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Učenci z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju se praviloma 

izobražujejo v posebnem programu vzgoje in izobraževanja (PPVIZ). V raziskavi smo 

ugotavljali mnenje učiteljev, ki poučujejo v PPVIZ, do ocenjevanja napredka učencev 

(v kolikšni meri pri ocenjevanju upoštevajo operativne cilje iz Učnega načrta ter jih 

vključujejo v Obvestilo o uspehu, kakšno je njihovo mnenje glede napredovanja 

učencev, kaj menijo o načinu opisnega ocenjevanja, ali je takšen način ocenjevanja 

realen, njihov odnos do operativnih ciljev iz Učnega načrta, kakšni so njihovi 

predlogi glede organizacije PPVIZ…). V raziskavi je sodelovalo 169 učiteljev 

(večinoma specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, defektologov, specialnih 

pedagogov) iz 23 osnovnih šol, ki izvajajo PPVIZ. Raziskava je pokazala, da polovica 

učiteljev (66%) pri ocenjevanju le delno upošteva operativne cilje iz Učnega načrta 

ter jih vključuje v Obvestilo o uspehu učenca (55%). Večina (67%) učiteljev meni, da 

so predmetna področja z navedbo operativnih ciljev le delno ustrezna; čeprav se v 

78% strinjajo s primernostjo opisnega ocenjevanja. Manj kot polovica učiteljev meni 

(39%), da so operativni cilji neustrezni (presplošni…), 32%, da so primerni visoki, 

28%, da so previsoki, le 1%, da so prenizki. Polovica učiteljev (49%) meni, da opisno 

ocenjevanje ne odraža realnega znanja učencev. Večina (75%) jih meni, da je opisno 

ocenjevanje primerno, pri ocenjevanju predlagajo več usklajenega upoštevanja 

postavljenih ciljev iz učenčevega Individualiziranega programa ter uporabo dodatnih 

ocenjevalnih kriterijev. Večina učiteljev (58%) meni, da je način napredovanja 

učencev v PPVIZ primeren (prehajanje po stopnjah), 34% jih meni ravno nasprotno, 

le 8% predlaga drugačne rešitve (večje upoštevanje učenčevih sposobnosti, več 

fleksibilnosti in avtonomije). Raziskava je pokazala, da so večinoma učitelji 

zadovoljni z organizacijo izobraževanja v PPVIZ, prav tako z opisnim ocenjevanjem, 

zaradi zelo heterogene populacije učencev pa le delno upoštevajo predvidene 

operativne cilje in jih vključujejo v svoja poročila ter postopke ocenjevanja. 


