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POVZETEK 

Predšolsko obdobje je v razvoju otrok izredno pomembno, ključno pa je tudi za otroke s 

posebnimi potrebami, saj je potrebno njihove težave, primanjkljaje in ovire čim prej odkriti. 

V Sloveniji so predšolski otroci s posebnimi potrebami po Zakonu o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami usmerjeni v enega od treh različnih predšolskih programov vzgoje in 

izobraževanja. V večinskem oddelku vrtca se izvaja program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, kjer je za vsakega otroka pripravljen individualiziran 

program, na podlagi katerega se izvaja tudi dodatna strokovna pomoč. Da je le-ta čim bolj 

kakovostna, je potrebno timsko delo različnih strokovnjakov, ki si stalno izmenjujejo 

informacije, si medsebojno pomagajo in delajo za skupni cilj. Na kakovostno delo z otroki 

s posebnimi potrebami pa vpliva tudi kompetentnost strokovnih delavcev. Da so pri delu 

strokovni in uspešni, potrebujejo določena znanja, spretnosti, sposobnosti in izkušnje s tega 

področja. Pomembna pa so tudi stališča strokovnih delavcev, ki jih imajo do timskega dela 

z otroki s posebnimi potrebami. Nekateri strokovni delavci imajo do vključevanja otrok s 

posebnimi potrebami v večinske oddelke vzgoje in izobraževanja pozitivna stališča, 

medtem ko imajo drugi odklonilno mnenje, negativna stališča in strahove pred pedagoškim 

delom s temi otroki. Na stališča pogosto vpliva zaznavanje lastne kompetentnosti za timsko 

delo z otroki s posebnimi potrebami, zato nas je v empiričnem delu zanimalo, kako 

strokovni delavci v slovenskih vrtcih zaznavajo lastno kompetentnost in kakšna stališča 

imajo do timskega dela z otroki s posebnimi potrebami. Vzorec raziskave je predstavljalo 

113 vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice, ki delajo v večinskih oddelkih vrtca v različnih 

slovenskih krajih. Vključene so bile strokovne delavke z različno stopnjo izobrazbe in 

različnimi delovnimi izkušnjami v vrtcu. Podatke smo anonimno zbirali z anketnim 

vprašalnikom. Dobljene rezultate smo obdelali s pomočjo programa SPSS in spletne ankete 

1-ka. Rezultati raziskave so pokazali, da se strokovni delavci v vrtcu ne zaznavajo kot 

dovolj kompetentne za tovrstno delo. Njihove samozaznave kompetentnosti se statistično 

pomembno razlikujejo glede na delovno mesto in stopnjo izobrazbe, medtem ko glede na 

delovno dobo statistično pomembnih razlik nismo potrdili. Preverjali smo tudi stališča 

strokovnih delavcev v vrtcu do otrok s posebnimi potrebami in ugotovili, da imajo 

strokovni delavci do njih nevtralna stališča. Med stališči strokovnih delavcev glede na 

delovno mesto, stopnjo izobrazbe in delovno dobo nismo dokazali statistično pomembnih 

razlik. Ugotovili smo tudi, da imajo strokovni delavci do timskega dela z otroki s posebnimi 

potrebami pozitivna stališča. Statistično pomembne razlike v stališčih do timskega dela z 

otroki s posebnimi potrebami so se pokazale le glede na delovno mesto strokovnih 

delavcev. Glede na stopnjo izobrazbe in delovno dobo pa statistično pomembnih razlik 

nismo dokazali. Statistično pomembne korelacije so se pokazale tudi med stališči do 

timskega dela in zaznavami lastne kompetentnosti za timsko delo z otroki s posebnimi 

potrebami. Med stališči strokovnih delavcev do otrok s posebnimi potrebami in njihovimi 

samozaznavami kompetentnosti pa nismo dobili pozitivnih in statistično pomembnih 

korelacij. S pomočjo raziskave smo ugotovili, da strokovni delavci v vrtcu lastno timsko 

delo z otroki s posebnimi potrebami zaznavajo kot visoko učinkovito.  

 

Ključne besede: tim, timsko delo, stališča, strokovni delavci v vrtcu, otroci s 

posebnimi potrebami, kompetence. 

  



  

 

 

ABSTRACT 

Preschool period is very important for children's growth. Preschool period is also important 

for children with special needs, because we need to discover their problems, disabilities or 

obstacles as soon as possible. In Slovenia preschool children with special needs are divided 

in one of the three different educational programs definite by law. In ordinary preschool 

program they carry out special program for children with special needs. This special 

program has extra professional assistance, where each child has their own individual 

program and on that program is based professional assistance. To provide the best 

assistance, we need a group of experts, which are in constant interaction, who help each 

others with knowledge, information and they work together for the greater good, which is 

helping children with special needs. People who work with children with special needs 

must have professionally knowledge, specific skills, capabilities and experiences in this 

area. Expert’s attitudes in the field of the team work with children with special needs are 

very important. Some professionals have positive attitudes to including children with 

special needs in programs with ordinary children; on the other hand some has negative 

attitudes and fear for that kind of education and arrangement. Self perception of 

competency usually affects on the attitudes and that is why we made a research in Slovenian 

preschools. In the empirical part of the thesis we are curious, how preschool professionals 

feel their competences of teamwork with children with special needs. We survey 113 

preschool teachers and their assistants. Teachers have different level of education and 

different work experiences with children with special needs. Information was anonymous 

and analyzed with SPSS program and 1-ka. The result of the survey shows us that preschool 

professionals do not feel completely competent for that kind of work. Statistics outcome 

show us that their competence perception vary on the workplace and the level of education, 

whereas there is no significant statistic correlation regardless to years of service. We 

research also the attitudes of preschool professionals to the children with special needs and 

find out that they have neutral point of view on those children. There is no important 

statistic difference among their education, workplace or years of service. There are positive 

attitudes based on teamwork with the children with special needs. The only statistically 

important difference found is different workplace. There are statistically important 

correlation between attitudes to teamwork and perception of their competences for 

teamwork with children with special needs. There is no positive important statistic 

correlation between their attitudes to children with special needs and perception of their 

own competences. With the help of this research, we find out, that preschool professionals 

feel their effectiveness with teamwork with children with special needs as highly important. 

  

Key words: team, teamwork, attitudes, preschool professionals, children with 

special needs, competences. 
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UVOD 

Predšolsko obdobje je za otroke ključnega pomena. Preden pričnejo hoditi v šolo, je večina 

otrok vključenih v vrtec. Takrat se nekateri prvič srečajo s sovrstniki in so za dlje časa ločeni 

od svojih staršev. Otrok ima v vrtcu ob sebi svoje vrstnike, katere lahko posnema in se od njih 

marsikaj nauči. Poleg tega pa sta v skupini otrok prisotni še dve odrasli osebi, ki sta največkrat 

ženskega spola, vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice. Njuna naloga je, da otrokom 

zagotovita varnost, jih naučita osnovnih spretnosti in veščin ter sta otrokom na voljo za kakršno 

koli pomoč. Starši imajo možnost vpisati otroka v različne programe vrtca: redni program, 

prilagojeni program z dodatno strokovno pomočjo (v nadaljevanju DSP) in posebni program. 

Velikokrat se zgodi, da se v večinske oddelke vrtca vključijo tudi otroci s posebnimi potrebami 

(v nadaljevanju OPP). Za delo z OPP strokovni delavci pogosto niso dovolj izobraženi oziroma 

navajajo, da nimajo osvojenih ustreznih kompetenc. To je odvisno tudi od vrste in stopnje težav, 

primanjkljajev in ovir, ki jih ima otrok. Poleg tega pa se strokovni delavci srečujejo še z 

različnimi stališči do OPP. Nekateri od njih imajo pozitivna stališča in so pripravljeni prilagajati 

svoje delo tem otrokom, medtem ko imajo drugi negativna stališča in nasprotujejo vključevanju 

OPP v večinske oddelke vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju VI). Ker več glav več ve, je 

smiselno, da se strokovni delavci povežejo v time in si medsebojno pomagajo pri delu z OPP. 

Timsko delo ima številne prednosti, pa tudi pomanjkljivosti, zato imajo strokovni delavci o 

njem različna stališča. Priporočljivo je, da sodelujejo s svetovalno službo oziroma specialnim 

pedagogom, s katerim lažje načrtujejo, izvajajo in evalvirajo individualiziran program (v 

nadaljevanju IP) OPP. Le-ta otroku pripada zaradi odločbe o usmeritvi, ki jo pridobi zaradi 

narave svojih težav. 

 

Glede na dosedanje izkušnje s strokovnimi delavkami v vrtcu zaznavam, da se dela z OPP kar 

nekoliko bojijo oziroma se mu izogibajo. Tudi različne raziskave (Milivojević Kranjčič, 2004; 

Plevnik, 2005; Devjak in Polak, 2007; De Paulis Debevec, 2007) ugotavljajo, da se strokovni 

delavci počutijo premalo kompetentni za delo z OPP. Problem se kaže tudi v slabših stališčih 

do OPP, ki so pogosto posledica neizkušenosti in nekompetentnosti s tega področja (Trtnik 

Herlec, 2002; Stanovich in Jordan, 2002; Gilmore, Campbell in Cuskelly, 2003; Magajna, 

Pečjak, Bregar Golobič, Čačinovič Vogrinčič, Kavkler in Tancig, 2005; Peček in Lesar, 2006; 

Kranjc, 2007; Žolgar Jerković, Češarek, Lakota in Škrlec, 2014). Vse te ugotovitve so me 

spodbudile k izbiri teme za magistrsko delo, saj želim izvedeti ali je  njihovo zaznavanje 

strokovne kompetentnosti na tem področju realno in ali je pogojeno z njihovimi stališči do OPP 

in do timskega dela. Ker se čedalje več otrok z OPP vključuje v večinske oddelku VI, je 

potrebno strokovne delavce usposobiti z različnimi specialno-pedagoškimi znanji. Da bo delo 

čim bolj učinkovito, pa bi bilo dobro, da imajo strokovni delavci tudi pozitivna stališča, tako 

do OPP kot tudi do timskega dela pri delu z OPP. Rezultati magistrskega dela bodo lahko v 

pomoč vsem tistim, ki se ukvarjajo z dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem strokovnih 

delavcev za področje OPP, da bodo lahko pripravili ustrezne programe in vsebine. 

 

V magistrskem delu so izrazi za osebe v ženski in/ali moški slovnični obliki, a vedno mislimo 

oba spola.   
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I TEORETIČNI DEL 

1 INTEGRACIJA IN INKLUZIJA 

1.1 Opredelitev in utemeljitev integracije in inkluzije 

Pravica vsakega otroka je, da hodi v svojo, lokalno šolo in se v njej uči. Z izrazom integracija 

in inkluzija (v Veliki Britaniji »povečano sodelovanje«, po Kranjc, 2007) v Sloveniji mislimo 

na vključevanje OPP v večinske vrtce in šole. Integracija pomeni, da se posameznik prilagodi 

na obstoječe učno-vzgojno okolje, medtem ko inkluzija pomeni prilagoditev okolja na 

raznolikost stilov, potreb… posameznika (Bratož, 2004). Inkluzija po mnenju Florian (2005) in 

L. Evans (2007) omogoča tudi odkrivanje posebnih potreb pri otroku in njihovo uresničevanje 

v optimalnem vzgojno-izobraževalnem okolju. Tudi na mednarodni konferenci o izobraževanju 

leta 2008 je bila inkluzija opredeljena kot proces, ki vsem otrokom omogoča kakovostno 

izobraževanje s tem, da spoštuje njihove različne potrebe, sposobnosti in učne rezultate 

(Unesco, 2009). S tem so želeli poudariti, da je šola odprta za vse otroke, brez izjem in kjer se 

različnost razume kot vrednota in ne ovira. Pri inkluziji se dela na razumevanju in 

premagovanju težav, na prilagajanju njihovim značilnostim in se jim ustvarja priložnosti za 

sodelovanje, kar vodi v zmanjšanje izključevanja in diskriminacije (Guralnick, 1999; Booth in 

Ainscow, 1998). 

B. Nojič (2006) pa integracijo omenja kot proces, v katerem se razvijajo psihični in socialni 

potenciali, ki pomembno vplivajo na večjo neodvisnost OPP, razvijanje izkušnje za sobivanje, 

sodelovanje, medsebojno razumevanje, strpnost in bližino v svojem okolju.  

Cilj integracije oziroma inkluzije je po mnenju Resmana (2003) oblikovanje različnih ljudi za 

mirno sožitje in razvoj različnih vrednot, kot so razumevanje, tolerantnost, spoštovanje drugega 

in drugačnosti. Tudi H. Hvala (2004) meni, da je inkluzija oziroma vključevanje tistih, ki so 

bili izključeni, prvi korak k integraciji, saj vključitev ne pomeni, da damo OPP v večinski 

oddelek, ampak je način, kako se soočiti z neenakostjo, raznoterostjo, različnostjo, z drugimi 

besedami; inkluzijo definira kot živeti drug z drugim, ne pa samo obstajati drug ob drugem.  

V Sloveniji je skupno izobraževanje v javnih ustanovah zakonsko omogočeno, a to še ne 

pomeni, da sta integracija in inkluzija v praksi že popolnoma realizirani (Kranjc, 2007). V 

industrijsko razvitih državah E. Novljan (2005) opaža težnjo po segregaciji in večanju razlik 

med ljudmi. S tem so povezane tudi javne in zasebne VI ustanove, ki ločujejo uspešnejše otroke 

od manj uspešnih oziroma od tistih s posebnimi potrebami. 

European Agency for Development in Special Needs Education (2010) in Unesco (2009) kot 

socialne razloge za inkluzijo navajata odnos vseh otrok in strokovnih delavcev do različnosti in 

oblikovanje temeljev za pravičnost brez diskriminacije. Vključevala naj bi takšne poti 

izobraževanja, ki bodo prilagojene posebnostim vsakega posameznika in bodo v korist vsem 

otrokom. Obstaja pa tudi ekonomski razlog, saj bi bilo izobraževati vse otroke skupaj ceneje, 

kot pa imeti izbor različnih šol, kot so specializirane šole za specifične skupine OPP. K. Chakir 

in M. Peček (2014) pa omenjata še etični razlog, ki pravi, da je kakovostno izobraževanje 

pravica vsakega otroka.  

Otroci s posebnimi potrebami so zelo heterogena skupina ljudi. Večina od njih potrebuje le 

nekaj prilagoditev programa in okolja ter tehničnih pripomočkov. So pa tudi osebe, ki 



  

3 

 

potrebujejo bistveno večjo pomoč in prilagoditve (Golob, 2011). Zaradi tega (Hart et al., 2006, 

v prav tam) je dobro sprejeti vse tri inkluzivne modele: mešani ali hibridni, popolnoma ločeni 

in v celoti inkluzivni. Za mešani model je značilno, da OPP sodelujejo pri raznih aktivnostih 

skupaj z vrstniki brez posebnih potreb ali pa z drugimi OPP v oddelku. S tem jim je zagotovljena 

tudi delovna izkušnja. Za popolnoma segregiran model je značilno, da so OPP vključeni 

izključno med sebi enake vrstnike, medtem ko je za inkluzivni podporni model značilen 

individualiziran pristop za vsakega posameznika.  

Walker (1995, v Kobal Grum in Kobal, 2007) poudarja, da je inkluzija koristna za vse otroke, 

vse učitelje in za cel šolski sistem. Tudi druge raziskave so pokazale, da je socialna integracija 

OPP najbolj učinkovita v tistih ustanovah, kjer so integrirani vsi otroci, s posebnimi potrebami 

in brez njih (Guralnick, 1999, v prav tam).  

