelo 

pomembna podpora šolskega vodstva pri spodbujanju učiteljev, da le-ti  novo znanje tudi 

dejansko uporabljajo v praksi. Učiteljem se morajo zagotoviti tudi priložnosti in čas, da se 

učijo drug od drugega, da se v razredu pri delu med seboj opazujejo in razpravljajo o 

videnem. Pomembno je še, da imajo učitelji v času implementacije novih znanj v prakso 

strokovno podporo oziroma mentorstvo, če ga potrebujejo.  

 

    4. Zadnja stopnja je stopnja evalvacije oziroma stopnja ugotavljanja uspešnosti 

profesionalnega usposabljanja učiteljev. Treba je odgovoriti na več vprašanj. Se je učna 

uspešnost učencev izboljšala? So napredovali v učnem procesu? So učenci dosegli cilje, ki 

so bili zastavljeni pred začetkom usposabljanj učiteljev? So učitelji zadovoljni s 

pridobljenim znanjem? Ga uspešno uporabljajo v praksi? Katera znanja bi še potrebovali, 

da bi znotraj poučevanja dosegali boljše rezultate in da bi bili njihovi učenci uspešnejši. 

Odgovori na vprašanja se pridobijo s pomočjo orodij, oblikovanih na drugi stopnji. 

 

Rezultati, pridobljeni v zadnji stopnji, služijo kot smernice za izboljšave nadaljnjih 

izobraževanj udeležencev. So pokazatelj, katerih znanj, spretnosti in veščin učiteljem še 

primanjkuje, da bodo pri svojem delu učinkovitejši in da bodo njihovi učenci uspešnejši pri 

učenju (prav tam). 

 

Avtorji dela Ohio Standards for Professional Development (2015) pravijo, da so dosežki 

učencev, izkazani potem ko je učitelj nekaj časa preizkušal znanje pridobljeno na 

usposabljanjih v razredu, tisti pravi pokazatelj, kako uspešno je bilo profesionalno 

usposabljanje v resnici.   
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Zanimiv je tudi ameriški tako imenovani sistem mikrokvalifikacij, ki je digitalni sistem 

nadaljnjega izobraževanja za učitelje, slednjim pa omogoča pridobitev digitalnega dokazila o 

njihovi usposobljenosti na določenem področju dela. Sistem omogoča sledenje učiteljevemu 

napredku znotraj njegovega profesionalnega razvoja in je diferenciran ter prilagojen 

individualnim željam, potrebam in ciljem posameznika. Omogoča identifikacijo učiteljevih 

potreb oziroma znanj, ki jih mora (še) usvojiti za uspešno delo v razredu, ponuja različne 

načine za pridobitev teh znanj in kompetenc ter tudi možnosti za preverjanje in dokazovanje 

usvojenih znanj in spretnosti. Vključuje tudi povratne informacije mentorjev o njegovem delu 

v razredu, ko preizkuša novo pridobljena znanja. Ko sistem potrdi učiteljev napredek v znanju 

z določenega področja, dobi digitalno potrdilo o usposobljenosti za to področje. 

 

Sistem deluje tako, da učitelj, ki se odloči za tovrstno izobraževanje, na osnovi osebne analize 

močnih in šibkih področij svojega dela v sistemu izbere področje, ki ga želi izboljšati, 

oziroma ustrezno mikrokvalifikacijo, ki je usklajena z njegovimi osebnimi cilji 

profesionalnega razvoja. Sistem mu omogoči dostop do teh učnih vsebin, ki vključujejo 

primere dobre prakse, učitelj pa se tako lahko začne izobraževati. Učne vsebine so v obliki 

videov, strokovnih člankov, osebnih zgodb itd. Znanje, ki ga v procesu učenja pridobiva, nato 

preizkuša v svojem razredu in se tako uri v določeni spretnosti. Ko je prepričan, da je znanje 

in spretnosti usvojil, zbere različna dokazila, kot so video posnetki lastnega poučevanja, 

analize lastnega dela in analize napredka učencev na področju, za katerega se je učitelj 

izobraževal. Ta dokazila nato naloži v sistem, slednji pa jih posreduje ocenjevalcem, 

mentorjem oziroma trenerjem, ki imajo dolgoletno prakso in so strokovnjaki na področju 

poučevanja. Ti nato ocenijo učiteljeve novo pridobljene spretnosti in znanja na osnovi 

videnega in mu, če ugotovijo, da je na določenem področju napredoval, podelijo digitalno 

kvalifikacijo za to področje. 

 

Učitelj te kvalifikacije zbira, saj na osnovi njih dobiva kreditne točke, ki mu prinašajo 

določene ugodnosti in napredovanje v službi (Moving PD from Seat Time to Demonstrated 

Competency Using Microcredentials, 2016). 

 

Tudi v Kaliforniji so razvili spletno platformo, imenovano myPD (moj profesionalni razvoj, 

op. a), ki učiteljem omogoča profesionalni razvoj, bolj prilagojen njihovim potrebam, 

osebnim ciljem in ki jim omogoča spremljanje lastnega napredka. Sawchuk (2016) pravi, da 

so ga oblikovali z namenom, da bi bilo profesionalno usposabljanje učiteljev bolj fleksibilno, 
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da bi spodbujalo sodelovanje med njimi in da bi imeli dostop do vsebin in znanja, ki jih 

potrebujejo, ves čas – vse dni v tednu in 24 ur na dan. Učitelj se preprosto prijavi v sistem, 

izbere cilje in področja znanj, ki jih želi usvojiti, nato pa ima dostop do vsebin, objavljenih v 

platformi. Vsebine vključujejo informacije o  bližajočih se profesionalnih usposabljanjih o 

temi, ki jo išče, članke, zapise, izkušnje ter video posnetke učiteljev med poučevanjem in 

druge vire znanja, ki jim lahko služijo kot primeri dobre prakse. V sistemu lahko beleži svoja 

opažanja pri lastnem delu, temelječa na preizkušanju novo pridobljenih znanja, razmišljanja o 

napredku, opiše načine dela in strategije, ki jih preizkuša in so se pokazali za učinkovite pri 

njegovih učencih itd. Posamezni učitelj se sam odloči, kateri učitelji v sistemu imajo dostop 

do njegovega profila in s katerimi bo delil svoje izkušnje, komu bo pošiljal videe lastnega 

poučevanja itd. Učitelji, ki so že v sistemu, navajajo njegove številne prednosti, predvsem 

možnost povezovanja s kolegi, s katerimi sicer ne bi imeli možnosti priti v stik, a so 

pomemben vir informacij, saj so strokovnjaki in dolgoletni praktiki. 

 

Avtorji priročnika How to create A Competency-based Teacher Development Program: 10 

Best Practices for Success (b. d.) so prav tako naklonjeni sodobnejšim oblikam učenja. 

Pravijo namreč, da se današnji učitelji ne bi smeli izobraževati le znotraj organiziranih oblik 

profesionalnih usposabljanj, temveč naj bi znanja pridobivali tudi s prebiranjem literature in 

različnih vsebin preko spleta. Po njihovem mnenju je zato treba tudi preveriti, kakšne so 

kompetence posameznega učitelja na področju obvladovanja sodobne tehnologije. Preveriti je 

treba, ali posamezni učitelj obvlada delo z virtualnimi sistemi, kot so video konference, 

zahtevnejše iskanje podatkov na spletu itd.  

 

M. R. Davis (2016) tudi spodbuja izobraževanje učiteljev ob uporabi spletnih vsebin. Navaja, 

da so zelo učinkovito orodje tudi video posnetki, ki prikazujejo poučevanje učiteljev v razredu 

kot primere tako dobre kot slabe poučevalne prakse. Pravi, da so lahko veliko bolj učinkoviti 

v primerjavi s klasičnimi profesionalnimi usposabljanji. Številna podjetja in organizacije, ki 

se ukvarjajo s profesionalnim usposabljanjem strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, 

zbirajo takšne posnetke in jih objavljajo na svojih spletnih straneh, da so dostopni učiteljem, 

ki potrebujejo določena znanja. Seveda pa vsi učitelji niso naklonjeni ideji, da bi jih posneli 

med njihovim delom in nato posneto delili z javnostjo. Avtorica pravi, da nekatere skrbi 

predvsem, kako bodo videti na videu, spet drugi izražajo nezaupanje in možnost zlorabe 

posnetkov.  
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Uporaba videov naj bi bilo tudi učinkovito orodje za usposabljanje mladih učiteljev, ki pri 

svojem delu še potrebujejo mentorja ali obsežnejši pomoč in podporo. Mentor si lahko videe 

svojega praktikanta kadarkoli ogleda in mu nato poda povratne informacije o njegovem 

poučevanju. 

V nekaterih šolah, še pravi M. R. Davis (2016), se je uveljavila tudi dobra praksa, da si 

učitelji skupaj ogledujejo videe, ki so jih vsak zase posneli med svojim delom v razredu. 

Posnetke nato komentirajo, delijo mnenja in lastne izkušnje ter se tako učijo drug od drugega. 

 

Takšna praksa je že vrsto let nekaj običajnega tudi na Japonskem, kjer vsi učitelji neke šole 

redno snemajo svoje delo v razredu. Sistem takšnega izobraževanja temelji na ugotavljanju 

potreb ciljne skupine učencev in določanju učnega cilja, ki ga želijo učitelji pri njih doseči.  

Učitelji nato vsak zase načrtujejo strategije, oblike in načine dela, ki jih bodo pri pouku 

uporabili, ter jih preizkusijo v praksi. Posnetke si potem ogledajo in razpravljajo o prednostih 

in slabostih videnega. Nato preverijo videne primere dobre prakse drugih učiteljev v svojem 

razredu in ob ponovnem snidenju s kolegi ugotavljajo njihovo uspešnost. Tako dobivajo nove 

ideje za svoje delo in preverjene dragocene informacije o učinkovitosti različnih poučevalnih 

pristopov. V delo je vključenih več skupin, sestavljenih iz podskupin štiri do šest oseb. 

Posamezno izobraževanje traja tri ali štiri tedne, skupaj približno deset do petnajst ur. Učitelji 

se usposabljajo po končanem pouku, običajno gredo domov okrog 17. ure.  Podskupine po 

koncu izobraževanj organizirajo skupno srečanje ter predstavijo svoje ugotovitve, nekatere pa 

dobro poučevalno prakso širijo tudi na druge šole in v različne izobraževalne ustanove 

(Andree, Chung Wei, Hammond, Richardson in Orphanos, 2009). 

 

Oblik profesionalnih usposabljanj, kjer učitelji odprto in brez zadržkov razkrivajo svoje delo 

pred kolegi, se poslužujejo še v Singapurju. Da so takšna srečanja uspešna in da se učitelji pri 

tem ne počutijo nelagodno, se morajo počutiti varno, izjemnega pomena pa je tudi kolegialno 

vzdušje med njimi. Vodje takšnih izobraževanj morajo med učitelji razvijati zavedanje, da je 

vsak izmed njih učenec in drugemu kritični prijatelj ter da na srečanjih ne gre le za širjenje 

znanja, temveč tudi za proizvajanje le-tega (prav tam). 

 

Avtorji dela Designing Effective Professional Development Experiences: What Do We 

Know? (b. d.) pravijo, da obstaja veliko učinkovitih oblik profesionalnega usposabljanja za 

učitelje in da je težko reči, katera je najbolj učinkovita. Bolj pomembno je, dodajajo, da: 
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- je usposabljanje osredotočeno na zmanjševanje vrzeli med dejansko in želeno ravnijo 

znanja učencev; 

- cilji in vsebine usposabljanj temeljijo na resničnih interesih in potrebah udeležencev; 

- da so učitelji na srečanjih deležni tako teoretičnih kot praktičnih vsebin in  

 

- imajo v času preizkušanja idej v praksi pomoč in podporo; 

 

- je cilj usposabljanja izboljšanje dolgoročnih dosežkov učencev in ni naravnano le na 

trenutne uspehe. 

 

Da bi dosegli čim večjo učinkovitost profesionalnega usposabljanja za učitelje, mora biti le-to 

dobro načrtovano. Tega pa se zavedajo tudi avtorji priročnika A Learning Paper: Creating 

Effective District Professional Development Plans (2011) in izvajalcem predlagajo, naj si 

pred začetkom načrtovanja odgovorijo na nekaj vprašanj. To so: 

 

1. Kaj je namen tega usposabljanja? 

 

2. Kdo se bo udeležil usposabljanja oziroma komu je usposabljanje namenjeno? 

 

3. Kako dolgo bo trajalo usposabljanje? 

 

4. Kdo vse nosi odgovornost za uspešnost tega usposabljanja? 

 

5. Kako bodo doseženi cilji tega usposabljanja? 

 

6. Kaj kažejo raziskave in drugi viri podatkov o potrebah skupine učencev, katerih 

učiteljem je usposabljanje namenjeno? 

 

7. Kaj kažejo raziskave in drugi viri podatkov o potrebah učiteljev, ki se bodo udeležili 

usposabljanj z namenom doseči napredek pri specifični skupini učencev? 

 

8. Katera so bistvena spoznanja s predhodnih usposabljanj in bi jih bilo dobro upoštevati 

pri načrtovanju tega? 
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9. Ali imajo bodoči udeleženci teh usposabljanj ustrezna predznanja, na katerih bomo 

gradili novo znanje? 

 

10. Kaj je mogoče narediti, da bodo udeleženci dovolj motivirani za udeležbo in zavezani 

k doseganju ciljev teh usposabljanj? 

 

11. Katere oblike in načine dela bomo uporabili znotraj usposabljanj, da bodo udeleženci 

dosegli cilje le-teh? 

 

12. Kako in med koga bo porazdeljena odgovornost za doseganje ciljev usposabljanj in 

uspešnost le-teh? 

 

13.  Bodo v zvezi z usposabljanji nastali kakšni stroški? Kdo jih bo kril? 

 

14. Kaj bodo učitelji znali oziroma katere spretnosti, veščine bodo obvladovali po 

končanih usposabljanjih? 

 

15. Katere so pričakovane spremembe v praksi, ki bodo specifični skupini učencev 

pomagale izboljšati učni uspeh na določenem področju? 

 

16. Katere priložnosti za učenje bodo imeli učitelji na voljo za doseganje ciljev 

usposabljanj in kako bo evalvirano njihovo znanje, pridobljeno na usposabljanjih? 

 

17. Kako bomo spremljali delo učiteljev v razredu oziroma njihovo uporabo novega 

znanja v praksi?   

 

18. Katere oblike in orodja bomo uporabili za dokumentiranje ugotovljenega? 

 

19. Kako bomo preverjali vpliv znanja učiteljev, pridobljenega na usposabljanjih, na učno 

uspešnost njihovih učencev? 

 

20. Kako in komu bomo predstavili rezultate ugotovljenega? 
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Avtorji (prav tam) še pravijo, da je tako kot samo načrtovanje usposabljanj pomembna tudi 

refleksija po koncu usposabljanj. Predlagajo, naj si izvajalci odgovorijo na naslednja 

vprašanja: 

 

 

1. So cilji profesionalnega usposabljanja izpolnjeni? 

 

2. Kaj nam povedo dobljeni podatki in rezultati? 

 

3. Kateri pomembni dejavniki so vplivali na dobljene rezultate? 

 

4. Katera spoznanja bomo upoštevali pri načrtovanju prihodnjih usposabljanj? 

 

Odgovori naj jim služijo kot dragocene informacije za izboljšanje njihovega dela v prihodnje. 

 

Da bo usposabljanje učinkovito, pa ni odvisno le od izvajalcev, temveč velik del odgovornosti 

nosijo tudi učitelji sami, pravi M. Trehearn (2010). Rezultati njene raziskave so namreč 

pokazali, da so učitelji v dogajanje na srečanjih veliko bolj aktivno vključeni, če se zavedajo 

svoje lastne odgovornosti za uspeh in če so si pripravljeni odgovornost med seboj tudi deliti. 

Na vzbujanje občutka lastne odgovornosti pri učiteljih pa pomembno vplivajo odprto 

medsebojno sporazumevanje, jasna opredelitev vlog vseh udeležencev in prepletanje le-teh.  

 

Na pomen zavedanja lastne odgovornosti učiteljev opozarja tudi Tolley (2016) in pravi, da za 

dosego tega pri učiteljih profesionalno usposabljanje ni treba biti nekaj pretirano resnega. 

Meni, da bi se snovalci usposabljanj morali zgledovati po nekaterih modernih učnih 

konceptih, ki vključujejo zabavne interaktivne oblike učenja. Tako kot učenci se tudi učitelji 

radi učijo skozi igro oziroma na igriv, sproščen način, kar pa ne pomeni, da se jih lahko 

obravnava kot otroke ali kot nekoga, ki je tam, ker »nima pojma«. Najbolje je, da se jim nova 

znanja podajajo tako, da se sploh ne zavedajo procesa lastnega učenja. Avtor pravi tudi, da je 

treba znotraj usposabljanj udeležencem omogočati učenje drug od drugega, spodbujati 

mentorstvo in prenašanje znanja starejših, bolj izkušenih učiteljev na mlajše, manj izkušene, 

vendar tako, da se učeči se ne bo počutil kot »pod drobnogledom« starejšega kolega, kritika 

slednjega znotraj procesa učenja pa naj bo dobronamerna in konstruktivna. Seveda pa je tako 

kot pri učencih tudi pri odraslih pomembno, da le-tem čim večkrat omogočimo priložnosti in 
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situacije, kjer se bodo imeli možnost izkazati in biti uspešni, nato pa jih za uspešno opravljeno 

delo pohvalimo oziroma nagradimo.  

  

Kaj pa izvajalci profesionalnih usposabljanj? Kdo so? V Sloveniji profesionalna usposabljanja 

za učitelje izvajajo različne državne in privatne ustanove ter posamezniki, tudi profesionalna 

usposabljanja s področja dela z učenci s posebnimi potrebami. V prihodnje bi bilo treba bolj 

spodbujati tudi interna izobraževanja strokovnih delavcev posameznih šol, kjer bi specialni in 

rehabilitacijski pedagogi kot največji strokovnjaki s področja dela z učenci s posebnimi 

potrebami morali pogumno prevzeti vloge izobraževalcev ter organizirati in izvajati takšna 

usposabljanja, ki bi bila zasnovana na resničnih potrebah učencev in učiteljev šole, v kateri so 

le-ti zaposleni. V Angliji igrajo specialni in rehabilitacijski pedagogi oziroma koordinatorji 

dela na področju posebnih izobraževalnih potreb (angl. SENCO – Special Educational Needs 

Coordinator) na področju izobraževanja učiteljev pomembno vlogo (Packer, 2014). 

Koordinator na posamezni šoli ves čas spremlja, kakšno je znanje učiteljev na šoli, kjer je 

zaposlen, o posameznih področjih posebnih potreb in ob tem tudi njihove dejanske potrebe po 

novih znanjih. Spremlja ponudbo različnih izobraževanj in učiteljem nudi organizacijsko 

pomoč pri udeleževanju le-teh, prav tako pa jih tudi sam izobražuje. Posebno pozornost 

namenja učiteljem novincem in novim sodelavcem. Predstavi jim politiko oziroma način dela 

šole na področju učencev s posebnimi potrebami in jim nudi splošno podporo pri uporabi 

učinkovitih učnih strategij za zadovoljevanje potreb učencev s posebnimi potrebami. 

Organizira in izvaja interna izobraževanja za posamezne skupine učiteljev na šoli, ki jih 

načrtuje na osnovi potreb posameznih učiteljev, slednje pa ugotavlja z rednimi pogovori s 

kolegi. Spodbuja timsko delo učiteljev ter opazovanje kolegov med seboj pri njihovem delu in 

jim pri tem svetuje o pedagoških pristopih, komunikaciji itd … Koordinator je lahko tudi sam 

mentor novemu kolegu, tako da mu demonstrira učinkovite strategije dela in ga preko 

pogovora spodbuja k razmišljanju o lastni pedagoški praksi. Za ugotavljanje potreb po znanju 

s področja vzgoje in izobraževanja učencev s posebnimi potrebami pri posameznem učitelju 

slednjemu zastavlja različna vprašanja, na primer: 

 

- ali poznate sistemsko ureditev in zakonodajo s področja vzgoje in izobraževanja učencev s 

posebnimi potrebami? 

 

- ali menite, da imate ustrezno znanje za prepoznavanje učencev s posebnimi potrebami v 

razredu? 
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- ali se čutite dovolj kompetentni za ugotavljanje napredka pri učencih s posebnimi potrebami 

v razredu? 

 

- ali menite, da učencem s posebnimi potrebami zagotavljate ustrezne prilagoditve? 

 

- ali menite, da dovolj spodbujate udeležbo in sodelovanje učencev s posebnimi potrebami 

med poukom? 

 

- ali pomoč in podpora, ki ju nudite učencem s posebnimi potrebami, omogočata slednjim 

izboljšanje njihovih učnih dosežkov? 

 

- katera so vaša močna področja na področju poučevanja učencev s posebnimi potrebami? 

 

- katera so vaša šibka področja na področju poučevanja učencev s posebnimi potrebami? 

 

- s katerega področja vzgoje in izobraževanja učencev s posebnimi potrebami bi potrebovali 

dodatna znanja? 

 

Koordinator na osnovi odgovorov na ta vprašanja načrtuje skupinska usposabljanja za učitelje 

in individualna izobraževanja za posameznike (prav tam, 2014). 

 

Iz zapisanega lahko ugotovimo, da v svetu obstajajo številne oblike in modeli profesionalnega 

usposabljanja učiteljev, ki so si v nekaterih pogledih podobni, med seboj pa se tudi 

razlikujejo. Skupno večini pa je prisotnost naslednjih ključnih dejavnikov učinkovitih 

profesionalnih usposabljanj: 

 

- profesionalno usposabljanje mora potekati v več srečanjih oziroma dlje časa; 

 

- načrtovano in izvedeno naj bo na podlagi prej ugotovljenih potreb učencev (učitelji naj se 

izobražujejo z namenom doseči učni napredek pri točno določeni skupini učencev) in 

učiteljev (katera znanja, spretnosti, veščine potrebujejo za bolj učinkovito poučevanje); 
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-  vsebuje naj tako teoretična izhodišča kot tudi praktične aktivnosti učiteljev, ki naj sledijo 

demonstraciji vodje izobraževanja, slednji pa naj jim zagotovi tudi sprotne povratne 

informacije o njihovih aktivnostih; 

 

- učitelji naj pridobljeno znanje v času usposabljanj preizkušajo v praksi – v svojih razredih, 

pri čemer naj bodo deležni podpore mentorja, kakor dolgo jo potrebujejo; 

 

- učitelji naj se učijo tudi drug od drugega – tako da se med seboj opazujejo v procesu 

poučevanja ter da si izmenjujejo svoja opažanja, mnenja … 

 

- profesionalno usposabljanje naj se ne konča, ne da bi se preverili tudi njegovi učinki –

napredek učencev in uspešnost poučevanja učiteljev. 
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2.4 UČENCI Z DISLEKSIJO V SLOVENSKEM OSNOVNOŠOLSKEM 

PROSTORU 

 

V pričujočem poglavju bomo predstavili definicije disleksije, kakor jo razumejo različni 

avtorji in institucije, in s slovenskega vzgojno-izobraževalnega vidika umestili učence z 

disleksijo glede na izrazitost njihovih težav. Predstavili bomo tudi podporo in pomoč, ki je 

predvidena za to skupino učencev v Sloveniji ter pomen učitelja in njegove usposobljenosti za 

šolsko uspešnost učencev z disleksijo. 

 

2.4.1 Definicija disleksije 

 

V literaturi najdemo različne definicije disleksije. 

 

Ena izmed definicij pravi, da je disleksija »notranje (nevrofiziološko) pogojena motnja, ki jo 

spremljajo motnje ali posebnosti v nekaterih procesih spoznavanja (kognitivni primanjkljaji). 

Pri posamezniku z disleksijo so moteni procesi predelovanja jezikovnih informacij, kar 

povzroča težave pri prepoznavanju posameznih glasov (fonemov) in težave s sintetiziranjem, 

analiziranjem ter odstranjevanjem glasov in drugih enot govornega toka« (Magajna, Kavkler, 

Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008, str. 41).  

 

Britansko združenje za disleksijo (2008) definira disleksijo kot specifično učno težavo, ki v 

glavnem prizadene razvoj spretnosti, povezanih s pismenostjo in jezikom. Spremljajoče 

težave se kažejo na področju fonološkega procesiranja, hitrosti poimenovanja, kratkoročnega 

spomina, hitrosti procesiranja in razvoja spretnosti, ki niso tako razvite kot posameznikove 

druge kognitivne sposobnosti.   

 

Disleksija je učna težava, ki temelji na jeziku. Označuje skupino simptomov, ki se izražajo 

kot težave pri specifičnih jezikovnih veščinah, še posebej pri branju. Osebe z disleksijo imajo 

običajno težave tudi pri drugih jezikovnih veščinah, kot so črkovanje, pisanje in izgovorjava 

besed (Mednarodno združenje za disleksijo, 2007). 

 

Disleksija je različnost, ki otežuje usvajanje in rabo veščin branja, pravopisa in pisanja. Ta 

različnost je nevrološkega izvora. Kognitivne težave, ki spremljajo to nevrološko pogojeno 
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različnost, lahko vplivajo tudi na organizacijske veščine, na sposobnost računanja ter druge 

spoznavne in čustvene sposobnosti. Povzroči jo lahko kombinacija težav na področju 

fonološkega procesiranja, delovnega pomnjenja, hitrega poimenovanja, operiranja z zaporedji 

ter težav pri doseganju avtomatizacije osnovnih veščin (Evropska zveza za disleksijo, 2007). 

 

Iz pričujočih definicij lahko povzamemo, da je disleksija motnja, kjer gre predvsem za težave 

s predelovanjem jezikovnih informacij. 

 

2.4.2 Umestitev učencev z disleksijo glede na izrazitost njihovih težav v slovenskem 

osnovnošolskem prostoru ter pomoč in podpora, predvideni za to skupino 

učencev 

 

Učenci z lažjo oziroma zmerno obliko disleksije spadajo med učence s specifičnimi učnimi 

težavami (v nadaljevanju SUT), učenci s hujšo oziroma najhujšo obliko pa med učence s 

primanjkljaji na posameznem področju učenja (v nadaljevanju PPPU), ki je ena izmed skupin 

otrok s posebnimi potrebami. 

 

Učencem z disleksijo, ki spadajo v skupino učencev s SUT, je šola po Zakonu o osnovni šoli 

(1996) dolžna »prilagajati metode in oblike dela, omogočati vključitev v dopolnilni pouk in 

druge oblike individualne in skupinske oblike pomoči,« (1996, 12. člen) učenci z disleksijo, ki 

spadajo v skupino učencev s PPPU, pa so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, znotraj katerega so deležni prilagoditev v 

organizaciji, načinu preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanju in časovni razporeditvi 

pouka ter dodatne strokovne pomoči. (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

2000, 7. člen). 

 

Zgoraj našteta zakonska določila oblik pomoči učencem z disleksijo in učencem z drugimi 

učnimi težavami se uresničujejo znotraj slovenskega petstopenjskega modela odziv na 

obravnavo. Slednji se je začel v praksi izvajati po tem, ko je Strokovni svet Republike 

Slovenije za splošno izobraževanje 9. 10. 2007 sprejel Koncept dela z učenci z učnimi 

težavami v osnovni šoli, v katerem so postavili strokovne osnove za razvoj učinkovitejših 

pristopov na področju obravnave učencev z učnimi težavami.  
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Učna podpora in pomoč predvidena znotraj modela je prilagojena slovenski šolski praksi in 

aktualnim pogojem, zato se razprostira od manj do bolj intenzivnih oblik pomoči in podpore, 

in sicer od pomoči učitelja pri pouku; vključevanja šolske svetovalne službe ali mobilnih 

specialnih pedagogov; organizacije individualne ali skupinske oblike pomoči; pomoči zunanje 

specializirane ustanove in nazadnje do vključitve učencev z izrazitimi specifičnimi učnimi 

težavami oziroma s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Kavkler, 2008 b). 

 

Slovenski petstopenjski model naj bi na prvi stopnji omogočil izobraževalni uspeh najmanj 80 

odstotkom učencem, ki so deležni dobre poučevalne prakse; sledijo sekundarni ukrepi, ki so 

namenjeni okrog 15 odstotkom učencev in so v skladu z aktualno šolsko prakso razdeljeni v 3 

stopnje, ki omogočajo bolj intenzivno in individualizirano pomoč v okviru predpisanega 

kurikula. V peto stopnjo naj bi bilo vključenih od enega do pet odstotkov učencev, ki 

potrebujejo najbolj intenzivno prilagojeno obravnavo, slednjo pa lahko učinkovito izvajajo le 

usposobljeni šolski strokovni delavci (na primer specialni pedagog, svetovalni delavec).  

 

Število učencev s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami, ki potrebujejo učno pomoč in 

podporo, se z vsako naslednjo stopnjo petstopenjskega modela zmanjšuje, če je pomoč na 

predhodni stopnji dovolj kakovostna. Največji delež učencev z učnimi težavami potrebuje le 

učiteljevo dobro poučevalno prakso, ki vključuje individualizacijo in diferenciacijo učitelja in 

le manjši delež učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja potrebuje 

intenzivnejše oblike učne pomoči in več prilagoditev. Le učenci z najbolj izrazitimi 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja so usmerjeni v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Ti namreč poleg dobre poučevalne 

prakse potrebujejo še intenzivnejše prilagoditve, specifično učno pomoč in podporo (Magajna 

idr., 2008). 

 

Iz zgoraj povedanega lahko sklenemo, da je za približno 80 odstotkov učencev z disleksijo, ki 

spadajo v skupino otrok s specifičnimi učnimi težavami, bistvena dobra poučevalna praksa 

učiteljev, ki učence poučujejo. Z izvajanjem dobre poučevalne prakse ter z diferenciacijo in 

individualizacijo znotraj pouka se lahko večina učencev z disleksijo izogne vključitvi v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Največjo in 

najpomembnejšo vlogo pri tem imajo učitelji, ki učence poučujejo. 
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Posamezen učenec pa je lahko kljub intenzivni pomoči na prvih štirih stopnjah še vedno 

neuspešen in zato vključen v omenjeni program ter tako deležen pomoči na peti stopnji 

modela odziv na obravnavo. Tudi na tej stopnji učitelj ostaja pomemben element učenčevega 

uspeha, saj učenec še vedno večino časa preživi v razredu znotraj običajnega pouka. Tudi 

tukaj sta bistveni učiteljeva dobra usposobljenost, da bi lahko učencu z disleksijo omogočil 

optimalne učne dosežke. 

 

Ne glede na to, ali učenec z disleksijo spada v skupino učencev s specifičnimi učnimi 

težavami ali pa v skupino tistih s  primanjkljaji na posameznih področjih učenja, potrebuje 

kakovostno prilagojeno poučevanje, ki mu ga lahko zagotovi samo dobro usposobljen učitelj. 

 

2.4.3 Pomen učitelja in njegove usposobljenosti za šolsko uspešnost učencev z disleksijo 

 

M. Kavkler (2011) pravi, da je učitelj eden izmed najpomembnejših dejavnikov uspešnosti 

vzgoje in izobraževanja raznolike populacije učencev v razredu oziroma eden izmed ključnih 

dejavnikov inkluzivne šole. Učitelj namreč preživi največ časa z učencem in ima zato v 

učnem procesu najbolj odgovorno nalogo.  

 

Po njenih besedah je izjemno pomembno, da učitelj razume učenčeve stiske, da spoštuje njega 

in njegove starše, da poučuje v skladu z njegovim učnim stilom in njegovimi posebnimi 

potrebami. Med pomembnejšimi dejavniki so učiteljeve strategije individualizacije in 

diferenciacije, ki terjajo učiteljevo prilagajanje procesa poučevanja, časa, učnih pripomočkov, 

preverjanja itd. Učence mora znati tudi motivirati in jih spodbujati, ponuditi jim mora 

dejavnosti, ki so zanimive, zahtevajo različne sposobnosti in se spreminjajo ter v svoje 

poučevanje vključevati življenjske primere, da bi učenci učno snov bolje razumeli (prav tam). 

 

Ne nazadnje pa, pravi avtorica, je učitelj pomemben dejavnik učenčeve uspešnosti tudi, ker je 

s svojim vedenjem, odnosom, podporo in pomočjo učencem z učnimi težavami model za vse 

učence in tudi učitelje (prav tam). 

 

Reid (2007) poudarja pomembnost učiteljevih znanj in kompetenc za uspešnost učenca z 

disleksijo. Pravi, da lahko potrebe slednjega učitelj zadovolji le, če ima potrebno znanje o 

razumevanju težav učencev z disleksijo, če se zaveda težav, ki se povezane z disleksijo in 

posameznikom, če ima znanje in izkušnje s prilagajanjem in diferenciranjem ter če je 
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sposoben svoje poučevanje prilagoditi potrebam učenca z disleksijo. Pravi, da je za učence z 

disleksijo v osnovi pomembna učiteljeva dobra poučevalna praksa. 

 

Dobra poučevalna praksa pa je tudi po mnenju J. Grah (2012) bistvenega pomena pri delu z 

učenci s posebnimi potrebami. Navaja naslednje značilnosti dobre poučevalne prakse, ki bi jih 

moral upoštevati tudi učitelj, ki  poučuje učence z disleksijo: 

 

- jasna strukturiranost poučevanja in učenja; 

- učiteljeva pozitivna in podporna naravnanost; 

- spodbujanje ter omogočanje aktivnega in sodelovalnega učenja; 

- učenje osnovnih pojmov na način, da jih učenci razumejo, in preverjanje njihovega 

dejanskega razumevanja oziroma nerazumevanja; 

- spremljanje učenčevega napredka (omogočanje povratne informacije); 

- uporaba opor za učenje (materialnih, verbalnih, neverbalnih); 

- navajanje opor/modelov reševanja; 

- več urjenja veščin in utrjevanja na različne načine; 

- omogočanje učencem, da svoje znanje posredujejo na različne načine (ustno, pisno, 

praktično idr.); 

- poučevanje učnih strategij (pisanja zapiskov, predelave učbeniških besedil...); 

- identifikacija in razvoj otrokovih močnih področij;  

- spodbujanje in omogočanje veččutnega učenja (otrok posluša, gleda, tipa, vonja);  

- omogočanje dodatnega časa za premislek, načrtovanje in izvedbo naloge;  

- omogočanje dodatnega časa za reševanje nalog ali manjše število nalog (krajša besedila za 

branje in prepisovanje, manj računov, ki pa so dobro izbrani); 

- organiziranje več ustnega preverjanja znanja;  

- razdeljevanje kompleksne naloge (delitev zahtevnejših učnih problemov na manjše enote,  

učenje po korakih, predvidevanje korakov) in navodila na krajše enote;  

- jasna in razumljiva navodila, prilagajanje (ustna, pisana oziroma oboja, kratka in 

razumljiva); 

- raznobarvni zapis na tabli;  

- pisanje z različnimi pisali;  

- fotokopiranje zapiskov;  

- več tehničnih pripomočkov;  

- prijazno opozarjanje na napake;  
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- fizična bližina za dvig pozornosti;  

- učenje socialnih veščin;  

- pomoč pri socialnem vključevanju v razred;  

- organizacija vrstniške pomoči;  

-  prilagajanje domačih nalog (količina, način posredovanja …);  

- partnerski odnos s starši.   

 

Učencem s težjo obliko disleksije pa za doseganje optimalne uspešnosti dobra poučevalna 

praksa ni dovolj, potrebujejo več prilagoditev in večjo količino pomoči. Učitelj mora imeti 

pozitivna stališča o učencih z disleksijo in delu z njimi, biti mora ustrezno pripravljen ter 

imeti potrebna znanja, da jim bo v okviru rednega procesa poučevanja še bolj individualiziral 

in diferenciral učne zahteve, naloge, načine pridobivanja, utrjevanja in preverjanja znanja, 

učne pripomočke, časovne omejitve in podobno. Potrebuje bolj specifična znanja. 

 

Če učenec z disleksijo ni deležen ustrezne pomoči in podpore, obstaja velika verjetnost, da v 

šoli ne bo uspešen. Kadar pa so šolske in družbene zahteve zanj neustrezne in jih ne morejo 

izpolniti, se lahko pri njih pojavijo frustracije, nasprotovanje, upor, izbruhi jeze ali drugi 

načini sproščanja nakopičene tesnobe in napetosti (Magajna, 2006).  

 

Iz pričujočega poglavja je razvidno, da obstajajo številne definicije disleksije, ki se med seboj 

nekoliko razlikujejo, vse pa poudarjajo bistvo te motnje – težave s predelovanjem jezikovnih 

informacij. Učenci z disleksijo v Sloveniji spadajo med učence s SUT ali PPPU, odvisno od 

izrazitosti njihovih težav. Od slednjih pa je tudi odvisno, kakšne vrste pomoči bodo deležni, 

le-to v našem osnovnošolskem prostoru opredeljuje petstopenjski model odziv na obravnavo, 

ki z vsako stopnjo predvideva bolj specifične oblike pomoči in obravnave. Tukaj pa je ključna 

vloga učitelja, kajti z učenci z disleksijo prav on v šoli preživi največ časa. Potrebuje ustrezna 

znanja, da bo lahko tej populaciji učencev pomagal optimalno izkoristiti njihove potenciale in 

jim pomagal doseči čim višje dosežke na področju učenja.  
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

 

3.1.1 Opredelitev problema 

 

Vpeljava koncepta inkluzije v slovenski šolski prostor je prinesla številne spremembe. Ena 

izmed najvidnejših je vsekakor večje prepoznavanje raznolikosti populacije učencev v 

osnovnošolskih razredih, slednja pa se vedno bolj povečuje. Kavkler (2010) pravi celo, da v 

šole še nikoli ni bila vključena tako raznolika populacija učencev, kot je danes. 

Ta raznolikost pa v slovenskem osnovnošolskem prostoru zahteva nekatere spremembe in 

odkriva nove potrebe, med katerimi je tudi potreba učiteljev po novih, bolj specifičnih 

znanjih. Na to opozarjajo tudi številni slovenski in tuji strokovnjaki s področja vzgoje in 

izobraževanja otrok s posebnimi potrebami (Kavkler, 2010, Pulec Lah, 2009, Jenkins in 

Yoshimura, 2010, Schlauch, 2003 v Lee, 2013, Blanton idr., 2011), kajti enotni so si, da 

veliko učiteljev nima dovolj znanja za poučevanje vedno bolj raznolike populacije učencev. 

Kavkler (2010) pravi, da so zato učitelji pogosto v negotovosti in stiski, S. Pulec Lah (2009) 

pa dodaja, da pogosto izražajo skrb in dvom o svoji usposobljenosti. Te ugotovitve niso 

vzpodbudne, saj so učitelji zavezani k uresničevanju enakih vzgojno-izobraževalnih možnosti 

za vse učence, k čemur jih zavezujejo različni mednarodni in slovenski dokumenti s področja 

otrokovih pravic, na primer Konvencija o pravicah invalidov (2008), Unescova Svetovna 

deklaracija o izobraževanju za vse (1990), Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011), 

Zakon o osnovni šoli (1996), Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) in 

drugi (v Pretnar, 2012). 

Mnogo slovenskih in tujih strokovnjakov s področja vzgoje in izobraževanja otrok s 

posebnimi potrebami (Kavkler, Košak Babuder, Magajna, 2015, Mitchell, 2015; Jenkins in 

Yoshimura, 2010) pa kot odgovor na zgoraj opisane ugotovitve navajajo, da učitelji 

potrebujejo dodatna usposabljanja za poučevanje vedno bolj raznolike skupine učencev. 

Nadaljnje usposabljanje in izobraževanje je nujna stalnica in del učiteljskega poklica, saj se 

morajo biti učitelji vseskozi sposobni odzivati na hitre spremembe v družbi in se jim znati 

prilagoditi. V Sloveniji so učiteljem na razpolago številni načini in oblike profesionalnega 

usposabljanja (seminarji, delavnice, kongresi, predavanja …) v okviru nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki ga pri nas 



61 

 

ureja Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju (2007). Trenutna profesionalna usposabljanja pa imajo nekatere 

pomanjkljivosti, kot so na primer  prevelika razpršenost ponudbe, nepregleden in težko 

obvladljiv sistem, premajhen delež programov, ki bi bili usmerjeni na profesionalne 

komponente učiteljskega poklica, premalo možnosti za širitev dobre prakse s šole na šolo, 

prevelika oddaljenost usposabljanj glede na lokacijo šol itd. (Devjak in Polak, 2013). 

V svetu in pri nas strokovnjaki že oblikujejo nekatere smernice in predloge za izvedbo 

učinkovitih profesionalnih usposabljanj učiteljev. Po mnenju M. Kavkler (2010) učinkovito 

profesionalno usposabljanje vključuje stalno učenje, partnerski odnos in takojšnjo možnost 

uporabe novih idej v praksi, Nixon (2010, v Kavkler, 2010) pa pravi, da je njegova 

učinkovitost odvisna od oblik dejavnosti, kolektivne udeležbe učiteljev iste šole, aktiva, 

stopnje … ter trajanja dejavnosti. Profesionalno usposabljanje učiteljev naj bi bilo sestavljeno 

iz pripravljalne faze in faz načrtovanja, usposabljanja ter implementacije idej v prakso ter faze 

nudenja podpore učiteljem pri izvajanju sprememb v praksi (Jenkins in Yoshimura, 2010). 

Cooper (2008) je znotraj svoje raziskave ugotovil, da učinkovito profesionalno usposabljanje 

učiteljev vsebuje štiri elemente: učitelje je treba najprej seznaniti s teoretičnimi izhodišči teme 

usposabljanja, nato jim je treba podati praktičen primer, povezan z vsebino, sledi učiteljeva 

praktična aktivnost oziroma izkušnja, povezana z vsebino usposabljanja, s povratno 

informacijo vodje usposabljanja, zadnji element pa predstavljata učiteljev prenos naučenega v 

prakso, torej v njegov razred, in ponovno srečanje udeležencev usposabljanja z namenom 

predstaviti učinke naučenega v praksi. Smernice različnih avtorjev nakazujejo nekatere 

skupne poglede na to, kako naj bi bilo videti učinkovito usposabljanje, v nekaterih vidikih pa 

se razlikujejo. 

Dobro usposobljeni učitelji igrajo pomembno vlogo tudi pri prilagajanju procesa poučevanja 

učencev z disleksijo, saj slednji zaradi težav na področju šolskih veščin branja in pisanja, 

manjše učinkovitosti pri učenju in motenosti enega ali več psiholoških procesov potrebujejo 

posebne pristope in obravnavo v okviru redne poučevalne prakse (Vovk-Ornik, 2015). 

 

Na osnovi spoznanj in ugotovitev, navedenih v teoretičnem okvirju magistrskega dela, smo v 

nadaljevanju predstavili petdelni avtorsko načrtovan, v praksi izveden ter sprotno evalviran 

model profesionalnega usposabljanja učiteljev razrednega pouka na temo Disleksija – 

prilagoditve in strategije dela pri pouku, s katerim smo želeli ugotoviti njegovo učinkovitost 

glede na elemente, ki jih je vseboval, in sicer na osnovi napredka v znanju učiteljic, 

izkazanem po končanih usposabljanjih. 
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3.1.2 Cilji raziskave 

 

Znotraj raziskovalnega dela smo načrtovali, izvedli in sprotno evalvirali petdelno 

profesionalno usposabljanje za učitelje razrednega pouka na temo Disleksija – prilagoditve in 

strategije dela pri pouku ter ugotavljali njegovo učinkovitost na osnovi napredka v znanju 

učiteljev, izkazanem po koncu profesionalnega usposabljanja.  

 

Cilji raziskave so bili: 

 

1. pripraviti, izvesti in sproti evalvirati petdelno usposabljanje razrednih učiteljev za 

poučevanje učencev z disleksijo; 

 

2. za udeležene učitelje pripraviti obširnejše teoretično gradivo na temo usposabljanj v obliki 

priročnika, ki je vsebinsko ustrezalo tematiki posameznega usposabljanja in je vsebovalo tudi 

priporočila o virih za nadaljnje poglabljanje znanja;  

 

3. preveriti učinkovitost usposabljanj na osnovi napredka v znanju učiteljev po koncu 

usposabljanj in uporabnost gradiva, ki so ga udeleženci usposabljanja dobili na srečanjih. 

 

3.1.3 Raziskovalna vprašanja 

 

Glede na zastavljene cilje raziskave smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja. 

 

Vprašanje 1: Kako učinkovito je bilo usposabljanje učiteljev razrednega pouka glede na 

njihov napredek v znanju o prilagoditvah in strategijah dela z učenci z disleksijo (o temah: 

Splošna dejstva o disleksiji, Težave pri branju, Težave pri pisanju, Kognitivni primanjkljaji 

pri disleksiji ter Domače naloge, preverjanje in ocenjevanje znanja, ozaveščanje vrstnikov o 

disleksiji), ki so ga izkazali po končanih usposabljanjih? 

 

Vprašanje 2: Kako učinkovite so po mnenju učiteljev prilagoditve in strategije dela za učence 

z disleksijo, predstavljene znotraj usposabljanj, v praksi? 
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Vprašanje 3: Kaj menijo učitelji o uporabnosti gradiva, ki vključuje teoretična izhodišča ter 

navedbe prilagoditev in strategij dela za učence z disleksijo, dobljenega na posameznih 

srečanjih? 

 

3.2 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

3.2.1 Metode dela  

 

V empiričnem delu smo uporabili kvalitativno in kvantitativno metodo raziskovanja. 

Rezultate, ki smo jih dobili, smo prikazali opisno, za večjo nazornost ugotovitev pa smo 

nekatere predstavili tudi grafično in/ali v tabelarični obliki. 

 

3.2.2 Vzorec 

 

V vzorec je bilo vključenih 25* učiteljic razrednega pouka s 7. (univerzitetno) stopnjo 

izobrazbe iz petih osnovnih šol (2 mestni šoli in 3 vaške) pomurske regije. Učiteljice so bile iz 

različnih starostnih skupin (25 let in manj, od 26 do 35 let, od 36 do 45 let, od 46 do 50 let ter 

50 let in več), z različnim številom let delovnih izkušenj (do 5 let, od 6 do 15 let, od 16 do 25 

let ter nad 25 let). Vse so se na usposabljanja prijavile prostovoljno, vzorec je namenski. 
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Tabela 1: Vzorec udeleženk 

Učiteljica Starostna skupina Število let delovne dobe Šola, v kateri 

poučuje 

 25 let 

in manj 

26-35  36-45 46-50 50 in 

več 

do 5 6-15 16-25 nad 

25 

mestna vaška 

1   X     X   X 

2   X     X   X 

3    X    X  X  

4   X     X   X 

5     X    X  X 

6     X    X  X 

7    X    X   X 

8     X    X  X 

9   X     X  X  

10   X    X    X 

11     X    X  X 

12    X    X  X  

13    X    X  X  

14     X    X  X 

15  X     X    X 

16   X     X  X  

17    X    X  X  

18    X    X   X 

19   X    X    X 

20     X    X  X 

21     X    X X  

22  X     X   X  

23     X    X X  

24  X     X    X 

25    X    X   X 

f  0 3 7 7 8 0 5 12 8 9 16 

f (skup.) 25 25 25 

f % 0 12 28 28 32 0 20 48 32 36 64 

f % 

(skup.) 

100 100 100 
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*Opomba: Na usposabljanja se je prijavilo 33 učiteljic in 1 učitelj, vendar smo v vzorec zajeli 

le tiste, ki so se srečanj udeležili 100-odstotno oziroma ki so se udeležili vseh 5 usposabljanj. 

Ker učitelj ni bil med njimi, smo v nadaljevanju udeležene omenjali v ženski obliki, torej 

učiteljice ali udeleženke. 

 

 

 

Graf 1: Struktura učiteljic glede na starost 

 

Iz Grafa 1 lahko razberemo, da je bila večina učiteljic, to je 32 odstotkov, iz starostne skupine 

50 let in več. 28 odstotkov učiteljic je bilo starih 36–45 let in 46–50 let. Učiteljic iz starostne 

skupine 26–35 let je bilo 12 odstotkov, nobene pa ni bilo mlajše od 25 let. 
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Graf 2: Struktura učiteljic glede na število let delovne dobe 

  

Iz Grafa 2 je razvidno, da je bilo med učiteljicami največ takšnih s 16–25 let delovne dobe, in 

sicer jih je bilo 48 odstotkov, tistih, ki so imele več kot 25 let delovne dobe, je bilo 32 

odstotkov, tistih s 6–15 let delovne dobe pa 20 odstotkov. Med učiteljicami ni bilo nobene z 

manj kot 5 let delovne dobe.  

 

 
 

Graf 3: Struktura učiteljic glede na šolo, v kateri poučujejo 

 

Iz Grafa 3 je razvidno, da med učiteljicami prevladujejo tiste, ki učijo v vaški šoli, le-teh je 64 

odstotkov, 36 odstotkov pa je tistih, ki prihajajo iz mestne osnovne šole. 
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3.2.3 Merski instrumenti 

 

Podatke o učiteljicah (spol, starost, stopnja in smer izobrazbe, število let delovne dobe ter 

zaposlenost v mestni/vaški šoli) ter o začetnem znanju učiteljic o prilagajanju procesa 

poučevanja učencem z disleksijo in njihovem znanju po usposabljanjih smo dobili iz 

Vprašalnika o znanju učiteljev s področja prilagoditev in strategij dela pri poučevanju 

učencev z disleksijo (Priloga 1 in 2, rezultati 1. učiteljice so za ilustracijo prikazani v Prilogi 

6, rezultati preostalih učiteljic pa so pri avtorici), ki je bil izdelan za namen raziskave, 

učiteljice pa so ga izpolnjevale pred začetkom in po koncu usposabljanj. Sestavljen je bil iz 

treh nalog z vprašanji odprtega tipa. V 1. nalogi so učiteljice ob opisu učenca z disleksijo 

oziroma njegovih težav na posameznih področjih napisale, kako bi mu prilagajale proces 

poučevanja in katere strategije dela bi uporabile znotraj pouka. Pri 2. nalogi so učiteljice 

odgovarjale na vprašanje »Kaj vam na področju prilagajanja procesa poučevanja učencev z 

disleksijo dela največ težav?« (pred začetkom usposabljanj) oziroma na vprašanje »Kaj vam 

(bo) pri poučevanju učencev z disleksijo kljub znanju, pridobljenem na usposabljanjih, še 

vedno dela(-lo) težave?«. Pri 3. nalogi pa so odgovarjale na vprašanje »Kaj vam znotraj 

prilagajanja procesa poučevanja in strategij dela z učenci z disleksijo gre najbolje od rok?« 

(pred začetkom usposabljanj) oziroma na vprašanje »Kaj vam (bo) po pridobitvi znanja z 

usposabljanj pri poučevanju učencev z disleksijo gre (bo šlo) bolje od rok v primerjavi z 

obdobjem pred udeležbo na usposabljanjih?« (po koncu usposabljanj). 

 

Podatke o učinkovitosti prilagoditev in strategij dela za učence z disleksijo v praksi, ki smo 

jih učiteljicam predstavili na posameznem usposabljanju, smo dobili iz njihovih odgovorov, 

podanih v Ocenjevalni lestvici o učinkovitosti prilagoditev in strategij dela za učence z 

disleksijo v praksi (Priloga 3, rezultati 1. učiteljice so prikazani v Prilogi 6, rezultati 

preostalih učiteljic pa so pri avtorici), ki je bila izdelana za namen raziskovanja in so jo 

učiteljice izpolnjevale na vsakem srečanju (o temi vsakega preteklega srečanja – prilagoditve 

gradiv, prilagoditve in strategije dela na področju branja, prilagoditve in strategije dela na 

področju pisanja, prilagoditve in strategije dela na področju kognitivnih primanjkljajev, 

prilagoditve in strategije dela na področju domačih nalog, preverjanja in ocenjevanja ter 

ozaveščanja vrstnikov o disleksiji). Lestvica je bila 4-stopenjska, pri čemer so lahko učiteljice 

izbirale med naslednjimi možnostmi: 1 – neučinkovite, 2 – manj učinkovite, 3 – učinkovite ali 

4 – zelo učinkovite. 
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Podatke o uporabnosti gradiva, dobljenega pred vsakim srečanjem, smo dobili iz odgovorov 

učiteljic, podanih v Ocenjevalni lestvici o uporabnosti gradiva (Priloga 4, rezultati so 

prikazani v Prilogi 6), ki je bila izdelana za namen raziskave. Lestvica je bila 4-stopenjska, pri 

čemer so lahko učiteljice izbirale med naslednjimi možnostmi: 1 – neuporabno, 2 – manj 

uporabno, 3 – uporabno ali 4 – zelo uporabno. 

 

Za ilustracijo smo rezultate in interpretacijo nekaterih učiteljic, dobljenih iz vseh treh merskih 

instrumentov, prikazali v Prilogi 6. 

 

3.2.4 Opis postopka zbiranja in obdelave podatkov 

 

Ravnatelja enega izmed pomurskih osnovnih šol smo novembra 2015 obvestili, da 

pripravljamo profesionalno usposabljanje učiteljev razrednega pouka o delu z učenci z 

disleksijo, in ga povprašali, ali bi jih bilo mogoče izvajati na njihovi šoli. Privolil je v 

sodelovanje, zato smo pripravili vabila za učitelje in jih po elektronski pošti razposlali na 

skupaj 5 osnovnih šol pomurske regije. Po dobljenem številu prijav smo s pomočjo ravnatelja 

in pomočnice ravnatelja organizirali vse potrebno – prostor izvajanja, potrebno informacijsko 

tehnologijo, osebje za pomoč pri izvajanju itd. 

Prostovoljno usposabljanje za učitelje razrednega pouka iz petih pomurskih osnovnih šol (2 

mestni in 3 vaške) na temo Disleksija – prilagoditve in strategije dela pri pouku smo razdelili 

na pet tem: Splošna dejstva, Težave pri branju, Težave pri pisanju, Kognitivni primanjkljaji 

pri branju in pisanju ter Domače naloge, preverjanje in ocenjevanje znanja, ozaveščanje 

vrstnikov o disleksiji. Vsako izmed petih usposabljanj je trajalo dve šolski uri, izvedli pa smo 

jih ob torkih, vsakič ob 14. uri, ko je večina učiteljev že končala pouk. Usposabljanja so bila: 

19. 1. 2016, 26. 1. 2016, 16. 2. 2016, 1. 3. 2016 in 28. 3. 2016. Vsako srečanje je bilo 

sestavljeno iz teoretičnega dela, nasvetov, uporabnih v praksi (ustrezne prilagoditve in 

strategije dela za učence z disleksijo), in delavnice. Za vsako srečanje smo pripravili tudi kak 

zanimiv video posnetek. Za udeleženke smo oblikovali obširna teoretična gradiva s priporočili 

za nadaljnje širjenje znanja. Gradiva so dobivale po delih (za posamezno srečanje oziroma 

tematiko srečanja), in sicer en dan pred vsakim srečanjem po elektronski pošti. Usposabljanja 

smo sproti evalvirali.  

Učinkovitost usposabljanj smo ugotavljali na osnovi napredka v znanju posamezne učiteljice, 

slednjega pa s primerjavo njenega znanja pred začetkom in po koncu usposabljanj. Podatke o 

začetnem znanju učiteljic o prilagajanju procesa poučevanja učencem z disleksijo in njihovem 
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znanju po usposabljanjih smo dobili iz Vprašalnika o znanju učiteljev s področja 

prilagoditev in strategij dela pri poučevanju učencev z disleksijo (Priloga 1 in 2), ki so ga 

učiteljice izpolnjevale pred prvim in po zadnjem usposabljanju. Sestavljen je bil iz treh nalog 

z vprašanji odprtega tipa.  

 

Napredek v znanju posamezne učiteljice smo najprej ugotavljali s pomočjo kvalitativnega 

pristopa. 

 

Napredek v znanju posamezne učiteljice pri 1. nalogi smo ugotovili tako, da smo primerjali 

začetne informacije s končnimi po posameznih področjih učenčevih težav. Za obdelavo 

podatkov te naloge smo oblikovala 3 kriterije, in sicer:  

 

1. kriterij − količina informacij, kjer smo primerjali število informacij, dobljenih iz 

vprašalnika pred in po usposabljanjih. Napredek v količini informacij smo potrdili, če je 

učiteljica po končanih usposabljanjih zapisala več informacij v primerjavi s številom 

informacij pred začetkom usposabljanj na vseh področjih težav opisanega učenca skupaj.  

 

2. kriterij – kakovost informacij, kjer smo kot kakovostno informacijo upoštevali pravilno, 

ustrezno informacijo oziroma informacijo, ki velja kot ustrezna prilagoditev oziroma 

strategija dela za učence z disleksijo ne glede na kakovost informacij, navedenih pred 

začetkom usposabljanj. Napredek v znanju učiteljic v kakovosti informacij smo potrdili, če je 

učiteljica po koncu usposabljanj navajala informacije, ki veljajo kot ustrezne prilagoditve 

oziroma strategije dela za učence z disleksijo, in sicer, če je bilo kakovostnih informacij 

najmanj 75 odstotkov. 

 

3. kriterij – kompleksnost informacij. Kompleksnost informacij smo ugotavljali samo pri 

tistih informacijah, ki so bile vsebinsko iste vrste, torej ki so se pojavile tako pred začetkom 

usposabljanj kot tudi po koncu le-teh. Napredek v znanju učiteljic na osnovi kompleksnosti 

informacij smo potrdili, če je bilo po koncu usposabljanj najmanj 75 odstotkov informacij iste 

vrste bolj natančnih, preciznih oziroma bolj podrobnih v primerjavi s tistimi pred začetkom 

usposabljanj. Narava nekaterih informacij je takšna, da večja kompleksnost ni mogoča (na 

primer več časa za branje itd.), zato smo takšno informacijo označili z * in jo obravnavali kot 

nevtralno oziroma je nismo obdelovali po kriteriju kompleksnosti. 
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Če učiteljica pred začetkom usposabljanja 1. naloge ni reševala, po usposabljanjih pa jo je in 

je pri tema navedla vsaj eno kakovostno informacijo na vseh področjih učenčevih težav 

skupaj, smo na osnovi tega kriterija potrdili napredek v znanju te učiteljice. Če pa je učiteljica 

po koncu usposabljanj pri 1. nalogi navedla nekakovostne informacije, napredka v njenem 

znanju nismo potrdili. 

 

Tudi pri 2. in 3. nalogi smo napredek v znanju posamezne učiteljice ugotavljali s primerjavo 

začetnih informacij s končnimi.  

 

Kriterij pri nalogi 2 je bila prisotnost oziroma odsotnost vsebinsko iste informacije pred 

začetkom in po koncu usposabljanj. Primer: Če je učiteljica pred začetkom usposabljanj na 

vprašanje »Kaj vam na področju prilagajanja procesa poučevanja učencev z disleksijo dela 

največ težav?« odgovorila z »Iskanje ustreznih prilagoditev na področju branja,« po koncu 

usposabljanj pa pri vprašanju »Kaj vam (bo) pri poučevanju učencev z disleksijo kljub znanju, 

pridobljenem na usposabljanjih, še vedno dela(-lo) težave?« teh težav ni več omenila, smo 

predvidevali, da ji po koncu usposabljanj omenjeno ne predstavlja več težav, saj je na 

usposabljanjih dobila ustrezna znanja. V tem primeru smo potrdili učiteljičin napredek v 

znanju na osnovi 2. naloge. Če pa je učiteljica tudi po koncu usposabljanj navedla, da bo v 

prihodnje še vedno imela težave z iskanjem ustreznih prilagoditev na področju branja ali pa je 

navedla katerokoli drugo vsebino, ki je bila predmet naših usposabljanj, smo predvidevali, da 

na usposabljanjih ni dobila ustreznega znanja, zato učiteljičinega napredka v znanju na osnovi 

te naloge nismo potrdili. 

 

Kriterij pri nalogi 3 je bila ustreznost informacij po končanih usposabljanjih, odvisno ali 

neodvisno od odgovora na vprašanje 3. naloge pred začetkom usposabljanj – odvisno od 

narave odgovorov pred in po koncu usposabljanj. Primer: Če je učiteljica pred začetkom 

usposabljanj na vprašanje: »Kaj vam gre znotraj prilagajanja procesa poučevanja in strategij 

dela z učenci z disleksijo najbolje od rok?« odgovorila na primer: »Iskanje ustreznih 

prilagoditev na področju branja,« po koncu usposabljanj pa je na vprašanje: »Kaj vam (bo) po 

pridobitvi znanja z usposabljanj pri poučevanju učencev z disleksijo gre (bo šlo) bolje od rok 

v primerjavi z obdobjem pred udeležbo na usposabljanjih?« odgovorila s: »Pridobila sem še 

več znanja o prilagoditvah na področju branja« ali pa je navedla katerokoli drugo vsebino, ki 

je bila predmet naših usposabljanj, smo potrdili učiteljičin napredek v znanju na osnovi 3. 

naloge, saj smo predvidevali, da je omenjeno znanje pridobila na usposabljanjih.  
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Napredek v znanju smo potrdili tudi, če je učiteljica izrecno navedla, da ji bo po 

usposabljanjih poučevanje učencev z disleksijo šlo bolje od rok zaradi znanja, pridobljenega 

na usposabljanjih, ali če na vprašanje te naloge pred začetkom usposabljanj ni odgovorila, po 

končanih usposabljanjih pa je kot odgovor navedla prilagoditev, strategijo dela ali katerokoli 

drugo vsebino, ki je bila predmet naših usposabljanj. 

 

Če je posamezna učiteljica zapisala, da na usposabljanjih ni pridobila novega znanja ali pa je 

slednjega le osvežila, napredka pri tej učiteljici na osnovi 3. naloge nismo potrdili. 

 

Sledila je še kvantitativna obdelava podatkov. Za potrebe slednje smo odgovore posamezne 

učiteljice razčlenili na posamezne dele oziroma smo jim določili enote kodiranja (fraze, 

stavki), jih kodirali, nato pa podobne kode združili v kategorije. Postopek kategoriziranja je 

prikazan v Prilogi 7. Na osnovi tega smo dobili podatke za statistično obdelavo. Pri izračunih 

smo uporabili parni t-test. 

 

Rezultate posameznih nalog smo predstavili opisno, nekatere še grafično in/ali v tabelarični 

obliki. 

 

Podatke o učinkovitosti posameznih prilagoditev in strategij dela za učence z disleksijo v 

praksi, dobljene iz štiristopenjske Ocenjevalne lestvice o učinkovitosti prilagoditev in 

strategij dela za učence z disleksijo (Priloga 3) in Ocenjevalne lestvice o uporabnosti 

gradiva (Priloga 4), smo kvantitativno obdelali (s pomočjo Shapiro-Wilksovega, Kruskal-

Wallisovega in Mann-Whitneyevega preizkusa) ter jih opisno, grafično in/ali tabelarično 

predstavili. 
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3.3 PROFESIONALNO USPOSABLJANJE DISLEKSIJA – 

PRILAGODITVE IN STRATEGIJE DELA – cilji profesionalnega 

usposabljanja in cilji posameznih srečanj, opis strukture srečanj, 

evalvacija srečanj ter opis dogajanja po končanem usposabljanju 

 

3.3.1 Cilji profesionalnega usposabljanja 

 

V okviru profesionalnega usposabljanja Disleksija – prilagoditve in strategije dela smo dosegli 

naslednje cilje: 

 

- preveriti znanje učiteljic o delu z učenci z disleksijo pri pouku pred začetkom usposabljanj; 

- učiteljicam podati teoretična znanja o značilnostih disleksije in učencev s tem 

primanjkljajem; 

- učiteljicam ob hipotetičnih primerih učencev z disleksijo predstaviti  ustrezne in učinkovite 

prilagoditve in strategije dela za delo s to populacijo; 

- učiteljicam omogočiti preverjanje novega znanja, pridobljenega na posameznem srečanju,  

ob reševanju praktičnih nalog v delavnicah, nato pa jim skozi predstavitev rešitev nalog 

podati povratne informacije o njihovi uspešnosti pri reševanju; 

- z uporabnim gradivom, izdelanim za potrebe usposabljanja, ki vključuje teoretične vsebine 

o disleksiji, praktične primere o delu s temi učenci, nekaj izdelanih pripomočkov in 

navedbo virov za nadaljnje širjenje znanja, učiteljicam omogočiti poglabljanje znanja o 

učencih z disleksijo in pomoč pri delu z njimi; 

- preveriti znanje učiteljic o delu z učenci z disleksijo pri pouku po koncu usposabljanj; 

- doseči in ugotoviti napredek v znanju učiteljic o učencih z disleksijo in delu z njimi; 

- preveriti mnenje učiteljic o učinkovitosti prilagoditev in strategij dela za učence z disleksijo 

v praksi; 

- preveriti mnenje učiteljic o uporabnosti gradiva, dobljenega pred vsakim srečanjem (1. del 

gradiva je v Prilogi 5). 
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3.3.2 Cilji in opis strukture posameznih srečanj 

 

1. srečanje, Disleksija – splošna dejstva 

 

Cilji, ki smo jih dosegli: 

 

- preveriti začetno znanje učiteljic o delu z učenci z disleksijo pri pouku; 

- učiteljicam podati teoretična znanja o splošnih dejstvih o učencih z disleksijo in o 

prilagajanju gradiva tem učencem; 

- učiteljicam omogočiti preverjanje znanja o prilagoditvah gradiva za učence z disleksijo, 

pridobljenega na tem srečanju, ob reševanju praktične naloge v delavnici, nato pa jim skozi 

predstavitev rešitev naloge podati povratne informacije o njihovi uspešnosti pri reševanju; 

- z uporabnim gradivom, izdelanim za potrebe tega srečanja, učiteljicam omogočiti 

poglabljanje znanja o splošnih dejstvih o učencih z disleksijo in pomoč pri delu z njimi. 

 

Srečanje je bilo sestavljeno iz: 

- teoretičnega okvirja in 

- ene delavnice. 

 

2. srečanje, Težave pri branju  

 

Cilji, ki smo jih dosegli: 

 

- učiteljicam podati teoretična znanja o težavah pri branju pri učencih z disleksijo in 

ustreznih prilagoditvah in strategijah dela na tem področju; 

- učiteljicam ob hipotetičnem primeru učenca z disleksijo predstaviti  ustrezne in učinkovite 

prilagoditve in strategije dela na področju branja za delo s to populacijo; 

- učiteljicam omogočiti preverjanje znanja o prilagoditvah in strategijah dela na področju 

branja za učence z disleksijo, pridobljenega na tem srečanju, ob reševanju praktične naloge 

v delavnici, nato pa jim skozi predstavitev rešitev naloge podati povratne informacije o 

njihovi uspešnosti pri reševanju; 

- z uporabnim gradivom, izdelanim za potrebe tega srečanja, učiteljicam omogočiti 

poglabljanje znanja o težavah pri branju učencev z disleksijo, o prilagoditvah in strategijah 

dela na tem področju in pomoč pri delu z njimi. 
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Srečanje je bilo sestavljeno iz: 

- teoretičnega okvirja; 

- nasvetov, uporabnih v praksi – ob hipotetičnem primeru učenca z disleksijo in 

- ene delavnice. 