M. Volk (2006) meni, da je vključevanje OPP v večinske oddelke vrtca večinoma zelo uspešno, 

a ni vedno tako. Zavedati se je potrebno, da moramo izhajati iz otrokovih individualnih 

značilnosti in sposobnosti na vseh področjih ter pomisliti tudi na njegovo počutje ob morebitni 

menjavi programa. Resman (2003) je izpostavil, da je odločilen kriterij, ali otroka integrirati ali 

ne, ravno to, da mora biti v korist otroka. To ni le stvar OPP in njihovih staršev, ampak tudi 

vrstnikov in njihovih staršev.  

Strokovni delavci morajo imeti stalno v mislih, kako bodo organizacijsko in metodično 

prilagodili igro, dejavnosti, izlete, sprehode…, da bodo tudi OPP lahko kar se da sodelovali. 

Tudi ti otroci veliko znajo, a to znanje in spretnosti pokažejo na nekoliko drugačen način. Zaradi 

tega jih ne smejo že takoj prikrajšati in izločiti iz dejavnosti, ampak jim dati priložnost, da se 

dokažejo (Hleb, 2006). 

V Sloveniji je po podatkih European Agency for Development and Special Needs Education 

(2010) v posebne šole oziroma oddelke pri večinskih šolah vključenih 1,2% OPP, medtem ko 

jih je v Avstriji 1,5%, na Švedskem ravno tako in na Finskem 3,9%. Na Norveškem je 0,3%-

0,4% OPP vključenih v posebne ustanove, nekateri so doma, ostali pa so integrirani v večinske 

oblike VI (Novljan, 1997). V Italiji Vianello in Moniga (1998, v Schmidt, 2001) menita, da je 

le 0,1% otrok vključenih v posebno šolo oziroma posebni razred. Integracija je najbolj 

organizirana na Danskem. Tam je po mnenju Glaesel (1997, v prav tam) le  0,6% otrok v 

posebnih šolah, 1% v posebnih razredih znotraj večinskih šol, 11% jih je v večinski šoli, 13% 

OPP pa prejema prilagojene oblike pomoči. OPP v Sloveniji so v večini primerov primorani 

hoditi v večinske oddelke vrtca, saj so razvojni oddelki zelo redki in tudi njihova razporejenost 

po Sloveniji je neenakomerna (Krek in Metljak, 2011). 

1.2 Prednosti in pomanjkljivosti integracije in inkluzije za OPP 

Pri vključevanju OPP v večinske oddelke VI pogosto prihaja do stigmatizacije. Stigma se po 

mnenju Goffmana (1986) pojavlja kot odziv družbe na neko neželeno drugačnost. Tej družba 

ne prizna vrednosti, ampak jo vidi kot neželeno, nesprejemljivo in nevredno. V to skupino 

neželene drugačnosti pa sodijo tudi OPP. Stigme se razlikujejo glede na kulturo in zgodovinska 

obdobja (Coleman, 1999). Vsakemu človeku nekaj manjka oziroma se lahko znajde v situaciji, 

da je stigmatiziran. Lahko je premajhen, predebel, premlad, prestar, druge narodnosti, 

prereven... Kriterijev normalnosti namreč ni mogoče nikoli v celoti izpolniti ali pa so protislovni 

(Goffman, 1986). Da bi se številni posamezniki dobro počutili in bili nestigmatizirani, morajo 

zato obstajati določeni stigmatizirani ljudje (Coleman, 1999). Nestigmatizirani posamezniki se 

velikokrat izogibajo in socialno zavračajo stigmatizirane in se do njih vedejo,  kot da so nevidni 
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ali celo mrtvi (prav tam). Stigma se po mnenju M. Nastran Ule (2000) lahko prekine šele, ko 

izginejo odnosi nadmoči in podrejanja. 

Rovšek (2011a) povzema mnenja mnogih strokovnjakov, ki pravijo, da bi stigmatizacijo lahko 

odpravili s tem, če bi odpravili tudi segregacijo OPP. D. B. Jurišić (2003) je v svoji raziskavi 

zaključila, da so OPP v večinski ustanovi stigmatizirani ves čas svoje vključitve, medtem ko pa 

so v popoldanskem času »normalni« otroci. Ravno obratno pa je v primeru, ko so OPP vključeni 

v prilagojen program, kjer so »normalni«, v popoldanskem času pa so stigmatizirani. 

S tem, ko vključijo otroka z motnjo v duševnem razvoju v večinsko ustanovo, ni nujno, da bodo 

zmanjšali tudi njegovo stigmatizacijo. Stigmatizacije bi bilo verjetno manj, če bi bile tem 

otrokom v večinskih ustanovah nudene ustrezne prilagoditve, da bi bili lahko uspešni. S tem ne 

bi bili več tarča posmeha in zaničevanja s strani vrstnikov (Rovšek, 2011a). 

V preteklosti so bili nekateri gluhi in naglušni, slepi in slabovidni ter gibalno ovirani že 

vključeni v večinske oddelke, saj so videli, da so lahko uspešni, če jim je nudena specialno-

pedagoška pomoč. Enako velja tudi za otroke z učnimi težavami, kjer specialni pedagogi nudijo 

pomoč otrokom in podporo učiteljem pri njihovem delu v razredu (Hvala, 2004). V petdesetih 

in šestdesetih letih prejšnjega stoletja so imeli velike zadržke, v primerjavi z danes, pri 

vključevanju otrok s motnjami v duševnem razvoju skupaj z njihovimi vrstniki brez težav 

(Rovšek, 2011b). Johnson (v Siperstein in Parker, 2008) je ugotovil, da vrstniki, ki nimajo 

posebnih potreb, ne sprejemajo otrok, ki imajo kakšne koli posebne potrebe. Orvill (v Mittler, 

2000) pa je ugotovil, da otrok z motnjo v duševnem razvoju nikoli ne bo mogoče vključiti v 

skupino njihovih vrstnikov brez posebnih potreb. A so več kot 50 let kasneje, države, kot so 

Švedska, Velika Britanija, Finska, nekatere države ZDA (Rovšek, 2011b) dokazale, da je otroke 

z motnjo v duševnem razvoju mogoče vključiti, če se jim zagotovijo ustrezni pogoji in če so 

pozorni pri urejanju in izvajanju šolanja teh otrok.  

Rovšek (2006) navaja nekatere prednosti in negativne dejavnike vključitve OPP v večinske 

oddelke VI. S tem, ko je OPP vključen v večinski oddelek, ima več možnosti, da se bo 

izobraževal v svoji okolici oziroma bližini in se mu ne bo potrebno voziti v neko oddaljeno 

šolo, kjer ne bo nikogar poznal. S tem povezani so tudi sošolci, s katerimi se otrok lahko druži 

v prostem času, če se poznajo že iz vrtca ali šole. S tem mu je zagotovljena tudi pravica do 

šolanja skupaj z njegovimi vrstniki, ob tem pa imajo priložnost razvijati odnos do OPP in 

spoznavati drugačnost. Odnos med OPP in njihovimi vrstniki je boljši, če so otroci skupaj že 

od predšolskega obdobja in nato skupaj nadaljujejo šolanje v večinski osnovni šoli. Kot 

negativne dejavnike vključitve OPP v večinsko ustanovo pa avtor navaja, da so le-ti otroci 

pogosto tarča opazk in kritik, saj so v povprečju manj uspešni od ostalih otrok v oddelku. Poleg 

tega mora otrok obiskovati DSP, ki jo izvaja poseben učitelj in dopolnilni pouk. Navsezadnje 

pa močan pritisk vršijo tudi starši, saj od otroka pričakujejo, da bo uspešen, a je to pogosto 

nerealen in krivičen cilj (prav tam). 

Inovacijski projekt (Hleb, 2006) je pokazal določena spoznanja in ugotovitve v povezavi z 

integracijo predšolskih OPP v gibalnem razvoju. Otroci znajo brez predsodkov sprejemati 

drugačnost. Če so OPP vključeni v večinski oddelek vrtca, lahko opazimo prednosti tudi za 

otroke brez težav. Le-ti postanejo zelo empatični do svojih prijateljev, jim pomagajo, 

posnemajo njihovo gibanje pri igri, z njimi vzpostavijo medsebojni stik in se skupaj večkrat 

igrajo. Tudi starši otrok brez posebnih potreb so bili zelo odprti in razumevajoči do gibalno 

oviranih otrok v skupini. Nekaj dilem pa so imeli starši OPP, saj jih je skrbela vključitev 

njihovega otroka v skupino.  
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1.3 Predlogi za uveljavitev integracije in inkluzije 

Če želimo imeti dobro prakso vključevanja OPP v večinske vzgojno-izobraževalne ustanove, 

moramo uresničiti dva temeljna pogoja (Rovšek, 2011b):  

- zagotoviti fleksibilnost sistema, ki omogoča prehajanje med programi in 

- oblikovati pozitivna stališča ter prepričanja vrstnikov, strokovnih delavcev in staršev do 

OPP.  

Uspešnost integracije in inkluzije pa je odvisna še od sistema usmerjanja, samega poimenovanja 

skupin OPP in materialnih pogojev (prav tam). Da bi bila inkluzija lažje uresničljiva, je 

potrebno spremeniti vzgojno-izobraževalni sistem, pa tudi učitelje in njihovo delo (McConkey 

idr., 2001). 

Spremembe bodo dosegli s sistemskim pristopom inkluzivne prakse z reformami, ki potekajo 

izven šolskega okolja in so odvisne od stališč, osebne zainteresiranosti in znanja pomembnih 

ljudi v družbi, od načina organizacije izobraževanja na šoli, od dela strokovnih delavcev v 

oddelku, ki je odvisno tudi od njihovega razumevanja otrokovih stisk, spoštovanja otroka in 

staršev, poučevanja v skladu s posebnimi potrebami otroka in otrokovega učnega stila (Pijl in 

Meijer, 2007). 

M. Volk (2006) navaja nekaj predlogov, ki naj bi jih upoštevali pri vključevanju OPP iz 

prilagojenega programa v večinski program vrtca: 

- otrok mora biti za ta prehod pripravljen na vseh področjih; 

- imeti mora pozitivno samopodobo; 

- ne sme ga biti strah večje skupine otrok;  

- vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice morata otroka sprejeti; 

- ostale otroke, ki nimajo posebnih potreb, moramo seznaniti s prihodom OPP; 

- prejšnji in bodoči vzgojitelj si morata izmenjati informacije o otroku; 

- starši morajo biti seznanjeni z zahtevami oddelka; 

- specialni pedagog in fizioterapevt morata pripraviti pripomočke, ki jih otrok potrebuje; 

- v enem oddelku naj bo le en OPP. 

J. Šebjanič Pupis (2007) se strinja, da je potrebno zmanjšati normative v oddelkih, v katerih se 

nahaja več OPP. Poleg tega dodaja, da če želimo proces integracije in inkluzije resnično 

uveljaviti: 

- se mora strokovni kader izobraziti za delo z OPP,  

- jim morajo zagotoviti pogoje za več timskega dela in jih spodbuditi k izvajanju,  

- pomembne odločitve morajo sprejeti strokovnjaki in ne starši,  

- večjo veljavo o programu izobraževanja naj ima šola in ne starši,  

- nujno je uvesti vzgojne programe v zunanjih institucijah (CSD) in  

- ne smemo spregledati pravic ostalih ljudi v procesu izobraževanja, medtem ko 

upoštevamo pravice OPP. 

Resman (2003) predlaga povečanje usposabljanja strokovnih delavcev, preoblikovanje 

programov (kurikulumov), skupinske oblike dela, pomen vključevanja otrok in sodelovanje s 

starši, da bi bila integracija uspešnejša. Tudi I. Kranjc (2007) poudarja, da je v procesu 
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integracije potrebno več pozornosti nameniti ustreznemu usposabljanju strokovnih delavcev v 

večinskih vrtcih in šolah za delo z OPP, za timsko delo in za delo s starši.   

A. Filder (2007) je na šoli s svojimi sodelavci našla nekaj načinov, kako OPP pomagati pri lažji 

in boljši integraciji. Strokovni delavci morajo po njihovem mnenju: 

- skrbeti za ustrezno šolsko in razredno klimo; 

- dati vsem otrokom občutek varnosti in sprejetosti; 

- v skupinah izvajati socialne igre, da se tudi vrstniki naučijo sprejemati različnost in 

drugačnost; 

- dobro poznati zakonodajo in priporočila za OPP, različne strategije, metode in oblike 

poučevanja; 

- individualizirati in diferencirati učno uro; 

- vrstnikom razložiti težave in prilagoditve OPP; 

- (samo)evalvirati svoje delo, ure DSP; 

- spremljati napredek otroka in načrtovati delo z njimi v prihodnje. 

Večina učiteljev, ki je sodelovala v empirični raziskavi, na kateri je temeljila Bela knjiga (Krek 

in Metljak, 2011), je ocenjevala posamezne naloge podpornih institucij. 96% učiteljev meni, da 

je najbolj pomembno nadaljnje strokovno izobraževanje strokovnih delavcev, ki poučujejo 

OPP, 95,2% učiteljev kot zelo pomembno izpostavlja nudenje svetovalne storitve otrokom, 

staršem in učiteljem, 77%  učiteljev pa izpostavlja izdelavo ekspertiz o OPP. Učitelji podpirajo 

ustanavljanje in delovanje podpornih institucij ter imajo do vključevanja OPP v večinske 

oddelke pozitivna stališča. 

C. Razdevšek Pučko (2002) je v raziskovalnem poročilu o programu izpopolnjevanja za 

učitelje/učiteljice ter vzgojitelje/vzgojiteljice za delo v prvem razredu devetletne osnove šole 

naštela nekaj motivov, zaradi katerih so se strokovne delavke v okviru izobraževanja udeležile 

modula, ki je bil namenjen integraciji OPP. Najpogostejši motiv je bila osebna želja po znanju 

in veščinah (58,3%), nato je sledila potreba na delovnem mestu (50,4%), želja po izmenjavi 

izkušenj (29,9%), napotitev s strani vodstva (13,4%) in zaradi napredovanja v višji naziv (2,4%) 

ter priporočilo s strani kolegov (0,8%). 
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2 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU 

Nekoč so obstajali termini in klasifikacije, ki so OPP stigmatizirale še bolj kot v današnjem 

času (Bratož, 2004). Na Hrvaškem OPP imenujejo »otroci s težavami v socialni integraciji«, v 

Veliki Britaniji in v nekaterih drugih državah pa »otroci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi 

potrebami« (prav tam). Današnji termin, ki ga uporabljamo v Sloveniji »otroci s posebnimi 

potrebami« ali »otroci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami« je uradno v veljavi od 

leta 1980 in je po vsem svetu postal univerzalen. V Sloveniji smo termin uvedli s šolsko 

prenovo, z Belo knjigo leta 1995 in s šolsko zakonodajo. Danes nam tako kriterij pove, kako je 

potrebno OPP pomagati in kakšne okolje je potrebno pripraviti, da se bo ta otrok lahko vključil 

in bil uspešen v današnji družbi (Opara, 2015). M. Bratož (2004) je mnenja, da se s takšnim 

poimenovanjem izognemo stigmatizaciji, saj je otrok oziroma učenec vsak in vsak je nekaj 

posebnega. 

Mnogo otrok, še posebej OPP, se šele z vstopom v vrtec prvič sreča z drugimi vrstniki ali 

odraslimi. Z vključitvijo v vrtec vstopijo v nov socialni sistem (Kobal, 2009). S tem, ko je otrok 

vključen v socialno skupino, od katere se lahko marsikaj nauči, jih posnema, bo otrok hitreje 

razvil svoje sposobnosti oziroma se jih naučil nadomeščati (Opara, 2005). Pri tem jim morajo 

pomagati tako starši kot strokovni delavci, ki s svojim strokovnim znanjem, vključno z 

oblikovano kulturo bivanja, omogočijo otrokom spodbudno okolje, v katerem so varni in 

sprejeti. Tako vrtec kot družina morata sodelovati, da vsak otrok ohranja in razvija svojo 

identiteto. S tem otroku nudimo priložnosti za doživljajske izkušnje, s pomočjo katerih si gradi 

odnos do samega sebe, do drugih in življenja nasploh (Kobal, 2009). 