 

3. srečanje, Težave pri pisanju 

 

Cilji, ki smo jih dosegli: 

 

- učiteljicam podati teoretična znanja o težavah pri pisanju pri učencih z disleksijo in 

ustreznih prilagoditvah in strategijah dela na tem področju; 

- učiteljicam ob hipotetičnem primeru učenca z disleksijo predstaviti  ustrezne in učinkovite 

prilagoditve in strategije dela na področju pisanja za delo s to populacijo; 

- učiteljicam omogočiti preverjanje znanja o prilagoditvah in strategijah dela na področju 

pisanja za učence z disleksijo, pridobljenega na tem srečanju, ob reševanju praktične naloge 

v delavnici, nato pa jim skozi predstavitev rešitev naloge podati povratne informacije o 

njihovi uspešnosti pri reševanju; 

- z uporabnim gradivom, izdelanim za potrebe tega srečanja, učiteljicam omogočiti 

poglabljanje znanja o težavah pri pisanju učencev z disleksijo, ustreznih prilagoditvah in 

strategijah dela na tem področju zanje ter pomoč pri delu z njimi. 

 

Srečanje je bilo sestavljeno iz: 

- teoretičnega okvirja; 

- nasvetov, uporabnih v praksi – ob hipotetičnem primeru učenca z disleksijo in 

- ene delavnice. 

 

4. srečanje, Kognitivni primanjkljaji pri disleksiji  

 

Cilji, ki smo jih dosegli: 

- učiteljicam podati teoretična znanja o kognitivnih primanjkljajih pri učencih z disleksijo 

ter njihovem vplivu na branje, pisanje in učenje ter o ustreznih prilagoditvah in strategijah 

dela na tem področju; 

- učiteljicam ob hipotetičnem primeru učenca z disleksijo predstaviti  ustrezne in učinkovite 

prilagoditve in strategije dela na področju kognitivnih primanjkljajev s to populacijo; 
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- učiteljicam omogočiti preverjanje znanja o prilagoditvah in strategijah dela na področju 

kognitivnih primanjkljajev učencev z disleksijo, pridobljenega na tem srečanju, ob 

reševanju praktične naloge v delavnici, nato pa jim skozi predstavitev rešitev naloge podati 

povratne informacije o njihovi uspešnosti pri reševanju; 

- z uporabnim gradivom, izdelanim za potrebe tega srečanja, učiteljicam omogočiti 

poglabljanje znanja o kognitivnih primanjkljajih pri učencih z disleksijo ter njihovem 

vplivu na branje, pisanje in učenje.  

 

Srečanje je bilo sestavljeno iz: 

- teoretičnega okvirja; 

- nasvetov, uporabnih v praksi – ob hipotetičnem primeru učenca z disleksijo in 

- ene delavnice. 

 

5. srečanje, Domače naloge, preverjanje in ocenjevanje znanja, ozaveščanje vrstnikov o 

disleksiji 

 

Cilji, ki smo jih dosegli: 

 

- učiteljicam podati teoretična znanja o prilagoditvah in strategijah dela na področjih 

domačih nalog, preverjanja in ocenjevanja pri učencih z disleksijo in ozaveščanja 

vrstnikov o disleksiji; 

- učiteljicam ob hipotetičnem primeru učenca z disleksijo predstaviti  ustrezne in učinkovite 

prilagoditve in strategije dela na področju domačih nalog, preverjanja in ocenjevanja ter 

ozaveščanja vrstnikov s to populacijo otrok; 

- učiteljicam znotraj delavnice, ki je potekala v obliki izmenjave izkušenj, omogočiti 

pridobivanje in deljenje (novih) znanj, spoznanj in izkušenj; 

- učiteljicam omogočiti pridobivanje novih znanj in spoznanj ob pričevanju gostje (mamice 

dveh učencev s posebnimi potrebami); 

- z uporabnim gradivom, izdelanim za potrebe tega srečanja, učiteljicam omogočiti 

poglabljanje znanja o prilagoditvah in strategijah dela na področjih domačih nalog, 

preverjanja in ocenjevanja pri učencih z disleksijo in ozaveščanja vrstnikov o disleksiji; 

- preveriti znanje učiteljic o delu z učenci z disleksijo pri pouku po koncu usposabljanj; 

- doseči napredek v znanju učiteljic o učencih z disleksijo in delu z njimi; 
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- preveriti mnenje učiteljic o učinkovitosti prilagoditev in strategij dela za učence z disleksijo 

v praksi; 

- preveriti mnenje učiteljic o uporabnosti gradiva, dobljenega pred vsakim srečanjem. 

 

Srečanje je bilo sestavljeno iz: 

- teoretičnega okvirja; 

- nasvetov, uporabnih v praksi – ob hipotetičnem primeru učenca z disleksijo, 

- ene delavnice; 

- pričevanja mamice dveh učencev s posebnimi potrebami. 

 

3.3.3 Evalvacija posameznih srečanj in opis dogajanja po končanih usposabljanjih 

 

1. srečanje, 19. 1. 2016, tema Disleksija – splošna dejstva 

 

Prvega srečanja se je udeležilo 28 učiteljic. Najprej smo jih pozdravili, se jim predstavili in 

zahvalili, da so se odločili za udeležbo na usposabljanju. Predstavili smo jim razlog, namen, 

cilje … našega magistrskega dela in jih prosili, naj se udeležijo vseh 5 usposabljanj zaradi 

narave našega dela ter tudi zaradi njih samih – da bi dobili čim bolj celovito znanje s področja 

poučevanja otrok z disleksijo, kajti usposabljanja so razdeljena po posameznih področjih, kjer 

ima ta skupina učencev težave, in za popolno razumevanje delovanja in potreb teh učencev je 

priporočljivo poznavanje vseh področij. Opazili smo tudi, da jih ima večina s seboj natisnjeno 

gradivo, ki smo ga prejšnji dan poslali predstavnicam posameznih šol, da bi jih razposlale še 

drugim kolegicam. Nato smo učiteljem predstavili teme in sestavo posameznih srečanj. 

Razdelili smo Vprašalnike o znanju učiteljev s področja prilagoditev in strategij dela pri 

poučevanju učencev z disleksijo, za reševanje katerih so imele učiteljice na voljo 15 minut. Po 

končanem delu smo začeli usposabljanje.  

  Na začetku smo učiteljicam predvajali video, kratki risani film o učencu z disleksijo, da bi 

dobile okvirni vpogled v to motnjo, nato smo skupaj na kratko prekomentirale učenčeve 

težave iz videa. Sledila je predstavitev teoretičnega dela, znotraj katerega smo predstavili 

definicijo disleksije, vzroke za njen pojav, umestili smo učence z disleksijo glede na resnost 

njihovih težav ter predstavili težave te populacije po posameznih področjih. Predstavili smo še 

njihova močna področja ter shemo Prilagoditve učnega okolja, znotraj katere smo na 

poznejših srečanjih ob hipotetičnem primeru – opisu učenca slednjemu dodeljevale ustrezne 

prilagoditve. Na koncu smo predstavili še prilagoditve gradiva za učence z disleksijo, ki je 
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bila tudi tema delavnice 1. srečanja. Na delavnici smo učiteljice razdelili v skupine – po 6 ali 

5 oseb in jim razdelili delovne liste, na katerem je bil primer neprilagojenega družboslovnega 

testa za 4. razred. Njihova naloga je bila komentirati ustreznost oblike testa glede na potrebne 

prilagoditve gradiv za učence z disleksijo, ki smo jih spoznali pred začetkom delavnice. Na 

slednji so sodelovale vse učiteljice. Po končanem delu so skupine druga za drugo predstavile 

svoje ugotovitve. Na koncu smo jim pokazali še, kako je videti taisti test, ki ustreza 

priporočilom za prilagajanje gradiv učencem za disleksijo. Na obrazih nekaterih učiteljic je 

bilo mogoče zaznati začudenje. Vprašali smo jih, ali imajo na temo današnjega srečanja še 

kakšno vprašanje ali pripombo, a jih ni bilo. 

 Preden smo končale srečanje, smo učiteljicam izročili še list papirja, da bi nanj zapisale, ali 

jih zanima še kaj o tematiki minulega srečanja, pa tega nismo povedali, z namenom, da jim 

želeno predstavimo prihodnjič. List je ostal prazen. Zahvalili smo se jim za pozornost in jih 

povabili na naslednje srečanje. Končale smo nekaj minut po predvidenem času. 

 

2. srečanje, 26. 1. 2016, tema Težave pri branju 

 

Drugega srečanja se je udeležilo 31 učiteljic. Razdelili smo jim Ocenjevalno lestvico o 

učinkovitosti prilagoditev in strategij dela za učence z disleksijo – prilagajanje gradiv. Za 

razmislek in reševanje so imele na voljo nekaj minut. Nato smo začele usposabljanje. 

Učiteljicam smo predstavili težave otrok na področju branja, pomembna področja za učenje 

branja mlajših otrok (fonološko zavedanje, fonemsko zavedanje, tekočnost branja, bralno 

razumevanje in besednjak), nato pa še strategije in vaje za izboljšanje posameznih področij 

branja. Sledili so nasveti, uporabni v praksi. Ob hipotetičnem primeru – opisu težav pri 

učencu z disleksijo smo predstavili posamezne prilagoditve in strategije dela, potrebne zanj, v 

okviru sheme Prilagoditve učnega okolja. Sledila je delavnica, ki so jo učiteljice izvedle po 

skupinah – po 6 ali 7 oseb v skupini. Dobile so opis učenca z disleksijo iz 4. razreda in 

navodilo, naj sestavijo učno pripravo na temo obravnave neumetnostnega besedila – obvestila, 

ob tem pa zapišejo tudi prilagoditve in strategije dela za opisanega učenca. Podani so bili 

splošni cilji in specifični cilji, ki naj bi jih opisan učenec poleg splošnih dosegel znotraj učne 

ure. V delavnici so sodelovale vse učiteljice. Posamezne skupine so nato predstavile svoje 

učne priprave. Priprave vseh skupin so upoštevale potrebe opisanega učenca in vključevale 

ustrezne prilagoditve ter strategije dela znotraj tistih, predstavljenih na usposabljanju. 

Predstavili smo jim še našo pripravo s prilagoditvami za učenca. Sledil je kratek razgovor o 

posameznih učnih pripravah in o prilagoditvah ter strategijah dela, s pomočjo katerih so 
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učiteljice posameznih skupin dosegle usvojitev specifičnih ciljev opisanega učenca. Vprašali 

smo jih, ali imajo na temo današnjega srečanja še kakšno vprašanje ali pripombo, a jih ni bilo. 

Na koncu smo jim znova izročili list papirja, da bi nanj zapisale, ali jih zanima še kaj o 

tematiki minulega srečanja, pa tega nismo povedali, z namenom, da jim želeno predstavimo 

prihodnjič. List je tudi tokrat ostal prazen. Usposabljanje smo končale nekaj minut po 

predvidenem času. 

 

3. srečanje,  16. 2. 2016, tema Težave na področju pisanja 

 

Tretjega srečanja se je udeležilo 28 učiteljic. Razdelili smo jim Ocenjevalno lestvico o 

učinkovitosti prilagoditev in strategij dela za učence z disleksijo – prilagoditve na področju 

branja. Za razmislek in reševanje so imele na voljo nekaj minut. Nato smo začele 

usposabljanje. Učiteljicam smo predstavili težave učencev z disleksijo na področju pisanja, 

nato pa še ustrezne prilagoditve in strategije dela. Sledili so nasveti, uporabni v praksi. Ob 

hipotetičnem primeru – opisu težav pri učencu z disleksijo smo predstavili posamezne 

prilagoditve in strategije dela, potrebne zanj, v okviru sheme Prilagoditve učnega okolja. Na 

delavnici so se učiteljice razdelile v pare in dobile delovne liste z navodili za delo. Na njih je 

bil opisan učenec z disleksijo iz 5. razreda. Navodila so zahtevala, naj učiteljice zapišejo 

prilagoditve in strategije dela, ki bi jih nudile učencu z disleksijo pred, med, po in pri 

ocenjevanju doživljajskega spisa. Podani so bili še izobraževalni cilji za vse učence in 

specifični izobraževalni cilji za učenca z disleksijo. V delavnici so sodelovale vse učiteljice. 

Posamezne skupine so nato druga za drugo predstavile svoje ugotovitve. Vse skupine so 

zapisale pravilne oziroma ustrezne prilagoditve za opisanega učenca z disleksijo, ena skupina 

je pozabila zapisati prilagoditve pri ocenjevanju spisa. Sledil je kratek razgovor o ustreznosti 

posameznih prilagoditev glede na potrebe učenca. Vprašali smo jih, ali imajo na temo 

današnjega srečanja še kakšno vprašanje ali pripombo, a jih ni bilo. Na koncu smo učiteljicam 

znova izročili list papirja, da bi nanj zapisale, ali jih zanima še kaj o tematiki minulega 

srečanja, pa tega nismo povedali, z namenom, da jim želeno predstavimo prihodnjič. List je 

znova ostal prazen. Usposabljanje smo končale nekaj minut po predvidenem času. 

 

4. srečanje, 1. 3. 2016, tema Kognitivni primanjkljaji pri učencih z disleksijo 

 

Srečanja se je udeležilo 32 učiteljic. Najprej smo jih pozdravili, nato pa jim razdelili 

Ocenjevalno lestvico o učinkovitosti prilagoditev in strategij dela za učence z disleksijo – 
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prilagoditve na področju pisanja. Za razmislek in reševanje so imele na voljo nekaj minut. 

Nato smo začele z usposabljanjem. Najprej smo predstavili vpliv nekaterih psiholoških 

procesov na branje in pisanje pri učencih z disleksijo, nato še njihov vpliv na sam proces 

učenja. Sledila je predstavitev prilagoditev in strategij dela na tem področju. Tako kot na 

vsakem srečanju smo tudi tokrat ob hipotetičnem primeru – opisu težav pri učencu z 

disleksijo predstavili posamezne prilagoditve in strategije dela s področja kognitivnih 

primanjkljajev, potrebne zanj, v okviru sheme Prilagoditve učnega okolja. Sledila je 

delavnica, znotraj katere so učiteljice v skupinah (6 ali 7 oseb) ob hipotetičnem primeru 

učenca z disleksijo slednjemu določale prilagoditve in strategije dela, potrebne glede na 

njegove kognitivne primanjkljaje. V delavnici so sodelovale vse učiteljice. Posamezne 

skupine so nato druga za drugo predstavile svoje ugotovitve. Vse skupine so zapisale pravilne 

oziroma ustrezne prilagoditve za opisanega učenca z disleksijo. Tudi tokrat je sledil kratek 

razgovor o ustreznosti posameznih prilagoditev glede na potrebe učenca. Vprašali smo jih, ali 

imajo na temo današnjega srečanja še kakšno vprašanje ali pripombo, a jih ni bilo. 

Učiteljicam smo izročili list papirja, da bi nanj zapisale, ali jih zanima še kaj o tematiki 

minulega srečanja, pa tega nismo povedali, z namenom, da jim želeno predstavimo 

prihodnjič. List je znova ostal prazen. Usposabljanje smo končale nekaj minut po 

predvidenem času. 

 

5. srečanje, 28. 3. 2016, teme Domače naloge, Preverjanje in ocenjevanje, Ozaveščanje 

vrstnikov o disleksiji 

 

Srečanja se je tudi tokrat udeležilo 32 učiteljic. Najprej smo jim razdelili Ocenjevalno lestvico 

o učinkovitosti prilagoditev in strategij dela za učence z disleksijo – prilagoditve na področju 

kognitivnih primanjkljajev. Za razmislek in reševanje so imele na voljo nekaj minut. Nato 

smo začele z usposabljanjem. Predstavili smo jim priporočila na področju domačih nalog, 

prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja pri učencih z disleksijo ter metode in oblike 

dela za ozaveščanje vrstnikov o disleksiji. 

Delavnica je bila tokrat videti malo drugače – potekala je v obliki izmenjave izkušenj. Nekaj 

bolj pogumnih učiteljic je pripovedovalo o primerih dobre prakse oziroma o metodah, 

strategijah, prilagoditvah itd. pri učencih z disleksijo, ki so se izkazali za uspešne in 

učinkovite. Ugotavljale smo, da smo številne prilagoditve, strategije omenili znotraj naših 

usposabljanj, nekatere pa so bile še neslišane, do njih so se učiteljice »dokopale« na osnovi 

dolgoletnih pedagoških izkušenj in lastnega preizkušanja, kaj pri posameznemu učencu 
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deluje. Pohvalili smo jih za izvirnost. Učiteljicam smo nato razdelili Vprašalnike o znanju 

učiteljev s področja prilagoditev in strategij dela pri poučevanju učencev z disleksijo z 

ocenjevalno lestvico o uporabnosti gradiva, za reševanje katerih so imele učiteljice na voljo 

15 minut. 

  Med nami je sedela tudi mamica dveh otrok s posebnimi potrebami, s katero smo se že 

predhodno dogovorili, da bo povedala svojo zgodbo oziroma zgodbo svojih otrok, če bo 

ostalo dovolj časa. Ostalo nam je še 10 minut, zato smo gospo predstavili učiteljicam ter jim 

povedali, da je pripravljena z nami podeliti svojo zgodbo in tudi odgovoriti na morebitna 

vprašanja. Učiteljice smo povabili k poslušanju in jim povedali, da se vsem tistim, ki ne bodo 

ostali, lepo zahvaljujemo za udeležbo na srečanjih. Bili smo presenečeni, da se ni nihče 

odločil za odhod. Gospa je pripovedovala o svojih dveh otrocih, eden izmed njih ima 

disleksijo, drug pa dispraksijo. Povedala je, s koliko zdravstvenimi in drugimi težavami so se 

srečevali že od rojstva obeh otrok, kako nepripravljeni za pomoč so bili nekateri učitelji in 

kakšen napredek sta otroka dosegla, ko sta zamenjala šolsko okolje, ki je bilo zanju mnogo 

bolj spodbudno in razumevajoče. Gospa je predstavila tudi delo z otrokoma doma ter 

povedala, kako pomembno je sodelovanje med učitelji in starši. Učiteljice so ji zastavile kar 

nekaj vprašanj, med drugim tudi, ali bi želela priti svojo zgodbo predstavit tudi na njihove 

šole. Gospa je pritrdila. Zahvalili smo se jim za udeležbo na usposabljanjih in jim obljubili, da 

jim posredujemo svoje magistrsko delo, ko bo končano. 

 

Dva tedna po končanih usposabljanjih smo predstavnicam vseh petih šol poslali še zadnjo 

Ocenjevalno lestvico o učinkovitosti prilagoditev in strategij dela za učence z disleksijo – 

prilagoditve na področju domačih nalog, preverjanja in ocenjevanja ter ozaveščanja vrstnikov 

o disleksiji. Izpolnjene lestvice so nam poslale v roku 10 dni, vseh skupaj je bilo 32. 

Prav tako smo se v tem obdobju na šoli oglasili, da bi se vodstvu zahvalili za omogočitev 

usposabljanj, organizacijo in izposojo prostora, kjer so bila srečanja. Pomočnica ravnatelja 

nam je dejala, da so bile učiteljice omenjene šole z usposabljanji zelo zadovoljne, pohvalile so 

predvsem njihovo praktično usmerjenost in delo na konkretnih opisih učencev z disleksijo. 
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3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA PODATKOV 

 

3.4.1 Rezultati in interpretacija podatkov, dobljenih iz Vprašalnika o znanju učiteljev s 

področja prilagoditev in strategij dela pri poučevanju učencev z disleksijo 

 

V nadaljevanju prikazujemo rezultate pridobljene iz podatkov vprašalnika (Prilogi 1 in 2), s 

katerim smo preverjali, ali so učiteljice po koncu usposabljanj dosegle napredek v znanju s 

področja prilagoditev in strategij dela pri poučevanju učencev z disleksijo. Najprej so 

predstavljeni rezultati kvalitativne obdelave, nato pa še rezultati kvantitativne obdelave. V 

obdelavo smo zaobjeli podatke 25 učiteljic, in sicer tistih, ki so bile prisotne na vseh 5 

srečanjih.  

 

Tabela 2 prikazuje rezultate kvalitativne obdelave, ki smo jo izvedli, kot je opisana v poglavju 

Opis postopka zbiranja in obdelave podatkov. V tabeli smo pod posameznimi razdelki z da 

označili, če je posamezna učiteljica dosegla napredek v znanju pri posamezni nalogi (2. in 3. 

naloga) oziroma pri posameznem kriteriju 1. naloge, z ne pa, če ga ni. Če napredka ni bilo 

mogoče preveriti, na primer da učiteljica še ni poučevala učenca z disleksijo in zato ni mogla 

napisati, kaj ji pri poučevanju učencev z disleksijo dela največ težav, smo v tabeli pri razdelku 

Kriterij – prisotnost vsebinsko enakih informacij pred začetkom in po koncu usposabljanja 

označili z /. Prav tako smo v razdelku Kriterij – kompleksnost informacij z / označili, če 

učiteljica pred začetkom usposabljanj ni reševala 1. naloge, kajti v tem primeru kriterija 

kompleksnosti nismo mogli obravnavati. 
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Tabela 2: Prikaz napredka v znanju učiteljic po koncu usposabljanj  

 

številka 

učiteljice 

1. vprašanje 2. vprašanje 

 

3. vprašanje 

KRITERIJ 

– KVANTI-

TETA 

INFORMA-

CIJ  

KRITERIJ – 

KAKOVOST 

INFORMA-

CIJ 

 

KRITERIJ  –

KOMPLEKSNOST 

INFORMACIJ 

 

KRITERIJ – 

PRISOTNOST 

VSEBINSKO 

ENAKIH 

INFORMACIJ 

PRED 

ZAČETKOM 

IN PO KONCU 

USPOSABLJA-

NJA 

KRITERIJ – 

USTREZNOST 

INFORMACIJ 

PO KONCU 

USPOSABLJANJ 

1. ne da da da ne 

2. da da da da da 

3. da da da da da 

4. da da da / da 

5. da da / da da 

6. da da da da da 

7. da da da da ne 

8. da da da da da 

9. da da / ne da 

10. da da da da da 

11. da da da da da 

12. da da da da da 

13. da da da da da 

14. da da da da da 

15. da da da da da 

16. da da da da da 

17. da da / da da 

18. da da da da da 

19. da da da da da 

20. da da da da da 

21. da da / da da 

22. da da da da da 

23. da ne  / ne da 

24. da da da da da 

25. da da da da da 

 

Kvalitativna obdelava podatkov Vprašalnika o znanju učiteljev s področja prilagoditev in 

strategij dela pri poučevanju učencev z disleksijo, kot je razvidno iz Tabele 2, je pokazala, da 

je napredek v znanju, ugotovljen na osnovi vseh treh nalog, izkazalo 21 učiteljic, 2 učiteljici 

sta izkazali napredek na osnovi dveh nalog (1. in 2. ali 3.), 2 pa na osnovi 2. ali 3. naloge in 
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dveh kriterijev 1. naloge (kvantitete ali kakovosti informacij). Pri 5 učiteljicah ali učiteljic 

napredka na osnovi kriterija kompleksnosti pri 1. nalogi ni bilo mogoče potrditi, saj naloge 

pred začetkom usposabljanj niso reševale. 

 

Nato smo se lotili še kvantitativne obdelave in preverjali napredek v znanju učiteljev s 

področja prilagoditev in strategij dela pri poučevanju učencev z disleksijo glede na obdobje:  

 

 pred začetkom usposabljanj,  

 po koncu usposabljanj. 

 

Tudi tukaj smo v obdelavo zaobjeli podatke vseh treh nalog oziroma vprašanj vprašalnika. 

Znanje učiteljev smo ocenjevali na lestvici od 1 do 3, pri čemer je ocena 1 pomenila nizko 

stopnjo znanja, ocena 2 srednjo stopnjo znanja, ocena 3 pa visoko stopnjo znanja (primer 

postopka kategorizacije in podatki učiteljice so v Prilogi 7).  

 

Pri izračunih smo uporabili parni t-test, ki je namenjen primerjavi aritmetičnih sredin dveh 

spremenljivk, za t. i. odvisna vzorca. Iz parov vrednosti spremenljivk smo izračunali razlike in 

preverili domnevo, da je povprečna razlika različna od nič. 

 

1. vprašanje 

 

Uporabili smo sledeče kriterije:  

 

 kvantiteta informacij, 

 kakovost informacij, 

 kompleksnost informacij. 

 

Iz slednjih smo oblikovali pare spremenljivk:  

 

 kvantiteta informacij (pred), 

 kvantiteta informacij (po), 
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 kakovost informacij (pred), 

 kakovost informacij (po), 

 

 kompleksnost informacij (pred), 

 kompleksnost informacij (po). 

 

Tabela 3: Deskriptivne statistike parov spremenljivk napredka v znanju učiteljic pred 

začetkom in po koncu usposabljanj 

 

Statistike parnih vzorcev 

 M N SD standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

par 1 
kvantiteta informacij (pred) 1,08 25 ,400 ,080 

kvantiteta informacij (po) 2,60 25 ,577 ,115 

par 2 
kakovost informacij (pred) 1,68 25 ,476 ,095 

kakovost informacij (po) 2,92 25 ,400 ,080 

par 3 
kompleksnost informacij (pred) 1,64 25 ,490 ,098 

kompleksnost informacij (po) 2,36 25 ,952 ,190 

 

Legenda kratic: 

N – numerus 

M – aritmetična sredina 

SD – standardni odklon 

 

Kot je razvidno iz Tabele 3, smo ugotovili, da je povprečna ocena znanja na področju 

kvantitete informacij pred začetkom usposabljanj znašala 1,08, po koncu usposabljanj pa 2,60. 

Na področju kakovosti informacij je raziskava pokazala, da je bila povprečna ocena pred 

začetkom usposabljanj 1,68, po koncu usposabljanj pa 2,92. Na področju kompleksnosti 

informacij so učiteljice pred začetkom usposabljanj izkazale povprečno oceno 1,64, po koncu 

usposabljanj pa so podale višjo povprečno oceno, in sicer 2,62.  
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Tabela 4: Korelacije med pari spremenljivk 

 

Korelacije parnih vzorcev 

 N korelacija P 

par 1 
kvantiteta informacij (pred)  

kvantiteta informacij (po) 
25 -,577 ,003 

par 2 
kakovost informacij (pred)  

kakovost informacij (po) 
25 ,298 ,149 

par 3 
kompleksnost informacij (pred) 

kompleksnost informacij (po) 
25 ,915 ,000 

 

Legenda kratic: 

N – numerus 

P – statistična pomembnost 

 

Kot je razvidno iz Tabele 4, obstaja najmočnejša korelacija med oceno kompleksnosti 

informacij pred začetkom usposabljanj in kompleksnosti informacij po koncu usposabljanj 

(0,915). Korelacija je statistično značilna (p<0,05) in je pozitivna. To pomeni, da višja kot je 

bila ocena kompleksnosti informacij pred usposabljanjem, višja je bila tudi ocena 

kompleksnosti informacij po koncu usposabljanj.  

Najšibkejša pa je korelacija med oceno kakovosti informacij pred začetkom usposabljanj in 

oceno kakovosti po koncu usposabljanj. Korelacijski koeficient znaša 0,298, je pozitiven in ni 

statistično značilen (p>0,05). Navedeno pomeni, da višja kot je bila ocena kakovosti 

informacij pred usposabljanjem, višja je bila tudi ocena kakovosti informacij po koncu 

usposabljanj.  

Korelacija med oceno kvantitete informacij pred začetkom usposabljanj in njihovo oceno po 

koncu usposabljanj je bila negativna (-0,577) in statistično značilna (p<0,05). Negativna 

korelacija pomeni, da nižja kot je bila ocena kvantitete informacij pred usposabljanji, višja je 

bila nato ocena kvantitete informacij po koncu usposabljanju. 
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Tabela 5: T-test parnih vzorcev med preučevanimi pari spremenljivk 

 

Test parnih vzorcev 

 Razlike med pari t df  P (2-

stranska

) 

M SD standard. 

napaka 

aritmet. 

sredine 

95 % interval 

zaupanja za 

razliko 

spodnji zgornji 

par 

1 

kvantiteta 

informacij 

(pred) 

kvantiteta 

informacij 

(po) 

-

1,520 
,872 ,174 -1,880 -1,160 -8,718 24 ,000 

par 

2 

kakovost 

informacij 

(pred) 

kakovost 

informacij 

(po) 

-

1,240 
,523 ,105 -1,456 -1,024 

-

11,85

9 

24 ,000 

par 

3 

kompleksnost 

informacij 

(pred)  

kompleksnost 

informacij 

(po) 

-,720 ,542 ,108 -,944 -,496 -6,647 24 ,000 

 

Legenda kratic: 

M – aritmetična sredina 

SD – standardni odklon 

t – statistika 

df. – prostostna stopnja 

P – statistična pomembnost 
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Iz Tabele 5 je razvidno, da je najvišja razlika v povprečni oceni med parom spremenljivk 

kvantiteta informacij pred začetkom usposabljanj in kvantiteta informacij po koncu 

usposabljanj in znaša 1,520 enote. Ocena je bila za toliko višja pri kvantiteti informacij po 

koncu usposabljanj. Navedeno pomeni, da je usposabljanje doprineslo k izboljšanju stanja na 

tem področju oziroma da je po koncu usposabljanj opazen napredek v znanju učiteljic na 

osnovi kriterija kvantiteta informacij, in sicer je bil napredek na osnovi tega kriterija višji v 

primerjavi s kriterijema kakovost informacij in kompleksnost informacij. 

 

Najnižja razlika v povprečni oceni je med parom spremenljivk kompleksnost informacij pred 

začetkom usposabljanj in kompleksnost informacij po koncu usposabljanj in znaša 0,720 

enote. Ocena je višja po koncu usposabljanj, kar pomeni, da se je stanje na področju 

kompleksnosti informacij po koncu usposabljanj izboljšalo oziroma da je opazen napredek v 

znanju učiteljic na osnovi kriterija kompleksnost informacij. Iz rezultatov je razvidno še, da je 

bila na področju kompleksnosti informacij zaznana nižja stopnja izboljšanja v primerjavi s 

področjema kvantitete informacij in kakovosti informacij. 

 

Razlika med kakovostjo informacij pred začetkom usposabljanj in kakovostjo informacij po 

koncu usposabljanj znaša 1,240 enote. Ocena je za toliko višja po koncu usposabljanj. 

Navedeno tudi tukaj pomeni, da je usposabljanje doprineslo k višji oceni kakovosti informacij 

po koncu usposabljanj oziroma da je bil dosežen napredek v znanju učiteljic na osnovi 

kriterija kakovost informacij.   

 

Vrednost statistične pomembnosti je pri vseh parih 0,000 (p<0,05), kar pomeni, da so razlike 

v oceni pri vseh parih spremenljivk statistično značilne. 

 

2. vprašanje 

 

Nadaljevali smo s preverjanjem napredka v znanju učiteljic na osnovi 2. vprašanja, 

individualni podatki učiteljic so v Prilogi 7. Pred začetkom usposabljanj nas je zanimalo, s 

katerimi izzivi se učiteljice spopadajo pri delu z učenci z disleksijo oziroma kaj jim pri tem 

povzroča največ težav, po koncu usposabljanj pa, ali se kljub znanju, pridobljenem na 

usposabljanju, še vedno srečujejo z istimi težavami. Ob dobljenih rezultatih smo nato 

ugotavljali, ali je dosežen napredek v znanju učiteljic na osnovi 2. vprašanja. 
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Pri tem smo uporabili t-test povezanih vzorcev, pri čemer smo torej primerjali stanje:  

 

 pred začetkom usposabljanj,  

 po koncu usposabljanj. 

 

Uporabili smo sledeči kriterij:  

 

 izzivi učiteljev pri delu z učenci z disleksijo oz. področja, ki učiteljem pri delu z 

učenci z disleksijo povzročajo največ težav  

 

Tabela 6: Deskriptivne statistike parov spremenljivk napredka v znanju učiteljev na osnovi 2. 

vprašanja pred začetkom in po koncu usposabljanj 

 

Statistike parnih vzorcev 

 M N SD standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

par 1 

izzivi pri delu 

(pred)  
1,25 24 ,532 ,109 

izzivi pri delu 

(po) 
2,79 24 ,588 ,120 

 

Legenda kratic: 

N – število udeleženk 

M – aritmetična sredina 

SD – standardni odklon 

 

Iz Tabele 6 izhaja, da povprečna ocena spremenljivke izzivi pri delu pred začetkom 

usposabljanj znaša 1,25, medtem ko je bila po koncu usposabljanj 2,79. Iz tega sledi, da je bil 

na tem področju po koncu usposabljanj dosežen napredek v znanju učiteljic. 
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Tabela 7: Korelacije med spremenljivkama izzivi pri delu pred začetkom usposabljanj in 

izzivi pri delu po koncu usposabljanj 

 

Korelacije parnih vzorcev 

 N korelacija P 

par 1 
izzivi pri delu (pred)  

izzivi pri delu (po) 
24 ,174 ,417 

 

Legenda kratic: 

N – število udeleženk 

P – statistična pomembnost 

 

Iz Tabele 7 je razvidno, da med spremenljivkama izzivi pri delu pred začetkom usposabljanj 

in izzivi pri delu po koncu usposabljanj obstaja šibka pozitivna korelacija, ki pred začetkom 

usposabljanj znaša 0,174. Korelacija ni statistično značilna (p<0,417) in je pozitivna, kar 

pomeni, da višja kot je bila ocena učiteljic na področju izzivi pri delu pred začetkom 

usposabljanj, višja je bila tudi njihova ocena na področju izzivi pri delu po koncu 

usposabljanj. 

 

Tabela 8: T-test parnih vzorcev med spremenljivkama izzivi pri delu pred začetkom 

usposabljanj in izzivi pri delu po koncu usposabljanj 

 

Test parnih vzorcev 

 Razlike med pari t df P (2-

stran-

ska) 

M SD standard

. napaka 

aritmet. 

sredine 

95 % interval 

zaupanja za 

razliko 

spodnji zgornji 

par 

1 

izzivi pri delu 

(pred)  

izzivi pri delu 

(po) 

-

1,54

2 

,721 ,147 -1,846 -1,237 

-

10,4

74 

23 ,000 
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Legenda kratic: 

M – aritmetična sredina 

SD – standardni odklon 

t – statistika 

df. – prostostna stopnja 

P – statistična pomembnost 

 

Razlika v oceni spremenljivk izzivi pri delu z učenci z disleksijo pred začetkom usposabljanj 

in po koncu usposabljanj, kakor je razvidno iz Tabele 8, znaša 1,542 enote. Ocena je za toliko 

enot večja pri spremenljivki izzivi pri delu po koncu usposabljanj.  

Vrednost statistične pomembnosti je 0,000 (p<0,05), iz česar izhaja, da je razlika v oceni 

statistično značilna. Raziskava je torej pokazala, da lahko za celotno populacijo učiteljev 

rečemo, da so na področju izzivi pri delu po koncu usposabljanju podali višjo oceno v 

primerjavi z oceno pred začetkom usposabljanj, in lahko na osnovi 2. vprašanja potrdimo 

napredek v znanju učiteljic. 

 

3. vprašanje 

 

Uporabili smo t-test povezanih vzorcev, pri čemer smo prav tako primerjali stanje:  

 

 pred začetkom usposabljanj,  

 po koncu usposabljanj. 

 

Pri tem smo uporabili sledeči kriterij:  

 

 področja dela z učenci z disleksijo, na katerih so učitelji najbolj uspešni.  
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Tabela 9: Deskriptivne statistike parov spremenljivk napredka v znanju učiteljev na osnovi 3. 

vprašanja 

 

 

Legenda kratic: 

N – število udeleženk 

M – aritmetična sredina 

SD – standardni odklon 

 

Iz Tabele 9 je razvidno, da ocena pred začetkom usposabljanj znaša 1,76, po koncu pa 2,76.  

 

 

 

 

 

Statistike parnih vzorcev 

 M N SD standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

par 1 

področja dela, na 

katerih so učitelji 

najbolj uspešni 

(pred) 

področja dela, na 

katerih so učitelji 

bolj uspešni (v 

primerjavi z 

obdobjem pred 

začetkom 

usposabljanj) (po) 

1,76 25 ,436 ,087 

 
2,76 25 ,597 ,119 
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Tabela 10: Korelacije med parom spremenljivk področja dela z učenci z disleksijo, na katerih 

so učitelji najbolj uspešni, in področja dela z učenci z disleksijo, na katerih so učitelji bolj 

uspešni v primerjavi z obdobjem pred začetkom usposabljanj 

Korelacije parnih vzorcev 

 N korelacija P 

par 1 

področja dela, na 

katerih so učitelji 

najbolj uspešni (pred) 

področja dela, na 

katerih so učitelji bolj 

uspešni (v primerjavi z 

obdobjem pred 

začetkom usposabljanj) 

(po) 

25 ,090 ,670 

 

Legenda kratic: 

N – število udeleženk 

P – statistična pomembnost 

 

Iz Tabele 10 izhaja, da korelacija med spremenljivko področja dela z učenci z disleksijo, na 

katerih so učitelji najbolj uspešni pred začetkom usposabljanj, in področja dela z učenci z 

disleksijo, na katerih so učitelji bolj uspešni v primerjavi z obdobjem pred začetkom 

usposabljanj, po koncu usposabljanj znaša 0,090 in je šibka ter pozitivna. Vrednost statistične 

pomembnosti je 0,670 (p >0,05) in ni statistično značilna. Navedeno pomeni, da pozitivno 

korelacijo, ki je bila zelo šibka, s 5-odstotnim tveganjem ne moremo prenesti na celotno 

populacijo. Navedeno velja za celotno populacijo ob predpostavki 67-odstotnega tveganja. 
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Tabela 11: T-test parnih vzorcev med parom spremenljivk področja dela z učenci z disleksijo, 

na katerih so učitelji najbolj uspešni, in področja dela z učenci z disleksijo, na katerih so 

učitelji bolj uspešni v primerjavi z obdobjem pred začetkom usposabljanj 

Test parnih vzorcev 

 razlike med pari t df P (2-

stran-

ska) 

M SD standard

. napaka 

aritmet. 

sredine 

95 % interval 

zaupanja za 

razliko 

spodnji zgornji 

par 

1 

področja dela, 

na katerih so 

učitelji najbolj 

uspešni (pred) 

področja dela, 

na katerih so 

učitelji bolj 

uspešni (v 

primerjavi z 

obdobjem pred 

začetkom 

usposabljanj) 

(po) 

-

1,00

0 

,707 ,141 -1,292 -,708 

-

7,07

1 

24 ,000 

 

Legenda kratic: 

M – aritmetična sredina 

SD – standardni odklon 

t – statistika 

df. – prostostna stopnja 

P – statistična pomembnost 

 

Iz Tabele 11 je razvidno, da razlika v oceni pred začetkom usposabljanj in po koncu 

usposabljanj znaša -1,000 enote. Ocena je višja po koncu usposabljanj.  
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Vrednost statistične pomembnosti znaša 0,000 (p<0,05), iz česar izhaja, da je razlika v oceni 

statistično značilna. Tako lahko za celotno populacijo učiteljev rečemo, da se je stanje na 

osnovi spremenljivke področja dela z učenci z disleksijo, na katerih so učitelji najbolj uspešni, 

po koncu usposabljanj izboljšalo, in lahko na osnovi 3. vprašanja potrdimo napredek v znanju 

učiteljic. 
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3.4.1.1 Napredek v znanju učiteljic glede na starost, število let delovnih izkušenj in 

glede na šolo, v kateri poučujejo (mestna ali vaška), izkazan pri vseh treh 

nalogah Vprašalnika o znanju učiteljev s področja prilagoditev in strategij 

dela pri poučevanju učencev z disleksijo 

 

3.4.1.1.1 Napredek v znanju učiteljic glede na starost 

 

 

V starostni skupini 25 let in manj ni bilo nobene učiteljice. 

 

V starostni skupini od 26 do 35 let so bile 3 učiteljice – vse so izkazale napredek v svojem 

znanju pri vseh treh nalogah Vprašalnika o  znanju učiteljev s področja prilagoditev in 

strategij dela pri poučevanju učencev z disleksijo. 

 

V starostni skupini od 36 do 45 let je bilo 7 učiteljic. 6* od njih je izkazalo napredek v svojem 

znanju pri vseh treh nalogah Vprašalnika o  znanju učiteljev s področja prilagoditev in 

strategij dela pri poučevanju učencev z disleksijo. 

Opomba*: Ena izmed učiteljic v tej starostni skupini še ni poučevala učencev z disleksijo, 

zato na vprašanji 2. naloge − Kaj ji gre pri poučevanju učencev najtežje od rok (pred 

začetkom usposabljanj) in Kaj ji bo po koncu usposabljanj, kljub znanju pridobljenem na 

usposabljanjih, še vedno delalo težave (po koncu usposabljanj) – ni odgovorila. V tem 

primeru sem upoštevala le rezultate 1. in 3. naloge. Druga izmed učiteljic pred začetkom 

usposabljanj ni rešila 1. naloge vprašalnika, zato napredka v kompleksnosti informacij ni bilo 

mogoče izmeriti. V tem primeru sem upoštevala le rezultate 1. naloge – glede na kriterija 

kvantitete in kakovosti informacij ter rezultate 2. in 3. naloge vprašalnika. 

 

V starostni skupini od 46 do 50 let je bilo 7 učiteljic. 6* od njih je izkazalo napredek v svojem 

znanju pri vseh treh nalogah Vprašalnika o  znanju učiteljev s področja prilagoditev in 

strategij dela pri poučevanju učencev z disleksijo. 

Opomba*: Ena izmed učiteljic v tej starostni skupini pred začetkom usposabljanj ni rešila 1. 

naloge vprašalnika, zato napredka v kompleksnosti informacij ni bilo mogoče izmeriti. V tem 

primeru sem upoštevala le rezultate 1. naloge – glede na kriterija kvantitete in kakovosti 

informacij ter rezultate 2. in 3. naloge vprašalnika. 
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V starostni skupini 50 let in več je bilo 8 učiteljic. 6 od njih je izkazalo napredek v svojem 

znanju pri vseh treh nalogah Vprašalnika o znanju učiteljev s področja prilagoditev in strategij 

dela pri poučevanju učencev z disleksijo. 

3.4.1.1.2 Napredek v znanju učiteljic glede na število let delovne dobe 

 

 

V skupini z do 5 let delovne dobe ni bilo nobene učiteljice. 

 

V skupini od 6 do 15 let delovne dobe je bilo 5 učiteljic – vse so izkazale napredek v svojem 

znanju pri vseh treh nalogah Vprašalnika o  znanju učiteljev s področja prilagoditev in 

strategij dela pri poučevanju učencev z disleksijo. 

 

V skupini od 16 do 25 let delovne dobe je bilo 12 učiteljic. 9* od njih je izkazalo napredek v 

svojem znanju pri vseh treh nalogah Vprašalnika o  znanju učiteljev s področja prilagoditev in 

strategij dela pri poučevanju učencev z disleksijo. 

Opomba*: Ena izmed učiteljic v tej starostni skupini še ni poučevala učencev z disleksijo, 

zato na vprašanji 2. naloge − Kaj ji gre pri poučevanju učencev najtežje od rok (pred 

začetkom usposabljanj) in Kaj ji bo po koncu usposabljanj, kljub znanju pridobljenem na 

usposabljanjih, še vedno delalo težave (po koncu usposabljanj) – ni odgovorila. V tem 

primeru sem upoštevala le rezultate 1. in 3. naloge. Druga izmed učiteljic pred začetkom 

usposabljanj ni rešila 1. naloge vprašalnika, zato napredka v kompleksnosti informacij ni bilo 

mogoče izmeriti. V tem primeru sem upoštevala le rezultate 1. naloge – glede na kriterija 

kvantitete in kakovosti informacij ter rezultate 2. in 3. naloge vprašalnika. 

 

V starostni skupini z nad 25 let delovne dobe je bilo 8 učiteljic. 7* izmed njih je izkazalo 

napredek v svojem znanju pri vseh treh nalogah Vprašalnika o  znanju učiteljev s področja 

prilagoditev in strategij dela pri poučevanju učencev z disleksijo. 

Opomba*: Dve izmed učiteljic pred začetkom usposabljanj nista rešili 1. naloge vprašalnika, 

zato napredka v kompleksnosti informacij pri njiju dveh ni bilo mogoče izmeriti. V tem 

primeru sem upoštevala le rezultate 1. naloge – glede na kriterija kvantitete in kakovosti 

informacij ter rezultate 2. in 3. naloge vprašalnika. 
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3.4.1.1.3 Napredek v znanju učiteljic glede na šolo, v kateri učiteljice poučujejo 

 

 

V mestni šoli poučuje 9 učiteljic, 7* od njih je izkazalo napredek v svojem znanju pri vseh 

treh nalogah Vprašalnika o  znanju učiteljev s področja prilagoditev in strategij dela pri 

poučevanju učencev z disleksijo. 

Opomba*: Dve izmed učiteljic pred začetkom usposabljanj nista rešili 1. naloge vprašalnika, 

zato napredka v kompleksnosti informacij pri njiju dveh ni bilo mogoče izmeriti. V tem 

primeru sem upoštevala le rezultate 1. naloge – glede na kriterija kvantitete in kakovosti 

informacij ter rezultate 2. in 3. naloge vprašalnika. 

 

V vaški šoli poučuje 16 učiteljic, 14* od njih je izkazalo napredek v svojem znanju pri vseh 

treh nalogah Vprašalnika o  znanju učiteljev s področja prilagoditev in strategij dela pri 

poučevanju učencev z disleksijo. 

Opomba*: Ena izmed učiteljic v tej starostni skupini še ni poučevala učencev z disleksijo, 

zato na vprašanji 2. naloge − Kaj ji gre pri poučevanju učencev najtežje od rok (pred 

začetkom usposabljanj) in Kaj ji bo po koncu usposabljanj, kljub znanju pridobljenem na 

usposabljanjih, še vedno delalo težave (po koncu usposabljanj) – ni odgovorila. V tem 

primeru sem upoštevala le rezultate 1. in 3. naloge. Druga izmed učiteljic pred začetkom 

usposabljanj ni rešila 1. naloge vprašalnika, zato napredka v kompleksnosti informacij ni bilo 

mogoče izmeriti. V tem primeru sem upoštevala le rezultate 1. naloge – glede na kriterija 

kvantitete in kakovosti informacij ter rezultate 2. in 3. naloge vprašalnika. 

 

 

Iz predstavljenih ugotovitev je razvidno, da največ učiteljic, ki so izkazale napredek v znanju 

o prilagoditvah in strategijah dela z učenci z disleksijo pri vseh treh nalogah Vprašalnika o  

znanju učiteljev s področja prilagoditev in strategij dela pri poučevanju učencev z disleksijo, 

spada v starostno skupino od 26 do 35 let,  imajo od 6 do 15 let delovne dobe in poučujejo v 

vaški osnovni šoli. Najmanj učiteljic, ki so izkazale napredek v znanju o prilagoditvah in 

strategijah dela z učenci z disleksijo pri vseh treh nalogah Vprašalnika o  znanju učiteljev s 

področja prilagoditev in strategij dela pri poučevanju učencev z disleksijo, pa spada v 

starostno skupino nad 50 let, imajo od 16 do 25 let delovne dobe in poučujejo v mestni 

osnovni šoli. 
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3.4.2 Rezultati in interpretacija podatkov, dobljenih iz Ocenjevalne lestvice o 

učinkovitosti prilagoditev in strategij dela za učence z disleksijo 

 

3.4.2.1 Učinkovitost prilagoditev po mnenju učiteljic po področjih in profil učiteljic, ki 

so prilagoditve na vseh področjih ocenile z najvišjo oceno  (lestvica: 4 – zelo učinkovite, 

3 – učinkovite, 2 – manj učinkovite, 1 – neučinkovite) 

 

 

Graf 4: Učinkovitost prilagoditev po mnenju učiteljic po področjih 

 

Iz Grafa 4 je mogoče razbrati naslednje: 

 

prilagoditve gradiva je 20 učiteljic ocenilo z oceno 4 (zelo učinkovite), 4 učiteljice z 3 

(učinkovite), 1 učiteljica z oceno 2 (manj učinkovite) in 0 učiteljic z 1 (neučinkovite). 

 

Prilagoditve na področju branja je 18 učiteljic ocenilo z oceno 4 (zelo učinkovite), 7 

učiteljic z 3 (učinkovite) ter 0 učiteljic z 2 (manj učinkovite) in 1 (neučinkovite). 

 

Prilagoditve na področju pisanja je 15 učiteljic ocenilo z oceno 4 (zelo učinkovite), 10 (40 

odstotkov) z oceno 3 (učinkovite) in 0 učiteljic z ocenama 2 (manj učinkovite) in 1 

(neučinkovite). 
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Prilagoditve na področju psiholoških procesov je prav tako 15 učiteljic ocenilo z oceno 4 

(zelo učinkovite), 10 z oceno 3 (učinkovite) in 0 učiteljic z ocenama 2 (manj učinkovite) in 1 

(neučinkovite). 

 

Prilagoditve na področju domačih nalog, preverjanja in ocenjevanja ter ozaveščanja 

vrstnikov o disleksiji je 18 učiteljic ocenilo z oceno 4 (zelo učinkovite), 7 učiteljic  z 3 

(učinkovite) ter 0 učiteljic z 2 (manj učinkovite) in 1 (neučinkovite). 

 

Učiteljic, ki so vse prilagoditve ocenile z najvišjimi ocenami (4 – zelo učinkovite), je bilo 9. 

 

 

Graf 5: Starostne skupine učiteljic, ki so vse prilagoditve ocenile z najvišjimi ocenami 

 

Iz Grafa 5 je mogoče razbrati, da sta starostni skupini, v katerih je največ učiteljic vse 

prilagoditve ocenilo z najvišjo oceno (4 – zelo učinkovite), skupini učiteljic, starih 36–45 let 

in 46–50 let (57,1 odstotka). Sledita jima skupini učiteljic, starih 26–35 let (33,3 odstotka) in 

nad 50 let (12,5 odstotka).  
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Graf 6: Skupine učiteljic glede na število let delovne dobe, ki so vse prilagoditve ocenile z 

najvišjimi ocenami 

 

Iz Grafa 6 izhaja, da je skupina glede na število let delovne dobe, v kateri je največ učiteljic 

vse prilagoditve ocenilo z najvišjo oceno (4 – zelo uporabno), skupina, katere učiteljice imajo 

16–25 let delovne dobe (50 odstotkov), sledita ji skupini učiteljic, ki imajo 6–15 let delovne 

dobe (40 odstotkov), in učiteljic z več kot 25 let delovne dobe (12,5 odstotka). 
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Graf 7: Skupine učiteljic glede na šolo, v kateri poučujejo, ki so vse prilagoditve ocenile z 

najvišjimi ocenami 

 

Iz Grafa 7 izhaja, da je skupina učiteljic glede na šolo, kjer poučujejo, v kateri je največ 

učiteljic vse prilagoditve ocenilo z najvišjo oceno (4 – zelo uporabno), skupina, katere 

učiteljice poučujejo v mestni šoli (44,44 odstotka), sledi ji skupina, katere učiteljice poučujejo 

v vaški osnovni šoli (31,25 odstotka). 

Učiteljica, ki je posamezno področje prilagoditev ocenila z najslabšo oceno glede na ocene 

preostalih učiteljic, in sicer z 2 (manj učinkovite) – prilagoditve gradiva, je učiteljica, ki spada 

v starostno skupino 36–45 let, ima 16–25 let delovne dobe in poučuje v vaški osnovni šoli. 
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3.4.2.2 Povprečne ocene učiteljic o učinkovitosti prilagoditev in strategij dela po 

področjih 

 

Tabela 12: Povprečne ocene učinkovitosti prilagoditev in strategij dela po področjih težav 

PODROČJA PRILAGODITEV POVPREČNE OCENE 

prilagoditve gradiva 3,76 

prilagoditve in strategije dela na področju branja 3,72 

prilagoditve in strategije dela na področju 

pisanja 

3,6 

prilagoditve in strategije dela na področju 

psiholoških procesov 

3,6 

prilagoditve in strategije dela na področju 

domačih nalog, preverjanja in ocenjevanja 

znanja, ozaveščanja vrstnikov o disleksiji 

3,72 

 

 
 

 

 

Graf 8: Povprečne ocene učinkovitosti prilagoditev in strategij dela po področjih težav 
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Učiteljice so na lestvici od 1 do 4 ocenjevale naštete dejavnike s področja prilagoditev. Iz 

Grafa 8 je mogoče razbrati, da je največjo povprečno oceno, to je 3,76, dobil dejavnik 

»prilagoditve gradiva«. Najnižjo povprečno oceno, to je 3,60, sta dobila dva dejavnika, in 

sicer: »prilagoditve in strategije dela na področju pisanja« in »prilagoditve in strategije dela 

na področju psiholoških procesov«. 

 

3.4.3 Rezultati in interpretacija podatkov, dobljenih iz Ocenjevalne lestvice uporabnosti 

gradiva za učitelje 

 

3.4.3.1 Uporabnost gradiva po mnenju učiteljic glede na njihov profil  

 

 

Graf 9: Uporabnost gradiva po mnenju učiteljic 

 

Iz Grafa 9 je razvidno, da sta starostni skupini, v katerih je največ učiteljic gradivo ocenilo z 

najvišjo oceno (4 – zelo uporabno), skupini, katerih učiteljice so stare 36–45 let in 46 do 50 let 

(71,4 odstotka), sledita jima skupini učiteljic, ki so stare 26–35 let (66 odstotkov) in učiteljic, 

starih 50 let in več (37,5 odstotka).   
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Graf 10:  Starostne skupine učiteljic, ki so gradivo ocenile z najvišjo oceno 

 

Graf 10 nam pove, da sta starostni skupini, v katerih je največ učiteljic gradivo ocenilo z 

najvišjo oceno (4 – zelo uporabno), skupini, katerih učiteljice so stare 36–45 let in 46 do 50 let 

(71,4 odstotka), sledita jima skupini učiteljic, ki so stare 26–35 let (66 odstotkov), in učiteljic, 

starih 50 let in več (37,5 odstotka).   

 

 

Graf 11: Skupine učiteljic glede na število let delovne dobe, ki so gradivo ocenile z najvišjo 

oceno 
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Iz Grafa 11 je razvidno, da je skupina glede na število let delovne dobe, v kateri je največ 

učiteljic gradivo ocenilo z najvišjo oceno (4 – zelo uporabno), skupina, katere učiteljice imajo 

6–15 let delovne dobe (80 odstotkov), sledita ji skupini učiteljic, ki imajo 16–25 let delovne 

dobe (66,66 odstotka) in učiteljic z več kot 25 let delovne dobe (25 odstotkov). 

 

 

Graf 12: Skupine učiteljic glede na šolo, v kateri poučujejo, ki so gradivo ocenile z najvišjo 

oceno 

 

Iz Grafa 12 je razvidno, da je skupina učiteljic glede na šolo, kjer poučujejo, v kateri je največ 

učiteljic gradivo ocenilo z najvišjo oceno (4 – zelo uporabno), skupina, katerih učiteljice 

poučujejo v mestni šoli (88,88 odstotka), sledi ji skupina, katere učiteljice poučujejo v vaški 

šoli (43,75 odstotka).  
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Graf 13: Starostne skupine učiteljic, ki so gradivo ocenile z oceno 3 (uporabno) 

Iz Grafa 13 izhaja, da je starostna skupina, v kateri je največ učiteljic gradivo ocenilo z oceno 

3 (uporabno), skupina učiteljic, starih 50 let in več (62,5 odstotka), sledijo ji skupine učiteljic, 

starih 26–35 let (33,3 odstotka), 36–45 let (28,57 odstotka) in 46–50 let (28,57 odstotka). 

 

 

Graf 14: Skupine učiteljic glede na število let delovne dobe, ki so gradivo ocenile s 3 

(uporabno) 
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Iz Grafa 14 izhaja, da je skupina glede na število let delovne dobe, v kateri je največ učiteljic 

gradivo ocenilo z 3 (uporabno), skupina učiteljic, ki imajo nad 25 let delovne dobe (62,5 

odstotka), sledita ji skupini, katerih učiteljice imajo 16–25 let delovne dobe (33,3 odstotka) in 

6–15 let delovne dobe (20 odstotkov).  

 

 

Graf 15: Skupine učiteljic glede na šolo, v kateri poučujejo, ki so gradivo ocenile s 3 

(uporabno) 

 

Iz Grafa 15 izhaja, da je skupina učiteljic glede na šolo, kjer poučujejo, v kateri je največ 

učiteljic gradivo ocenilo z oceno 3 (uporabno), skupina učiteljic, ki poučuje v vaški osnovni 

šoli (50 odstotkov), sledi ji skupina učiteljic, ki poučujejo v mestni osnovni šoli (22,22 

odstotka).  
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3.4.3.2 Povprečna ocena učiteljic o uporabnosti gradiva za učitelje 

 

 
 

Graf 16: Povprečna ocena učiteljic o uporabnosti gradiva za učitelje 

 

Dejavnik uporabnost gradiva za učitelje so učiteljice ocenjevale na lestvici od 1 do 4, in je 

dobil povprečno oceno 3,60, kar je razvidno iz Grafa 16. 

 

3.4.4 Analiza razlik v ocenjevalnih lestvicah  

 

Najprej smo se lotili preverjanja statistično značilnih razlik v učinkovitosti prilagoditev in 

strategij dela pri pouku za učence z disleksijo in uporabnosti gradiva glede na starostne 

skupine. 

 

Uporabili smo spremenljivke učinkovitosti prilagoditev in strategij dela pri pouku za učence z 

disleksijo in uporabnosti gradiva na usposabljanjih:  
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 starostne skupine. 

 

Spremenljivko starostna skupina smo preoblikovali in namesto prvotnih petih starostnih 

razredov oblikovali štiri, pri čemer smo razred 25 in manj in razred od 26 do 35 let združili.  
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Tabela 13: Normalna porazdeljenost spremenljivk učinkovitosti prilagoditev in strategij dela 

pri pouku za učence z disleksijo in uporabnosti gradiva na usposabljanjih glede na starostne 

skupine 

Testiranje normalne porazdeljenosti 

 
starostna 

skupina 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

t df P t df P 

prilagoditve gradiva 

35 let in manj ,385 3 . ,750 3 ,000 

od 36 do 45 let ,504 7 ,000 ,453 7 ,000 

46 let in več ,504 7 ,000 ,453 7 ,000 

50 in več ,455 8 ,000 ,566 8 ,000 

prilagoditve in strategije 

dela na področju branja 

35 let in manj ,385 3 . ,750 3 ,000 

od 36 do 45 let ,504 7 ,000 ,453 7 ,000 

46 let in več ,360 7 ,007 ,664 7 ,001 

50 in več ,455 8 ,000 ,566 8 ,000 

prilagoditve in strategije 

dela na področju pisanja 

35 let in manj ,385 3 . ,750 3 ,000 

od 36 do 45 let ,504 7 ,000 ,453 7 ,000 

46 let in več ,360 7 ,007 ,664 7 ,001 

50 in več ,325 8 ,013 ,665 8 ,001 

prilagoditve in strategije 

dela na področju 

psiholoških procesov 

35 let in manj ,385 3 . ,750 3 ,000 

46 let in več ,504 7 ,000 ,453 7 ,000 

50 in več ,513 8 ,000 ,418 8 ,000 

prilagoditve in strategije 

dela na področju domačih 

nalog, preverjanja in 

ocenjevanja znanja, 

ozaveščanja vrstnikov o 

disleksiji 

35 let in manj ,385 3 . ,750 3 ,000 

od 36 do 45 let ,504 7 ,000 ,453 7 ,000 

46 let in več ,504 7 ,000 ,453 7 ,000 

50 in več ,391 8 ,001 ,641 8 ,000 

uporabnost gradiva za 

učitelje 

35 let in manj ,385 3 . ,750 3 ,000 

od 36 do 45 let ,435 7 ,000 ,600 7 ,000 

46 let in več ,435 7 ,000 ,600 7 ,000 

50 in več ,391 8 ,001 ,641 8 ,000 
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Legenda kratic: 

t – statistika 

df. – prostostna stopnja 

P – statistična pomembnost 

 

Izvedeni Shapiro-Wilksov preizkus, ki se uporablja pri vzorcih manjših od 50 enot, nam v 

Tabeli 13 prikazuje, da so vrednosti statistične pomembnosti pri vseh preučevanih 

spremenljivkah manjše od 0,05. Iz tega je razvidno, da za vse spremenljivke glede na 

starostne skupine velja, da niso normalno porazdeljene oziroma se statistično značilno 

razlikujejo od normalno porazdeljene. Na osnovi tega smo sprejeli odločitev in v nadaljevanju 

uporabili neparametrične teste za ugotavljanje razlik v povprečnih vrednostih glede na 

starostne skupine.  
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Tabela 14: Povprečni rangi spremenljivk učinkovitosti prilagoditev in strategij dela pri pouku 

za učence z disleksijo in uporabnosti gradiva glede na starostne skupine 

 

 

 

 

 

Rangi 

 
starostna skupina N povprečni 

rang 

prilagoditve gradiva 

35 let in manj 3 7,83 

od 36 do 45 let 7 9,14 

46 let in več 7 9,36 

skupaj 17  

prilagoditve in strategije dela 

na področju branja 

35 let in manj 3 8,67 

od 36 do 45 let 7 10,29 

46 let in več 7 7,86 

skupaj 17  

prilagoditve in strategije dela 

na področju pisanja 

35 let in manj 3 9,17 

od 36 do 45 let 7 10,79 

46 let in več 7 7,14 

skupaj 17  

prilagoditve in strategije dela 

na področju psiholoških 

procesov 

35 let in manj 3 4,83 

od 36 do 45 let 7 10,50 

46 let in več 7 9,29 

skupaj 17  

prilagoditve in strategije dela 

na področju domačih nalog, 

preverjanja in ocenjevanja 

znanja, ozaveščanja 

vrstnikov o disleksiji 

35 let in manj 3 5,33 

od 36 do 45 let 7 9,79 

46 let in več 7 9,79 

skupaj 17 
 

uporabnost gradiva za 

učitelje 

35 let in manj 3 8,67 

od 36 do 45 let 7 9,07 

46 let in več 7 9,07 

skupaj 17  



113 

 

Legenda kratic: 

N – numerus 

 

Iz Tabele 14 so razvidne povprečne ocene rangov, ki nam prikazujejo, da so pri trditvi o 

učinkovitosti prilagoditev gradiv najvišjo oceno podale učiteljice iz starostnega razreda 46 let 

in več, najnižjo pa učiteljice v starostnem razredu 35 let in  manj.  

 

Učiteljice iz starostnega razreda od 36 do 45 let so podale najvišjo povprečno oceno pri 

trditvah:  

 

 prilagoditve in strategije dela na področju branja, 

 prilagoditve in strategije dela na področju pisanja, 

 prilagoditve in strategije dela na področju psiholoških procesov. 

 

Pri trditvi »prilagoditve in strategije dela na področju domačih nalog, preverjanja in 

ocenjevanja znanja, ozaveščanja vrstnikov o disleksiji« pa sta starostni skupini učiteljic od 36 

do 45 let ter 46 let in več podali najvišji in enaki povprečni oceni učinkovitosti. 

 

Pri trditvi  »uporabnost gradiva za učitelje« so učiteljice na štiristopenjski lestvici ocenjevale 

uporabnost. S Kruskal-Wallisovim testom smo preverili, ali je navedeno statistično značilno.  
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Tabela 15: Kruskal-Wallisov test spremenljivk učinkovitosti prilagoditev in strategij dela pri 

pouku za učence z disleksijo in uporabnosti gradiva glede na starostne skupine 

 

Testne statistike 

 prilagoditve 

gradiva 

prilagoditve 

in strategije 

dela na 

področju 

branja 

prilagoditve 

in strategije 

dela na 

področju 

pisanja 

prilagoditve 

in strategije 

dela na 

področju 

psiholoških 

procesov 

prilagoditve 

in strategije 

dela na 

področju 

domačih 

nalog, 

preverjanja 

in 

ocenjevanja 

znanja, 

ozaveščanja 

vrstnikov o 

disleksiji 

uporabnost 

gradiva za 

učitelje 

hi-kvadrat ,455 1,321 2,655 6,132 3,546 ,025 

df 2 2 2 2 2 2 

asimp. 

sig. 
,797 ,517 ,265 ,047 ,170 ,987 

 

Legenda kratic: 

asimp. sig. - asimptotska signifikanca 

df – prostostna stopnja  

 

Iz Tabele 15 izhaja, da vrednosti statistične pomembnosti pri izvedenem Kruskal-Wallisovem 

testu pri petih spremenljivkah od skupno šestih presegajo 5-odstotni interval zaupanja 

(p>0,05), tako da razlike pri oceni prilagoditev in uporabnosti gradiva za učitelje pri teh 

spremenljivkah niso bile statistično značilne glede na starostne skupine. Te spremenljivke so 

bile:   

 

 prilagoditve gradiva,  

 prilagoditve in strategije dela na področju branja, 
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 prilagoditve in strategije dela na področju pisanja, 

 razlike so statistično značilne po starostnih skupinah pri spremenljivki,  

 uporabnost gradiva za učitelje. 

 

Razlike po starostnih skupinah pa so bile statistično značilne (p<0,05) pri spremenljivki 

»prilagoditve in strategije dela na področju psiholoških procesov«.  

 

Sledilo je preverjanje statistično značilnih razlik v učinkovitosti prilagoditev in strategij dela 

pri pouku za učence z disleksijo in uporabnosti gradiva za učitelje glede na število let delovne 

dobe. Pri tem smo uporabili spremenljivke:  

 

 prilagoditve gradiva, 

 prilagoditve in strategije dela na področju branja, 

 prilagoditve in strategije dela na področju pisanja, 

 prilagoditve in strategije dela na področju psiholoških procesov, 

 prilagoditve in strategije dela na področju domačih nalog, preverjanja in ocenjevanja 

znanja, ozaveščanja vrstnikov o disleksiji, 

 uporabnost gradiva za učitelje, 

 število let delovne dobe. 