Obstajajo nekatere skupne zakonitosti v razvoju otrok (Bahovec idr., 1999): 

- razvoj poteka skozi določene zaporedne stopnje; 

- vsi psihični razvoji se razvijajo v vseh razvojnih obdobjih; 

- nekatera področja razvoja so med seboj povezana in prepletena, saj se razvijajo 

vzporedno; 

- v razvoju so kritična obdobja, ki so najprimernejša za učenje določenih znanj, 

spretnosti; 

- obstajajo individualne razlike v razvoju med otroci; 

- gre za stalno povezavo med otrokovim razvojem, učenjem in poučevanjem. 

Temeljne naloge vrtca so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti 

življenja družin in otrok ter ustvarjanje možnosti za otrokov celovit razvoj (Zakon o vrtcih, 

2005). Predšolska vzgoja v vrtcu poteka v dveh starostnih obdobjih, in sicer so v prvem obdobju 

otroci stari od enega leta do treh let, v drugem obdobju pa otroci od tretjega leta do vstopa v 

šolo (prav tam). 

Predšolsko obdobje je ključno v razvoju otrok. V tem času se pri otroku razvijajo ključni procesi 

in funkcije, ki se skozi življenje nadgrajujejo. Odrasli morajo biti pozorni, da ne zamudijo teh 

kritičnih obdobij pri otroku, saj te procese kasneje težko nadomestijo oz. jih sploh ne morejo 

(Opara, 2005). Še posebej je pomembno za OPP, kjer je zgodnja obravnava izrednega pomena 

(Globačnik, 2012, v Opara idr., 2010). Pri vsakem otroku se pojavijo različna razvojna 

odstopanja, zato imajo različne potrebe. Pri nekaterih izzvenijo po določenem času, medtem ko 

pri drugih ostanejo vse življenje (Žgur, 2013). Otroku, ki nakazuje, da bo imel določene potrebe 

vse življenje, je potrebno zagotoviti ustrezno pomoč in obravnavo, tako njemu kot njegovi 

družini (Globačnik, 2012). Opara (2005) meni, da če želijo pomagati OPP, je potrebno njegove 
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motnje, primanjkljaje oziroma ovire čim prej odkriti, omiliti njihov vpliv ali pa mu morajo 

pomagati te posebne potrebe odstraniti. S. Žibert (2006) pa dodaja, da sta zgodnje odkrivanje 

in pomoč pomembni tudi zaradi zgodnjega urejanja okrnjenih ali slabše razvitih sposobnosti, 

da se izognejo konfliktom v družini in šoli, da se izognejo šolskim neuspehom in da že 

preventivno zmanjšajo možnost za kasnejše čustvene in vedenjske motnje. Veliko raziskav 

kaže, da se opozorilni znaki kasnejših učnih težav pokažejo že, ko je otrok v vrtcu. Zato je 

izrednega pomena, da otroke v tem obdobju pozorno opazujejo ter dovolj zgodaj prepoznajo 

tiste, ki kažejo neko nagnjenost k težavam in ne smejo pozabiti tudi na nadarjene otroke 

(Novšak Brce, Ozbič in Kogovšek, 2014). Izkušnje praktikov kažejo, da je najbolj naravno, če 

OPP vključijo že v večinske oddelke vrtca in ne šele kasneje, ko gre otrok v šolo. V predšolskem 

obdobju so med otroki namreč razlike najmanj vidne in takrat se pričnejo učiti o raznolikem in 

skupnem življenju (Zupančič in Kocjančič, 2002). 

J. Novšak Brce, M. Ozbič in D. Kogovšek (2014) poudarjajo, da se mnogo kazalcev za bodoče 

težave v osnovni šoli lahko opazijo že v predšolskem obdobju. Če jih odkrijemo dovolj zgodaj, 

lahko preprečimo večje težave, slabšo samopodobo, nižji šolski uspeh, zmanjša se vlaganje 

človeških in finančnih virov v pomoč in terapijo. V tujini obstaja že kar nekaj instrumentov, ki 

preverjajo otrokove veščine in sposobnosti že v obdobju vrtca. Tega v Sloveniji žal še nimamo, 

vsaj ne takšnih, ki bi jih lahko uporabljali strokovni delavci, ampak so ti preizkusi omejeni na 

specifične strokovnjake. Zato so prej omenjene avtorice oblikovale poskusni vprašalnik za 

vzgojiteljice, da lahko oblikujejo profil otrokovega funkcioniranja, starega od 5 do 7 let. 

Vprašalnik je sestavljen iz treh delov. Prvi del sprašuje po otrokovih osnovnih podatkih in 

izpolnjevalcu vprašalnika, v drugem delu se ocenjujejo  področja funkcioniranja otroka, ki so 

pomembna za kasnejše šolanje (pozornost, koncentracija, motorika, komunikacija, govorno-

jezikovno izražanje in razumevanje, verbalni spomin, grafično vidno-prostorsko področje, 

percepcija in imenovanje barv, časovna in prostorska orientacija, metaliterarne veščine, 

predopismenjevalne veščine, grafemsko zavedanje, predmatematične veščine in 

metakognicija), tretji del pa preverja morebitna močna področja. 

Ameriška National Society for the Study of Education je že leta 1950 (Bečaj, 1988) OPP, ki so 

jih takrat imenovali kot izjemne (angl. exceptional), definirala kot tiste, ki odstopajo od 

kriterija, za katerega velja, da je povprečje fizičnih, mentalnih, emocionalnih ali socialnih 

karakteristik. Kadar je ta odklon od povprečja tako velik, potrebuje oseba posebno obravnavo, 

da bi svoje kapacitete lahko razvila do svojega maksimuma. V 8. členu Zakona o vrtcih iz leta 

2005 so OPP imenovali kot otroke z motnjami v duševnem razvoju, slepe in slabovidne, gluhe 

in naglušne, otroke z govornimi motnjami, gibalno ovirane otroke ter otroke z motnjami 

vedenja in osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov za predšolske otroke z 

DSP ali prilagojene programe. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) pa 

poleg teh otrok vključuje tudi dolgotrajno bolne otroke, otroke s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja in otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (namesto otrok z motnjami 

vedenja in osebnosti) ter otroke z avtističnimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje 

programov VI z DSP ali prilagojene programe VI oziroma posebne programe VI. 

Predšolski otroci imajo več možnosti. Lahko obiskujejo večinski program za predšolske otroke 

ali pa so usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in DSP-jo (v 

nadaljevanju DSP), ki se izvaja v večinskem vrtcu ali pa so usmerjeni v prilagojen program za 

predšolske otroke (Krek in Metljak, 2011; Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, 2013).  
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Statistični urad Republike Slovenije (2017) navaja, da je bilo v letu 2015/16 v predšolsko VI 

vključenih 78,1% vseh otrok, starih od 1 leta do 5 let. Opara in drugi (2010) navajajo podatek, 

da je leta 2000 v vrtec hodilo 0,9% OPP. Devet let kasneje, leta 2009, pa je bilo v vrtec 

vključenih že 1,3% OPP (Opara idr., 2010). Podatki kažejo, da se je število OPP v zadnjem 

desetletju povečalo (Žgur, 2014). Tudi podatki iz Inštituta Republike Slovenije za socialno 

varstvo (b.l.), prikazujejo, da število OPP, ki so vključeni v večinski oddelek vrtca, iz leta v leto 

narašča.  

2.1 Otroci s posebnimi potrebami v temeljnih pravno-formalnih aktih 

Slovenija ima veliko zakonov in je podpisnica številnih mednarodnih dokumentov, ki se 

zavzemajo za pravice OPP. Eden takih je tudi Konvencija o otrokovih pravicah iz leta 1989, ki 

OPP daje pravico do posebne skrbi, svetovanja in izobraževanja staršev v zgodnjem 

predšolskem obdobju (Opara idr., 2010). Čim prej odkrijejo posebne potrebe otroka, tem prej 

mu lahko prilagodijo okolje, delo in pogoje, da lahko razvija svoje potenciale (Opara, 2005). 

Nekatere raziskave so pokazale, da lahko otrok že v predšolskem obdobju razvije do 70 % 

veščin, kar pomeni, da kasneje ne pride do specifičnih učnih težav (Fawcett, Singleton in Peer, 

1998). 

Kdo vse lahko izvaja vzgojno dejavnost, je zapisano v 40. členu Zakona o vrtcih (2005). To 

lahko opravljajo vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, svetovalni delavec, organizator zdravstveno-

higienskega režima, organizator prehrane in drugi.  

Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih 

za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske OPP (2012) v 5. členu navaja, 

da je lahko vzgojitelj, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program predšolske 

vzgoje ali visokošolski strokovni študijski program prve stopnje predšolska vzgoja ali pa 

magistrski program druge stopnje predšolska vzgoja, zgodnje učenje in poučevanje ali zgodnje 

učenje.  

 

Vzgojitelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program in si pridobil strokovni 

naslov profesor; ali kdor je končal univerzitetni študijski program s področja izobraževanja, 

umetnosti, humanističnih ved in družboslovja; ali kdor je končal visokošolski strokovni ali 

univerzitetni študijski program iz socialnega dela ali magistrski študijski program druge stopnje 

in si pridobil strokovni naslov magister profesor; ali kdor je končal magistrski študijski program 

druge stopnje s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja, 

magistrski študijski program druge stopnje socialno delo, socialno vključevanje in pravičnost 

na področju hendikepa, etičnosti in spola ali socialno delo z družino in je opravil študijski 

program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje. 

Pomočnik vzgojitelja pa mora zaključiti srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno po 

izobraževalnem programu za področje predšolske vzgoje ali pa mora imeti zaključen četrti 

letnik gimnazije in opravljen poklicni tečaj za delo s predšolskimi otroki (Zakon o vrtcih, 2005).   

Strokovni delavci v vrtcu morajo biti dobro izobraženi, saj so OPP zelo heterogena skupina 

otrok in potrebujejo različne stopnje pomoči in prilagoditev. Zaradi tega je bil sprejet Zakon o 

usmerjanju oseb s posebnimi potrebami (2000), ki je veljal le za otroke, ki so usmerjeni. To je 

pomenilo uradno identificiranje OPP v postopku usmerjanja in osnovo za odločbo o usmeritvi, 

ki je otroku prinesla pravico do prilagoditve organizacije, načina izvajanja programa in 

zagotovitev DSP, pri zahtevnejših posebnih potrebah pa tudi vključitev v prilagojene programe 
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(Opara, 2015). Prepogosto pa se dogaja, da vzgojno-izobraževalne ustanove ali njihovi starši 

OPP predolgo zadržujejo v večinskih ustanovah, ki so zanje prezahtevne in v katerih je program 

preobsežen. S tem otroku še dodatno povečujemo primanjkljaje in le-tem se pridružijo še druge 

težave, kot so čustvene, vedenjske in psihiatrične motnje (Rovšek, 2006). 

2.2 Kurikulum za vrtec ter vzgoja in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami 

Kurikulum za vrtce navaja različna načela uresničevanja ciljev kurikula za vrtce. Eno od njih 

se imenuje načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroci ter načelo 

multikulturalizma, ki se zavzema za upoštevanje individualnih razlik v razvoju in učenju, za 

strokovno čim širše in fleksibilno zagotavljanje pogojev za stalno ali občasno vključevanje 

predšolskih OPP v življenje in delo večinskih oddelkov v vrtcih. Načelo pogojev za uvedbo 

novega kurikula pa izpostavlja zagotovitev vseh potrebnih pogojev (kadrovskih, opreme ipd.) 

pri vključevanju OPP v različne programe v vrtcu (Bahovec idr., 1999). 

Cilji VI OPP pa so (Krek in Metljak, 2011): 

- enakovredno vključevanje vsakega otroka v VI sistem, omogočanje doseganja 

izobrazbene ravni in znanja, omogočanje polne vključenosti v družbo; 

- omogočanje strokovne pomoči, ki jo potrebujejo glede na njihove posebne potrebe, 

- nudenje stalne strokovne in osebne podpore družini otroka in neprestano sodelovanje s 

starši OPP; 

- reorganizacija sistema VI in ustvarjanje takšnih pogojev, da bodo imele družine 

možnost dostopati do različnih programov VI v neposredni bližini njihovega doma; 

- zagotavljanje  ustrezne obravnave in učinkovitega poučevanja s sodobnimi metodami 

in pristopi; 

- učinkovito sodelovanje med vsemi strokovnjaki, ki delajo z otrokom in so vključeni v 

tim, ki dela v otrokovo največjo korist. Vzgojiteljem in drugim strokovnim delavcem 

VI je potrebno priskrbeti dostop do informacij, potrebnih posebnih znanj, svetovanja in 

podpore, da bodo lažje in učinkoviteje delali z OPP in njihovimi družinami. 

Vsi otroci, tako s posebnimi potrebami kot tudi tisti brez, imajo pravico do VI v večinskih 

oddelkih vrtcev in šol. Strokovnjaki in starši otrok se morajo zavzemati za različne pravice 

OPP, ki jim omogočajo lažje in uspešnejše vključevanje med svoje vrstnike. 

2.3 Postopek usmerjanja in dodatna strokovna pomoč 

V skupini, v katero so vključeni približno enako stari otroci, lahko strokovni delavci otroke 

primerjajo med seboj. Po navadi so prvi, ki prepoznajo odstopanje v razvoju otroka. Najprej se 

posvetujejo s svetovalno službo, nato pa se pogovorijo še s starši.   

Vrtec oziroma strokovni delavec staršem predlaga, da bi bilo dobro, če sprožijo postopek 

usmerjanja za lastnega otroka. Starši ali zakoniti zastopnik otroka vloži predlog za usmeritev. 

Pogosto pa starši otežujejo kakovost izpeljave postopka usmeritve in tako postopek lahko 

zastara, otrok ni usmerjen ali pa usmeritev ni pravočasna (Krek in Metljak, 2011).  

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) omogoča vrtcu, šoli, zdravstvenemu 

ali socialnemu zavodu, da poda zahtevek za usmeritev, če je potrebno preveriti ustreznost 

programa, v katerega je otrok vključen, in/ali če tega ne storijo starši. V tem primeru je potrebno 

zahtevo posredovati tudi staršem OPP. Temu rečemo, da se postopek o usmeritvi začne po 

uradni dolžnosti (Opara, 2005). Zavod Republike Slovenije za šolstvo zahteva od vlagatelja 
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predloga za usmeritev vso strokovno dokumentacijo, kot npr. zdravstvena, psihološka, 

specialno-pedagoška, socialna in druga poročila. S tem preverijo, če je bil otroku do sedaj nuden 

kontinuum pomoči. Če je potrebno, lahko s soglasjem staršev pridobijo še dodatno psihološko 

in medicinsko dokumentacijo (če zahtevo vložijo starši, soglasje ni potrebno). K dokumentaciji 

pa sodi tudi poročilo pogovora z otrokom o postopku usmerjanja (Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami, 2011). 

V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) je navedeno, da je otrok usmerjen 

v program na podlagi njegovih potreb na telesnem, spoznavnem, emocionalnem, socialnem 

področju in posebnih zdravstvenih potreb. Upoštevati moramo tudi trenutno raven razvoja, 

sposobnost za učenje in doseganje standardov znanja ter napoved njegovega prihajajočega 

razvoja ob upoštevanju njegovih primanjkljajev, ovir oziroma motenj kakor tudi kriterijev za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj. 

Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o 

kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi 

potrebami (2013) v program s prilagojenim izvajanjem in DSP usmerja predvsem otroke z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju, slepe in slabovidne otroke, gluhe in naglušne otroke, otroke z 

govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirane otroke, dolgotrajno bolne otroke in otroke z 

avtističnimi motnjami. Medtem ko v prilagojen program za predšolske otroke umešča otroke z 

zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in vse ostale že prej naštete, s tem da ne 

vključuje dolgotrajno bolnih otrok. 