 

Spremenljivko delovna doba smo preoblikovali tako, da smo namesto prvotnih štirih razredov 

oblikovali tri razrede delovne dobe:  

 

 od 0 do 15 let, 

 od 16 do 25 let, 

 nad 25 let. 
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Tabela 16: Normalna porazdeljenost spremenljivk učinkovitosti prilagoditev in strategij dela 

pri pouku za učence z disleksijo in uporabnosti gradiva na usposabljanjih glede na delovno 

dobo 

Testiranje normalne porazdeljenosti 

 število let 

delovne 

dobe 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
t df P t df P 

prilagoditve gradiva 

do 15 ,473 5 ,001 ,552 5 ,000 

od 16 do 

25 
,490 12 ,000 ,479 12 ,000 

nad 25 ,455 8 ,000 ,566 8 ,000 

prilagoditve in strategije 

dela na področju branja 

do 15 ,367 5 ,026 ,684 5 ,006 

od 16 do 

25 
,460 12 ,000 ,552 12 ,000 

nad 25 ,455 8 ,000 ,566 8 ,000 

prilagoditve in strategije 

dela na področju pisanja 

do 15 ,367 5 ,026 ,684 5 ,006 

od 16 do 

25 
,417 12 ,000 ,608 12 ,000 

nad 25 ,325 8 ,013 ,665 8 ,001 

prilagoditve in strategije 

dela na področju 

psiholoških procesov 

do 15 ,367 5 ,026 ,684 5 ,006 

od 16 do 

25 
,530 12 ,000 ,327 12 ,000 

nad 25 ,513 8 ,000 ,418 8 ,000 

prilagoditve in strategije 

dela na področju domačih 

nalog, preverjanja in 

ocenjevanja znanja, 

ozaveščanja vrstnikov o 

disleksiji 

do 15 ,367 5 ,026 ,684 5 ,006 

od 16 do 

25 
,499 12 ,000 ,465 12 ,000 

nad 25 ,391 8 ,001 ,641 8 ,000 

uporabnost gradiva za 

učitelje 

do 15 ,473 5 ,001 ,552 5 ,000 

od 16 do 

25 
,417 12 ,000 ,608 12 ,000 

nad 25 ,391 8 ,001 ,641 8 ,000 
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Legenda kratic: 

t – statistika 

df. – prostostna stopnja 

P – statistična pomembnost 

 

Shapiro-Wilksov preizkus nam prikazuje, kakor je razvidno iz Tabele 16, da so vrednosti 

statistične pomembnosti pri vseh preučevanih spremenljivkah, če gledamo vse skupine, pri 

vsaj eni od slednjih manjše od 0,05. Na osnovi tega lahko rečemo, da za vse spremenljivke 

glede na delovno dobo velja, da niso normalno porazdeljene oziroma se statistično značilno 

razlikujejo od normalno porazdeljene.  

 

Ker spremenljivke niso normalno porazdeljene glede na delovno dobo, smo v nadaljevanju 

uporabili neparametrične teste za ugotavljanje statistično značilnih razlik v povprečnih 

ocenah.  
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Tabela 17: Povprečni rangi spremenljivk učinkovitosti prilagoditev in strategij dela pri pouku 

za učence z disleksijo in uporabnosti gradiva glede na delovno dobo 

 

Rangi 

 
število let delovne 

dobe 

N povprečni 

rang 

prilagoditve gradiva 

do 15 5 13,10 

od 16 do 25 12 13,29 

nad 25 8 12,50 

skupaj 25  

prilagoditve in strategije dela na 

področju branja 

do 15 5 11,50 

od 16 do 25 12 13,38 

nad 25 8 13,38 

skupaj 25  

prilagoditve in strategije dela na 

področju pisanja 

do 15 5 13,00 

od 16 do 25 12 13,83 

nad 25 8 11,75 

skupaj 25  

prilagoditve in strategije dela na 

področju psiholoških procesov 

do 15 5 13,00 

od 16 do 25 12 16,96 

nad 25 8 7,06 

skupaj 25  

prilagoditve in strategije dela na 

področju domačih nalog, 

preverjanja in ocenjevanja znanja, 

ozaveščanja vrstnikov o disleksiji 

do 15 5 11,50 

od 16 do 25 12 14,42 

nad 25 8 11,81 

skupaj 25  

uporabnost gradiva za učitelje 

do 15 5 15,50 

od 16 do 25 12 13,83 

nad 25 8 10,19 

skupaj 25  

 

 

Legenda kratic: 

N – numerus 
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Iz Tabele 17 je razvidno, da so učiteljice z delovno dobo od 16 do 25 let podale najvišje 

povprečne ocene rangov pri štirih trditvah od skupno šestih. Te trditve so bile:   

 

 prilagoditve gradiva, 

 prilagoditve in strategije dela na področju pisanja, 

 prilagoditve in strategije dela na področju psiholoških procesov, 

 prilagoditve in strategije dela na področju domačih nalog, preverjanja in ocenjevanja 

znanja, ozaveščanja vrstnikov o disleksiji. 

 

Najvišje povprečne ocene učinkovitosti pri trditvi »prilagoditve in strategije dela na področju 

branja« so bile podane v enaki meri pri učiteljicah z delovno dobo od 16 do 25 let in delovno 

dobo nad 25 let.  

 

Najvišje ocene uporabnosti gradiva za učitelje so podale učiteljice z delovno dobo do 15 let.   

 

Potem smo uporabili Kruskal-Wallisov test, s pomočjo katerega smo ugotavljali, ali so razlike 

v povprečnih ocenah različne glede na delovno dobo učiteljic.  
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Tabela 18: Kruskal-Wallisov test spremenljivk učinkovitosti prilagoditev in strategij dela pri 

pouku za učence z disleksijo in uporabnosti gradiva glede na delovno dobo 

 

Testne statistike 

 prilagoditve 

gradiva 

prilagoditve 

in strategije 

dela na 

področju 

branja 

prilagoditve 

in strategije 

dela na 

področju 

pisanja 

prilagoditve 

in strategije 

dela na 

področju 

psiholoških 

procesov 

prilagoditve 

in strategije 

dela na 

področju 

domačih 

nalog, 

preverjanja 

in 

ocenjevanja 

znanja, 

ozaveščanja 

vrstnikov o 

disleksiji 

uporabnost 

gradiva za 

učitelje 

hi-kvadrat ,117 ,429 ,533 12,033 1,421 2,633 

df 2 2 2 2 2 2 

asimp. 

sig. 
,943 ,807 ,766 ,002 ,491 ,268 

 

Legenda kratic: 

asimp. sig. - asimptotska signifikanca 

df – prostostna stopnja  

 

Izvedba Kruskal-Wallisovega testa nam je pokazala, kakor je razvidno iz Tabele 18, da so 

vrednosti statistične pomembnosti pri petih spremenljivkah od skupno šestih presegale 5-

odstotni interval zaupanja (p >0,05), tako da razlike pri oceni prilagoditev in uporabnosti pri 

teh spremenljivkah niso bile statistično značilne glede na delovno dobo učiteljev. Te 

spremenljivke so bile:   

 

 prilagoditve gradiva,  

 prilagoditve in strategije dela na področju branja, 
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 prilagoditve in strategije dela na področju pisanja, 

 prilagoditve in strategije dela na področju domačih nalog, preverjanja in ocenjevanja 

znanja, ozaveščanja vrstnikov o disleksiji, 

 uporabnost gradiva za učitelje. 

 

Razlike v povprečnih ocenah glede na delovno dobo učiteljev pa so bile statistično značilne 

(p<0,05) pri spremenljivki »prilagoditve in strategije dela na področju psiholoških procesov«.  

 

Sledilo je preverjanje statistično značilnih razlik v učinkovitosti prilagoditev in strategij dela 

pri pouku za učence z disleksijo in uporabnosti gradiva glede na šolo, v kateri učiteljice 

poučujejo. Pri tem smo uporabili spremenljivke:  

 

 prilagoditve gradiva, 

 prilagoditve in strategije dela na področju branja, 

 prilagoditve in strategije dela na področju pisanja, 

 prilagoditve in strategije dela na področju psiholoških procesov, 

 prilagoditve in strategije dela na področju domačih nalog, preverjanja in ocenjevanja 

znanja, ozaveščanja vrstnikov o disleksiji, 

 uporabnost gradiva za učitelje, 

 šola, v kateri učiteljice poučujejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

Tabela 19: Normalna porazdeljenost spremenljivk učinkovitosti prilagoditev in strategij dela 

pri pouku za učence z disleksijo in uporabnosti gradiva na usposabljanjih glede na šolo, v 

kateri učiteljice poučujejo 

 

Testiranje normalne porazdeljenosti 

 šola, v kateri 

učiteljice 

poučujejo 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 
t df P t df P 

prilagoditve gradiva 
mestna ,519 9 ,000 ,390 9 ,000 

vaška ,448 16 ,000 ,587 16 ,000 

prilagoditve in 

strategije dela na 

področju branja 

mestna ,471 9 ,000 ,536 9 ,000 

vaška ,431 16 ,000 ,591 16 ,000 

prilagoditve in 

strategije dela na 

področju pisanja 

mestna ,414 9 ,000 ,617 9 ,000 

vaška ,366 16 ,000 ,638 16 ,000 

prilagoditve in 

strategije dela na 

področju psiholoških 

procesov 

mestna ,414 9 ,000 ,617 9 ,000 

vaška ,366 16 ,000 ,638 16 ,000 

prilagoditve in 

strategije dela na 

področju domačih 

nalog, preverjanja in 

ocenjevanja znanja, 

ozaveščanja vrstnikov 

o disleksiji 

mestna ,471 9 ,000 ,536 9 ,000 

vaška ,431 16 ,000 ,591 16 ,000 

uporabnost gradiva za 

učitelje 

mestna ,471 9 ,000 ,536 9 ,000 

vaška ,334 16 ,000 ,644 16 ,000 

 

Legenda kratic: 

t – statistika 

df. – prostostna stopnja 
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P – statistična pomembnost 

 

Shapiro-Wilksov preizkus nam prikazuje, kakor je razvidno iz Tabele 19, da so vrednosti 

statistične pomembnosti pri vseh preučevanih spremenljivkah manjše od 0,05. Na podlagi 

tega lahko rečemo, da za vse spremenljivke glede na šolo, v kateri učiteljice poučujejo, velja, 

da niso normalno porazdeljene oziroma se statistično značilno razlikujejo od normalno 

porazdeljene.  

 

Sledi tabela s prikazom izračuna povprečnih rangov.  
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Tabela 20: Povprečni rangi spremenljivk učinkovitosti prilagoditev in strategij dela pri pouku 

za učence z disleksijo in uporabnosti gradiva glede na šolo, v kateri učiteljice poučujejo 

Rangi 

 

šola, v kateri 

učiteljice 

poučujejo 

N povprečni 

rang 

seštevek 

rangov 

prilagoditve gradiva 

mestna 9 14,17 127,50 

vaška 16 12,34 197,50 

skupaj 25   

prilagoditve in strategije dela na 

področju branja 

mestna 9 13,72 123,50 

vaška 16 12,59 201,50 

skupaj 25   

prilagoditve in strategije dela na 

področju pisanja 

mestna 9 13,83 124,50 

vaška 16 12,53 200,50 

skupaj 25   

prilagoditve in strategije dela na 

področju psiholoških procesov 

mestna 9 13,83 124,50 

vaška 16 12,53 200,50 

skupaj 25   

prilagoditve in strategije dela na 

področju domačih nalog, 

preverjanja in ocenjevanja znanja, 

ozaveščanja vrstnikov o disleksiji 

mestna 9 13,72 123,50 

vaška 16 12,59 201,50 

skupaj 25 
  

uporabnost gradiva za učitelje 

mestna 9 15,22 137,00 

vaška 16 11,75 188,00 

skupaj 25   

 

Tabela 20 nam prikazuje, da je bila povprečna vrednost rangov pri vseh preučevanih trditvah, 

tako na področju prilagoditev kot tudi na področju uporabnosti gradiva, višja pri učiteljicah, ki 

poučujejo v mestnih šolah. 

 

Nato smo s pomočjo Mann-Whitneyevega testa preverili, ali so razlike v povprečnih ocenah 

statistično značilne.  
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Tabela 21: Mann-Whitneyev u-test spremenljivk učinkovitosti prilagoditev in strategij dela 

pri pouku za učence z disleksijo in uporabnosti gradiva glede šolo, v kateri učiteljice 

poučujejo 

Testne statistike 

 prilagodi-

tve 

gradiva 

prilagodi-

tve in 

strategije 

dela na 

področju 

branja 

prilagodi-

tve in 

strategije 

dela na 

področju 

pisanja 

prilagodi-

tve in 

strategije 

dela na 

področju 

psihološki

h procesov 

prilagodi-

tve in 

strategije 

dela na 

področju 

domačih 

nalog, 

preverjanj

a in 

ocenjevanj

a znanja, 

ozaveščan

ja 

vrstnikov 

o disleksiji 

uporab-

nost 

gradiva za 

učitelje 

Mann-Whitney U 61,500 65,500 64,500 64,500 65,500 52,000 

Wilcoxon W 197,500 201,500 200,500 200,500 201,500 188,000 

Z -,854 -,473 -,500 -,500 -,473 -1,333 

asimp. P (2-

stranska) 
,393 ,636 ,617 ,617 ,636 ,182 

eksaktna sig. 

[2*(1-stranska 

sig.)] 

,559
b
 ,718

b
 ,677

b
 ,677

b
 ,718

b
 ,276

b
 

 

Legenda kratic: 

Z – statistika 

asimp. P – asimptotska statistična pomembnost 
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Izvedeni Mann-Whitneyev u-test nam prikazuje, kakor je razvidno iz Tabele 21, da vrednosti 

statistične pomembnosti presegajo vrednost 0,05 (p >0,05) pri vseh šestih spremenljivkah. Na 

osnovi tega lahko rečemo, da ne obstajajo statistično značilne razlike v oceni učinkovitosti 

prilagoditev in strategij dela pri pouku za učence z disleksijo in uporabnosti gradiva glede na 

to, v kateri šoli učiteljice poučujejo. 

 

Povzetek ugotovitev 

 

Kvalitativna in kvantitativna obdelava podatkov sta pokazali, da so učiteljice na osnovi nalog 

Vprašalnika o znanju učiteljev s področja prilagoditev in strategij dela pri poučevanju 

učencev z disleksijo dosegle napredek v znanju na področju prilagoditev in strategij dela z 

učenci z disleksijo, in sicer nekatere na osnovi vseh nalog vprašalnika, druge pa le na osnovi 

nekaterih izmed njih. Napredek, zaznan po koncu usposabljanj, se od ene do druge naloge 

razlikuje.  

 Prilagoditve in strategije dela na različnih področjih v praksi so po mnenju učiteljic precej 

učinkovite, gradivu, dobljenemu na usposabljanju, pa so udeleženke tudi pripisale relativno 

visoko uporabnost. 
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3.5 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Kako učinkovito je bilo usposabljanje učiteljev razrednega pouka glede na njihov 

napredek v znanju o prilagoditvah in strategijah dela z učenci z disleksijo (o temah: 

Splošna dejstva o disleksiji, Težave pri branju, Težave pri pisanju,Kognitivni 

primanjkljaji pri disleksiji ter Domače naloge, preverjanje in ocenjevanje znanja, 

ozaveščanje vrstnikov o disleksiji), ki so ga izkazali po končanih usposabljanjih? 

 

Učinkovitost profesionalnega usposabljanja učiteljev razrednega pouka o poučevanju učencev 

z disleksijo sem ugotavljala na osnovi napredka v znanju učiteljic, in sicer s primerjavo stanja 

pred začetkom usposabljanj ter po koncu usposabljanj na osnovi 1., 2. in 3. naloge 

Vprašalnika o znanju učiteljev s področja prilagoditev in strategij dela pri poučevanju 

učencev z disleksijo. 

 

Profesionalno usposabljanje učiteljev razrednega pouka se je izkazalo kot učinkovito, saj je 

napredek v znanju o poučevanju učencev z disleksijo pri vseh treh nalogah izkazalo 21 

učiteljic od 25, 2 izmed preostalih učiteljic sta izkazali napredek na osnovi dveh nalog (1. in 

2. ali 3.), 2 pa na osnovi 2. ali 3. naloge in dveh kriterijev 1. naloge (kvantitete ali kakovosti 

informacij). To trditev potrjujejo tudi rezultati kvantitativne obdelave. Ugotovili smo namreč, 

da so povprečne ocene znanja pri vseh spremenljivkah vseh treh nalog vprašalnika višje po 

koncu usposabljanj v primerjavi s tistimi pred začetkom usposabljanj. Pri 1. nalogi je 

povprečna ocena znanja na področju kvantitete informacij pred začetkom usposabljanj znašala 

1,08, po koncu usposabljanj pa 2,60; povprečna ocena znanja na področju kakovosti 

informacij je bila pred začetkom usposabljanj 1,68, po koncu pa 2,92; povprečna ocena znanja 

na področju kompleksnosti informacij pa je pred začetkom usposabljanj znašala 1,64, po 

koncu pa 2,62. Pri 2. nalogi je povprečna ocena znanja pred začetkom usposabljanj znašala 

1,25 enote, po koncu usposabljanj pa 2,79, pri 3. nalogi pa je bila pred začetkom usposabljanj 

1,76, po koncu pa 2,76 enote. Iz zapisanega lahko sklenemo, da so učiteljice po koncu 

usposabljanj dosegle višjo stopnjo znanja v primerjavi z znanjem pred začetkom usposabljanj. 

 

Skupine, v katerih je največ učiteljic izkazalo napredek v znanju na osnovi vseh treh nalog 

Vprašalnika o znanju učiteljev s področja prilagoditev in strategij dela pri poučevanju 

učencev z disleksijo in za katere se je izkazalo, da je bilo usposabljanje tudi najbolj 
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učinkovito, so bile tiste, katerih učiteljice spadajo v starostno skupino od 26 do 35 let,  imajo 

od 6 do 15 let delovne dobe in poučujejo v vaški osnovni šoli. 

Učinkovitost usposabljanj glede na napredek v znanju učiteljic lahko pripišemo različnim 

dejavnikom, ki smo jih upoštevali pri načrtovanju in izvedbi profesionalnega usposabljanja. 

Vsebina slednjih je bila zanimiva, aktualna, učiteljice so bile med usposabljanji aktivne, saj so 

imele ves čas možnost izražati lastna mnenja, izkušnje, znotraj delavnic pa so reševale tudi 

praktične naloge. Znanja, ki so jih pridobile, so uporabna v praksi, saj so usposabljanja 

vsebovala konkretne primere prilagoditev in strategij dela, ki so temeljile na opisu dejanskih 

težav učencev z disleksijo, potekala pa so v sproščenem vzdušju, ki smo ga dosegli s 

prijaznostjo, humornimi vložki in sproščenim, vendar strokovnim nastopom. Dogajanje je bilo 

dinamično in fleksibilno, kar smo dosegli z menjavo oblik in metod dela, spodbujanjem 

učiteljic k lastnemu razmišljanju in izražanju idej itd., delovno gradivo pa je bilo pripravljeno 

pred seminarjem in je vsebovalo praktično uporabne usmeritve za delo v praksi in 

priporočeno literaturo. Vsi našteti dejavniki so po mnenju T. Devjak in A. Polak (2013) med 

ključnimi za učinkovitost profesionalnih usposabljanj. Pomemben dejavnik pa je bil tudi 

prostovoljna udeležba (Jenkins in Yoshimura, 2010, Personalizing Professional Development 

for K 12 Educators).   

Naša usposabljanja niso bila enkraten dogodek, ampak so potekala po delih in trajala daljše 

obdobje, kar je, kot pravi A. Gulamhussein (2013), izjemnega pomena, saj imajo učitelji le 

tako priložnost, da utrdijo pridobljena znanja. Avtoričino mnenje pa smo upoštevali tudi pri 

izbiri ciljne skupine, ki ji je bilo usposabljanje namenjeno, in sicer smo izbrali le učiteljice, ki 

poučujejo učence 1., 2., 3., 4., 5. in 6. razreda, torej učiteljice razrednega pouka. Posamezni 

pristopi, strategije in načini dela namreč po njenem mnenju niso primerni za učence vseh 

starosti in bi bilo torej usposabljanje nesmiselno nameniti širši skupini učiteljic (tudi 

predmetnim, srednješolskim …), ki se pri svojem delu srečujejo z učenci z disleksijo. 

 

Menim, da je k učinkovitosti usposabljanj veliko doprineslo tudi izmenjavanje dobre prakse 

med učiteljicami, ki smo jo realizirali znotraj delavnice na zadnjem srečanju, pomen katerega 

poudarjajo tudi E. Allensworth, R. C. Greenberg, Harris, Luppescu in Smilye (2001). 
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2. Kako učinkovite so po mnenju učiteljev prilagoditve in strategije dela za učence z 

disleksijo, predstavljene znotraj usposabljanj, v praksi? 

 

Prilagoditve in strategije dela na področjih prilagajanja gradiva, branja, pisanja, psiholoških 

procesov, domačih nalog, preverjanja in ocenjevanja ter ozaveščanja vrstnikov o disleksiji so 

se po mnenju učiteljic, vključenih v raziskavo, izkazale kot učinkovite. Prilagoditve gradiva 

za učence z disleksijo so namreč ocenile s povprečno oceno 3,76, prilagoditve na področju 

branja z 3,72, prilagoditve na področju pisanja in kognitivnih primanjkljajev s povprečno 

oceno 3,6, prilagoditve na področju domačih nalog, preverjanja in ocenjevanja ter 

ozaveščanja vrstnikov o disleksiji pa s 3,72, pri čemer je ocena 3 pomenila učinkovite 

prilagoditve in strategije dela, ocena 4 pa zelo učinkovite. 

 

Učinkovitost prilagoditev in strategij dela v praksi lahko razberemo tudi iz števila učiteljic, ki 

so posamezne prilagoditve ocenile z najvišjo oceno (4 – zelo učinkovite). Prilagoditve gradiva 

je z najvišjo oceno ocenilo 20 učiteljic, prilagoditve na področjih branja in domačih nalog, 

preverjanja in ocenjevanja ter ozaveščanja vrstnikov o disleksiji 18 učiteljic, prilagoditve na 

področjih pisanja in kognitivnih primanjkljajev pa 15 učiteljic.  

 

Učiteljic, ki so vse prilagoditve ocenile z najvišjimi ocenami (4 – zelo učinkovite), je bilo 9. 

 

Izmed učiteljic, ki so vse prilagoditve ocenile z najvišjo oceno, so bile najpogosteje zastopane 

tiste iz starostnih skupin 36–45 let in 46–50 let (57,1 odstotka), tiste, ki imajo 16–25 let 

delovne dobe (50 odstotkov) in ki poučujejo v mestni šoli (44,44 odstotka). 

Učiteljica, ki je posamezno področje prilagoditev ocenila z najslabšo oceno glede na ocene 

preostalih učiteljic, in sicer z 2 (manj učinkovite) – prilagoditve gradiva, je učiteljica, ki spada 

v starostno skupino 36–45 let, ima 16–25 let delovne dobe in poučuje v vaški osnovni šoli. 

 

Kvantitativna obdelava podatkov pa je razkrila profil učiteljic, ki so posamezne prilagoditve 

in strategije dela ocenile z najvišjo oceno. 

 

Prilagoditve gradiv so z najvišjo povprečno oceno ocenile učiteljice iz starostnega razreda 46 

let in več (povprečni rang je 9,36), prilagoditve in strategije dela na področjih branja, pisanja 

in psiholoških procesov učiteljice iz starostnega razreda od 36 do 45 let (povprečni rangi so 

10,29; 10,79; 10,50), prilagoditve in strategije dela na področju domačih nalog, preverjanja in 
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ocenjevanja znanja, ozaveščanja vrstnikov o disleksiji pa učiteljice iz starostnih skupin od 36 

do 45 let ter 46 let in več (povprečni rang pri obeh je 9,79). 

 

Prilagoditve gradiv, prilagoditve in strategije dela na področjih pisanja, kognitivnih 

primanjkljajev in na področju domačih nalog, preverjanja in ocenjevanja znanja, ozaveščanja 

vrstnikov o disleksiji so z najvišjo povprečno oceno ocenile učiteljice z delovno dobo od 16 

do 25 let (povprečni rangi so 13,29; 13,83; 16,96; 14,42), prilagoditve in strategije dela na 

področju branja pa učiteljice z delovno dobo od 16 do 25 let in nad 25 let (povprečna ranga 

sta 13,38).  

 

Prilagoditve in strategije dela na vseh področjih so z najvišjimi povprečnimi ocenami ocenile 

učiteljice, ki poučujejo v mestni osnovni šoli. 

 

K takšnemu mnenju učiteljic o učinkovitosti prilagoditev in strategij dela v praksi je zagotovo 

prispevalo dejstvo, da smo pri izbiri prilagoditev in strategij dela za učence z disleksijo 

upoštevali značilnosti in potrebe te populacije učencev. M. Kavkler (2008) namreč pravi, da 

sta stopnja in vrsta prilagoditev odvisni od učnega stila učenca, kognitivnih sposobnosti, 

senzornih sposobnosti, motoričnih sposobnosti, bralno-napisovalnih sposobnosti, 

organizacijskih sposobnosti, pozornosti učenca s posebnimi potrebami itd. Na usposabljanjih 

pa smo poudarili tudi, da zaradi individualnih razlik med učenci z disleksijo ni zagotovila, da 

bo neka prilagoditev ali strategija dela, ki se je pri določenem učencu izkazala kot učinkovita, 

ustrezna tudi za nekega drugega učenca z disleksijo, zato je toliko bolj pomembno, da učenca 

dobro poznamo in pri iskanju različnih rešitev zanj upoštevamo njegovo individualnost. 
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3. Kaj menijo učitelji o uporabnosti gradiva, ki vključuje teoretična izhodišča ter 

navedbe prilagoditev in strategij dela za učence z disleksijo, dobljenega na posameznih 

srečanjih? 

 

Gradivo, ki so ga učiteljice dobile na usposabljanjih, se je po mnenju učiteljic, vključenih v 

raziskavo, izkazalo kot precej uporabno, saj so ga ocenile s povprečno oceno 3,6, pri čemer je 

ocena 3 pomenila uporabno gradivo, ocena 4 pa zelo uporabno.  

 

15 učiteljic je gradivo ocenilo z oceno 4 (zelo uporabno), 10 učiteljic s 3 (uporabno) in 0 

učiteljic z 2 (manj uporabno) ali 1 (neuporabno). 

 

Izmed učiteljic, ki so gradivo ocenile z najvišjo oceno, so najpogosteje zastopane učiteljice 

stare 36–45 let in 46 do 50 let (71,4 odstotka), učiteljice, ki imajo 6–15 let delovne dobe (80 

odstotkov) in ki poučujejo v mestni šoli (88,88 odstotka).  

Izmed učiteljic, ki so gradivo ocenile s 3 (uporabno), so najpogosteje zastopane učiteljice, 

stare 50 let in več (62,5 odstotka), tiste z več kot 25 let delovne dobe (62,5 odstotka) in ki 

poučujejo v vaški osnovni šoli (50 odstotkov). 

 

 Sklepamo lahko, da je relativno dobremu mnenju učiteljic o uporabnosti gradiva botrovala 

njihova vsebina, saj so nekatere učiteljice v Vprašalniku o znanju učiteljev s področja 

prilagoditev in strategij dela pri poučevanju učencev z disleksijo po koncu usposabljanj 

navajale, da jim bo pri delu z učenci z disleksijo v pomoč tudi dobljeno gradivo, saj vsebuje 

konkretne napotke za delo s to populacijo, že izdelane pripomočke ter druge praktično 

uporabne vsebine.  

Pri izdelavi gradiva za učitelje pa smo upoštevali tudi mnenja in priporočila nekaterih 

strokovnjakov s področja vzgoje in izobraževanja, čemur lahko prav tako pripišemo njihovo 

uporabnost glede na mnenje učiteljic. Učitelji so ga dobili že pred posameznim 

usposabljanjem (Devjak in Polak, 2013), bilo je razumljivo (Jenkins in Yoshimura, 2010)  in 

je imelo praktično vrednost (Jenkins in Yoshimura, 2010, Devjak in Polak, 2013), vsebovalo 

je tudi navedbo literature in drugih virov za nadaljnje branje in raziskovanje, ki predstavljajo 

pomembno orodje, s katerimi bodo učiteljice zmožne same prevzeti odgovornost za lastno 

učenje in nadzor nad njim (Personalizing Professional Development for K 12 Educators, b. 

d.). 
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3.6 SMERNICE ZA OBLIKOVANJE PROFESIONALNIH 

USPOSABLJANJ UČITELJEV O DELU Z UČENCI Z 

DISLEKSIJO IN DRUGIMI SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI 

V PRIHODNJE 

 

V svetu in pri nas obstajajo številna priporočila strokovnjakov s področja vzgoje in 

izobraževanja, ki so jih oblikovali na osnovi raziskav in mnenj učiteljev, vključenih v njih. 

Izpostavljajo tudi različne ključne dejavnike, ki pripomorejo k večji učinkovitosti 

profesionalnih usposabljanj. Pri načrtovanju in izvedbi naših usposabljanj smo jih poskušali 

čim več upoštevati, nekaterih pa žal ni bilo mogoče, saj smo bili že zaradi dejstva, da je bilo 

usposabljanje oblikovano za potrebe magistrskega dela, v številnih pogledih omejeni. To 

pomeni, da nismo imeli dovolj časa za raziskovanje potreb učiteljev, omejeni smo bili glede 

časa za organizacijo in vsebinsko pripravo usposabljanj, biti smo morali precej fleksibilni 

zaradi različnih zahtev ustanove, kjer so se usposabljanja izvajala, prav tako pa nismo mogli v 

celoti izvesti podpore učiteljev med njihovo implementacijo novih znanj v prakso, saj bi jim 

bilo treba za to zagotoviti tudi mentorja, ki bi jim bil v tem obdobju v pomoč, kajti slovenski 

sistem vzgoje in izobraževanja ter nadaljnjega usposabljanja strokovnih delavcev za zdaj 

takšnih možnosti še ne dopušča.   

  Za vse tiste, ki se z usposabljanjem učiteljev profesionalno ukvarjajo in ki bodo v prihodnje 

načrtovali spremembe na področju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju v Sloveniji, pa smo oblikovali smernice, ki bi jim bilo 

treba v prihodnje posvetiti več pozornosti, saj tradicionalne oblike usposabljanj učiteljev in 

drugih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju po mnenju avtorjev dela Personalizing 

Professional Development for K 12 Educators (Bloomboard, n. d.) danes niso več dovolj, ker 

jih ne opremijo z znanji, potrebnimi za hitro se spreminjajočo naravo njihovih delovnih mest. 

 

Glavna priporočila slovenskih in tujih strokovnjakov ter koristne informacije o opažanjih in 

ugotovitvah z naših usposabljanj so strnjena v nadaljevanju. 

 

1. Čas, trajanje usposabljanj 

 

Usposabljanja ne smejo biti enkraten dogodek, potekati morajo v več delih oziroma dlje časa, 

saj le tako lahko učitelji utrdijo pridobljena znanja (Gulamhussein, 2013, Devjak in Polak, 



133 

 

2013). Po mnenju A. Gulamhussein (2013) naj bi bili učitelji deležni okrog 50 ur 

usposabljanj, šele nato so pripravljeni to znanje učinkovito uporabiti tudi v svojih razredih. T. 

Devjak in A. Polak (2013) menita tudi, da naj bi usposabljanja potekala strnjeno, več dni 

skupaj, pomembna pa naj bi bila tudi aktivna sprostitev učiteljev med samim usposabljanjem. 

 

2. Kraj usposabljanj 

 

Kraj izvedbe naj bo določen glede na regijo udeležencev; zaželeno je tudi, da je usposabljanje 

organizirano blizu delovne institucije strokovnega delavca, kar zmanjša stroške udeležbe. 

Potekajo naj v umirjenem in urejenem okolju (Devjak in Polak, 2013). 

 

3. Prostovoljnost usposabljanj 

 

Udeležba na usposabljanjih naj bo za učitelje prostovoljna (Jenkins in Yoshimura, 2010, 

Bloomboard, n. d.),  saj sodelovanje v programu ne sme povzročati dodatnih problemov in 

stresa (Westling, Cooper-Duffy, Prohn, Ray in Herzog, 2005, v Kavkler, 2010). 

 

4. Velikost skupine učiteljev in ciljna populacija 

 

Skupine naj bodo majhne, največ do 20 udeležencev (Devjak in Polak, 2013), usposabljanja 

naj bodo organizirana na različnih ravneh in za različne ciljne skupine udeležencev, programi 

pa naj bodo vsebinsko prilagojeni posebnostim različnega delovnega okolja, na primer 

vsebinsko in organizacijsko ločeni za področje predšolske vzgoje osnovne šole, srednje šole, 

poklicne šole (Devjak in Polak, 2013, Gulamhussein, 2013). 

 

5. Gradivo za učitelje 

 

Učitelji naj gradivo dobijo že pred posameznim usposabljanjem (Devjak in Polak, 2013), biti 

mora razumljivo (Jenkins in Yoshimura, 2010) in imeti praktično vrednost (Jenkins in 

Yoshimura, 2010, Devjak in Polak, 2013). Vsebuje naj navedbo literature in drugih virov za 

nadaljnje branje in raziskovanje, ki predstavljajo pomembno orodje, s katerimi bodo učitelji 

zmožni sami prevzeti odgovornost za lastno učenje in nadzor nad njim (Bloomboard, n. d.).  

Pomen praktične vrednosti gradiva za učitelje se je pokazal tudi na naših usposabljanjih, saj 
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so učiteljice gradivo ocenile kot uporabno predvsem zaradi konkretnih napotkov, že izdelanih 

pripomočkov in drugih praktično uporabnih informacij, ki jih je gradivo vsebovalo. 

 

6. Oblike in metode dela 

 

Oblike in metode dela naj bodo sodobne, raznovrstne, s poudarkom na lastni aktivnosti 

udeležencev, (Devjak in Polak, 2013, A Guide for Increasing the Effectiveness of 

Professional Development in Schools and Districts, 2011), vključujejo naj tako skupinsko kot 

tudi individualno delo učiteljev (Jenkins in Yoshimura, 2010). 

 

7. Vsebina usposabljanj 

 

Vsebina izobraževanj mora biti zanimiva, aktualna in na primerni strokovni ravni (Devjak in 

Polak, 2013), učitelji namreč ne marajo dolgočasnih in vsebinsko ponavljajočih se nekoristnih 

izobraževanj (Bloomboard, n. d.). Izbrana vsebina naj bo odraz dejanskih potreb učiteljev po 

določenih znanjih (prav tam). Avtorji priročnika A Guide for Increasing the Effectiveness of 

Professional Development in Schools and Districts (2011) menijo, da potrebe učiteljev po 

določenih znanjih najlažje ugotovimo tako, da preverimo, katerih izobraževalnih ciljev 

njihovim učencem ne uspe doseči, kar je razvidno iz njihovih rezultatov na testih, iz ocen, 

izdelkov itd. 

 

8. Struktura usposabljanj 

 

T. Devjak in A. Polak (2013) pravita, da naj profesionalno usposabljanje vključuje 

predstavitev tematike (teoretična ozadja in utemeljitve), predloge za delo (neposreden prenos 

novih spoznanj v pedagoško prakso) ter vrednotenje in analizo dela, ki vključuje pregled 

doseženih ciljev, kritično refleksijo in izmenjavo izkušenj. Pomen slednje poudarjajo tudi 

avtorji dela Personalizing Professional Development for K 12 Educators (Bloomboard, n. d.). 

Cooper (2008) pa sestavo usposabljanj še natančneje opredeli, in sicer meni, da je treba 

učitelje najprej seznaniti s teoretičnimi izhodišči teme usposabljanja, nato jim je treba podati 

praktičen primer, povezan z vsebino, sledita učiteljeva praktična aktivnost, povezana z 

vsebino usposabljanja, in povratna informacija vodje usposabljanja, zadnji element pa 

predstavljata učiteljev prenos naučenega v prakso, torej v njegov razred, in ponovno srečanje 
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udeležencev usposabljanja z namenom predstaviti učinke naučenega v praksi (na primer po 

enem mesecu). 

Avtorji priročnika A Guide for Increasing the  Effectiveness of Professional Development in 

Schools and Districts (2011) pa menijo, da je nujni končni element vsakega učinkovitega 

usposabljanja tudi evalvacija uspešnosti le-tega, in sicer si morajo izvajalci odgovoriti na več 

vprašanj. Se je učna uspešnost učencev izboljšala? So napredovali v učnem procesu? So 

učenci dosegli cilje, ki so bili zastavljeni pred začetkom usposabljanj učiteljev? So učitelji 

zadovoljni s pridobljenim znanjem? Ga uspešno uporabljajo v praksi? Katera znanja bi še 

potrebovali, da bi znotraj poučevanja dosegali boljše rezultate in da bi bili njihovi učenci 

uspešnejši? Z njimi se strinja tudi A. Mattero (b. d.) in dodaja, da je treba napredek učencev, 

ki temelji na učiteljevih novih pristopih poučevanja, preveriti s pomočjo testov, anket, 

izdelkov itd., rezultate teh pa je treba upoštevati pri načrtovanju izboljšav v procesu 

nadaljnjega profesionalnega razvoja učitelja. 

 

9. Drugi pomembni dejavniki učinkovitega profesionalnega usposabljanja učiteljev 

 

Jenkins in Yoshimura (2010) pravita, da je v fazi učiteljeve implementacije idej v prakso 

pomembna podpora specialnega pedagoga oziroma nudenje podpore učiteljem pri izvajanju 

sprememb v praksi, dokler jo le-ti potrebujejo. Z njim se strinja tudi A. Mattero (b. d.) in 

dodaja, da učitelj v fazi preizkušanja znanja, pridobljenega na usposabljanjih, pri svojem delu, 

torej v razredu, potrebuje mentorja, ki opazuje njegovo delo in mu daje sprotne povratne 

informacije o njem. Mentor pa ima pomembno vlogo tudi pri preverjanju uspešnosti 

učiteljevega poučevanja v praksi, in sicer na osnovi učnih dosežkov učencev v fazi 

učiteljevega vnašanja sprememb v njegov proces poučevanja. 

 

Na naših usposabljanjih so učiteljice z navdušenjem sprejele in poslušale tudi našo gostjo – 

mamico dveh učencev s posebnimi potrebami, ki jim je pripovedovala lastno zgodbo oziroma 

zgodbo svojih dveh otrok. Učinkovitosti usposabljanj na osnovi tega obiska sicer nismo 

preverjali, saj to ni bil naš namen, na osnovi pozitivnega odziva udeleženk pa smo prepričani, 

da je lahko gost, ki pri pripovedovanju izhaja iz lastnih izkušenj, dobro motivacijsko sredstvo 

in tudi prava zakladnica informacij, ki lahko pozitivno vplivajo na stališča učiteljev o 

poučevanju učencev s posebnimi potrebami ter pomembno dopolnijo znanja učiteljev, 

pridobljena na usposabljanjih. 
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4 ZAKLJUČEK 
 

V pričujočem magistrskem delu smo v teoretičnem okvirju predstavili trenutno stanje 

slovenskega osnovnošolskega prostora, ki ga v veliki meri določata na eni strani velika 

raznolikost populacije učencev, med katerimi so tudi učenci s posebnimi potrebami, na drugi 

pa številni premalo kompetentni učitelji, ki imajo nezadostna znanja, da bi se znotraj procesa 

poučevanja ustrezno odzivali na to raznolikost. Z raziskovalnim delom smo se odzvali na to 

stanje in poskušali načrtovati in izvesti takšno profesionalno usposabljanje za učitelje, ki bi 

bilo glede na mnenja nekaterih slovenskih in tujih strokovnjakov s področja vzgoje in 

izobraževanja čim bolj učinkovito. To smo poskušali doseči z vključitvijo nekaterih njihovih 

smernic, predstavljenih v teoretičnih izhodiščih. Vseh ni bilo mogoče upoštevati, saj so bile 

naše zmožnosti in pristojnosti omejene, kajti pri načrtovanju in izvedbi profesionalnega 

usposabljanja je bilo treba upoštevati tudi želje, zmogljivosti in pogoje vodstva oziroma 

inštitucije, kjer smo usposabljanja izvedli, sami pa smo bili tudi časovno omejeni. V njih smo 

vključili učitelje razrednega pouka, temo – poučevanje učencev z disleksijo pa smo izbrali, 

ker so učenci z disleksijo ena izmed številčnejših skupin med učenci s specifičnimi učnimi 

težavami, zato smo predvidevali, da bo za učitelje tudi zelo zanimiva. 

  Kljub omejenosti menimo, da nam je uspelo pripraviti in izvesti dobro sprejeto profesionalno 

usposabljanje za učitelje razrednega pouka, kar se je pokazalo predvsem na osnovi dobljenih 

rezultatov, ki nakazujejo precejšen napredek v znanju učiteljic po koncu usposabljanja. V 

prihodnje bi bilo treba v načrtovanje vključiti še več priporočil in smernic slovenskih in tujih 

strokovnjakov s področja vzgoje in izobraževanja. Ciljno skupino učiteljev, za katero se 

usposabljanje pripravlja, bi bilo treba že pred samim načrtovanjem srečanj povprašati, katera 

specifična znanja potrebujejo. Informacije o tem smo pred samim načrtovanjem sicer pridobili 

od specialne pedagoginje, zaposlene na šoli, kjer smo izvedli usposabljanja, učiteljice pa so 

imele tudi po posameznih usposabljanjih možnost navesti potrebe po dodatnem znanju o 

temah tekočih srečanj, vendar menimo, da bi bile učiteljeve informacije, pridobljene pred 

načrtovanjem usposabljanj s pomočjo anket ali vprašalnikov koristnejše in bolj relevantne. V 

prihodnje bi bilo treba preveriti tudi učinkovitost usposabljanj po nekajmesečni 

implementaciji učiteljevih novo pridobljenih znanj v praksi na osnovi napredka učencev z 

disleksijo, ki so jih učitelji, vključeni v usposabljanje, poučevali, in sicer s pomočjo analize 

učenčevih izdelkov, testov, ocen itd. ter opažanj mentorjev – specialnih pedagogov, ki bi jih 

učitelji v tem obdobju potrebovali za strokovno podporo. Vključevanje in upoštevanje teh 

smernic seveda zahteva tudi številne sistemske spremembe v vzgoji in izobraževanju, pri 
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čemer igrajo pomembno vlogo politika, finančne zmožnosti države, podpora strokovne 

javnosti itd. Ne nazadnje pa bi bilo treba preveriti tudi, kakšna so stališča slovenskih 

osnovnošolskih učiteljev o poučevanju učencev z disleksijo in drugimi specifičnimi učnimi 

težavami oziroma posebnimi potrebami, in se sistematično lotiti tudi tega področja, kajti 

dokazana je vzročna povezava med pozitivnimi stališči učiteljev do poučevanja te skupine 

učencev in večjo usposobljenostjo učiteljev za delo z njimi (Briggs, Johnson, Shepherd in 

Sedbrook (2002, v Sharma in Subban, 2006). Dobra usposobljenost posameznega učitelja za 

delo z učenci z disleksijo namreč ni odvisna le od organiziranih oblik izobraževanj, temveč je 

v veliki meri rezultat učiteljeve lastne iniciativnosti in motivacije za učenje, da 

samoiniciativno posega po strokovni literaturi in drugih virih za pridobitev potrebnih 

informacij. Z učitelji z negativnimi stališči do poučevanja učencev z disleksijo in drugimi 

specifičnimi težavami oziroma posebnimi potrebami, ki se sicer bodo udeleževali obveznih ali 

neobveznih organiziranih oblik profesionalnih usposabljanj, tudi v prihodnje ne bomo 

izpolnili temeljnih pogojev koncepta inkluzije, ki nam jih nalagajo različni slovenski in tuji 

dokumenti, na katerih sloni naš sistem inkluzivne vzgoje in izobraževanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

5 VIRI IN LITERATURA 
 

A Guide for Increasing the Effectiveness of Professional Development in Schools and 

Districts. (2011). Pridobljeno s https://education.vermont.gov/documents/EDU-

Guide_for_Incr...) 

 

Ainscow, M., Booth, T., Dyson, A., Farrell, P., Frankham, J., Gallannaugh, F., Howes, A. in 

Smith. R. (2006). Improving schools, developing inclusion. London: Routledge. 

 

A Learning Paper: Creating Effective District Professional Development Plans. (2011). 

Pridobljeno s 

https://www.mylearningplan.com/content/docs/mlp_learning_paper_creating%20pd%20plans

.pdf 

 

Allensworth, E., Greenberg, R. C., Harris, R., Luppescu, S. in Smilye, M. A. (2001). 

Improving Chicagos Schools. Teacher Professional Development in Chicago: Supporting 

Effective Practice. Pridobljeno s 

https://consortium.uchicago.edu/sites/default/files/publications/p0d01.pdf 

 

Andree, A., Chung Wei, R.,  Hammond, L., Orphanos, S., Richardson, N. (2009). 

Professional Learning in the Learning Profession: A Status Report on Teacher Development 

in the United States and Abroad. Pridobljeno s 

http://learningforward.org/docs/pdf/nsdcstudy2009.pdf 

 

Barle Lakota, A., Bregar Golobič, K., Globačnik, B., Klavžar, K., Kobal Grum, D., Košir, S.  

… (2010). Analiza vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji. Ljubljana 

: Pedagoški inštitut. 

 

Blanton, P. L., Florian, L. in Pugach, C. M. (2011). Preparing General Education Teachers to   

improve Outcomes for Student With Disabilities. National Center for Learning Disabilities. 

Pridobljeno s www.ncld.org/wp.../aacte_ncld_recommendation.pdf. 

 

 

 

https://education.vermont.gov/documents/EDU-Guide_for_Incr
https://education.vermont.gov/documents/EDU-Guide_for_Incr
https://consortium.uchicago.edu/sites/default/files/publications/p0d01.pdf


139 

 

Bloomboard (n. d.). Personalizing Professional Development for K 12 Educators: Five 

Strategies and a Checklist to Get Started. Pridobljeno s 

http://www.districtadministration.com/content/personalizing-professional-development-k12-

educators-five-strategies-and-checklist-get  

 

Burnik, Z. (2002). Odnos med učiteljem in učencem.V N. Končnik Goršič (ur.) in M. Kavkler 

(ur.), Specifične učne težave otrok in mladostnikov : prepoznavanje, razumevanje, pomoč. (str. 

107-120). Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše. 

 

Cencič, M., Polak, A. in Devjak, T. (2005). Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje 

pedagoških delavcev ter njihov profesionalni razvoj. Sodobna pedagogika, 56 (5), 100−113. 

 

Cooper, J. D. (2008). Professional development: An effective research-based model. Boston: 

Houghton Mifflin Harcourt Supplemental Publishers. Pridobljeno  s 

www.washingtonstem.org/.../Professional-DeveloPment 

 

Čačinovič, V. in Bregar Golobič, K. (2008). Ovire in težave pri reševanju učnih težav. V 

Učne težave v OŠ. Problemi, perspektive, priporočila (str. 189−206). Ljubljana : Zavod RS za 

šolstvo. 

 

Davis, R. M. (2016). Video Gaining as KeyTool  In Teacher-Learning Plans. Education Week 

– Spotlight, 2016, str. 5−6.  

 

Deklaracija 23. zasedanja stalne konference ministrov za izobraževanje Sveta Evrope (2010). 

Pridobljeno s 

http://www.mizs.gov.si/.../mizs.../Konferenca.../Konferenca_porocilo_SE_MED_23_14.doc 

 

Designing Effective Professional Development Experiences: What Do We Know? (b. d.) 

Pridobljeno s 

http://www.gtlcenter.org/sites/default/files/docs/pa/4_PDResearchPolicyAction/DesigningEff

ectivePD.pdf 

 

Devjak, T. in Polak, A. (2007). Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje delavcev v vzgoji in 

izobraževanju. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

http://www.gtlcenter.org/sites/default/files/docs/pa/4_PDResearchPolicyAction/DesigningEffectivePD.pdf
http://www.gtlcenter.org/sites/default/files/docs/pa/4_PDResearchPolicyAction/DesigningEffectivePD.pdf


140 

 

Devjak, T. in Polak, A. (2013). Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje delavcev v vzgoji in 

izobraževanju. Ljubljana : Pedagoška fakulteta. 

 

Društvo Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami. 

(b. d.). Pridobljeno s http://www.drustvo-bravo.si/portal/index.php/o-drustvu 

 

Essays, UK. (November 2013). Teachers Role In Inclusive Education Education Essay. 

Retrieved from http://www.uniassignment.com/essay-samples/education/teachers-role-in-

inclusive-education-education-essay.php?cref=1 

 

European Dyslexia Association (2007). Pridobljeno s http://www.eda-info.eu/what-is-dyslexia 

 

Grah, J. (2012). Delo z učenci s posebnimi potrebami. Strokovno srečanje (11. 1. 

2012).[PowerPoint].Pridobljeno s www.zrss.si/.../070212102701_puopp_-

_strokovna_srecanja_2011-12.p... 

 

Gulamhussein, A. (2013). Effective Professional Development in an Era of High Stakes 

Accountability. Center for Public Education Teaching the Teachers. Pridobljeno s 

www.centerforpubliceducation.org/.../Teaching-the-Teac... 

 

How to create A Competency-based Teacher Development Program: 10 Best Practices for 

Success (b. d.). Pridobljeno s http://info.bloomboard.com/competency-based-professional-

development 

 

Hunzicker, J. (2010). Characteristics of Effective Professional Development: A Checklist. 

Department of Teacher Education Bradley University. Pridobljeno s 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED510366.pdf 

 

Inštitut za disleksijo. (b. d.). Pridobljeno s http://www2.arnes.si/~ljditzo/vsebina.htm 

 

International Dyslexia Association.  (2007). Pridobljeno s http://eida.org/definition-of-

dyslexia/ 

 

http://www.drustvo-bravo.si/portal/index.php/o-drustvu
http://www.uniassignment.com/essay-samples/education/teachers-role-in-inclusive-education-education-essay.php?cref=1
http://www.uniassignment.com/essay-samples/education/teachers-role-in-inclusive-education-education-essay.php?cref=1
http://www.zrss.si/.../070212102701_puopp_-_strokovna_srecanja_2011-12.p
http://www.zrss.si/.../070212102701_puopp_-_strokovna_srecanja_2011-12.p
http://www.centerforpubliceducation.org/.../Teaching-the-Teac
http://www2.arnes.si/~ljditzo/vsebina.htm
http://eida.org/definition-of-dyslexia/
http://eida.org/definition-of-dyslexia/


141 

 

Ivanjšič, A., Ivanuš Grmek, M. (2009). Stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev razrednega 

pouka. Revija za elementarno izobraževanje, 2(2−3), 105−119. 

Izobraževanje za trajnostne demokratične družbe: vloga učiteljev (2010). 23. zasedanje stalne 

konference ministrov za izobraževanje Sveta Evrope. Pridobljeno s 

www.mizs.gov.si/.../Konferenca.../Konferenca_porocilo_SE_MED_23_1... 

 

Jelenc, Z. (ur.) (1991). Terminologija izobraževanja odraslih z gesli in pojasnili v slovenščini 

ter z gesli v angleškem, francoskem, španskem, nemškem in italijanskem jeziku. Ljubljana: 

Pedagoški inštitut pri Univerzi v Ljubljani. 

 

Jenkins, A., in Yoshimura, J. (2010).  Not another inservice! 

Meetingthespecialeducationprofessionaldevelopmentneedsofelementary general educators.  

Teaching Exceptional Children, 42(5), 36−43. Pridobljeno s 

https://www.google.si/#q=Not+another+inservice! 

 

Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji 

in izobraževanju za šolsko leto 2015/2016. (2015). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport RS. Pridobljeno s 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_razvoj_kadrov_v_solstvu/katalog_pro

gramov_nadaljnjega_izobrazevanja_in_usposabljanja_strokovnih_delavcev_v_vzgoji_in_izob

razevanju/ 

 

Kavkler, M. (2008 a). Opredelitev inkluzivne vzgoje in izobraževanja v šolski praksi. V 

Razvoj inkluzivne vzgoje in izobraževanja – izbrana poglavja v pomoč šolskim timom (str. 

9−19). Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 

Kavkler, M. (2008 b). Posebne vzgojno-izobraževalne potrebe. V A. Nagode (ur.), Razvoj 

inkluzivne vzgoje in izobraževanja − izbrana poglavja v pomoč šolskim timom. Ljubljana: 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 

Kavkler, M. (2009). Modeli in strategije za obravnavo učencev z učnimi težavami − vpliv na 

spremembe v poučevalni praksi. Sodobna pedagogika, 60(1), 362–375. 

 

http://www.dlib.si/results/?&query=%27rele%253dRevija%2bza%2belementarno%2bizobra%25c5%25beevanje%27
http://www.mizs.gov.si/.../Konferenca.../Konferenca_porocilo_SE_MED_23_1
https://www.google.si/#q=Not+another+inservice


142 

 

Kavkler, M. (2010). Izobraževalna uspešnost učencev s specifičnimi učnimi težavami – izziv 

za pedagoško stroko. V M. Košak Babuder, M. Kavkler, L. Magajna, S. Pulec Lah, Z. Stančić 

in A. Clement Morrison (ur.), Specifične učne težave v vseh obdobjih (str. 117−128). 

Ljubljana : Društvo Bravo. 

 

Kavkler, M. (2011). Konceptualne osnove obravnave učencev z učnimi težavami. V M. 

Košak Babuder in M. Velikonja (ur.), Učenci z učnimi težavami. Pomoč in podpora. 

Ljubljana : Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 

 

Kavkler, M. in Pulec Lah, S. (2011). Podpora učitelju in drugim šolskim strokovnim 

delavcem pri uresničevanju koncepta dela z učenci z učnimi težavami v osnovni šoli. V S. 

Pulec Lah (ur.) in M. Velikonja (ur.), Učenci z učnimi težavami. Izbrane teme (126−142). 

Ljubljana : Pedagoška fakulteta.  

 

Kavkler, M., Košak Babuder M. in Magajna, L. (2015). Inclusive Education for Children with 

Specific Learning Difficulties: Analysis of Opportunities and Barriers in Inclusive Education 

in Slovenia. CEPS journal, 5(1), 31−52. 

 

Ključna načela za spodbujanje kakovosti inkluzivnega izobraževanja (2009). Evropska 

agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb. Pridobljeno s 

http://www.european-agency.org/publications/ereports 

 

Konvencija o otrokovih pravicah (1989). Pridobljeno s http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-

in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-

narodov/konvencija-o-otrokovih-pravicah-ozn/ 

 

Konvencija OZN o pravicah invalidov (KPI) 2006  (2008). Ljubljana : Ministrstvo za delo, 

družino in socialne zadeve. 

 

Krek, J. (ur.) in Metljak, M. (ur.) (2011). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki 

Sloveniji. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 

Lee, E. S. (2013). Professional Development and Teacher Perception of Efficacy for 

Inclusion. Electronic Theses and Dissertations. Pridobljeno s http://dc.etsu.edu/etd/1131 

http://dc.etsu.edu/etd/1131


143 

 

Lesar, I. (2007). Osnovna šola kot inkluzivno naravnana institucija (Doktorska disertacija). 

Filozofska fakulteta, Ljubljana. 

 

Letna Poročila Društva Bravo. (b. d.). Pridobljeno s http://www.drustvo-

bravo.si/portal/index.php/o-drustvu/letna-porocila 

 

Magajna, L. (2006). Specifične učne težave – nekatera novejša spoznanja in usmeritve. Bilten 

Bravo, 2(3), 12. 

 

Magajna, L. (2008). Učne težave in šolska neuspešnost – kompleksnost, razsežnost, 

opredelitev. V Učne težave v osnovni šoli. Problemi, perspektive, priporočila (str. 15−21). 

Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 

Magajna, L., Kavkler, M., Čačinovič Vogrinčič, G., Pečjak, S. in Bregar Golobič, K. (2008). 

Učne težave v osnovni šoli: koncept dela. Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 

Mattero, A. 7 Steps for Powerful Teacher Professional Development. (b. d.). Pridobljeno s 

https://www.teachermatch.org/blog/teacher-professional-development/ 

 

Mercinah, R. in Nirmala, D. (b. d.). Importance of Inclusive Education: The Role of School 

Teachers. Povzeto s 

https://www.academia.edu/8058036/IMPORTANCE_OF_INCLUSIVE_EDUCATION_THE

_ROLE_OF_SCHOOL_TEACHERS?auto=download 

 

Mitchell, D. (2015). Inclusive Education is a Multi-Faceted Concept. CEPS journal, 5(1), 

9−30. 

 

Moving PD from Seat-Time to Demonstrated Competency Using Micro-credentials. (2016). 

Pridobljeno s http://info.bloomboard.com/micro-credentials-for-competency-based 

professional-learning 

 

Muršak, J., Javrh, P., Kalin, J. (2010). Programi usposabljanja za učitelje kot ključni dejavnik 

modernizacije šole in medgeneracijskega sodelovanja. Zaključno poročilo ciljnega 

raziskovalnega projekta V5-0436, 2008−2010. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 

https://www.teachermatch.org/blog/teacher-professional-development/
http://info.bloomboard.com/micro-credentials-for-competency-based


144 

 

Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo za devetletno osnovno šolo (2003).  Pridobljeno s 

http://www.zrss.si/.../050911101018__pp_prilagojeno_izvajanje_programa_os... 

 

Nova šolska koncepcija – integracija/inkluzija otrok s posebnimi potrebami – predstavitev 

Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. (b. d.). Pridobljeno s 

http://www.centerjanezalevca.si/Datoteke/.../nova_solska%20koncepcija.doc). 

 

Novi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. ( b. d.). Pridobljeno s 

http://www.soncek.org/cerebralna-paraliza/pravice/novi-zakon-o-usmerjanju/ 

 

NVPIE – Nevarad partnership for inclusive education (n. d.). The promise od inclusive 

education … 

 

Moving PD from Seat-Time to Demonstrated Competency UsingMicro-credentials (2016). 

Pridobljeno s  

http://gettingsmart.com/publication/moving-pd-from-seat-time-to-demonstrated-competency-

using-micro-credentials/ 

 

Ohio Standards for Professional Development. (2015). Pridobljeno s 

https://education.ohio.gov/getattachment/Topics/Teaching/Educator-Equity/Ohio-s-Educator-

Standards/Finalstandards-professional-development_FINAL-1.pdf.aspx 

 

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: uresničevanje vzgojno-

izobraževalnih programov s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo: 

priročnik. Ljubljana : Centerkontura. 

 

Packer, N. (2014). The Role of the SENCO in Developing Colegues. Pridobljeno s 

http://osiriseducational.co.uk/staffroom/article/the-role-of-the-perfect-senco-in-developing-

colleagues/ 

 

http://www.zrss.si/.../050911101018__pp_prilagojeno_izvajanje_programa_os
http://www.centerjanezalevca.si/Datoteke/.../nova_solska%20koncepcija.doc
http://www.soncek.org/cerebralna-paraliza/pravice/novi-zakon-o-usmerjanju/


145 

 

Pijl, S. J. in Meijer, C. (2007). Factors ininclusion: a framework. Innovation in special 

educationalneeds – Support in regular Education. Reader 2007 for the Inspirecourse. 

Ljubljana. Slovenia. Junij 2-8, 2007. 

 

Polak, A., Devjak, T., Cencič, M. (2005). Predstavitev nekaterih rezultatov raziskave projekta 

partnerstvo fakultet in šol o modelu nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. V T. Devjak 

(ur.) Partnerstvo fakultete in vzgojno-izobraževalnih zavodov: Izobraževanje – praksa – 

raziskovanje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. (str. 151–178). 

 

Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju (2004). Uradni list RS, št. 64 (11. 6. 2004). Pridobljeno s 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5958 

 

Pretnar, T. (2012). Medkulturna analiza stališč učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi 

potrebami (Doktorska disertacija). Pedagoška fakulteta, Ljubljana.  

 

Profesionalen. (b. d). V Slovar slovenskega knjižnega jezika. Pridobljeno s 

http://sskj.si/?s=profesionalen 

 

Pulec Lah, S. (2002). Oblikovanje in uvajanje individualiziranih programov: ni lahka naloga, 

pa tudi ne nemogoča. V Končnik Goršič, N. (ur.) in Kavkler, M. (ur.), Specifične učne težave 

otrok in mladostnikov : prepoznavanje, razumevanje, pomoč. Ljubljana : Svetovalni center za 

otroke, mladostnike in starše. (str. 193). 

 

Pulec  Lah, S. (2009). Podpora učitelju za učinkovito poučevanje in pomoč učencem z učnimi 

težavami. V A. Hočevar (ur.), Zbornik prispevkov z mednarodne znanstvene konference.  

 

Pulec Lah, S. Podpora učitelju za učinkovito poučevanje in pomoč učencem z učnimi 

težavami. (b. d.). Pridobljeno shttp://www.ucne 

tezave.si/UserFiles/File/PomocUciteljuUT.doc 

 

Reid, G. (2007). Disleksija: napotki za učitelje in starše. V M. Kavkler in M. Košak Babuder 

(ur.), Učenci s specifičnimi težavami: skriti primanjkljaji – skriti zakladi (str. 18–76). 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5958


146 

 

Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi 

težavami. 

 

Resman, M. (2003). Integracija/inkluzija med zamislijo in uresničevanjem. Integracija, 

inkluzija v vrtcu, osnovni in srednji šoli. (posebna izdaja). Sodobna pedagogika, 54(120),  

64−83. 

 

Resolucija Sveta Evrope in ministrov za šolstvo o integraciji oseb s posebnimi potrebami 

(1990). Pridobljeno s http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41990X0703%2801%29:EN:HTML 

 

Salamanška izjava (1994). Pridobljeno s 

http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF 

 

Sawchuk, S. (2016). Long Beachsets Course to Personalize Pdoptions. Education Week – 

Spotlight, 2016, str. 2−4.  

 

Skalar, V. (1999). Osebe s posebnimi potrebami – konceptualne iztočnice. Sodobna 

pedagogika, 50 (1), str. 122. 

 

Sharma, U. in Subban, P., (2005). Primary School Teachers’ Perceptions of inclusive 

Education in Victoria, Australia. International Journal of Special Education, 21(1), 42−52. 

Pridobljeno s www.internationalsped.com/.../05%20SubbanSharma.doc 

 

Slana, J. (2007). Razvoj  programov nadaljnjega izobraževanja kot oblike vseživljenjskega 

učenja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. V A. Vovk Korže, N. Vihar in A. 

Nekrep (ur.), Partnerstvo fakultet in šol kot spodbuda profesionalnemu razvoju učiteljev. 

Maribor : Univerza v Mariboru. Pedagoška fakulteta. 

 

Spremembe v sistemu vzgoje in izobraževanja (str. 358−366). Ljubljana : Zveza društev 

pedagoških delavcev Slovenije. 

 

Standardna pravila o izenačevanju možnosti oseb s posebnimi potrebami (1993). Pridobljeno 

s http://www.zdis.si/content/standardna-pravila-za-izenacevanje-moznosti-invalidov 

http://www.internationalsped.com/.../05%20SubbanSharma.doc


147 

 

Statistični urad Republike Slovenije (2014). Pridobljeno s http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-

novico?id=5133&idp=9&headerbar=7) 

 

Svetovna deklaracija o izobraževanju za vse (1990). Pridobljeno s 

http://www.unesco.org/education/pdf/JOMTIE_E.PDF.  

 

 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. (b. d.). Pridobljeno s 

http://www.scoms-lj.si/si/dejavnosti/izobrazevalna-dejavnost.html 

 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor. (b. d.). Pridobljeno s 

http://www.svet-center-mb.si/za-ucitelje/predavanja-ucitelji.html) 

 

Svetovno poročilo o invalidnosti. (2011).  Svetovna zdravstvena organizacija. Ženeva : Švica 

WHO. 

Tolley, J. W. (2016). Why Professional Development Should Be More Like 'MasterChef'. 

Pridobljeno s http://www.edweek.org/tm/articles/2016/05/20/why-professional-development-

should-be-more-like.html 

 

Trehearn, K. M. (2010).  Practicing What We Teach: Effective Professional Development for 

Educators. Pridobljeno s http://www.csm.edu/sites/default/files/Trehearn.pdf 

 

Usposabljati. (b. d.). V Slovar slovenskega knjižnega jezika. Pridobljeno s 

http://sskj.si/?s=usposabljati 

 

Valenčič Zuljan, M. (1999). Kognitivni model poklicnega razvoja študentov razrednega 

pouka (Doktorska disertacija). Filozofska fakulteta, Ljubljana. 

 

Vovk-Ornik, N. (ur.)  (2015). Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. 

motenj otrok s posebnimi potrebami. Pridobljeno s http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-

otrok-s-posebnimipotrebami.pdf 

 

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5133&idp=9&headerbar=7
http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5133&idp=9&headerbar=7
http://www.scoms-lj.si/si/dejavnosti/izobrazevalna-dejavnost.html
http://www.svet-center-mb.si/za-ucitelje/predavanja-ucitelji.html
http://www.edweek.org/tm/articles/2016/05/20/why-professional-development-should-be-more-like.html
http://www.edweek.org/tm/articles/2016/05/20/why-professional-development-should-be-more-like.html
http://sskj.si/?s=usposabljati
http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimipotrebami.pdf
http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimipotrebami.pdf


148 

 

Zaključki in priporočila 48. zasedanja mednarodne konference o izobraževanju (2008). 

Ženeva : Švica. Pridobljeno s 

www.mizs.gov.si/.../mednarodno/.../Zeneva_ministrska_konf_november_inkl_izobra... 

 

Zakon o osnovni šoli (1996). Uradni list RS, št. 12 (29. 2. 1996). Pridobljeno s 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200681&stevilka=3535 

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(2006). Uradni list RS, št. 118/06 (2. 11. 2006). Pridobljeno s 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4783 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000). Uradni list RS št. 54 (16. 6. 2000). 

Pridobljeno s https://www.uradni-list.si/1/content?id=26419 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011). Uradni list RS, št. 58 (22. 7. 2011). 

Pridobljeno s http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201158&stevilka=2714 

 

 

Založba Rokus Klett (b. d.). Povzeto s http://www.rokus.com/za-ucitelje/izobrazevanja 

 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo. (b. d.). Pridobljeno s http://www.zrss.si/ucilna-

zidana/izobrazevanja 
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PRILOGE - PRILOGA 1 

Vprašalnik o znanju učiteljev s področja prilagoditev in strategij dela pri poučevanju učencev z 

disleksijo (pred začetkom usposabljanj) 

 

Pred vami je vprašalnik, s pomočjo katerega bom pridobila podatke, pomembne za mojo raziskavo, ki 

sem vam jo pravkar predstavila. Za reševanje se vam lepo zahvaljujem. 