Člane komisije za usmerjanje prve stopnje imenuje direktor Zavoda Republike Slovenije za 

šolstvo, medtem ko člane komisije za usmerjanje OPP druge stopnje imenuje minister. Vsi člani 

so imenovani glede na vrsto ovir, motenj in primanjkljajev otroka. V komisiji so trije člani, in 

sicer specialni pedagog ustrezne smeri, psiholog in specialist pediater ali specialist 

pedopsihiater oziroma specialist šolske medicine, praviloma pa tisti, ki otroka obravnava z 

vidika njegovih posebnih potreb (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011). 

Pooblaščena oseba zavoda, vrtca, ki ga otrok obiskuje, zaprosi za poročilo o otroku in povabi 

starše na razgovor (Opara, 2005). Komisija na podlagi lastnih opažanj (vsak strokovnjak v  

skladu z doktrino svoje stroke) in razgovora s starši poda strokovno mnenje, kakšno pomoč 

otrok potrebuje. Odločbo o usmeritvi, v kateri je predlagan program usmeritve otroka, poda 

komisija za usmerjanje na podlagi strokovnega mnenja in ugotovitev v postopku usmerjanja 

(Nojič, 2006). Komisija odločbo najprej pošlje Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, le-ta pa 

ga posreduje staršem (Opara, 2005). Na odločbo se starši lahko v roku osmih dni pritožijo 

(Nojič, 2006). Po preteku roka uradna oseba izda odločbo o usmeritvi in  jo pošlje staršem 

oziroma zakonitemu zastopniku in ustanovi, ki jo otrok obiskuje (Opara, 2005). 

V odločbi mora biti navedeno, v kateri program in ustanovo se otroka usmerja, obseg in vrsta 

DSP ter druge prilagoditve in pripomočki, ustanova pa mora imeti zagotovljene pogoje, ki so 

zahtevani v odločbi (Rovšek, 2006).  

2.4 Vključenost otrok s posebnimi potrebami v program za predšolske otroke s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo  

DSP v vrtcu se izvaja za OPP, ki so usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenih 

izvajanjem in DSP ter se izvaja kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj, kot svetovalna storitev ali kot učna pomoč (samo v osnovni in srednji šoli v primeru 

dolgotrajne bolezni) (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011). 
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Znotraj DSP se ugotavlja funkcioniranje otroka, raziskovanje otrokovih potreb in močnih 

področij s specialno-pedagoškega vidika (diagnostika), spodbujanje otrokovih potencialov in 

krepitev njegovih spretnosti, strategij in veščin, ki jih potrebuje za učenje in delo. Ta pristop 

vključuje otroka kot bio-psiho-socialno bitje v odnosu do njegovega socialnega okolja. DSP 

zato ne vključuje le dela z OPP, ampak tudi svetovanje vzgojitelju pri delu z otrokom v oddelku, 

sodelovanje z ostalimi strokovnjaki in sodelovanje s starši oziroma družino (Jelenc, Kastelic in 

Opara, 2003). 

Iz odločbe OPP mora biti razvidno, kdo je izvajalec DSP in način izvajanja (Kus, Leskovec, 

Pesan, 2006). U. Poljanšek (2007) je mnenja, da bi morali imeti v vrtcih in šolah več 

ustreznejših strokovnjakov različnih strok, ki bi bolj kakovostno delali in OPP nudili pomoč ter 

lažje zagotavljali optimalen razvoj otroku. Le en strokovnjak je namreč težko strokovnjak za 

vse vrste motenj, primanjkljajev in težav, ki jih imajo dandanes otroci. 

DSP lahko izvajamo ena na ena, torej individualno ali pa skupinsko v oddelku ali zunaj njega. 

Po navadi se izvaja tedensko in ne v strnjeni obliki. Otrok naj ne bi imel več kot pet ur tedenske 

pomoči, od tega pa je ena ura namenjena svetovalni storitvi. Sam obseg pa je določen z odločbo 

o usmeritvi v skladu s pravilnikom (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011).  

29. člen Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (2014) navaja, da 

sta v posamezni oddelek lahko vključena največ dva OPP na podlagi odločbe o usmeritvi. 

Izjema je, če med šolskim letom iz istega oddelka še enega otroka usmerimo v program za 

predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in DSP. Najvišje število otrok v oddelku se lahko 

zmanjša za največ šest otrok, o čemer odloča strokovna skupina vrtca. 

Opara (2011) navaja podatek, da je bilo leta 2010 v Sloveniji v program za predšolske otroke s 

prilagojenih izvajanjem in DSP vključenih 639 otrok ali 0,9% populacije v vrtcih. V šolskem 

letu 2012/2013 pa jih je bilo 978. Leta 2013/2014 jih je bilo 1038, leta 2014/2015 še več, in 

sicer 1074 ter lansko leto že 1138 otrok (Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, b.l.).  

V večinske programe oziroma programe s prilagojenim izvajanjem in DSP so praviloma 

vključeni le otroci z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi in tisti, ki imajo težave na 

posameznih področjih učenja (Rovšek, 2006). Opara in drugi (2010) navajajo podatek iz 

Statističnega urada Slovenije, da je od leta 2000 do 2009 v programu za predšolske otroke s 

prilagojenih izvajanjem in DSP največ otrok z motnjami v duševnem razvoju (leta 2009 – 307), 

sledijo otroci z govorno-jezikovnimi motnjami (leta 2009 – 169) in gibalno ovirani otroci (leta 

2009 – 138). Strokovni delavci večinskih ustanov pa žal še niso dovolj usposobljeni za delo z 

OPP in tudi šole pogosto niso primerno opremljene z raznimi pripomočki, ki jih ti otroci 

potrebujejo (Rovšek, 2006). 

Pri nekaterih otrocih usmerjanje ne bi bilo potrebno, če bi otroku pravočasno nudili pomoč 

vzgojiteljev in šolske svetovalne službe (Krek in Metljak, 2011). 

2.5 Individualiziran program 

IP je individualen načrt posameznega otroka, ki je namenjen vzgojno-izobraževalnemu in 

razvojno-rehabilitacijskemu delu. IP vzgojiteljem predstavlja osnovno vodilo pri 

zadovoljevanju posebnih potreb otroka, ki je posebej prilagojen potrebam tega otroka in je zanj 

enako pomemben kot kurikulum za vrtce (Krek in Metljak, 2011). 
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V državah, ki so bile vključene v primerjalno študijo ob pripravi Bele knjige (Krek in Metljak, 

2011) je IP obvezen za vse OPP. 

Zakon o osnovni šoli je bil leta 1996 prvi, ki je dal uvedbo za IP za OPP kot njihovo pravico in 

obvezo šol oziroma ravnatelja, da določi strokovne delavce, ki bodo IP načrtovali, izvajali in 

evalvirali (Opara, 2015).  

Predšolski otrok, ki je usmerjen, ima pravico do prilagojene vsebine, organizacije in načina 

izvajanja programa, če je to zapisano v odločbi in IP (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, 2011). 

Delo strokovne skupine/tima, ki sodeluje pri izdelavi IP, temelji na timskem  pristopu, pri čemer 

morajo biti vsi člani strokovne skupine/tima enakovredni med seboj, si izmenjevati 

pripomočke, biti seznanjeni z vsemi prilagoditvami in cilji, ki naj bi jih OPP dosegel. V to 

skupino morajo biti vključeni tudi starši OPP, ki otroka najbolje poznajo in vedo, kaj je zanj 

najboljše (Nojič, 2006). 

Že Zakon o usmerjanju oseb s posebnimi potrebami (2000) je določil, da mora biti IP napisan 

v 30 dneh po sprejemu odločbe OPP. Vseboval naj bi določene oblike dela na posameznih VI 

področjih, predmetih, način izvajanja DSP, izvajanje fizične pomoči, prehajanje med programi 

in potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in 

časovni razporeditvi pouka. Pri izdelavi IP bi strokovni skupini pomagalo strokovno mnenje o 

otroku, ki ga pripravi komisija za usmerjanje, a le-tega vrtec in šola ne dobita. To je zasebni 

dokument staršev oziroma zakonitih zastopnikov in ga velikokrat ne delijo s strokovnimi 

delavci, tudi če jih strokovni delavci za to zaprosijo (Opara, 2005; Poljanšek, 2007). 

IP vključuje prilagoditve, metode poučevanja, trenutno raven otrokovega funkcioniranja in 

temu prilagojene cilje. Strokovna skupina in starši naj bi sproti preverjali napredek otroka in 

glede na to spreminjali, dodajali cilje in prilagoditve poučevanja (Krek in Metljak, 2011). N. 

Kus, Leskovec in I. Pesan (2006) so mnenja, da če starši sodelujejo, upoštevajo navodila 

strokovnjakov in predloge za domače delo, so rezultati za OPP lahko še uspešnejši. 

Raziskava A. Milivojević Krajnčič (2004) je pokazala, da imajo učiteljice največ težav ravno 

pri poučevanju OPP, pri izvedbi pouka (metode in oblike dela) in pri načrtovanju, izvedbi ter 

evalvaciji IP. 
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3 KOMPETENCE STROKOVNIH DELAVCEV V VRTCU ZA DELO Z 

OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI 

3.1 Opredelitev pojma kompetentnost 

Kompetenten posameznik je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (b.l.) opredeljen kot tisti, 

ki temeljito pozna, obvlada določeno področje, je usposobljen oziroma poklican.  

McClelland (1973, v Kohont, 2005) je v članku »Testing for competence, rather than 

intelegence« dokazal, da je uspešnost posameznika bolj odvisna od njegovih kompetenc in 

izkušenj in ne od njegove inteligentnosti. Zato je koncept kompetenc omejil na specifične 

sposobnosti na določenem področju, na znanje, učenje in strategije, ki jih lahko spreminjamo 

na podlagi izkušenj. 

Pojem kompetenca nam pove, kaj posameznik v teoriji obvlada in kaj je sposoben narediti v 

praksi (Razdevšek Pučko, 2004, v Devjak in Polak, 2007). Tudi Perrenoud (2002, v prav tam) 

kompetentnost pojmuje kot zmožnost uspešnega delovanja v mnogih situacijah, ki sicer temelji 

na pridobljenem znanju, a ni omejeno z njim. Zelo podobno kompetence opredeljujeta tudi D. 

S. Rychen in L. H. Salganik (2003), ki pravita, da je to sposobnost doseči kompleksne zahteve 

v določenem kontekstu s pomočjo mobilizacije tako spoznavnih kot tudi nespoznavnih vidikov 

delovanja. Medtem ko Cvetek (2005) pojem opredeli kot sposobnost opravljanja zadane naloge 

v skladu z določenimi standardi. White (1959, v Kohont, 2005) pa je pojem pojasnil kot uspešno 

interakcijo oziroma sodelovanje posameznika z okoljem in poudaril pomembnost motivacije za 

uspešno delovanje v okolju. 

Kompetence je opredelil tudi Boyatzis (1982, v prav tam), in sicer kot mešanico motivov, 

sposobnosti, samopodobe, družbenih vlog oziroma splet različnih vrst znanja, ki jih posameznik 

uporablja v določeni situaciji za učinkovito in/ali superiorno delovanje. Podobno pojem 

opredeljuje Coolahan (1996, v prav tam), ki pravi, da naj bi pojem obravnavali kot splošno 

sposobnost, ki sloni na znanju, izkušnjah, vrednotah, ki jih je posameznik razvil med aktivnim 

vključevanjem v izobraževalni proces. Kompetence so kompleksni akcijski sistem, ki je 

uporaben v različnih situacijah, lahko pa se jih tudi učimo in poučujemo (Peklaj idr., 2009). 

Romainville (1996, v Kohont, 2005) je omenjal pojem kompetentnosti zgolj v poklicnem 

izobraževanju, kasneje pa tudi v splošnem izobraževanju, kjer ga opredeljuje kot določen 

potencial za učinkovito vedenje v dani situaciji.  

Tudi A. Lucia in Lepsinger (1999, v prav tam) sta pojem kompetentnosti pojasnila kot 

prednostne značilnosti osebe, ki se kažejo v uspešnem in učinkovitem delovanju na delovnem 

mestu. Šlo naj bi za sintezo vrst znanja, sposobnosti, veščin in stališč, ki vplivajo na delo 

posameznika, ki so povezane z njegovim delovanjem v delovnem okolju in ki jih merimo glede 

na določene standarde ter jih izboljšujemo z usposabljanjem in razvojem. 

I. Spencer in Spencer (2013, v prav tam) poudarjata, da je kompetentnost odvisna od delovne 

situacije, posameznika in organizacije, saj se kompetence razvijejo z delom v določeni 

organizaciji, s prakso v njej, zato je potrebno kompetentnost ocenjevati v okviru organizacije 

oziroma delovne situacije. 

V poročilu ekspertne skupine pri Evropski komisiji (2003, v Devjak in Polak, 2007) med 

kompetence strokovnega delavca štejejo usposobljenost za nove načine dela v oddelku, 
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usposobljenost za nove naloge in delo zunaj oddelka tako v ustanovi kot s socialnimi partnerji, 

usposobljenost za razvijanje novih kompetenc in novega znanja pri učencih, razvijanje lastne 

profesionalnosti in uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije. 

P. Zgaga (2006) izpostavlja tri snope kompetenc, in sicer usposobljenost za delo z drugimi; 

usposobljenost za delo z znanjem, tehnologijami in informacijami; usposobljenost za delo z 

družbo in v družbi. 

Kompetence vzgojiteljev so v literaturi različno interpretirane in se dotikajo različnih področij 

ter zajemajo (Ivanuš Grmek, 2007): 

- spoznavno raven (sposobnost kompleksnega razmišljanja in reševanja problemov ter 

znanje na določenem področju), 

- čustveno-motivacijsko raven (stališča, vrednote, pripravljenost za aktivnost), 

- vedenjsko raven (zmožnost ustrezno aktivirati, uskladiti in uporabiti svoje potenciale v 

kompleksnih situacijah (Peklaj, 2006)). 

S. Tancig (2006) je analizirala pridobljene in zaželene kompetence študijskega programa 

specialne in rehabilitacijske pedagogike. Študijski program bodoče strokovne delavce najbolj 

opremi s kompetenco poznavanja vsebin in metodike poučevanja. Ostale kompetence, ki so bile 

v analizi ocenjene kot visoko zaželene in visoko dosežene v času izobraževanja na tem 

študijskem programu, so še: poznavanje teoretičnih osnov področja OPP in njihova praktična 

uporaba, razumevanje in uporaba kurikularnih teorij ter splošnega in didaktičnega znanja na 

predmetnem področju, uporaba specialno pedagoških znanj za delo z OPP, interdisciplinarno 

povezovanje vsebin in pedagoško vodenje razreda ali skupine. 

Kompetence so močno povezane tudi z vzgojiteljevimi stališči (Savolainen, Engelbrecht, Nel 

in Malinen, 2012), vrednotami, pričakovanji in samopodobo. Če ima vzgojitelj negativno 

samopodobo, toga stališča in nerealno postavljene cilje, je velika verjetnost, da to ovira njegovo 

doživljanje uspešnosti (Lepičnik Vodopivec, 2005). 

C. Peklaj in drugi (2009) poudarjajo kompetence kot kompleksen akcijski sistem, ki vključuje 

tudi čustveno in motivacijsko področje. Pripravljenost za delovanje, ocenjevanje situacije in 

izzivov, stališča, odnos do neke aktivnosti, v najširšem smislu tudi vrednote določajo, kako se 

bodo strokovni delavci spopadli z določenimi aktivnostmi in kako bodo pri tem uspešni. 

Posameznik potrebuje motivacijo, da lahko ustrezne potenciale, znanje, strategije za uspešno 

reševanje problemov, ki jih ima, tudi uresniči. Zgolj kopičenje informacij in večja količina 

izobraževanja še ne pomenita boljšega znanja in delovanja na posameznem področju.  