 

Ime in priimek učitelja:  

Spol:  1. moški 

2. ženski 

Smer in stopnja izobrazbe:  

Leta delovnih izkušenj v vzgoji in 

izobraževanju: 

1.učitelj/-ica pripravnik/pripravnica  

2. do 5 let 

3. od 5 do 15 let 

4. od 15 do 25 let 

5. nad 25 let 

Starostna skupina, v katero sodite: 1. 25 let in manj 

2. od 26 do 35 

3. od 36 do 45 

4. od 46 do 50 

5. 50 in več 

Šola, kjer poučujete: 1. mestna 

2. vaška 

 

 

1. Pred vami je opis Davida, učenca petega razreda devetletke, ki ima disleksijo. Prosim, 

napišite, kako bi mu prilagodili proces poučevanja. 

 

Značajske lastnosti in socialni stiki 

David je miren, nemoteč fant, včasih tudi preveč zadržan in nesamozavesten. Z večino sošolcev nima 

stika, iz njega se velikokrat norčujejo, predvsem zaradi njegovih težav, ki jih ima z učenjem. 

 

Težave na področju branja 

Njegovo branje je zatikajoče, počasno, pogosto ne razume, kaj je prebral. Pred razredom noče glasno 

brati. Pri pisnih preverjanjih znanja mu pogosto zmanjka časa, saj mu ga veliko vzame prav branje, 

predvsem kompleksnih navodil in nalog.  

 

Težave na področju pisanja 

Je počasen, pisava je pogosto slabše čitljiva, z veliko pravopisnimi napakami. Velikokrat mu ne uspe 

zapisati učiteljičinih navodil za domačo nalogo, pri pisanju spisa ne ve, kako se lotiti dela, kaj pisati, 

kako ga oblikovati. Včasih namesto pisanja na list riše avtomobile in tovornjake, ki so njegova velika 

strast. Pogosto izpušča ločila, predvsem vejice. Pri branju in pisanju zamenjuje črki b in d. 
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Težave na področju organizacije in pozornosti 

David velikokrat nima šolskih potrebščin ali pa ima v torbi tudi stvari za predmete, ki jih tisti dan 

nima na urniku. Težavo ima s pozornostjo, med poukom pogosto gleda skozi okno, ob katerem sedi. 

 

Težave na področju pomnjenja 

Pri predmetih, kjer se je treba naučiti veliko snovi, ima težave s pomnjenjem, predvsem, kjer  je nujno 

upoštevanje določenega zaporedja (npr. letnice dogodkov …). Težave ima  pri zapomnitvi besednjaka 

pri angleščini, naravoslovju, ne zna poštevanke na pamet, zaradi česar so rezultati nalog, ki sicer ne 

preverjajo znanja poštevanke, vendar pa znanje le-te vpliva na pravilno rešitev, največkrat napačni. 
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2. Napišite, prosim, s katerimi izzivi na področju prilagajanja procesa poučevanja in strategij 

dela z učenci z disleksijo se srečujete pri svojem delu oziroma kaj vam dela največ težav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Napišite, prosim, kaj vam znotraj prilagajanja procesa poučevanja in strategij dela z učenci z 

disleksijo gre najbolje od rok. 
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PRILOGA 2 

Vprašalnik o znanju učiteljev s področja prilagoditev in strategij dela pri poučevanju učencev z 

disleksijo (po koncu usposabljanj) 

 

IME IN PRIIMEK UČITELJA:        ___________________________________ 

 

Vesela sem vaše udeležbe na usposabljanjih. Želim vam, da boste dobljeno znanje v praksi čim bolj 

uspešno in učinkovito uporabili. Na koncu vas prosim le še za kanček potrpežljivosti in pripravljenost 

za ponovno reševanje vprašalnika. Vaši podatki bodo pomembno vplivali na rezultate mojega 

magistrskega dela in razvoj specialno pedagoške stroke s področja nadaljnjega izobraževanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju o delu z učenci s posebnimi potrebami, zato vas prosim 

za čim bolj izčrpne odgovore. Hvala vam. Žaneta Jagerič 

 

 

1. Pred vami je opis Davida, učenca petega razreda devetletke, ki ima disleksijo. Prosim, 

napišite, kako bi mu prilagodili proces poučevanja.  

 

Značajske lastnosti in socialni stiki 

David je miren, nemoteč fant, včasih tudi preveč zadržan in nesamozavesten. Z večino sošolcev nima 

stika, iz njega se velikokrat norčujejo, predvsem zaradi njegovih težav, ki jih ima z učenjem. 

 

Težave na področju branja 

Njegovo branje je zatikajoče, počasno, pogosto ne razume, kaj je prebral. Pred razredom noče glasno 

brati. Pri pisnih preverjanjih znanja mu pogosto zmanjka časa, saj mu ga veliko vzame prav branje, 

predvsem kompleksnih navodil in nalog.  

 

Težave na področju pisanja 

Je počasen, pisava je pogosto slabše čitljiva, z veliko pravopisnimi napakami. Velikokrat mu ne uspe 

zapisati učiteljičinih navodil za domačo nalogo, pri pisanju spisa ne ve, kako se lotiti dela, kaj pisati, 

kako ga oblikovati. Včasih namesto pisanja na list riše avtomobile in tovornjake, ki so njegova velika 

strast. Pogosto izpušča ločila, predvsem vejice. Pri branju in pisanju zamenjuje črki b in d. 

 

Težave na področju organizacije in pozornosti 

David velikokrat nima šolskih potrebščin ali pa ima v torbi tudi stvari za predmete, ki jih tisti dan 

nima na urniku. Težavo ima s pozornostjo, med poukom pogosto gleda skozi okno, ob katerem sedi. 

 

Težave na področju pomnjenja 

Pri predmetih, kjer se je treba naučiti veliko snovi, ima težave s pomnjenjem, predvsem, kjer  je nujno 

upoštevanje določenega zaporedja (npr. letnice dogodkov …). Težave ima  pri zapomnitvi besednjaka 

pri angleščini, naravoslovju, ne zna poštevanke na pamet, zaradi česar so rezultati nalog, ki sicer ne 

preverjajo znanja poštevanke, vendar pa znanje le-te vpliva na pravilno rešitev, največkrat napačni. 
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2. Napišite, prosim, kaj vam (bo) pri poučevanju učencev z disleksijo kljub znanju, 

pridobljenem na usposabljanjih, še vedno dela (-lo) težave?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Napišite, prosim, kaj vam po pridobitvi znanja z usposabljanj pri poučevanju učencev z 

disleksijo gre (bo šlo) bolje od rok v primerjavi z obdobjem pred udeležbo na usposabljanjih. 
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PRILOGA 3 

 

Ocenjevalne lestvice o učinkovitosti prilagoditev in strategij dela pri pouku za učence z 

disleksijo  

 

Na lestvici od 1 do 4 izberite, kako učinkovite se vam zdijo prilagoditve in strategije dela z učenci z 

disleksijo na področju prilagajanja gradiv. 

 

1 – neučinkovite     2 – manj učinkovite    3 – učinkovite   4 – zelo učinkovite 

 

Na lestvici od 1 do 4 izberite, kako učinkovite se vam zdijo prilagoditve in strategije dela z učenci z 

disleksijo na področju branja. 

 

1 – neučinkovite     2 – manj učinkovite    3 – učinkovite   4 – zelo učinkovite 

 

Na lestvici od 1 do 4 izberite, kako učinkovite se vam zdijo prilagoditve in strategije dela z učenci z 

disleksijo na področju pisanja. 

 

1 – neučinkovite     2 – manj učinkovite    3 – učinkovite   4 – zelo učinkovite 

 

 

Na lestvici od 1 do 4 izberite, kako učinkovite se vam zdijo prilagoditve in strategije dela z učenci z 

disleksijo na področju psiholoških procesov. 

 

1 – neučinkovite     2 – manj učinkovite    3 – učinkovite   4 – zelo učinkovite 

 

 

Na lestvici od 1 do 4 izberite, kako učinkovite se vam zdijo prilagoditve in strategije dela z učenci z 

disleksijo na področju domačih nalog, preverjanja in ocenjevanja, ozaveščanja vrstnikov o 

disleksiji. 

 

1 – neučinkovite     2 – manj učinkovite    3 – učinkovite   4 – zelo učinkovite 
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PRILOGA 4 

 

Ocenjevalna lestvica o uporabnosti gradiva za učitelje, dobljenega znotraj profesionalnega 

usposabljanja 

 

Na lestvici od 1 do 4 izberite, kako uporabno se vam zdi gradivo, ki ste ga dobili pred vsakim 

usposabljanjem po elektronski pošti. 

 

1 – neuporabno     2 – manj uporabno    3 – uporabno   4 – zelo uporabno 
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PRILOGA 5 

1. del gradiva za učitelje 

 

 

 

 

 

 

 

DISLEKSIJA 

 

Gradivo za učitelje razrednega pouka 

 

 

Prilagoditve in strategije dela pri pouku za učence z disleksijo 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽANETA JAGERIČ 
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1
Imam disleksijo … 

Starši niso nikoli imeli z menoj večjih težav. Potem pa sem začel hoditi v šolo. Opazil sem, da sem 

potreboval več časa kot drugi otroci, da sem se naučil brati, zato sem se knjig izogibal. Niti moja 

pisava ni bila kaj prida, pa naj sem se še tako trudil. Prepisovanje s table mi je šlo zelo počasi od rok in 

nikoli mi ni uspelo vsega prepisati brez napak. Črkovanje je še vedno prava mora. V moji šolski torbi 

je bil vedno nered in ponavadi je dolgo trajalo, da sem našel tisto, kar sem potreboval. 

Sošolci so me zmerjali, ker nisem bil med boljšimi v razredu. Pogosto nisem razumel učiteljevih 

navodil in bil sem preveč sramežljiv, da bi ga vprašal, ker sem z delom vedno zaostajal. Med poukom 

sem se težko zbral in šolo sem sovražil. zdelo se mi je, dame imajo učitelji na piki, in pogosto so mi 

govorili, da sem len in neumen. 

Na igrišču sem hitro postal vodja, ker sem imel veliko zamisli. Starši so bili zaradi mojih težav v šoli 

zbegani, saj sta bili moji starejši sestri med najboljšimi v razredu. Ko sem šolo končal, nisem bil ne 

samozavesten ne optimističen glede prihodnosti. 

Če mi prijatelj ne bi povedal za disleksijo, ne vem, kako bi se končalo. Vpisal sem se na študij 

računalništva in ga uspešno končal. Danes imam uspešno podjetje. 

Disleksija mi ne povzroča več težav, vendar bi mi bilo lahko v šoli prihranjenega veliko trpljenja, če bi 

moji starši in učitelji vedeli, kaj je disleksija. 

 

Marko  

                                                 
1
 Imam disleksijo … (2013). V M. Kavkler in M. Košak Babuder (ur.), Disleksija – vodnik za starše. 

Ljubljana: Društvo Bravo. 
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1. Splošna dejstva 

 

Definicija disleksije 

 

Disleksija je različnost, ki otežuje usvajanje in rabo veščin branja, pravopisa in pisanja. Ta različnost 

je nevrološkega izvora. Kognitivne težave, ki spremljajo to nevrološko pogojeno različnost, lahko 

vplivajo tudi na organizacijske veščine, na sposobnost računanja ter druge spoznavne in čustvene 

sposobnosti.  

 

Disleksijo lahko povzroči kombinacija težav na področju fonološkega procesiranja, delovnega 

pomnjenja, hitrega poimenovanja, operiranja z zaporedji ter težav pri doseganju avtomatizacije 

osnovnih veščin. 

 

Pogostost: disleksija v svetovni šolski populaciji znaša okrog 10 odstotkov.
2
 

 

Umestitev učencev z disleksijo 

 
3
Učenci z lažjo oziroma zmerno obliko disleksije spadajo med učence s specifičnimi učnimi težavami 

(SUT), učenci s hujšo oziroma najhujšo obliko pa med učence s primanjkljaji na posameznem 

področju učenja (PPPU), ki je ena izmed skupin otrok s posebnimi potrebami. 

Učencem SUT je šola po Zakonu o OŠ dolžna “prilagajati metode in oblike dela, omogočati vključitev 

v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske oblike pomoči,” (1996, 12. člen) učenci 

PPPU pa so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, znotraj katerega so deležni prilagoditev v organizaciji, načinu preverjanja in ocenjevanja 

znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka ter dodatne strokovne pomoči. (Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2000, 7. člen). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 (EDA – Evropska zveza za disleksijo, 2007) 

 

3
 Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo za otroke s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 2008. 
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Kriteriji za opredelitev PPPU 

 

Da bi pri učencu lahko ugotovili, ali ima specifične učne težave, je treba to dokazati s petimi kriteriji.
4
 

 

1. kriterij predstavlja dokazano neskladje med strokovno določenimi in utemeljenimi pokazatelji 

globalnih intelektualnih sposobnosti in dejansko uspešnostjo na področju branja, pisanja in pravopisa.  

 

2. kriterij so obsežne, izrazite težave na enem ali več področij šolskih veščin (branje, pisanje, 

pravopis), ki so izražene do te mere, da učencu izrazito otežujejo napredovanje v procesu učenja.  

 

3. kriterij vključuje slabšo učinkovitost učenja zaradi pomanjkljivih in/ali motenih kognitivnih in 

metakognitivnih strategij (sposobnosti organiziranja in strukturiranja učnih zahtev) in motenega tempa 

učenja (hitrost predelovanja informacij).  

 

4. kriterij je dokazana motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so pozornost, spomin, 

jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in prostorska orientacija, 

organizacija informacij itd.  

 

5. kriterij izključuje senzorne okvare, motnje v duševnem razvoju, čustvene in vedenjske motnje, 

kulturno in jezikovno različnost in neustrezno poučevanje kot glavne povzročitelje primanjkljajev na 

posameznih področjih učenja, čeprav se lahko pojavljajo tudi skupaj z njimi. 

 

Vzroki disleksije 

 

1. Biološki dejavniki→ nevrorazličnost –pri osebah z disleksijo je način delovanja in funkcioniranja  v 

primerjavi z osebami, ki nimajo disleksije, drugačen, drugače pa je organizirano tudinjihovo 

predelovanje informacij. 

 

Poznamo: 

- razvojno (prirojeno) disleksijo in 

- pridobljen0 disleksijo (kot posledica možganskih poškodb, bolezni …) 

 

Obstajala naj bi visoka korelacija med disleksijo in dednimi dejavniki. 

                                                 
4
 Vovk-Ornik, N. (2015). Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s 

posebnimi potrebami. Pridobljeno s http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-

posebnimipotrebami.pdf 

 

 

http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimipotrebami.pdf
http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimipotrebami.pdf
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2. Kognitivni procesi 

 

Razlike v bioloških značilnostih vplivajo na kognitivne procese; razvoj in način delovanja pozornosti, 

zaznavanja, spomina, mišljenja in jezika se pri osebah z disleksijo razlikujejo od večine ljudi. 

 

 

3. Spretnosti in vedenje 

 

Način delovanja kognitivnih procesov vpliva na razvoj (šolskih) spretnosti branja, pisanja in računanja 

ter na razvoj vedenja, primanjkljaji na področjih šolskih spretnosti pa pogosto povzročijo težave pri 

doseganju šolskih zahtev ter poznejetežave pri delu in življenju nasploh. 

 

4. Vplivi okolja 

Disleksija je torej posledica nevroloških posebnosti, 
5
“do kolikšne mere in na katerih področjih se bo 

raznolikost pojavila kot motnja, pa je odvisno tudi od okoljskih vplivov.” Nespodbudno okolje težave 

namreč le še povečuje. 

 

Pomemben je vidik šole – pomoč! 

 

Petstopenjski model pomoči 

 

Strokovne osnove za delo z učenci z učnimi težavami, med katere spadajo tudi učenci z disleksijo, ki 

jim omogočajo inkluzivno šolanje, so zajete v petstopenjskem modeluodziva na obravnavo. Model 

vključuje naslednje stopnje
6
: 

 

1. stopnja: pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku in podaljšanem bivanju 

Učitelji z učenci preživijo veliko časa, jih dobro poznajo in običajno prvi odkrijejo težave pri učencu. 

S svojimi opažanji o učenčevih težavah seznanijo starše in druge strokovne delavce na šoli. Delo z 

učenci z učnimi težavami načrtujejo, dokumentirajo in evalvirajo. Učni proces (zahteve, naloge, 

pripomočke, načine pridobivanja, utrjevanja in preverjanja znanja, čas, ki ga imajo učenci na voljo za 

reševanje...) individualizirajo in diferencirajo. 

 

                                                 
5
Raduly-Zorgo, E.; Smythe, I.; Gyarmanthy, E. (2010).Dislesija – vodnik za tutorje. Košak Babuder, 

M., Kavkler, M., Magajna. L (ur.). Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s 

specifičnimi učnimi težavami. 

 

6
Magajna, L., Kavkler, M., Čačinovič Vogrinčič, G., Pečjak, S. in Bregar Golobič, K. (2008). Učne 

težave v osnovni šoli: koncept dela. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 
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2. stopnja: pomoč šolske svetovalne službe 

Če učenec kljub prilagoditvam ne napreduje, se v delo z učencem vključi še šolska svetovalna služba, 

ki poglobi odkrivanje ovir v učencu in v okolju, sodeluje z učencem in učitelji ter jim nudi nasvete 

glede prilagajanja pouka, ustreznih strategij… Izvirni delovni projekt pomoči se začne voditi v 

učenčevi osebni mapi, v katero je vključeno tudi pisno mnenje učitelja. V njem so kratko predstavljene 

učenčeve težave, že nudene prilagoditve, oblike pomoči pri pouku, dopolnilnem pouku, v 

podaljšanjem bivanju, ocene njihove učinkovitosti in učiteljevi predlogi za nadaljnjo pomoč.  

 

3. stopnja: individualna ali skupinska pomoč 

Če se učenčeve učne težave kljub učiteljevi pomoči in občasni pomoči šolske svetovalne službe 

nadaljujejo, se učencu nudi individualna in skupinska pomoč. Izvajalec je lahko učitelj, specialni 

pedagog, psiholog, pedagog ali socialni pedagog. Delo mora biti načrtovano, dokumentirano in 

evalvirano.  

 

4. stopnja: mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove 

Če učenec kljub vsej pomoči še vedno ne napreduje, lahko šola zaprosi za dodatno strokovno mnenje 

ustrezne zunanje strokovne ustanove. Če ugotovi, da šola še ni v celoti izkoristila vseh mogočih virov 

pomoči učencu, se sama vključi v pomoč učencu, učiteljem in staršem. Tudi tu se delo načrtuje, 

dokumentira in evalvira.  

 

5. stopnja: program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

Če predhodna pomoč učencu ne zadošča, se staršem predlaga usmeritev v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.  Učenec prejema dodatno strokovno pomoč, 

ki jo izvaja specialni pedagog ali učitelj na svojem predmetnem področju z dodatnim 

izpopolnjevanjem za delo z učenci s posebnimi potrebami. 

Tipi disleksije 

 

Glede na to, kateri mehanizmi branja so pri osebi z disleksijo moteni, ločimo tri tipe razvojne 

disleksije.
7
 

 

1.Fonološka/fonetična/disfonetična/lingvistična ali globoka (težja oblika) 

                                                 
7
 Erjavec, G. (2010). Razvojna disleksija – kako prepoznati otroka z disleksijo in kako mu pomagati. 

Bilten Bravo, leto 6, št. 13, str. 29−36. 
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- Otrok ima težave z grafofonološko pretvorbo; 

- besede prepoznava globalno; 

- ni sposoben prepoznati nepoznanih besed; 

- boljše bere znotraj konteksta, težje posamezne besede. 

 

2. Površinska/morfološka/leksikalna (lažja oblika) 

- Otrok ima težave z globalnim prepoznavanjem besed; 

- pri branju je počasen, ne glede na to, ali gre za poznane ali nepoznane besede; 

- kontekst nima vpliva na branje; 

- ima po navadi bogatejše besedišče kot otrok s fonološko disleksijo. 

 

3. Mešana oblika disleksije (najbolj neugodna oblika) 

- Otrok ima primanjkljaj tako analitičnega kot tudi globalnega procesiranja; 

- bere počasi in z veliko napakami; 

- otrok izraža veliko mero frustracije do branja in šole nasploh; 

- ta oblika se po navadi sprevrže v fonološko disleksijo.  

 

Znaki disleksije 

 

Posamezniki z disleksijo imajo lahko težave s/z
8
: 

- fonološkim in fonemskim zavedanjem (prepoznavanjem rim, členjenjem besed na zloge in spajanje 

zlogov v besede, prepoznavanje glasov v glasovni verigi, manipuliranje glasov v glasovni verigi …); 

 

- avtomatizacijo branja in bralnim razumevanjem (branje ni avtomatizirano, ker se učenec ukvarja z 

dekodiranjem črka-glas, kar mu onemogoča osredotočenost na vsebino, zaradi česar je razumevanje 

oteženo); 

- upoštevanjem pravopisnih pravil (učenec ne regulira glasu med branjem, npr. ne upošteva, da mora 

pri vejici povišati glas, izpušča ločila …);  

 

- hitrim branjem (branje je zatikajoče, počasno, bere po delih …); 

 

- ortografskim kodiranjem (nepravilno črkovanje besede, neustrezen priklic črke, simbola …); 

                                                 
8 Vovk-Ornik, N. (2015). Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s 

posebnimi potrebami. Pridobljeno s http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-

posebnimipotrebami.pdf 

 

 

http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimipotrebami.pdf
http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimipotrebami.pdf
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- zaporedjem (težave pri postavljanju črk v abecedno zaporedje, težave pri zapomnitvi določenih 

podatkov, ki si sledijo v nekem zaporedju …); 

 

- delovnim spominom (težave v pomnjenju navodil, seznamov, dejstev …); 

 

- hitrostjo pisanja in pisnim izražanjem (počasno pisanje, pisava je pogosto težje berljiva, težave z 

prelivanjem misli na papir); 

 

- vizualno-prostorskim zaznavanjem in procesiranjem simbolov (težave pri določanju odnosov med 

predmeti, nerodnost, prepoznavanje simbolov pri matematiki – večje, manjše …); 

 

- težave na področju časovne in prostorske orientacije (slabše razvit občutek za čas, zamujanje, težave 

pri določanju leve in desne strani ...). 

 

Težave učencev z disleksijo po področjih  

 

1. Branje: 

 

- Težave s sintezo, analizo, manipulacijo glasov, težave pri usvajanju povezav med črkami in glasovi – 

problem bralne točnosti, upoštevanja pravopisnih pravil. 

 

- Napačno, neustrezno zaznavanje oblike in zaporedja simbolov.  

 

- Težave s hitrostjo branja, ki se kažejo kot neustrezno, počasno branje ali kot problem bralne 

tekočnosti. 

 

- Težave bralnega razumevanja na ravni razumevanja povedi, krajših sestavkov, daljših sestavkov, 

razumevanje pragmatičnega jezika (prenesenih pomenov, metafor). 

 

- Branje z napakami ali počasno branje z naporom, ki vpliva na bralno točnost – neavtomatiziranost 

tehnike branja, težave v prepoznavanju in dekodiranju besed (ujemanje med grafemom in fonemom). 

 

2. Pisanje: 

 

- Težave na področju ortografskega kodiranja, ki se kažejo kot nepravilno črkovanje, neustrezen 

priklic črke/simbola.  

- Nepravilno zaporedje črk in številk, neustrezno zaporedje navajanja pisnih informacij.  
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- Težave pisnega izražanja na ravni ustreznega in natančnega uporabljanja pravopisnih pravil, slovnice 

in postavljanja ločil ter jasnost ali organizacija zapisanega, ki so posledica težav sočasnega izvajanja in 

usklajevanja kognitivnih veščin.  

 

- Moten in/ali neustrezen priklic informacij oz. simbolov/črk ob osredinjenosti na grafomotorično 

izvedbo pisanja.  

 

- Težave s hitrostjo pisanja, ki se kažejo kot počasno pisanje.  

 

- Težave s tekočnostjo pisanja, ki se kažejo kot neenakomeren tempo pisanja. 

 

 

3. Motenost kognitivnih in metakognitivnih strategij in/ali motenega tempa učenja 

 

 

1. Hitrost procesiranja informacij: težave pri hitrosti in zmogljivosti predelovanja vidnih in slušnih 

informacij 

 

2. Metakognicija: neustrezno metakognitivno zavedanje. 

 

 

4. Težave na področju psiholoških procesov  

 

 

1. Zaznavanje: pojavijo se težave pri zaznavanju, prepoznavanju, razlikovanju ali interpretiranju 

zaznav, posebno vidnih in slušnih dražljajev. 

 

2. Pozornost: težave pri selekciji in osredotočanju pozornosti na najbolj relevantne dražljaje. 

 

3. Spomin: težave predvsem delovnega pomnjenja (sposobnosti hkratnega začasnega shranjevanja in 

manipuliranja informacij).  

 

4. Jezik: učenci imajo lahko težave na področju fonologije in fonološkega zavedanja, poimenovanja, 

semantike, sintakse, morfologije in pragmatike. 
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5. Socialno področje: težave pri usvajanju, izvajanju socialnih veščin
9
. 

 

Reid
10

 (2007) omenja še naslednje težave: 

 

Gibanje:  

-možne so težave s koordinacijo, težave z grobo in fino motoriko. 

 

Razvoj govora: 

- slaba izgovorjava, 

- težave pri povezovanju glasov v besede, 

težave pri poimenovanju. 

 

Močna področja učencev z disleksijo 

 

Učenci z disleksijo imajo pogosto: 

 

- dobre sposobnosti reševanja problemov 

- dobre domišljijske sposobnosti 

- sposobnost vzpostaviti nepričakovane medsebojne povezave med podatki in informacijami 

- divergentno razmišljanje, izvirnost, ustvarjalnost 

- dobre sposobnosti vidnega predstavljanja 

- sposobnost hkratnega predelovanja informacij 

- intuicija 

- “umetniški” način razmišljanja 

- dobre sposobnosti ustvarjanja novega znanja …
11

 

 

 

                                                 
9 Vovk-Ornik, N. (2015). Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s 

posebnimi potrebami. Pridobljeno s http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-

posebnimipotrebami.pdf 

 
10

Reid, G. (2007). Disleksija: napotki za učitelje in starše. V M. Kavkler in M. Košak Babuder (ur.), 

Učenci s specifičnimi težavami: skriti primanjkljaji – skriti zakladi (str. 18–76). Ljubljana: Bravo, društvo 

za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami. 

 
11

Kavkler, M., Magajna, L., Košak Babuder, M., Zemljak, B., Janželj, J., Andrejčič, M., Meehan, M., 

Smythe, I., Ward, V. (2010). Disleksija - vodnik za samostojno učenje študentov in dijakov. Ljubljana: 

Društvo Bravo. 

 

http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimipotrebami.pdf
http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimipotrebami.pdf
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Prilagoditve v okviru šolskega učnega okolja 

 

Berry, Barnett, Kamm, Vilson (2010) v Grah
12

 (2013) so poudarili, da je spodbudno učno okolje 

gonilna sila za spreminjanje procesa poučevanja, Kavkler
13

 (2008) in Jereb (2011) pa, da je le-to 

močan varovalni dejavnik za učence z disleksijo. Učno okolje delimo na: fizično okolje, didaktično, 

socialno in kurikularno okolje.  

 

Fizično okolje Didaktično okolje Socialno okolje Kurikularno okolje 

-urejenost prostora, 

učnih pripomočkov; 

 

- sedežni red; 

 

- svetloba; 

 

- akustika; 

 

- barveitd. … 

 

- Tehnični pripomočki; 

 

-  materiali; 

 

-  modeli, plakati, 

slike; 

 

- prilagojeni učni listi 

…  

 

- Odnosi med učitelji 

in učenci; 

 

- odnosi med učitelji; 

 

- odnosi med vrstniki; 

 

- razredna in šolska 

kultura in klima …  

 

- Ustreznost kurikula; 

 

-  prilagoditve 

kurikula; 

 

- aktivnosti učencev 

med poukom; 

 

-  refleksija izvajanja 

pouka; 

 

- poučevalna praksa …  

 

 

Jereb (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Grah, J. (2013). Soustvarjanje spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami. Doktorska 

disertacija, Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

13
Kavkler, M. (2008). Posebne vzgojno-izobraževalne potrebe. V A. Nagode (ur.),  

Razvoj inkluzivnevzgoje in izobraževanja: izbrana poglavja v pomoč šolskim timom (str. 41-48). 

Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 
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14
1. Fizično okolje 

 

Sedežni red  

 

- Učenec naj sedi čim bliže učitelju (boljši stik), table (boljša vidljivost), proč od distraktorjev – oken, 

vrat … (ki odvračajo pozornost od šolskega dela), blizu sošolca/sošolcev, ki so mu pripravljeni najbolj 

pomagati (branje, ponovitev navodil …). 

- Nekateri učenci pa raje sedijo sami – če potrebujejo več prostora, npr. zaradi težav pri organizaciji 

prostora.  

 

Organizacija prostora v učilnici: 

 

- Omogočanje več individualnosti in več individualne obravnave (individualni kotiček, tihi kotiček …) 

- Prostor za učne in tehnične pripomočke, ki naj bodo na stalnem mestu (zaradi slabših organizacijskih 

sposobnosti). 

 

2. Didaktično okolje 

 

- uporaba računalnika za pisanje; 

- uporaba slovarja in računalnika s črkovalnikom; 

- uporaba zvočnih posnetkov, knjig; 

- uporaba vizualnih pripomočkov (grafov, tabel, slik, videoposnetkov itd.);  

- fotokopije daljših besedil; 

- snemanje učiteljeve razlage na kasetofon; 

- prilagoditve tehničnih pripomočkov  (ob morebitnih slabše razvitih finomotoričnih spretnostih) 

- več učnih pripomočkov (tabel, strukturiranih materialov itd.), od predmetne stopnje pa po potrebi pri 

reševanju aritmetičnih problemov še uporaba kalkulatorja.  

 

 

 

                                                 
14

Raduly-Zorgo, E. Smythe, I. in Gyarmathy, E.. (2010). Dislesija – vodnik za tutorje. Košak Babuder, 

M., Kavkler, M., Magajna. L (ur.). Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s 

specifičnimi učnimi težavami (str. 29–92).  

 

Reid, G.; Green, S. (2012). 100 idej v pomoč učencem z disleksijo. Ljubljana : Institut Scientis. 

 

Nagode, A. (ur.) (2008). Navodila za prilagojeno izvajanje osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo. 

Primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 
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3. Kurikularno okolje 

 

- podajanje novih informacij ob povezovanju z učenčevim predznanjem; 

- povezava obravnavanih tem z učenčevimi življenjskimi izkušnjami; 

- multisenzorno učenje in poučevanje (sprejem informacij po vseh možnih senzornih poteh: slušni, 

vidni, taktilni poti in tudi s pomočjo vonja in okusa); 

- pomoč pri organizaciji zapiskov, učnih pripomočkov, beležk za starše itd.; 

- uporaba posebnih spominskih strategij; 

- razdelitev kompleksnih nalog, postopkov, navodil na krajše dele;  

- pogosto menjavo dejavnosti (zagotavljanje pestrosti pouka s spremembo metode, materialov itd.); 

- prilagajanje domačih nalog; 

- *časovne prilagoditve (podaljšan čas za branje, pisanje, računanje, preverjanju in ocenjevanju, 

pogostejši odmori); 

- sporočanje ocene učencu naj vedno spremlja širša razlaga, ki naj poleg analize napak vključuje tudi 

analizo uspešno izkazanega znanja, v zvezi z napakami pa se ne ustavi samo pri njihovem 

izpostavljanju, temveč pri obveznem skupnem delovnem pogovoru\dogovoru z učencem, kako naprej; 

- več odmorov med nalogami; 

- prednost ustnemu preverjanju in ocenjevanju; 

- skupinsko delo, delo v paru; 

- spodbujanje vrstniške pomoči; 

- kratka in jasna navodila (tako ustna kot pisna); 

- preverjanje razumevanja navodil; 

- posebne strategije dela na področju organizacije dela, učenja, nalog; 

- ponazarjanje snovi z avdiovizualnimi sredstvi; 

- učenje s pomočjo gibanja, igre … 

 

*Časovne prilagoditve 

 

Učencu se mora zagotoviti dovolj časa, da ne občuti časovnega pritiska. 

Prilagoditev (podaljšanje) časa potrebujejo tisti učenci s PPPU, ki imajo slabše avtomatizirano tehniko 

branja, pisanja, računanja, in sicer pri pridobivanju, utrjevanju ter preverjanju znanja. 

 

KOLIKO ČASA?  

 

“Količina dodatnega časa na posamezni stopnji poučevanja oziroma učenja je odvisna od posebnih 

vzgojno-izobraževalnih potreb posameznika, ki morajo biti točno opredeljene v individualiziranem 



169 

 

programu.” (Navodila za prilagojeno izvajanje programa OŠ z dodatno strokovno pomočjo – 

Primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 2008) 

 

Dodatni čas se lahko opredeli tudi v individualnem delovnem načrtu. 

 

Znotraj poučevalnega procesa je treba identificirati in upoštevati tiste metode in pristope, ki učencu 

olajšujejo učenje, in tiste, ki ovirajo učenje. 

 

Med poučevalnimi pristopi učiteljev, ki delajo z učenci z učnimi težavami, je po mnenju 
15

Koširjeve 

(2011) med zelo učinkovitimi metoda direktnega poučevanja. 