Medveš (2004, v Ivanuš Grmek, 2007) meni, da so kompetence globalni cilj izobraževanja in 

pomenijo združitev: 

- znanja, ki pomeni obvladovanje teh procesov in vsebin, spoznanj in informacij ob 

uporabi višjih kognitivnih procesov (vsebinsko znanje), 

- veščin ali spretnosti, obvladovanja postopkov in metod posamezne stroke ali 

strokovnega področja (proceduralno znanje), 

- razvoja interesa, motivacije, osebnega odziva človeka, njegove osebne integritete in 

socialne vključenosti. 

Podobne navaja tudi služba Eurydice (2003, v Razdevšek Pučko, 2004), ki poleg klasičnih 

zahtev za učitelje navaja tudi pet področij, ki se jih ocenjuje kot nova (»new competences now 

expected of teachers«), in sicer: poučevanje z uporabo sodobne informacijsko komunikacijske 
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tehnologije, integracija OPP, delo s skupinami različnih otrok, tudi multikulturno mešanih 

skupin, menedžment šole in različna administrativna opravila in konfliktni menedžment. 

Komisija Evropske skupnosti (2007) je mnenja, da mora imeti strokovni delavec znanja, ki 

otrokom pomagajo uresničiti njihove potenciale. V tem je zajeto, da zna strokovni delavec 

opredeliti potrebe vsakega otroka in se zna nanje odzvati z ustrezno strategijo, da podpre razvoj 

mladih v čim bolj samostojne posameznike, da jim pomaga pri pridobivanju novih kompetenc, 

da zna delati v večkulturnem okolju in da razume pomembnost različnosti in te razlike tudi 

spoštuje ter da tesno sodeluje s kolegi, starši, strokovnjaki in širšo skupnostjo. V raziskavi C. 

Peklaj in M. Puklek Lepušček (2006), narejeni na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani pa 

so ugotovili, da učitelji in študenti najbolj pogrešajo dodatna znanja o strategijah soočanja in 

ravnanja z agresivnim in neustreznim vedenjem v razredu, identificiranjem in ravnanjem z OPP 

ter na področju poučevanja in učenja učnih strategij. 

Jarvis (1983, v Cvetek, 2005) meni, da od nekoga, ki šele vstopa v poklic, ni primerno 

pričakovati kompetentnega delovanja na vseh ravneh, ki jih poklic zahteva, vendar je prepričan, 

da mora imeti osnove, na katerih bo lahko v prihodnje gradil svojo kompetentno prakso. Po 

mnenju C. Razdevšek Pučkove in Ruglja (2006) morajo biti učitelji odprti za spremembe in 

motivirani za vseživljenjsko učenje ter stalen profesionalen razvoj. Tudi C. Peklaj s sodelavci 

(2009) meni, da je pridobivanje novega znanja učiteljeva vseživljenjska naloga. 

3.2 Kompetence strokovnih delavcev za delo z otroki s posebnimi potrebami 

V večinskih VI ustanovah je čedalje bolj raznolika populacija otrok. Zaradi tega so potrebne 

spremembe v poučevanju, ki niso odvisne le od zakonov in predpisov ali ustrezne organizacije 

dela, ampak tudi od različnih virov (strokovnih, materialnih), ki jih imajo strokovni delavci na 

voljo, od podpore, ki jim je nudena, njihovega časa in timskega dela (Kavkler, Pulec Lah in 

Košak Babuder, 2011). Tako Konvencija o pravicah invalidov (2008) kot tudi Konferenca 

ministrov za izobraževanje Sveta Evrope (Žolnir, 2010, v Destovnik in Tasič, 2011) poudarjata 

nujnost usposabljanja strokovnih delavcev, saj potrebujejo vsestranske kompetence, če želijo 

kakovostno prenašati znanje na otroke. 

S. Tancig (2006) je v svoji analizi študijskega programa specialne in rehabilitacijske 

pedagogike ugotovila, da imajo (bodoči) strokovni delavci nizko dosežene, a visoko zaželene 

naslednje kompetence s področja OPP: zmožnost identifikacije posebnih potreb otroka z 

uporabo diagnostičnih postopkov, metod in tehnik ter načrtovanje IP; zmožnost razvijati 

inkluzivno kulturo, politiko in prakso; uporaba specialno-pedagoških znanj za delo z OPP; delo 

s starši – podajanje informacij, nasvetov in nudenje čustvene opore.  

Vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja imajo v svojem večinskem oddelku pogosto vključenega 

vsaj enega OPP. Za uspešno delo z njim je zato potrebno imeti dodatna znanja, ki zajemajo 

značilnosti posamezne skupine OPP, značilnosti družin z OPP, metode dela, značilnih za 

posamezno skupino predšolskih OPP, timsko delo, opazovanje otroka in spremljanje 

otrokovega napredka, načrtovanja ciljev, novih teoretičnih ugotovitev in praktičnih dosežkov, 

prilagajanja didaktičnih sredstev in ustrezne uporabe tehničnih, ortopedskih in ortotičnih 

pripomočkov. Zelo priporočljiva pa je tudi izmenjava izkušenj med vzgojitelji in pomočniki 

vzgojitelja, ki imajo izkušnje z delom z OPP v svojem oddelku. Dodatna znanja pa lahko 

pridobijo na seminarjih, ki so razpisani v katalogu stalnega strokovnega izpopolnjevanja, na 

drugih seminarjih in predavanjih ter preko slovenske in tuje strokovne literature (Čas idr., 

2003). 
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V diplomskem delu (Skudnik, 2012) je bila analizirana razvitost kompetenc vzgojiteljev glede 

na delovno dobo. Ugotovljeno je bilo, da je povprečna ocena vseh področij kompetenc višja pri 

vzgojiteljih z delovno dobo več kot 10 let, kot pa pri tistih, ki delajo manj kot 10 let. M. Schmidt 

in K. Vrhovnik (2017) poudarjata, da je potrebno poskrbeti za strokovno opremljenost vseh 

strokovnih delavcev, tako mlajših kot starejših, da svoje trenutno znanje nadgradijo z novim in 

se tako bolje opremijo za poučevanje v inkluzivnem okolju. Pravita tudi, da bi se delavci tako 

počutili bolj kompetentno in učinkoviteje, ko bi se srečali z raznolikimi OPP. Tudi Forlin (2010) 

izpostavlja, da je potrebno za delo z OPP usposobiti vse strokovne delavce, ne le nekatere. 

Kombinacija timskega ustvarjanja, materialna in strokovna podpora ter izobraževanje dajejo 

učitelju samozavest, da sprejme OPP in mu omogoči optimalen razvoj potencialov (Pijl in 

Meijer, 2007). 

Učitelji ne nasprotujejo integraciji, a se pogosto počutijo premalo kompetentni za delo s temi 

otroki (Milivojević Krajnčič, 2004). Strokovnim delavcem večji obseg dodatnih informacij in 

izkušenj z OPP pomaga pri boljšem razumevanju otrok, načrtovanju in izvedbi dela ter mu daje 

občutek kompetentnosti (Mitić Petek, 2004).  

Rezultati raziskave T. Devjak in A. Polak (2007) kažejo, da imajo strokovni delavci, ne glede 

na delovno dobo, željo po dodatnem izobraževanju in usposabljanju za delo z OPP. Delavci se 

namreč ne počutijo dovolj kompetentni za delo z njimi. Enaka potreba se je že pred tem kazala 

tudi v drugih evropskih državah (Plevnik, 2005). Tudi U. Poljanšek (2007) izpostavlja, da 

strokovni delavci sami opozarjajo, da imajo premalo znanj in spretnosti za delo z OPP. P. De 

Paulis Debevec (2007) je v svojem prispevku prav tako izpostavila usposobljenost strokovnih 

delavcev za delo z OPP kot velik problem, saj kljub ogromnemu trudu ne zmorejo doseči ciljev, 

ki so si jih zadali pri določenem otroku. Institucija naj bi jim omogočila izobraževanje, a je le-

to zelo dolgotrajno (235 ur) in zahteva veliko finančnih sredstev. To težavo se lahko omili s 

tem, da strokovnjaki, kot so specialni pedagogi in drugi, posredujejo svoja znanja 

vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljice. 

Otroci z motečimi oblikami vedenja pogosto motijo VI proces in strokovnim delavcem v vrtcu 

in šoli predstavljajo prav poseben izziv. Ti so namreč premalo usposobljeni za odzivanje na 

moteče vedenje in načrtovanje pomoči otrokom s težavami v socialni integraciji ter čustveni 

ekspresiji, zato jim to predstavlja največjo težavo, ki jim vzame ogromno časa (Fox idr., 2003; 

Cooper idr., 1999; Kobolt, 2010). Kot je pokazala raziskava, vzgojitelji niso dovolj 

kompetentni, da bi prepoznali čustvene težave otrok, ki so internalizirane (Kobolt, 2010). 

Nekatera neustrezna vedenja so razvojno pogojena in bodo ob ustreznem ukrepanju vzgojitelja 

in staršev sčasoma izzvenela, medtem ko nekatera ne bodo oziroma se bodo še dodatno 

okrepila, če se bo socialno okolje neustrezno odzvalo (Bečaj, 2003). 

Strokovni delavci morajo biti dobro strokovno usposobljeni, da lahko v inkluzivnem okolju 

prepoznajo in ocenijo otrokove posebne potrebe, da lahko načrtujejo in uporabljajo učinkovite 

strategije pri delu z OPP, da sodelujejo s sodelavci, da timsko delajo z zunanjimi strokovnjaki 

in s starši OPP ter za izdelavo IP (Avramidis in Norwich, 2002; Schmidt in Čagran, 2011; Rose, 

Kaikkonen in Koiv, 2007). M. Schmidt in K. Vrhovnik (2017) predlagata, da bi morali imeti 

strokovni delavci več priložnosti za stalno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, kot so 

specialni in inkluzivni pedagogi, saj je OPP vse več. S tem bi se težave, ki se pojavijo, reševale 

sproti, lažje in učinkovitejše. 
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3.2.1 Izobraževanje strokovnih delavcev v vrtcu o otrocih s posebnimi 

potrebami 

 

Bodoči strokovni delavci, ki se izobražujejo na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, v 

programu Predšolska vzgoja, imajo v okviru dodiplomskega in podiplomskega študija nekaj 

predmetov, pri katerih se srečajo z vsebinami OPP. V predstavitvenem zborniku visokošolskega 

strokovnega študijskega programa prve stopnje predšolske vzgoje (2017) in v Predstavitvenem 

zborniku magistrskega študijskega programa druge stopnje predšolske vzgoje (2017) so opisi 

posameznih predmetov, do natančnejšega učnega načrta pa ni dostopa. Na fakulteti se na 

področje dela z OPP umerjajo naslednji predmeti: 

- Pedagoška psihologija (spoznajo osnovne pojme pedagoške psihologije, značilnosti 

učenja in poučevanja v zgodnjem otroštvu ter dejavnike učenja…), 

- Predšolska pedagogika (spoznajo koncepte otroštva in vzgoje predšolskih otrok v 

povezavi z družbenim kontekstom…), 

- Inkluzivna vzgoja in izobraževanje (spoznajo sistem družbene skrbi za OPP, seznanijo 

se s posebnostmi vsake skupine OPP, potrebnimi prilagoditvami za otroka in 

družino…), 

- Specialna pedagogika (seznanijo se z instrumentom za ocenjevanje v kurikulu 

pričakovanih spretnosti, pridobijo znanja za individualno načrtovanje dela z OPP…), 

- Razvoj, učenje in poučevanje v zgodnjem otroštvu (spoznajo povezanost med 

različnimi razvojno-psihološkimi teorijami in pedagoškimi koncepti, obravnavajo 

razvoj mišljenja, učenja in poučevanja v zgodnjem otroštvu, predpogoje učinkovitega 

učenja…), 

- Odziv na drugačnost in oblikovanje identitet (srečajo se z razrednimi, rasnimi, 

etničnimi in spolnimi razlikami, znanja uporabijo pri prepoznavanju, preventivi in pri 

boju proti različnim praksam rasnega razlikovanja, marginalizacije in diskriminacije 

ter razumevanje svojih nalog pri delu z njimi…), 

- Nediskriminatorno delovanje (srečajo se z osebnimi stališči do marginaliziranih 

skupin, preko razumevanja predsodkov in stereotipov kot ovir pa lahko reflektirajo 

svojo prakso z vidika doseganja inkluzivnosti in nediskriminatornosti…). 

 

Tovrstni predmeti bodočim strokovnim delavcem ponudijo določene vsebine s področja OPP, 

a s tem pridobijo premalo znanj, da bi lahko rekli, da so študenti opremljeni z vsemi potrebnimi 

kompetencami za delo z OPP. Da se bodo počutili bolj kompetentne, je nujno, da se 

samoiniciativno izobražujejo s pomočjo strokovne literature ali pa se udeležijo različnih 

seminarjev in izobraževanj s področja OPP.  

 

Študijske programe izvajajo in ponujajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo, Državni izpitni center, Center Republike Slovenije za poklicno 

izobraževanje in Andragoški center Slovenije. 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vsako šolsko leto izda Katalog programov 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 

(2016). V katalogu je razpisanih veliko različnih programov s področja VI otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami: 

- Izvajanje specialno-pedagoške in socialno-pedagoške pomoči otrokom in 

mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami; 

- Specialno-pedagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano skupino otrok s posebnimi 

potrebami; 
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- Nove oblike sodelovanje namenjene krepitvi odnosa med strokovnimi delavci in starši 

(otrok s posebnimi potrebami); 

- Predšolski otrok s posebnimi potrebami v vrtcu; 

- Delo z gluhim, naglušnim in otrokom s polžkovim vsadkom v vrtcu; 

- Kako pomagati otroku z disleksijo?; 

- Pomoč otrokom z motnjo branja in pisanja; 

- Disleksija 1 – problem in rešitve v razredu; 

- Disleksija 2 – disgrafija in dispraksija: 

- Posebnosti pri vzgojnem in izobraževalnem delu z otroki in mladostniki s posebnimi 

potrebami; 

- Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov z avtističnimi motnjami; 

- Drugačen. Si za?; 

- Delo s slepimi in slabovidnimi otroki v predšolskem obdobju; 

- itd. 

 

Strokovni delavci imajo torej veliko možnosti za dodatno strokovno izobraževanje s področja 

OPP, če menijo, da niso dovolj kompetentni za tovrstno delo. Potreben je le njihov interes, pa 

seveda tudi organizacijska in finančna podpora vodstva, ki daje možnosti, soglasje in sredstva 

za udeležbo na tovrstnih seminarjih. 

3.3 Kompetence timskega dela 

Pri timskem delu razvijamo določene spretnosti, ki pomembno vplivajo na uspešnost in 

učinkovitost timskega dela, to pa prispeva k sodelovalni naravnanosti in sodelovalni kulturi 

delovnega okolja (Polak, 2012a). Negotovost posameznika glede lastnih kompetenc z 

določenih pedagoških področij, vpliva na njihovo nezaupanje vase (Devjak in Polak, 2007).  

Za delo z OPP morajo imeti tako notranji kot zunanji člani tima sposobnost navezovanja stikov, 

ohranjanja le-teh z otroki, sposobnost udejanjanja timskega dela, aktivnega poslušanja, odlične 

govorne spretnosti, pozitivno naravnanost, spodbujanje in motiviranje otrok, identificiranje 

potreb otroka in sposobnost pojasnjevanja (Polak, 2009). 

Spretnosti timskega dela so interpersonalne spretnosti, spretnosti v zvezi z nalogami, spretnosti 

vezane na strokovno kompetentnost in vrsto izobrazbe, spretnosti reševanja problemov (Polak, 

2012a), spretnosti s področja konstruktivne kritičnosti, komunikacijske spretnosti, spretnosti 

sklepanja kompromisov, spretnosti sprejemanja in nudenja podpore (Krueger, 1990, v Polak, 

2012a). E. Aranda, Aranda in K. Conlon (1998) pa spretnosti povezujejo tudi z vlogami, ki jih 

imajo člani tima. Pomembne so zlasti spretnosti sporazumevanja, aktivnega sodelovanja, 

timskega dela, povezane z dogajanjem v timu in z raznolikostjo članov tima. 

Ena od kompetenc, ki je tudi pomembna za dobro timsko delo, je reflektiranje lastnega 

pedagoškega dela. Brez tega se strokovni delavci ne morejo profesionalno razvijati. S pomočjo 

pisnih refleksij se lažje pogovarjajo s starši, timsko evalvirajo in načrtujejo nove aktivnosti z 

otroki (Polak, 2012a).  

3.3.1 Izobraževanje predšolskih strokovnih delavcev o timskem delu 

Bodoči strokovni delavci, ki se izobražujejo na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, v 

programu Predšolska vzgoja, imajo v okviru dodiplomskega in podiplomskega študija kar nekaj 

predmetov, kjer pridobijo določene kompetence za timsko delo. V Predstavitvenem zborniku 

visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje predšolske vzgoje (2017) in v 
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Predstavitvenem zborniku magistrskega študijskega programa druge stopnje predšolske vzgoje 

(2017) so opisi posameznih predmetov, ki so v času študija na razpolago študentom predšolske 

vzgoje. Nekateri od navedenih predmetov so obvezni, medtem ko so nekateri od njih izbirni: 

- Pedagoška psihologija (spoznajo določene pojme pedagoške psihologije, kot je npr. 

motivacija, ki je pomembna na učinkovito timsko delo, s pomočjo izkustvenega učenja 

se študenti usposobijo za medosebno komunikacijo… v okviru predmeta izvedejo tudi 

samostojno vajo timskega dela z zunanjim strokovnjakom), 

- Predšolska pedagogika (spoznajo način sodelovanja vzgojitelja z različnimi socialnimi 

partnerji…), 

- Medosebna komunikacija (spoznajo temelje učinkovite medosebne komunikacije, kot 

so osnove komunikacijsih ovir, aktivnega poslušanja, jaz-sporočila, zakonov ter potreb 

in transakcij v komunikaciji…), 

- Inkluzivna vzgoja in izobraževanje (spoznajo, kako sodelovati z družino OPP, 

usposabljajo se za sodelovanje z ostalimi strokovnjaki, ki skrbijo za OPP…), 

- Razvoj, učenje in poučevanje v zgodnjem otroštvu (spoznajo pristop Reggio Emilia, ki 

temelji na timskem delu, v diskusijah analizirajo prakse vrtcev in šol glede na svoje 

izkušnje in vedenja…), 

- Razvoj in kakovost vrtcev (seznanijo se s sodelovalno kulturo vrtca ter z različnimi slogi 

vodenja, ki temeljijo na načelih timskega dela ter na konstruktivni komunikaciji…), 

- Institucionalni vidiki drugačnosti (kritično analizirajo delovanje ustanov, z vidika 

inklizivnosti in diskriminacije, opremijo jih s sposobnostmi sodelovanja med različnimi 

strokovnjaki oziroma ustanovami...); 

- Vodenje skupin in skupinska dinamika (spoznajo strukturne in dinamične vidike skupin 

in timov, vodenja le-teh ter lastne vloge v teh dejavnikih… znanja pridobijo s pomočjo 

teorije in preko lastnih izkušenj samostojnega dela). 

 

V nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev mora biti poudarek na 

konkretnih strategijah in metodah dela kako poučevati OPP in pri tem je timsko delo ključ do 

uspeha, saj omogoča izmenjavo znanj, izkušenj iz raznovrstnih področij, kar vodi do učinkovite 

poučevalne prakse in enakih možnosti za vse (Žolgar Jerković, Češarek, Lakota in Škrlec, 

2014). 

Študenti oziroma bodoči strokovni delavci v vrtcu v času študija pridobijo kar nekaj teoretičnih 

vsebin s področja timskega dela. Določeni predmeti so osredotočeni na samostojno delo 

študentov, kjer naj bi pridobili lastne izkušnje s timskim delom in le-tega kasneje tudi refletirali. 

Vse to pozitivno vpliva na njihova stališča do timskega dela. 
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4 STROKOVNI DELAVCI V VRTCU IN OTROCI S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

4.1 Vloga strokovnih delavcev za timsko delo z otroki s posebnimi potrebami v vrtcu 

Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice sta v vrtcu najpomembnejši osebi za otroka, saj z njim 

preživita največ časa. V tej interakciji z otrokom sta obe usmerjevalki in zgled primerne in 

profesionalne komunikacije (Bahovec idr., 1999). Njuna stališča, pogledi in dejanja se zrcalijo 

v vedenju vseh otrok (Blaznik Cvetko, 2006). Odgovarjati morata na otrokova vprašanja in 

prošnje, spodbujati otroke k zastavljanju vprašanj, razgovoru, udeleženosti pri različnih 

aktivnostih, k delitvi izkušenj, občutij in idej z drugimi. Uporabljati morata jasna in pozitivna 

navodila in usmeritve za zaželeno vedenje. Otroke morata preusmerjati na bolj sprejemljive 

dejavnosti in vedenje ter reševanje konfliktov na socialno primeren način. Postavljali naj bi 

konsistentna pravila ter spodbujali otrokovo samostojnost (Bahovec idr., 1999). Howes in 

Hamilton (1992, v Cugmas, 2009) poudarjata, da ima vzgojitelj večdimenzionalen odnos z 

otrokom, saj je njegov partner pri igri, ga poučuje, vodi njegove dejavnosti in skrbi za 

zadovoljitev njegovih potreb. Odgovoren je tudi za otrokovo prehranjevanje, poskrbeti mora, 

da mu je toplo in da ni premočen, odgovoren je za toaletni trening otroka in za dnevni počitek 

ter spanje. Skratka, ko otrok ni s starši, je vzgojitelj tisti, ki otroku nudi telesno in čustveno 

varnost. 

Tudi M. Batistič Zorec (1990) poudarja, da je potrebno vlogo vzgojitelja v oddelku vrtca gledati 

v širšem kontekstu. Po njenem mnenju obstaja kar šest različnih vlog, ki jih ima vzgojitelj v 

odnosu do otrok: vlogo varuha, modela, učitelja in tutorja, partnerja v igri, opazovalca in 

diagnostika ter terapevta. 

Vzgojitelji naj bi imeli po mnenju Howesa in Smitha (1992, v Cugmas, 2009) določene osebne 

karakteristike: empatičnost, prilagodljivost, toplino, odzivnost in občutljivost. M. Plestenjak 

(1990, str. 27) dodaja še druge pomembne lastnosti, kot so dobra splošna in strokovna 

izobrazba, ljubezen do otrok in poklica, osebnostne lastnosti (humanost, samostojnost, 

sproščenost, optimizem, ustvarjalnost, objektivnost, pozornost, živahnost, tolerantnost, 

razumevanje, samokritičnost, čustvena stabilnost, sposobnost opazovanja, inteligentnost, 

vztrajnost, duševno zdravje, prijaznost, smisel za humor, odgovornost itd.).  

Zakon o vrtcu (2005) predpisuje, da je obveznost vzgojitelja v vrtcu, da napiše pripravo za 

vzgojno delo, izvaja vzgojno delo, da dela s starši ter sodeluje pri organizaciji življenja in dela 

v vrtcu. Delovna obveznost pomočnika vzgojitelja pa vključuje sodelovanje z vzgojiteljem pri 

načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela v oddelku ter opravljanje drugih nalog, 

povezanih z dejavnostjo vrtca. 

B. Lowenthal (1998) je bila že pred mnogimi leti mnenja, da morajo zgodnjo oceno 

funkcioniranja otroka narediti vzgojitelji ali pa starši otroka, saj z njim preživijo največ časa in 

ga najbolje poznajo v različnih okoljih. 

Vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja v sodelovanju s specialnim pedagogom in/ali drugimi 

strokovnimi delavci prilagajajo program dela specifičnim potrebam otroka, realizirajo del 

individualiziranega programa in kontinuirano spremljajo otrokov napredek glede na raven 

dosežkov in stopnjo socializacije v oddelku. Njihova naloga je, da s svojim odzivanjem na 

posameznega otroka in situacije ustvarjajo emocionalno in socialno varno klimo v oddelku, v 

katerem lahko vsi otroci izrazijo sebe, svoje sposobnosti, zmožnosti in posebnosti na njim lasten 
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način. S tem, da poznajo značilnosti OPP in njegove sposobnosti, lahko močno pripomorejo k 

otrokovi aktivnosti in razvoju njihovih interesov za raziskovanje novega. Vzgajati ga morajo 

tako, da bo znal samostojno poiskati in uporabljati naučena znanja, spretnosti in sposobnosti. 

Strokovni delavci morajo zaupati otroku, v njegov razvoj in sposobnosti ter ga stalno spodbujati 

in se vanj vživljati. Z refleksijo lastnega dela pripomorejo tudi k otrokovemu razvoju (Čas, 

Kastelic in Šter, 2003). 

Vloga strokovnih delavcev pa ni le delo z OPP, ampak tudi delo z vrstniki in starši otrok brez 

posebnih potreb. Z lastnim zgledom skrbijo za to, da bo OPP sprejet v oddelek, v katerega je 

vključen (prav tam). Najprej mora strokovni delavec sprejeti OPP, šele nato ga bodo tudi 

njegovi vrstniki in njihovi starši (Blaznik Cvetko, 2006). 

Strokovni delavci so vključeni tudi v strokovni tim, v katerem z drugimi strokovnjaki delijo 

informacije o otrokovih dosežkih v oddelku in doseženi stopnji vključitve v okviru IP OPP. 

Vloga vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice je, da opozarjata na težave, če se pojavljajo, in 

predlagata možne rešitve (Čas idr., 2003). 

4.2 Vloga vodstva za delo z otroki s posebnimi potrebami v vrtcu 

Vodstveni delavci in ravnatelji vrtca so v procesu prilagojenega izvajanja kurikula OPP zelo 

pomembni. Z razumevanjem in pozitivno naravnanostjo morajo pomagati pri iskanju možnosti 

in poti za čim bolj kakovostno vzgojo OPP (Čas idr., 2003). Ravnateljeva vloga pa je tudi ta, 

da svoje strokovne delavce spodbuja in jim omogoči dodatno strokovno izpopolnjevanje, saj 

imajo večinoma premalo znanj, potrebnih za delo z OPP (Poljanšek, 2007). 

Ravnatelj ima pomembno vlogo tudi pri ustvarjanju spodbudne klime, v empatiji do različnih 

problemov in težav, ki se pri vsakdanjem delu pojavljajo, pri spodbujanju k medsebojni pomoči 

strokovnih delavcev in pri izmenjevanju dobre prakse. Vodstvo ima velik vpliv na motivacijo 

strokovnih delavcev za delo z OPP. Na le-to vpliva dobra organizacija, možnost dodatnega 

izobraževanja in denarno plačilo v obliki delovne uspešnosti. Ravnatelj je odgovoren tudi za 

zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje ur DSP in njeno strokovno izvajanje (De Paulis 

Debevec, 2007). 

Izvedena je bila raziskava pričakovanj učiteljev do vodstva šole glede vrste podpore timskemu 

delu. Največ od njih jih je pričakovalo osebno podporo, tretjina materialno podporo z vidika 

ustreznih delovnih pogojev za timsko delo in le nekaj finančno podporo. Nekateri učitelji 

pričakujejo tudi to, da bo vodstvo ravno tako poznalo bistvo timskega dela in da bo ostalim 

priskočilo na pomoč, če bo to potrebno (Polak, 2011). 

4.3 Vloga predšolske svetovalne službe pri delu z otroki s posebnimi potrebami v vrtcu  

Sodelovanje med vzgojitelji in svetovalnimi delavci je marsikje že postalo redni del prakse. Za 

dobro medsebojno sodelovanje in za skrb OPP je pomembno določeno vedenje in prilagajanje. 

Različni ljudje, ki skrbijo za OPP so specializirani za določena področja dela (Lipec Stopar, 

1999). 

Svetovalni delavci usklajujejo dejavnosti pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju predšolskih 

programov za OPP (Čas idr., 2003). Vloga svetovalne službe je organizacija dela med člani 

strokovnega tima (načrtovanje, priprava IP, svetovanje glede oblik in metod dela, prilagajanje 

pouka in pripomočkov glede na OPP, evalvacija in časovna porazdelitev izvajanja pomoči). V 
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skladu s strokovno usposobljenostjo otroku nudijo tudi neposredno pomoč. Svetovalni delavci 

imajo pomembno vlogo tudi pri stiku z družino; pomagajo ji pri premagovanju težav in stisk, s 

katerimi se srečajo starši ob spoznanju, da je njihov otrok drugačen od vrstnikov (Poljanšek, 

2007). Svetujejo jim in jih vodijo pri iskanju potrebne pomoči pri različnih strokovnjakih in v 

drugih ustanovah (Čas idr., 2003; Poljanšek, 2007). Pomembno je, da so strokovni delavci 

empatični do OPP in njihovih staršev, da jim stojijo ob strani, ne glede na težave, ki jih srečamo 

na skupni poti skozi proces izobraževanja (Poljanšek, 2007). 

Svetovalna delavka lahko izvaja tudi DSP, če je tako zapisano v odločbi otroka oziroma po 

dodelitvi strokovne pomoči in sistematizacije vodstva šole (prav tam). DSP lahko izvaja tudi 

defektolog oziroma specialni in rehabilitacijski pedagog. Izraz defektolog se v današnjem času 

ne uporablja več, saj ga je nadomestil primernejši izraz, specialni in rehabilitacijski pedagog. 

Defektologa so D. Jelenc, L. Kastelic in Opara (2003) opredelili kot strokovnjaka, ki poskuša 

omiliti ali odpraviti težave, primanjkljaje in ovire, ki jih ima otrok. Z OPP sodeluje v vseh 

življenjskih obdobjih. Je tudi učitelji/vzgojitelj, ki OPP uči, vzgaja in izobražuje. V Etičnem 

kodeksu specialnih in rehabilitacijskih pedagogov je zapisano, da je to strokovnjak, ki proučuje, 

razvija in izvaja edukacijo ter reedukacijo, kompenzacijsko in rehabilitacijsko delo z OPP ter 

odraščajočimi in odraslimi s primanjkljaji v vseh življenjskih obdobjih (Kastelic, 2009). 

Defektolog ustrezne smeri/specialni in rehabilitacijski pedagog ali/in drug strokovnjak je 

zadolžen za neposredno pomoč otroku, pomoč in svetovanje vzgojiteljem in pomočnikom 

vzgojitelja ter staršem. Z otrokom dela neposredno v oddelku ali/in individualno, kar je odvisno 

od otrokovih potreb, težav in motenj (Čas idr., 2003). D. Kobal Grum in B. Kobal (2007) 

poudarjata, da specialni in rehabilitacijski pedagogi niso več edini, ki bi imeli specialna znanja, 

ampak ga morajo v sodelovalnih in neformalnih oblikah deliti z drugimi strokovnimi delavci. 

Defektolog/specialni pedagog je tako kot vzgojitelj član strokovnega tima, kjer je hkrati tudi 

povezovalec med posameznimi vključenimi strokovnjaki, vodstvom vrtca, starši in otrokom. 

Njegova naloga je, da koordinira sodelovanje med vrtcem, izobraževalnimi in zdravstvenimi 

zavodi, invalidskimi združenji, društvi in drugimi, ki ponujajo ustrezno pomoč pri izboljšanju 

funkcioniranja OPP. Defektolog/specialni pedagog je zadolžen za izdelavo diagnostike in 

sodeluje pri pripravi IP za OPP (Čas idr., 2003).  

M. Lipec Stopar (1999) poudarja, da morajo biti svetovalni delavci dobri poslušalci, znati 

morajo poiskati informacije, ki jim pomagajo pri boljšem razumevanju problema, zavedati se 

morajo nujnosti sodelovanja z vzgojiteljem, zadolženi so za usmerjanje pogovora h 

kratkoročnim in realno dosegljivim ciljem, opazovati morajo otroka v različnih situacijah in z 

njim preživeti nekaj časa, vzgojitelju morajo biti pripravljeni pokazati svoj individualen način 

dela z otrokom in mu pokazati ter ponuditi ustrezne učne pripomočke. Obvezno je, da 

sodelujejo z ostalimi strokovnjaki v ustanovi in predlagajo ponovno ocenjevanje otrokovih 

dosežkov, če so mnenja, da otroku dosedanja pomoč ne ustreza oz. zanj ni najbolj primerna. 