 

Potek metode direktnega poučevanja na konkretnem primeru: 

(Hollingsworth in Ybarra, 2009; v Košir, 2011) 

 

1. Izbor in predstavitev točno določenega cilja, ki opisuje, česa bodo učenci po končanem delu, 

učenju sposobni.  

 

Primer cilja: 

Učenci znajo našteti glavne osebe v zgodbi in jih opisati.  

Cilj učencem predstavimo – ga napišemo na tablo, plakat … 

 

2. Aktivacija predhodnega znanja; novo vsebino, snov, cilj učenci povežejo s predhodnim znanjem 

(pri tem jim z aktivnostmi pomaga učitelj). 

 

Npr. s pomočjo možganske nevihte in zapisa idej v miselni vzorec. 

Kateri film ste gledali nazadnje? Kdo vse je nastopaj v njem? Kakšna je bila ta oseba … 

 

3. Usvajanje pojmov, ki so vključeni v opis končnega cilja (razlaga in konkretiziranje ciljev) 

 

Učencem konkretno razložimo, kaj se bomo naučili (razložimo jim nove pojme, koncepte). 

Učencem povemo, da bomo v prebrali novo zgodbo in se iz nje naučili poiskati nastopajoče osebe ter 

jih opisati – ugotovitve zapišemo. 

 

 

                                                 
15

 Košir, J. (2011). Direktno poučevanje. V Učenci z učnimi težavami. Pomoč in podpora. (ur. Košak 

Babuder, M. in Velikonja, M.). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 
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4. Razlaga in utemeljitev pomena znanja 

 

Učencem povemo, da nam iskanje nastopajočih pomaga pri razumevanju zgodbe, avtorjevega 

sporočila … 

 

5. Razvijanje spretnosti 

 

Direktno, eksplicitno poučevanje posameznih korakov, s pomočjo katerih bodo učenci dosegli cilj – 

učence naučimo, kako se kaj naredi. 

Npr. preberemo zgodbo, jo obnovimo, ob ponovnem branju podčrtamo nastopajoče osebe, njihove 

značilnosti, jih organiziramo (npr. v obliki miselnega vzorca …) 

Pomembno – učitelj nudi model!  

 

6. Vodena vaja 

 

Poteka skupaj z vsemi učenci; reševanje problemov, ki poteka skupinsko, po posameznih korakih, ob 

tem pa učitelj preverja, ali posamezne korake učenec izvaja pravilno. 

Primer: Učitelj ponovno vodi iskanje in izpis značilnosti na drugem, sorodnem primeru.  

 

7. Vaja 

 

Reševanje več sorodnih problemov, kjer učenci pokažejo, koliko in kaj so se naučili.  

Učitelj na tej točki išče odgovore o tem, ali učenci znajo poiskati nastopajoče osebe, ali znajo 

demonstrirati korake za opis oseb ...  

8. Samostojna vaja 

 

Učenci samostojno vadijo in utrjujejo znanje. 

Primer: Učitelj pripravi vajo, ki se po vsebini in težavnosti na istem nivoju kot tista, ki jo je uporabil v 

prvem delu poučevanja. Namen vaje ni v samostojnem usvajanju konceptov, temveč v ponovitvi. 

Učenec naj bi v tem času vsebino dobro avtomatiziral in pridobil na tekočnosti izvajanja spretnosti. 

Učenci lahko vajo izvajajo v obliki domače naloge. 

 

4. Socialno okolje 

 

Učitelj: 

- je razumevajoč do učenca z disleksijo in to vzpodbuja tudi pri njegovih vrstnikih; 

- ima več potrpljenja, da učenec pokaže svoje zmožnosti; 

- omogoči učencu razvoj njegovih potencialov; 

- spoštuje njegova močna področja in raznolikosti za doseganje optimalnih šolskih dosežkov;  
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- upošteva in tudi pri vrstnikih spodbuja drugačnost, izkušnjo soudeleženosti, strpnosti in solidarnosti; 

- pri učencih spodbuja socialni razvoj, razvoj socialnih interakcij in veščin; 

- pomaga učencu pri razvoju pozitivne samopodobe; 

- preprečuje zasmehovanje, norčevanje, zbadanje vrstnikov; 

- spodbuja partnerski odnos s starši … (
16

Grah, 2013) 

 

Prilagoditve gradiva za učence z disleksijo 

 

»Osebe z disleksijo teže sledijo sporočilu napisanega. K njihovi uspešnosti in pripravljenosti za branje 

močno prispevata oblika in jezikovna zahtevnost bralnega gradiva. Zelo pomembno je, da je napisano 

gradivo oblikovano tako, da omogoča bralcem z disleksijo  

lažje sprejemanje in razumevanje napisanih informacij.« (
17

Košak Babuder, 2014) 

 

1. Oblika tiskanih črk. 

 

- Sans serifne črke (brez okraskov): Ariel, Comicsans, Calibri, Verdana; 

- velikost črk: 12 (za starejše učence), še bolje 14 do 16 (za mlajše učence), ne več kot 18; 

- izogibanje podčrtanemu in ležečemu tisku; 

- besedila z malimi tiskanimi črkami, namesto z velikimi, razen če učenci še niso spoznali malih 

tiskanih; 

- okrepljen tisk za poudarke v besedilu.  

 

2. Papir 

 

- Bež/mat papir oziroma ozadje pastelne barve. 

 

3. Slog predstavitve besedila 

 

- Razmik med vrsticami 1,5−2; 

- predstavitev vsebine v kratkih alinejah; 

- vsebine naj ne bodo predstavljene na grafičnem ozadju; 

                                                 
16Grah, J. (2013). Soustvarjanje spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami. Doktorska 

disertacija, Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

17
 Košak Babuder, M. (2014). Lažja berljivost gradiv kot ključni dejavnik spodbujanja branja otrok in 

mladostnikov z disleksijo. V Tudi mi beremo. Različni bralci z različnimi potrebami. Zbornik bralnega 

društva Slovenije ob 10. strokovnem posvetovanju v Ljubljani. Ljubljana: zavod Republike Slovenije za 

šolstvo. 
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- gradivo naj ne bo prenatrpano; 

- besedilo v obliki krajših sklopov; 

- leva poravnava besedila: 

- ob besedilu tudi slikovno gradivo, grafične ponazoritve (ne med besedilom). 

 

4. Stil pisanja 

 

- Izogibanje arhaičnemu jeziku; 

- izogibanje dolgim in zapletenim povedim z veliko pridevnikov, opisov in razmišljanj; 

- izbira knjig s prevladujočim dvogovorom; 

- povedi naj bodo kratke in enostavne (največ 15−20 besed v povedi)
18

. 

 

Učni stili 

 

Učni stil pomeni sistem različnih pogojev in načinov, ki posamezniku pomagajo učinkovito sprejemati 

in predelovati informacije. Vsak posameznik ima svoj individualen in edinstven način predelovanja 

informacij, ki mu pomaga lažje in z optimalno količino energije pridobivati znanje. Navadno 

uporabljamo kombinacije različnih načinov predelovanja informacij, a kljub temu pri posamezniku 

prevladuje nek določen oziroma prevladujoč učni stil, ki nam najbolj ustreza. (Raduly-Zorgo, E. 

Smythe, I. in Gyarmathy, E., 2010). 

 

Po Reid
19

 (2007) poznamo naslednje učne stile: 

                                                 
18

 Košak Babuder, M. (2014). Lažja berljivost gradiv kot ključni dejavnik spodbujanja branja otrok in 

mladostnikov z disleksijo. V Tudi mi beremo. Različni bralci z različnimi potrebami. Zbornik bralnega 

društva Slovenije ob 10. strokovnem posvetovanju v Ljubljani. Ljubljana: zavod Republike Slovenije za 

šolstvo. 

 

Reid, G. (2007). Disleksija: napotki za učitelje in starše. V M. Kavkler in M. Košak Babuder (ur.), 

Učenci s specifičnimi težavami: skriti primanjkljaji – skriti zakladi.Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč 

otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami. 

 

18
Raduly-Zorgo, E. Smythe, I. in Gyarmathy, E.. (2010). Dislesija – vodnik za tutorje. Košak Babuder, 

M., Kavkler, M., Magajna. L (ur.). Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s 

specifičnimi učnimi težavami.  

 
19

Reid, G. (2007). Disleksija: napotki za učitelje in starše. V M. Kavkler in M. Košak Babuder (ur.), 

Učenci s specifičnimi težavami: skriti primanjkljaji – skriti zakladi.Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč 

otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami. 
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1. Vizualni/verbalni 

2. Vizualni/neverbalni 

3. Avditivni/verbalni 

4. Taktilni/kinestetični 

 

 

1. Vizualni/verbalni učenci 

     Učenci s to kombinacijo učnih stilov so raje, če so informacije predstavljene vizualno in v pisni 

obliki. V učilnici dobro sledijo razlagi ob uporabi vizualnih pripomočkov, ki nudijo splošen pregled in 

ključne točke. Uživajo v branju in zapisovanju, radi se učijo sami zase. Z lahkoto vizualizirajo misli in 

pisna gradiva.  

 

2. Vizualni/neverbalni učenci 

 

   Tudi oni imajo radi vizualne predstavitve, vendar raje v obliki slik in ilustracij kot pa v pisni obliki. 

Pri učenju jim zelo pomaga močna vizualna vsebina, kot so na primer video posnetki, sheme in 

zemljevidi. Zelo imajo radi, če so jim podatki prikazani v obliki shem in tabel. Načeloma se radi učijo 

sami in v mirnem okolju. 

Lahko so tudi bolj umetniški in si učno gradivo pogosto ilustrirajo z risbami, shemami, tabelami, grafi 

in drugimi oblikami uprizoritev. 

 

3. Avditivni/verbalni učenci 

 

Ti učenci informacije raje poslušajo; bolje se učijo ob poslušanju učitelja in s pogovori z vrstniki v 

skupinah. Radi se učijo preko virov, ki omogočajo poslušanje – radio, CD, različni posnetki … 

Pogosto si zapomnijo, kaj je bilo izrečeno in kako je bilo izrečeno. Uživajo v besednih interakcijah in 

uprizoritvah, kot so recimo radijske igre.  

 

4. Taktilni/kinestetični učenci 

 

   Radi imajo učenje, v katerega so neposredno izkustveno vpleteni in pri katerem lahko raziskujejo 

novo snov z dotikanjem in tipanjem materialov in pri katerem je na splošno omogočen neposredni 

fizični kontakt. Najbolje se učijo v učnih situacijah, ki vključujejo neposredne ponazoritve, v katerih 

so po možnosti aktivni udeleženci, tako v učilnici kot tudi izven nje. 
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Učinkovite in priporočene strategije za učence glede na njihov učni stil 

 

1. Učenci z vizualnim učnim stilom 

 

- Uporabljajo naj vizualna gradiva, kot so slike, grafe, miselni vzorci … 

- za poudarjanje ključnih pojmov naj barvno podčrtujejo; 

- oblikujejo naj si risbe idej, ki jih želijo napisati; 

- učitelja naj prosijo za izročke in si delajo zapiske z barvnimi svinčniki; 

- med poslušanjem učiteljeve razlage naj vseskozi gledajo učiteljev obraz in njegovo govorico telesa; 

- gradivo, ki se ga morajo naučiti, naj si ilustrirajo; 

- pri učenju naj uporabljajo informacijsko tehnologijo, gledajo filme, videe; 

- za pomoč pri pomnjenju naj informacije vizualizirajo in si jih predstavljajo v obliki slik; 

- informacije in vizualno gradivo naj povezujejo (slike, predmeti iz okolja …); 

- berejo naj ilustrirane knjige … 

 

2. Učenci z avditivnim/slušnim učnim stilom 

 

- Učiteljeve razlage naj si posnamejo na diktafone, namesto da bi si pisali jih pisali; 

- sodelujejo naj v razrednih razpravah; 

- besedila naj si berejo na glas; 

- pripravijo naj govore in predstavitve; 

- pomnjenje naj izboljšajo z ustvarjanjem glasbenih rim ali z mnemotehniko; 

- o temah in idejah naj ustno razpravljajo s sošolci; 

- teme in ideje lahko narekujejo drugi osebi … 

3. Učenci s taktilnim/kinestetičnim učnim stilom 

 

- Novih stvari se bolje učijo z gibanjem; 

- delajo naj v stoječem položaju; 

- med učenjem potrebujejo pogoste odmore; 

- med učenjem jim pomaga žvečenje (npr. žvečilni gumi) 

- za označevanje ključnih besed v tekstu naj uporabijo žive barve; 

- delovni prostor naj si opremijo s plakati; 

- učiti naj se začnejo tako, da najprej preletijo gradivo in s tem pridobijo celosten pogled nanj; 

- med učenjem radi poslušajo instrumentalno glasbo (ki ni preglasna). 

 

Učenci z disleksijo se bolj nagibajo k vizualnim načinom učenja in se bolje učijo z uporabo vida, a 

kljub temu ne spadajo samo v to kategorijo, saj pogosto kažejo mešanico različnih preferenc. Za 
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zvišanje učinkovitosti učenja se za učence z disleksijo priporoča risanje, povezovanje z gibi, 

preigravanje, igranje vlog (dramatika), učenje s hojo, guganjem … 

 

“Učenci z disleksijo imajo veliko podobnih značilnosti pri učenju in procesiranju informacij, vendar 

pa so med njimi tudi individualne razlike in le-te je potrebno  upoštevati pri načrtovanju in predstavitvi 

učenja.” 

(Reid, 2007) 

 

Torej: Če imamo v razredu več učencev z disleksijo, imamo lahko              opraviti z več učnimi stili – 

pomemben je učiteljev multisenzorni pristop! 

 

Primeri multisenzornih pristopov za učence z različnimi učnimi stili 

 

- Učenje črk: poslušanje zgodbe, pesmice, pisanje črke po zraku, hoja po narisani črki na igrišču, 

pisanje črke v mivko, izdelava črke iz gline, izgovarjanje poteka pisanja črke … 

 

 

- Učenje tujega jezika: učenje poimenovanja sadežev: tipanje, vonjanje, okušanje sadežev, opremljanje 

sadežev s sličicami in napisi v tujem jeziku, igre: spomin, tombola, poslušanje pesmi na to temo … 

 

 

 

 

- Naravoslovje: učenje o lastnostih zraka: “čutenje” zraka skozi odprto okno učilnice, ogledi videov, 

eksperimenti pri pouku …  
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PRILOGA 6 

 

Rezultati in interpretacija podatkov Vprašalnika o znanju učiteljev s področja prilagoditev in 

strategij dela pri poučevanju učencev z disleksijo, Ocenjevalne lestvice o učinkovitosti 

prilagoditev in strategij dela za učence z disleksijo ter Ocenjevalne lestvice o uporabnosti gradiva 

 

Rezultati in interpretacija podatkov Vprašalnika o znanju učiteljev s področja prilagoditev in 

strategij dela pri poučevanju učencev z disleksijo 

 

Učiteljica 1 

NALOGA 1 

 

Tabela 1: Stanje na področju znanja učiteljice 1 pred začetkom in po koncu usposabljanj pri nalogi 1 

Vprašalnika o znanju učiteljev s področja prilagoditev in strategij dela pri poučevanju učencev z 

disleksijo 

 

UČITELJICA 1 KRITERIJI 

Področja težav Kvantiteta 

informacij 

(število 

informacij, 

pridobljenih 

pred začetkom 

usposabljanj in 

po koncu 

usposabljanj) 

Kakovost informacij 

(ustreznost/pravilnost 

informacij,  pridobljenih 

pred začetkom 

usposabljanj in po koncu 

usposabljanj) 

Kompleksnost informacij 

(večja 

natančnost/podrobnost 

informacij, pridobljenih po 

koncu usposabljanj, glede 

na informacije iste vrste, 

pridobljene pred začetkom 

usposabljanj) 

Značajske lastnosti 

in socialni stiki 

 

 

PRED ZAČETKOM 

USPOSABLJ. 

- pred vrstniki bi 

večkrat izpostavila 

njegova močna 

področja 

- za uspehe bi ga 

pohvalila pred 

vrstniki 

- sošolce bi v času 

njegove odsotnosti 

seznanila z njegovimi 

težavami in jih prosila 

za pomoč Davidu 

- učenec bi sedel s 

sošolcem, ki mu je 

pripravljen pomagati 

 

 

4 da 

da 

da 

da 

 

PO KONČANIH 

USPOSABLJ. 

0  
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/  

Branje 

 

 

PRED ZAČETKOM 

USPOSABLJ. 

- učenca ne 

izpostavljamo z 

glasnimi branjem 

- učitelj glasno bere z 

njim sočasno 

- navodila mu bere 

učitelj  

- besedilo za branje je 

treba prilagoditi 

(večja velikost pisave, 

nebleščeča se 

podlaga) 

- uporaba bralnega 

okvirčka 

- uporaba slovarja 

- vizualne opore v 

učilnici 

7 da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

 

PO KONČANIH 

USPOSABLJ. 

- glasno branje v 

individualnem 

kotičku 

- glasno sočasno 

branje z učiteljem, 

sošolcem 

- podaljšan čas pri 

branju 

- pomoč pri branju 

navodil in preverjanje 

razumevanja le-teh 

- uporaba bralnega 

okvirčka in ravnilca 

ali prsta 

 - multisenzorni 

načini branja 

- uporaba slovarja, 

slikovnega slovarja 

- vizualne opore v 

učilnici, na njegovi 

mizi (številke, črke) 

 

8 da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

 

da 

da 

da 

da 

 

 

Pisanje  

PRED ZAČETKOM 

USPOSABLJ. 

- vizualne opore v 

učilnici, na njegovi 

mizi 

- podaljšan čas pri 

aktivnostih pisanja 

- fotokopije zapiskov, 

5 da 

da 

da 

da 

da 
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navodil, tabelske slike 

- v besedilu mu ne 

popravljamo vseh 

pravopisnih napak, 

kadar ne preverjamo 

pravopisa 

- uporaba grafičnih 

organizatorjev pri 

pisanju spisa 

PO KONČANIH 

USPOSABLJ. 

- vizualne opore v 

učilnici, na njegovi 

mizi (številke, črke) 

- podaljšan čas pri 

aktivnostih pisanja 

2 da 

da 

da 

da 

da* 

Organizacija in 

pozornost 

 

 

PRED ZAČETKOM 

USPOSABLJ. 

- sedi stran od okna in 

motečih dražljajev 

- pomoč pri izdelavi 

urnika za delo doma 

- učencu učitelj v 

beležko zapiše 

navodila za domače 

naloge itd. 

 

3 da 

da 

da 

 

PO KONČANIH 

USPOSABLJ. 

- sedi stran od okna in 

motečih dražljajev 

- sedi naj v bližini 

učitelja in sošolca, ki 

mu je pripravljen 

pomagati 

- uporaba kartic za 

pomoč pri 

organizaciji 

pripomočkov, 

rokovnike, urnika za 

delo doma … 

 

3 da 

da 

da 

da* 

da 

Pomnjenje  

PRED ZAČETKOM 

USPOSABLJ. 

- za boljše pomnjenje 

podatkov mu 

pomagamo izdelati 

vizualne opore, 

miselne vzorce, 

časovne trakove … 

 

1 da  
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PO KONČANIH 

USPOSABLJ. 

- naučimo in 

pomagamo mu pri 

izdelavi vizualnih 

opor, časovnih 

trakov, miselnih 

vzorcev, 

mnemotehnik 

- poučujemo 

multisenzorno 

2 da 

da 

da 

 

Interpretacija rezultatov 1. naloge 

 

Učiteljica 1 je na področju Značajske lastnosti in osebni stiki pred začetkom usposabljanj navedla 4 

kakovostne informacije, po usposabljanjih pa 0.  

 

Na področju Branje je pred začetkom usposabljanj navedla 7 kakovostnih informacij, po koncu 

usposabljanj pa 8 kakovostnih informacij. 4 informacije izmed slednjih so bile vsebinsko enake 

informacijam pred začetkom usposabljanj, 4 pa so bile po vsebini različne glede na informacije pred 

začetkom usposabljanj. Informacije iste vrste so bile po koncu usposabljanj bolj kompleksne kot pred 

začetkom. 

 

Na področju Pisanje je pred začetkom usposabljanj navedla 5 kakovostnih informacij, po končanih 

usposabljanjih pa 2 kakovostni informaciji. Slednji sta bili vsebinsko enaki pred in po usposabljanjih. 

Ena izmed informacij iste vrste je bila po koncu usposabljanj bolj kompleksna kot pred začetkom, ena 

pa je bila nevtralna. 

 

Na področju Organizacija in pozornost je učiteljica 1 pred začetkom usposabljanj navedla 3 

kakovostne informacije, prav tako tudi po končanih usposabljanjih. 2 izmed slednjih sta bili 

informaciji iste vrste, ena je bila po usposabljanjih bolj kompleksna, druga pa nevtralna. 

 

Na področju Pomnjenja je učiteljica 1 pred začetkom usposabljanj navedla 1 kakovostno informacijo, 

po končanih usposabljanjih pa 2 kakovostni informaciji. Ena izmed slednjih je bila vsebinsko enaka 

informaciji pred začetkom usposabljanj in je bila bolj kompleksna kot pred začetkom usposabljanj. 

 

Učiteljica je pred usposabljanji na vseh področjih težav skupaj navedla 20 kakovostnih informacij, po 

koncu usposabljanj pa 15. Med slednjimi je bilo 9 informacij iste vrste, 7 jih je bilo po končanih 

usposabljanjih bolj kompleksnih kot pred začetkom usposabljanj, dve pa sta bili nevtralni. Na podlagi 

ugotovitev pri nalogi 1 na osnovi kvantitete informacij ne moremo potrditi napredka v znanju 
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učiteljice 1, na osnovi kompleksnosti informacij iste vrste in kakovosti informacij po koncu 

usposabljanj pa ga lahko.  

 

NALOGA 2 

 

Pred začetkom usposabljanj je učiteljica 1 napisala, da so največji izzivi, s katerimi se srečuje na 

področju prilagajanja procesa poučevanja in na področju strategij dela z učenci z disleksijo naslednji: 

- premalo znanja in izkušenj s tega področja; 

- časovne omejitve (zaradi prevelikega števila učencev se ne moreš toliko posvečati posameznikom, 

izdelava pripomočkov vzame veliko časa); 

- težave s sodelovanjem s starši, 

 

Po koncu usposabljanj je učiteljica 1 pri tej nalogi napisala, da se bo koncu usposabljanj še vedno 

srečevala z naslednjima izzivoma: 

- časovne omejitve (problem delati s posamezniki, premalo časa za izdelavo pripomočkov 

-  pomanjkanje pripomočkov, saj v šolah ni denarja za nabavo le-teh. 

 

Interpretacija rezultatov 2. naloge 

 

Učiteljica 1 je pred začetkom usposabljanj navedla problem s časom (preveč učencev, preveč časa 

vzame izdelava pripomočkov), težave zaradi pomanjkanja znanja in izkušenj z delom z učenci z 

disleksijo (prilagoditve …) ter težave na področju sodelovanja s starši. Po usposabljanjih je navedla le 

še problem časa.  

 

Predvidevamo lahko, da se učiteljica 1 po koncu usposabljanj ne počuti več tako slabo opremljena z 

znanji za delo z učenci z disleksijo, pa tudi težave s starši se ji ne zdijo več problem. Predvidevamo, da 

je k temu nekaj doprinesel tudi pogovor z našo gostjo na zadnjem usposabljanju (mamico 2 otrok s 

posebnimi potrebami). Problem časa ni bil predmet naših usposabljanj. Iz interpretacije njenih 

odgovorov je mogoče potrditi napredek v njenem znanju. 

 

NALOGA 3 

 

Učiteljica 1 je pred začetkom usposabljanj zapisala, da ji znotraj procesa poučevanja in strategij dela z 

učenci z disleksijo gredo najbolje od rok: 

- izbira ustrezne namestitve učenca v razredu; 

- omogočanje dovolj časa učencu pri posameznih nalogah; 

- nudenje ustreznih opor (vizualnih); 
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- pohvala učenca za dobro opravljeno delo; 

- neizpostavljanje učenca pri nalogah, ki so njegova šibka področja; 

- iskanje potrebne pomoči pri specialnem pedagogu. 

 

Po končanih usposabljanjih je učiteljica 1 odgovorila, da je na usposabljanjih le ponovila in osvežila 

znanje o delu z učenci z disleksijo, saj jim je svetovalna delavka na šoli že pred usposabljanjem 

izčrpno posredovala ustrezno znanje s tega področja. 

 

Interpretacija rezultatov 3. naloge 

 

Iz odgovorov učiteljice 1 lahko sklepamo, da na usposabljanjih ni dobila novega znanja oziroma je 

bila že pred njimi dobro usposobljena, zato na podlagi te naloge ne moremo potrditi napredka v 

njenem znanju. 

 

Tabela 2: Stanje na področju znanja učiteljice 1 po končanih usposabljanjih na osnovi interpretacije 

njenih odgovorov v 1., 2. in 3. nalogi 

Učiteljica 1 Napredek v znanju 

1. naloga kvantiteta informacij ne 

kakovost informacij da 

kompleksnost vsebinsko enakih 

informacij po končanih 

usposabljanjih 

da 

2. naloga da 

3. naloga ne 
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Rezultati Ocenjevalne lestvice o učinkovitosti prilagoditev in strategij dela za učence z disleksijo 

 

 

Tabela 3: Rezultati Ocenjevalne lestvice o učinkovitosti prilagoditev in strategij dela pri pouku za 

učence z disleksijo po področjih – učiteljica 1 

učiteljica 1 

PODROČJA PRILAGODITEV LESTVICA UČINKOVITOSTI 

prilagoditve gradiva 1 – neučinkovite 2 – manj učinkovite 

3 – učinkovite 4 – zelo učinkovite 

prilagoditve in strategije dela na področju branja 1 – neučinkovite 2 – manj učinkovite 

3 – učinkovite 4 – zelo učinkovite 

prilagoditve in strategije dela na področju 

pisanja 

1 – neučinkovite 2 – manj učinkovite 

3 – učinkovite 4 – zelo učinkovite 

prilagoditve in strategije dela na področju 

psiholoških procesov 

1 – neučinkovite 2 – manj učinkovite 

3 – učinkovite 4 – zelo učinkovite 

prilagoditve in strategije dela na področju 

domačih nalog, preverjanja in ocenjevanja 

znanja, ozaveščanja vrstnikov o disleksiji 

1 – neučinkovite 2 – manj učinkovite 

3 – učinkovite 4 – zelo učinkovite 
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Rezultati Ocenjevalne lestvice o uporabnosti  gradiva 

 

Tabela 4: Rezultati Ocenjevalne lestvice uporabnosti gradiva za učitelje  

ŠTEVILKA UČITELJICE LESTVICA UPORABNOSTI GRADIVA 

učiteljica 1 1 – neuporabno 2 – manj uporabno 

3– uporabno 4– zelo uporabno 

učiteljica 2 1 – neuporabno 2 – manj uporabno 

3 – uporabno 4– zelo uporabno 

učiteljica 3 1 – neuporabno 2 – manj uporabno 

3– uporabno 4– zelo uporabno 

učiteljica 4 1 – neuporabno 2 – manj uporabno 

3 – uporabno 4– zelo uporabno 

učiteljica 5 1 – neuporabno 2 – manj uporabno 

3 – uporabno 4– zelo uporabno 

učiteljica 6 1 – neuporabno 2 – manj uporabno 

3– uporabno 4– zelo uporabno 

učiteljica 7 1 – neuporabno 2 – manj uporabno 

3– uporabno 4– zelo uporabno 

učiteljica 8 1 – neuporabno 2 – manj uporabno 

3– uporabno 4– zelo uporabno 

učiteljica 9 1 – neuporabno 2 – manj uporabno 

3 – uporabno 4– zelo uporabno 

učiteljica 10 1 – neuporabno 2 – manj uporabno 

3 – uporabno 4– zelo uporabno 

učiteljica 11 1 – neuporabno 2 – manj uporabno 

3– uporabno 4– zelo uporabno 

učiteljica 12 1 – neuporabno 2 – manj uporabno 

3 – uporabno 4– zelo uporabno 

učiteljica 13 1 – neuporabno 2 – manj uporabno 

3 – uporabno 4– zelo uporabno 

učiteljica 14 1 – neuporabno 2 – manj uporabno 

3– uporabno 4– zelo uporabno 

učiteljica 15 1 – neuporabno 2 – manj uporabno 

3 – uporabno 4– zelo uporabno 

učiteljica 16 1 – neuporabno 2 – manj uporabno 

3– uporabno 4– zelo uporabno 
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učiteljica 17 1 – neuporabno 2 – manj uporabno 

3 – uporabno 4– zelo uporabno 

učiteljica 18 1 – neuporabno 2 – manj uporabno 

3 – uporabno 4– zelo uporabno 

učiteljica 19 1 – neuporabno 2 – manj uporabno 

3 – uporabno 4– zelo uporabno 

učiteljica 20 1 – neuporabno 2 – manj uporabno 

3– uporabno 4– zelo uporabno 

učiteljica 21 1 – neuporabno 2 – manj uporabno 

3 – uporabno 4– zelo uporabno 

učiteljica 22 1 – neuporabno 2 – manj uporabno 

3 – uporabno 4– zelo uporabno 

učiteljica 23 1 – neuporabno 2 – manj uporabno 

3 – uporabno 4– zelo uporabno 

učiteljica 24 1 – neuporabno 2 – manj uporabno 

3– uporabno 4– zelo uporabno 

učiteljica 25 1 – neuporabno 2 – manj uporabno 

3 – uporabno 4– zelo uporabno 
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PRILOGA 7 – Kategoriziranje - primer 

 

Ocene: 

1 - nizka stopnja znanja  

2 - srednja stopnja znanja  

3 - visoka stopnja znanja  

 

PRED ZAČETKOM USPOSABLJANJ  

 

1. vprašanje Vprašalnika o znanju učiteljev s področja prilagoditev in strategij dela pri poučevanju 

učencev z disleksijo 

 

1. kriterij - KVANTITETA INFORMACIJ 

 

Razlaga kategorij: 

 

- VISOKA STOPNJA ZNANJA:  

▪ če je učiteljica pred začetkom usposabljanj navedla večje število informacij v primerjavi s številom 

po koncu usposabljanj. 

 

- SREDNJA STOPNJA ZNANJA:  

▪ če je učiteljica pred in po koncu usposabljanj navedla enako število informacij. 

 

- NIZKA STOPNJA ZNANJA:  

▪ če je učiteljica pred začetkom usposabljanj navedla manjše število informacij v primerjavi s številom 

po koncu usposabljanj ali če učiteljica ni reševala 1. naloge 

 

 

ŠT. UČITELJICE  KODE 1. REDA KATEGORIJA 

1.  - večje število informacij v 

primerjavi s številom po koncu 

usposabljanj 

 

VISOKA STOPNJA ZNANJA 

2.  - manjše število informacij v 

primerjavi s številom po koncu 

usposabljanj 

NIZKA STOPNJA ZNANJA 

3.  - manjše število informacij v 

primerjavi s številom po koncu 

usposabljanj 

NIZKA STOPNJA ZNANJA 

4.  - manjše število informacij v 

primerjavi s številom po koncu 

usposabljanj 

NIZKA STOPNJA ZNANJA 

5.  ni reševala 1. naloge, NIZKA STOPNJA ZNANJA 

6.  - manjše število informacij v 

primerjavi s številom po koncu 

NIZKA STOPNJA ZNANJA 
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usposabljanj 

7.  - manjše število informacij v 

primerjavi s številom po koncu 

usposabljanj 

NIZKA STOPNJA ZNANJA 

8.  - manjše število informacij v 

primerjavi s številom po koncu 

usposabljanj 

NIZKA STOPNJA ZNANJA 

9.  - ni reševala 1. naloge  NIZKA STOPNJA ZNANJA 

10.  - manjše število informacij v 

primerjavi s številom po koncu 

usposabljanj 

NIZKA STOPNJA ZNANJA 

11.  - manjše število informacij v 

primerjavi s številom po koncu 

usposabljanj 

NIZKA STOPNJA ZNANJA 

12.  ni reševala 1. naloge NIZKA STOPNJA ZNANJA 

13.  ni reševala 1. naloge NIZKA STOPNJA ZNANJA 

14.  - manjše število informacij v 

primerjavi s številom po koncu 

usposabljanj 

NIZKA STOPNJA ZNANJA 

15.  - manjše število informacij v 

primerjavi s številom po koncu 

usposabljanj 

NIZKA STOPNJA ZNANJA 

16.  - manjše število informacij v 

primerjavi s številom po koncu 

usposabljanj 

NIZKA STOPNJA ZNANJA 

17.  ni reševala 1. naloge, NIZKA STOPNJA ZNANJA 

18.  - manjše število informacij v 

primerjavi s številom po koncu 

usposabljanj 

NIZKA STOPNJA ZNANJA 

19.  - manjše število informacij v 

primerjavi s številom po koncu 

usposabljanj 

NIZKA STOPNJA ZNANJA 

20.  - manjše število informacij v 

primerjavi s številom po koncu 

usposabljanj 

NIZKA STOPNJA ZNANJA 

21.  - ni reševala 1. naloge NIZKA STOPNJA ZNANJA 

22.  - manjše število informacij v 

primerjavi s številom po koncu 

usposabljanj 

NIZKA STOPNJA ZNANJA 

23.  - ni reševala 1. naloge NIZKA STOPNJA ZNANJA 

24.  - manjše število informacij v 

primerjavi s številom po koncu 

usposabljanj 

NIZKA STOPNJA ZNANJA 

25.  - ni reševala 1. naloge NIZKA STOPNJA ZNANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