Defektolog/specialni pedagog sodeluje neposredno tudi z vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja z 

medsebojnim informiranjem, sodelovanjem pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji programa 

za otroka in za otrokovo družino ter pri informiranju staršev otrok brez posebnih potreb. 

Omenjenim nudi strokovno pomoč in svetovanje. Vloga defektologa/specialnega pedagoga je 

tudi ta, da organizira in izvaja usposabljanja staršev in drugih družinskih članov. Starši morajo 

biti aktivno vključeni v oblikovanje IP in k spremljanju otrokovega napredka. 

Defektolog/specialni pedagog staršem svetuje postopke oziroma strategije dela z otrokom 
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doma. Vsi skupaj pa odkrivajo otrokova močna področja, kjer je otrok uspešen, in ovire otroka, 

kar vpliva na oblikovanje realnih pričakovanj staršev do otrok in strokovnih delavcev vrtca (Čas 

idr., 2003).  

Le 12,3% svetovalnih delavk sodeluje pri pomoči OPP. Svetovalne delavke pri delu z OPP 

47,4% časa sodelujejo z mobilnim specialnim pedagogom, medtem ko z logopedom 24,6% časa 

(Samec, 2010). 
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5 TIMSKO DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI 

Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo pomoč strokovnjakov z različnih področij in prav 

zaradi interdisciplinarnosti se v vrtcu na tem področju priporoča timsko delo različnih 

strokovnjakov. Avtorji kot so Fullan in Hargreaves (2000), Mayer (2001) in A. Polak (2005) 

ugotavljajo, da je timsko delo nujno potrebno tudi zaradi stalnih in hitrih sprememb sodobnega 

časa ter zaradi heterogenosti interesov različnih udeležencev VI procesa. 

5.1 Opredelitev timskega dela v vrtcu 

Različni avtorji timsko delo različno definirajo. Pedagoška enciklopedija (1989) opredeljuje 

timsko delo v VI kot obliko dejavnosti, ki jo izvajata dva ali več pedagoških strokovnjakov na 

podlagi neposrednega in enakovrednega sodelovanja in katere namen je realizirati skupne cilje. 

Tudi Rozman (1993) definira timsko delo kot skupino, ki je usmerjena na določen cilj, člani 

skupine pa sodelujejo z namenom doseganja tega cilja. Namen timskega dela je delitev dela, 

obveznosti, odgovornosti in nalog, pri tem pa ne gre za poenotenje mnenj, temveč za pogled z 

različnih vidikov na problemsko situacijo. B. Nojič (2006) omenja timsko delo takrat, ko je 

med člani vzpostavljena komunikacija in medsebojno sodelovanje, stremijo k istemu oziroma 

skupnemu cilju, si medsebojno zaupajo in sodelujejo pri odločanju. Tim niso le posamezniki, 

ki delujejo skupaj, ampak so skupina, ki deluje enotno in celostno (Polak, 2012a). A. Polak 

(2012a) opredeljuje timsko delo v vrtcu kot dogajanje v skupini otrok, kjer se dva ali več 

strokovnih delavcev načrtno usmerja(ta) na iste otroke v okviru posameznega oddelka vrtca, 

pedagoške dejavnosti znotraj ali zunaj igralnice. Timsko delo v vrtcu po navadi poteka v treh 

etapah, in sicer kot timsko načrtovanje, timsko izvajanje in timska evalvacija. Pfeiffer (1980, v 

Skudnik, 2012) opredeljuje tim kot organizirano skupino strokovnjakov različnih disciplin, ki 

imajo določena znanja, veščine in katerih skupni cilj je kooperativno reševanje problemov. 

Pedagoški tim po navadi sestavljajo učitelji, vzgojitelji, specialni pedagogi in drugi 

strokovnjaki ter otroku nudijo veliko več kot le en strokovnjak (Polak, 1999b). Kot omenja J. 

Lepičnik Vodopivec (2006), je tim relativno trajen, vsaj za eno ali več šolskih let, v njej pa ima 

vsak svojo vlogo in nanjo vezano vedenje. K oblikovanju timov vzgojiteljev v vrtcu je prispeval 

Zakon o vrtcih, ki je timsko delo v predšolski vzgoji sistematiziral (Polak, 1999b). V vrtcu 

timsko delujeta vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, ki skupno koordinirata delo, da bi 

dosegli zastavljene cilje. Ta vrsta tima je pogosto poimenovan kar tandem oziroma dvojica. 

Včasih pa so v tim vključeni tudi drugi strokovnjaki, kot so psiholog, pedagog, specialni 

pedagog, logoped, socialni delavec itd. (Polak, 2012a).  

J. Lepičnik Vodopivec (2006) ugotavlja, da je timsko delo v vrtcu vedno bolj pomembno na 

ravni izvedbenega kurikula oziroma na procesni ravni kakovosti. Le-to strokovnim delavkam 

predstavlja nov izziv, ki pa ga velikokrat spremljajo dileme in bojazni, ki preprečujejo 

podajanje v nove izkušnje. 

Timsko delo učiteljev temelji na sodelovalnem učenju, ki vključuje medsebojno spoštovanje 

različne strokovnosti, stilov poučevanja in osebnostnih značilnosti, ki jih imajo posamezniki v 

timu. Pri tej vrsti dela imajo številne možnosti za učenje drug od drugega, učijo se spretnosti, 

navad, novih pedagoških pristopov, znanja, načinov reševanja problemov, obvladovanja 

pedagoških situacij ipd. (Devjak in Polak, 2007). 

Timsko delo naj ne bi nadomestilo individualnega dela, ampak naj bi ga nadgradilo z bogato 

dinamiko in kompleksnimi psihološkimi procesi na področju zaupanja, komunikacije, 
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intrapersonalne in interpersonalne percepcije, reševanja problemov in konfliktov (Polak, 1999c, 

2004, 2006). 

A. Polak (2003) je raziskovala osebna pojmovanja strokovnih delavcev o timskem delu. Do 

zakonske uvedbe timskega poučevanja v prvem razredu devetletne šole, je bila strokovnim 

delavcem prepuščena odločitev o tem, ali bodo izvajali timsko delo ali ne. Zaradi tega se še v 

današnjem času srečujemo z različnimi in premalo strokovnimi osebnimi pojmovanji timskega 

dela. Raziskava je pokazala, da imajo strokovni delavci večinoma primerne predstave o 

timskem delu (timsko delo zajema tudi timsko izvajanje in ne le medsebojno sodelovanje in 

dogovarjanje), a je bil odstotek strokovnih delavcev z neustreznim pojmovanjem še vedno 

previsok (45%).  

5.2 Etape timskega dela 

Timsko delo v VI poteka v treh etapah, in sicer kot timsko načrtovanje, timsko izvajanje in 

timska evalvacija. 

5.2.1 Timsko načrtovanje 

A. Polak (2002) poudarja, da je timsko načrtovanje ključnega pomena za kakovostno delo z 

otroki v oddelku vrtca. Ta etapa je prva in običajno poteka tako, da se srečajo člani tima z 

namenom, da ustvarijo didaktično, snovno, materialno in psihološko pripravo na pouk. Pri 

timskem načrtovanju se združijo znanja različnih predmetnih področij s socialnimi in 

osebnostnimi dejavniki, posebnostmi skupin učencev, prostorski in materialni pogoji ter 

strokovnost posameznikov tima (Polak, 2002, 2009). V didaktičnem smislu se timsko 

načrtovanje sicer ne razlikuje od individualnega, saj temelji na istih strokovnih spoznanjih 

pedagogike, pedagoške psihologije in drugih sorodnih disciplin (Polak, 2009). 

 

V Beli knjigi je izpostavljeno, da strokovni delavci načrtujejo delo na osnovi teoretičnih 

podmen o razvojnih značilnostih predšolskih otrok, zato morajo biti dobro strokovno 

usposobljeni za načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela (Krek in Metljak, 2011). 

Različni strokovnjaki s področja timskega dela (Arcaro, 1995; Buckley, 2000; Chivers, 1995: 

DiPardo, 1999, v Polak, 2009) poudarjajo, da timsko načrtovanje od strokovnih delavcev 

zahteva več fleksibilnosti, ustvarjalnosti in nestrukturiranega procesa. Zaradi tega so odnosi 

med člani tima bolj sproščeni, osebno odprti, v timu pa vlada ustvarjalno vzdušje, ki vodi k 

inovativnemu in učinkovitemu timskemu načrtovanju. 

V raziskavi A. Polak (2003) so strokovni delavci navedli, da je timsko načrtovanje časovno 

najbolj obsežna etapa, saj zahteva največ srečanj tima in jim vzame tudi največ časa. Na 

zahtevnost in s tem tudi časovni obseg načrtovanja vplivajo zlasti (Polak, 2009): 

- vsebinska zahtevnost načrtovanega pouka, 

- načini, metode in oblike dela, 

- število skupin učencev pri delu v skupinah, 

- časovna razporeditev aktivnosti in dejavnosti… 

Če pri timskem načrtovanju sodeluje več strokovnjakov, je to načrtovanje interdisciplinarno in 

je časovno še obsežnejše od načrtovanja strokovnjakov iste stroke (Polak, 2009). Omenjena 

avtorica predlaga (prav tam), da je čas za timsko načrtovanje vnaprej predviden, pomembno pa 

je tudi, da so strokovni delavci pripravljeni še za dodatna srečanja in pogovore, v kolikor je to 

potrebno. 
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Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice delo timsko načrtujeta v času, ko otroci počivajo ali 

kasneje, ko otroci že odidejo domov. Timsko načrtovanje pa poteka tudi med posameznimi 

oddelki in znotraj vrtca, včasih pa tudi z drugimi insititucijami. Ker je dnevno sodelovanje težko 

izvedljivo, se člani različnih timov srečujejo enkrat tedensko ali še redkeje. Takrat načrtujejo 

in analizirajo delo ter si izmenjujejo izkušnje (Zore, 2008, v Hameršak, 2010). 

Buckley (v Polak, 2009, str. 94) navaja korake, ki zmanjšajo verjetnost neuspeha in napak pri 

timskem delu ter naj bi jih strokovni delavci upoštevali pri timskem načrtovanju: 

- opredelitev najpomembnejših kognitivnih, socialnih, čustvenih in vedenjskih ciljev ter 

učinkov timskega poučevanja; 

- identificiranje drugih dolgoročnih ciljev, ki jih želimo doseči; 

- spodbujanje ustvarjalnosti v didaktičnem pristopu; 

- analiziranje in upoštevanje različnih dejavnikov, ki vplivajo na didaktični pristop; 

- evalviranje predlaganih strategij poučevanja in izbira najustreznejše evalvacije glede 

na predvidene učinke; 

- oblikovanje akcijskega načrta oz. didaktične priprave; 

- načrtovanje evalvacije timskega dela; 

- timsko poučevanje v ožjem pomenu; 

- evalviranje timskega poučevanja in nadgrajevanje procesov v timu; 

- zagotavljanje povratnih informacij; 

- spodbujanje komunikacije med člani tima, da so odnosi bolj jasni, odprti in sproščeni. 

Strokovni delavci v procesu timskega načrtovanja analizirajo koliko so učenci pripravljeni in 

kakšna je kakovost njihovih učnih dosežkov pri posameznih predmetih, spremljajo napredek 

učencev in njihove probleme ter zanje timsko iščejo ustrezne rešitve. Strokovni delavci timsko 

načrtujejo tudi individualizirane programe, ki so prilagojeni sposobnostim posameznega OPP 

(Polak, 2012a).  

5.2.2 Timsko izvajanje oziroma timsko poučevanje 

Timsko izvajanje pedagoškega dela je osrednja etapa timskega dela in izhaja iz timsko 

načrtovane priprave. V šolski situaciji ga poimenujemo timsko poučevanje. Delo članov tima 

se pri timskem izvajanju medsebojno prepleta in je porazdeljeno glede na njihova močna 

področja, lastnosti, sposobnosti, spretnosti, strokovno znanje in kompetence vsakega 

posameznika tima (prav tam). 

M. Schmidt (2001) omenja model timskega poučevanja, ki naj bi uspešno pomagal OPP. Gre 

za to, da se dve osebi v oddelku s pedagoškimi nameni usmerjata v otroka s težavami ali brez 

v okviru posameznega predmeta ali področja. Bistveno je, da fleksibilno izmenjujeta svoje 

vloge in odgovornosti ter si stalno izmenjujeta informacije o otroku. 

Timsko izvajanje vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice je enodisciplinarni tim. Prednost 

takšnega dela je predvsem v podobnem pogledu na VI cilje, vsebino in dejavnosti, ki jih 

strokovni delavki načrtujeta, lažja pa je tudi časovna in prostorska organizacija. V razširjenem 

timu, kjer so prisotni tudi drugi strokovnjaki, kot so specialni pedagog, psiholog, logoped idr., 

govorimo o interdisciplinarnem timu. Prednost tovrstnega tima je nadgrajevanje znanja, 

izmenjava različnih mnenj in izkušenj ter razvijanje spretnosti in interesov. Velika verjetnost 

je, da v interdisciplinarnem timu pride do različnih pogledov in idej, včasih se je v takem timu 

težje časovno uskladiti in hitreje pride do konfliktov znotraj tima (Polak, 2002).  
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Pri timskem izvajanju oziroma timskem poučevanju moramo biti pozorni tudi na komunikacijo. 

Lahko namreč pride do negiranja odločitev, vpadanja v besedo drug drugemu, do neusklajene 

verbalne in neverbalne komunikacije itd. (Polak, 2009).  

 

Interdisciplinarni timi lahko učencem ponudijo različne pristope, metode in oblike dela, tehnike 

poučevanja in različne vsebinske argumente, ki učence bolj pritegnejo k poslušanju in 

sodelovanju za določeno vsebino (Polak, 2003, 2009). 

 

Kakšne time bodo sestavili, je odvisno tudi od potreb VI ustanove in možnosti izbora 

strokovnjakov. 

5.2.3 Timska evalvacija 

Timska evalvacija je načeloma časovno zadnja etapa timskega dela, lahko pa predstavlja tudi 

začetno etapo za nove izkušnje timskega dela. Je torej lahko nekakšen zaključek oziroma 

pregled in analiza dotedanjega dela, lahko pa je tudi izhodišče za nadaljnje timsko delo (Polak, 

2009). 

 

Strokovnjaki zagovarjajo nujnost evalvacije pedagoškega dela in dogajanja v oddelku. Le-ta se 

najlažje izvede s pomočjo refleksije, ki je lahko ustna ali pisna (Polak, 2010a, 2010b). Strokovni 

delavci lahko izvajajo  spontano (brez kakršnega koli dogovora) ali sistematično (vnaprej 

dogovorjeno), usmerjeno (vodena z vprašanji, ključnimi točkami, dilemami, odprtimi 

vprašanji) ali neusmerjeno (prosti govor) refleksijo (Polak, 2012a).  

 

Strokovni delavci lahko evalvirajo pedagoško delo ali pa dogajanje in odnose posameznikov v 

timu (Polak, 2002, 2009, 2012a). Ko strokovni delavci evalvirajo pedagoško delo, se usmerijo 

na doseganje VI ciljev, analizo didaktičnih pristopov, uspešnih in nekoliko manj uspešnih 

načinov motiviranja učencev, razredno interakcijo itd. V tovrstno evalvacijo lahko vključijo 

tudi otroke, njihove starše in vse, ki so bili pri timskem delu udeleženi. Ko pa evalvirajo svoje 

dogajanje v timu, je evalvacija usmerjena navznoter. Evalvacija zajema vpogled v organizacijo 

timskega dela, delitev dela in vlog, izboljšanje dinamike in napredek v medsebojnih odnosih, 

izražanje spoštovanja do drugih, spodbujanje aktivnega vključevanja posameznikov v 

dogajanje, razvijanje občutka za sodelovanje in spretnosti opazovanja, analiziranja, poslušanja 

itd. (Polak, 2001, 2003, 2009). 

 

Evalvacijo dogajanja v timu bi bilo smiselno povezati tudi s kriteriji učinkovitega tima (Arcaro, 

1995, v Polak, 2003). Tako bi strokovni delavci lahko ugotovili, kaj so delali prav in kaj bi bilo 

potrebno v prihodnje še izboljšati oziroma spremeniti. 

 

V raziskavi A. Polak (2003) so strokovni delavci izpostavili, da timski evalvaciji namenijo 

najmanj srečanj in tudi časa. Na srečanjih tima se v okviru timske evalvacije ukvarjajo tudi z 

drugima dvema etapama, saj se vse tri etape lahko prepletajo. 

 

Kljub temu, da je evalvacija običajno časovno zadnja etapa timskega dela, je ni nikakor dobro 

izpustiti. Ob njej člani tima morebitna vprašanja, dileme in napake ozavestijo in še pravočasno  

razrešijo. Nestrokovno se je pri tem izgovarjati na pomanjkanje časa za evalvacijo, saj je prav 

ta osnova za osebnostno in strokovno rast oz. profesionalni razvoj strokovnih delavcev. 
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5.3 Psihološki procesi in osnovne razsežnosti pri timskem delu z otroki s posebnimi 

potrebami 

Za uspešno uvajanje in izvajanje timskega dela v praksi je dobro, da se strokovni delavci 

zavedajo psiholoških procesov, ki potekajo pri njihovem timskem delu in da poznajo osnovne 

razsežnosti timskega dela, da bo le-to čim bolj primerno organizirano in učinkovito.  

5.3.1 Motivacija 

Da bi bilo timsko delo uspešno oziroma učinkovito, naj bi bili strokovni delavci zunanje in 

notranje motivirani. Motivacija strokovnih delavcev pomembno vpliva na učinkovitost tima 

(Polak, 2009). 

A. Polak (2012a) navaja, da mora imeti član tima zadovoljene nekatere psihološke potrebe, da 

je za delo v timu motiviran. V tem primeru rad sodeluje, prihaja na srečanja tima, do timskega 

dela nima odpora ali  negativnih pričakovanj ter aktivno prispeva k načrtovanju in realizaciji 

skupnih ciljev. Po drugi strani pa član tima ni dovolj motiviran za timsko delo, če njegove 

psihološke potrebe niso zadovoljene. Posameznik tedaj lahko izgubi motivacijo, išče različne 

izgovore, da se izogne timskemu  delu, na timskih srečanjih je neopazen, saj ne izraža lastnih  

mnenj, ne sodeluje konstruktivno ali je pasiven. Te nezadovoljene potrebe lahko pri konkretnem 

članu tima izzovejo občutek negotovosti in nekompetentnosti, potrebe po osebnostni in 

strokovni izpopolnitvi pa ostanejo v timu nezadovoljene. 

Uspešnost tima in občutki pripadnosti timu naj bi bila po mnenju A. Polak (1999a) motivacijska 

spodbuda za nadaljnje timsko delo. S tem, ko strokovnjaki v timu občutijo osebnostno in 

strokovno zadovoljstvo, se poveča verjetnost večjega števila novih idej in načrtov za timsko 

delo in poučevanje otrok. Pozitivni občutki in zaznavanje uspeha spodbujata motiviranost in 

povečata učinkovitost tima. Pomemben izvor motivacije pa so tudi zaupanje v cilje tima, v 

njegove zmožnosti, pa tudi kolektivno prepričanje o moči in učinkovitosti tima itd. (Polak, 

2009). Resman (1993) kot izvor motivacije navaja uspešnost timskega dela, dotedanje pozitivne 

izkušnje, zagotavljanje pogojev za delo in angažiranost vodstva ter občutke članov tima, da šoli 

nekaj prispevajo. 

S prepoznavanjem prednosti, ki jih ima timsko delo za učence, strokovne delavce in šolo, se 

dviga osebna, timska in kolektivna pripravljenost za nove timske aktivnosti (Polak, 1999b). A. 

Polak (2009) predlaga, da je potrebno strokovnim delavcem zagotoviti ustrezno raven 

motivatorjev (priložnosti za uspeh, pohvale ali priznanja, omogočanje ustvarjalnosti 

posamezniku, zaupanje vanje in prevzemanje odgovornosti, možnost napredovanja), da bodo 

za timsko delo motivirani dlje časa. 

5.3.2 Komunikacija pri timskemu delu 

Kot navaja A. Polak (2009) je komunikacija osnova za sporazumevanje v timu. Člani tima med 

seboj komunicirajo verbalno in neverbalno. V primeru, da sta le-ti komunikaciji neusklajeni, 

naj bi ljudje bolj zaupali neverbalni, saj jo je težje nadzirati in je bolj resnična.  

Komunikacija naj bi omogočala izmenjavo informacij med člani tima in okoljem, pridobitev 

povratnih informacij o njihovem delu, sprejemanje in izražanje pohval za dobro delo, za 

izmenjavo napotkov v zvezi s konkretnimi nalogami, za podajanje lastnih mnenj, idej in 

predlogov drugim članom tima, za objasnjevanje in dodatno razlago neznanih situacij in vsebin 

itd. (Chivers, 1995, v prav tam). 
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Komunikacija med člani tima vpliva tudi na učinkovitost timskega dela. A. Polak (2009) meni, 

da ima komunikacija ključno vlogo pri vzpostavljanju zaupnega in odprtega odnosa, ki je glavni 

pogoj za učinkovitost tima. D. Streshly in De Michell (1994) poudarjata, da morajo biti člani 

tima aktivni pri poslušanju drugih članov tima, da moramo razumeti različne poglede in 

spoštovati vse, kar je izrečeno, če želijo biti učinkoviti. Pozorni morajo biti na komunikacijske 

konflikte, ki so v večini primerov razlog za težave v timu in njegovo neučinkovitost. Za 

neučinkovito komunikacijo je značilno, da člani tima med seboj nenehno tekmujejo za besedo, 

se med seboj prekinjajo, izražajo svoje nestrinjanje s klepetanjem in neverbalno komunikacijo 

ali posmehom (Polak, 2003, 2009). Člani kakovost lastnega timskega dela ocenjujejo na podlagi 

zelo subjektivnih meril, kar vpliva na njihovo emocionalno doživljanje in vedenje v timu 

(Polak, 2009). 

Pri komunikaciji ne gre le za govorjenje, ampak je ključnega pomena tudi pozorno poslušanje. 

Elementi, ki so pomembni za komunikacijo v timu so (Polak, 2003, 2009):  

- govorjenje (npr. izražanje lastnih misli, mnenj, idej),  

- poslušanje lastnega govorjenja (analiziranje lastnega govorjenja, kot npr. koliko časa 

govorimo, ali na kaj namigujemo, koga provociramo, obsojamo itd.),   

- poslušanje (npr. poslušanje idej, mnenj in predlogov drugih oseb) in  

- poslušanje lastnega poslušanja (analiziranje lastnega poslušanja, kot npr. ali prehitro 

sklepamo, ali že vnaprej miselno dokončujemo stavke drugih, ali sogovorca sploh 

poslušamo itd.). 

Poslušanje lastnega poslušanja naj bi bil po mnenju strokovnjakov najpomembnejši element 

komunikacije, ki strokovne delavce varuje pred pretiranim poudarjanjem samega sebe in lastnih 

idej ter pred impulzivno in neprimerno komunikacijo (Polak, 2009). 

5.3.3 Vrste timov 

M. Friend in L. Cook sta že leta 1996 (Schmidt, 2001) zapisali, da timsko delo postaja 

najuspešnejši način nudenja pomoči OPP v VI. Sama sestava tima strokovnjakov in število le-

teh je odvisno od vsakega otroka in različnih situacij (diagnosticiranje, priprava IP, izvajanje 

programa…). Najpomembneje pri tem pa je, da si člani med seboj izmenjujejo informacije, 

mnenja in izkušnje. Vrsta tima je po mnenju A. Polak (2009) odvisna od njegove strukture 

oziroma kadrovske sestave, ki je odvisna od naloge, kadrovske izbire, od (ne)predvidljivih 

situacij, interesa članov, naključnih dejavnikov itd.  

V strokovni literaturi z vidika vsebine zasledimo enodisciplinarne in interdisciplinarne time, ki 

jih delimo na multidisciplinarne, interdisciplinarne in transdisciplinarne time. V 

multidisciplinarnih timih so združeni ljudje z različnimi poklicnimi profili in med njimi ni 

pravega sodelovanja. Poznamo tudi interdisciplinarne time, ki omogočajo povezovanje med 

več strokami in zagotavljajo specializirane pristope, metode in tehnike dela ter integracijo pri 

delu z učenci. V tem primeru so člani v dobrih medsebojnih interakcijah in kjer je poudarek na 

nalogah, spoznavanju in ravnanju (Polak, 2003, 2009). Tudi M. Lipec Stopar (1999) omenja 

različne vrste interdisciplinarnih in multidisciplinarnih timov s področja svetovalnih dejavnosti 

in dela z OPP. Po njenem mnenju gre pri njiju za sodelovanje in pripravljenost posameznikov, 

da si naloge in vloge razdelijo glede na njihova strokovna področja, da načrtujejo s skupnimi 

močmi, da delajo drug ob drugem, se medsebojno podpirajo, izmenjujejo vloge. V teh timih 

sodelujejo učitelji, specialni pedagogi, zdravstveni delavci, psihologi, socialni pedagogi ali 

delavci, logopedi ali pa osebe za individualno pomoč pri učenju (Polak, 2009). Zelo redki pa 

so transdisciplinarni timi, kjer je visoka raven odnosov, razumevanja in notranje povezanosti. 
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V tej vrsti tima naj bi vsak član reševal probleme celostno in ne le z vidika svoje stroke (prav 

tam). M. Schmidt (2001) je mnenja, da kakovostno timsko delo temelji ravno na 

transdisciplinarnem povezovanju različnih strokovnjakov. 

Z vidika strokovne avtonomnosti, celostnega in interdisciplinarnega pristopa je za svetovalno 

službo nujno sodelovanje s strokovnimi delavci iz ustreznih zunanjih ustanov. Pomembno je, 

da vedo, kje lahko najdejo dodatne informacije oziroma pomoč, kadar je to potrebno. 

Svetovalna služba v vrtcu se v projektih pomoči ter razvojnega in preventivnega dela tesno 

povezuje z mobilnim defektologom/specialnim pedagogom, s svetovalnimi centri, vzgojnimi 

posvetovalnicami, mentalno-higienskim oddelkom pri zdravstvenih domovih ter drugimi 

zdravstvenimi ustanovami in organizacijami, s centri za socialno delo, z vzgojno-

izobraževalnimi zavodi za VI OPP, s socialno-varstvenimi zavodi za usposabljanje, z Zavodom 

Republike Slovenije za šolstvo, s Pedagoškim inštitutom, fakultetami in z drugimi 

visokošolskimi izobraževalno-raziskovalnimi organizacijami, z Republiškim strokovnim 

aktivom svetovalnih delavk in delavcev iz vrtcev in z drugimi (Čačinovič Vogrinčič idr., 2008). 

Različnost med člani tima timsko delo bogati, a če so te razlike prevelike, lahko pripeljejo do 

konfliktov in težav (Polak, 2009). 

5.3.4 Velikost timov 

Velikost tima je odvisna od nalog in ciljev, ki jih ima tim namen doseči (Polak, 2009). Ne glede 

na to, za kakšno obliko tima gre, v njih prepoznamo značilnosti, ki so skupne vsem timom.  

 

Dimovski, S. Penger in J. Žnidaršič (2005, v Lepičnik Vodopivec, 2006) menijo, da je 

najprimernejša velikost tima, ko je v njem sedem članov. Lahko jih je tudi do dvanajst, a imajo 

že manj možnosti za izražanje pozitivnih in negativnih stališč, da uveljavijo različne spretnosti 

in znanja, kot če je v timu manjše število članov. Drugi avtorji (Aranda, Aranda in Conlon, 

1998) pa predlagajo štiri do šest članov ali pa od pet do deset. A. Polak (2009) iz lastnih izkušenj 

ugotavlja, da je za pedagoške time najbolj primerno, če so oblikovani iz  dveh do štirih članov.   

 

A. Polak (2003, 2009) je mnenja, da večje število strokovnjakov v interdisciplinarnem ali 

multidisciplinarnem timu omogoča obsežnejši izbor različnih spretnosti, sposobnosti in znanj. 

Socialna interakcija in dinamika sta v takih timih bogatejši, medsebojni odnosi so zahtevnejši, 

obstaja možnost za oblikovanje podskupin, samo dogajanje v timu pa je tudi bolj 

nepredvidljivo. Paziti je potrebno, da tim ni prevelik, saj je s tem otežena organizacija dela. 

Lahko se zgodi tudi, da imajo člani v tako velikem timu občutek, da ničesar ne prispevajo k 

skupnemu cilju (Aranda, Aranda in Conlon, 1998).  

 

Tako manjši kot tudi številčno obsežnejši timi imajo prednosti in slabosti. Pri vsaki sestavi tima 

je potrebno dobro premisliti in se odločiti za velikost tima glede na možnosti, cilje in rezultate, 

ki jih želimo doseči. 

 

5.3.5 Vloge v timu 

Belbin (v Everard in Morris, 1996) je ugotovil, da so za uspeh tima pomembne osebnostne 

lastnosti članov. V tim vnašajo poleg strokovnega znanja tudi vidike svoje osebnosti. Ni dovolj, 

da člani tima prinašajo strokovno znanje, pomembno je tudi, da se med seboj ujemajo.  
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Člani v timu zavzemajo različne vloge. Belbin (v Polak, 2003, 2009) poudarja, da se timska 

vloga posameznika oblikuje šele takrat, ko le-ta vstopi v tim. Za vsako timsko vlogo so značilna 

določena vedenja. Avtor loči med devetimi vlogami v timu, in sicer: 

- inovator/proizvajalec idej (npr. podaja nove ideje in predloge...), 

- iskalec virov/raziskovalec možnosti (npr. išče možnosti, navezuje stike, se pogaja...), 

- koordinator/vodja (npr. vodi delo, spodbuja, pojasnjuje skupne cilje...), 

- oblikovalec/moderator (npr. izziva in izvaja pritisk, išče različne načine za 

premagovanje ovir...), 

- opazovalec/ocenjevalec (npr. premisli in presoja, opazi vse možnosti...), 

- timski delavec (npr. posluša, usmerja, spodbuja sodelovanje...), 

- izvršitelj/garač (npr. gara za dosego ciljev, deluje praktično, udejanja ideje...), 

- dovršitelj (npr. opravi vse podrobnosti, uvidi vse napake in pomanjkljivosti...), 

- strokovnjak/specialist (npr. posreduje strokovno znanje in sledi strokovnim normam...). 

 

Zgoraj omenjeni avtor poudarja, da je za timsko učinkovitost najbolje, če ima v timu več 

posameznikov isto vlogo in da so vloge med posamezniki medsebojno porazdeljene čim bolj 

uravnoteženo. Člani tima lahko zavzamejo več vlog hkrati, priporočljivo pa je, da je vsaka vloga 

zastopana z vsaj enim članom. 

 

Nekateri drugi avtorji (Davis, Millburn, Murpy in Woodhouse, 1992, v Polak, 2009) pa 

opredeljujejo drugih pet vlog članov tima: 

- član, ki vodi in usmerja delo v timu (npr. je dober v intuiciji, pri organizaciji, zanima ga 

končni rezultat...), 

- član, ki načrtuje delo tima (npr. načrtuje aktivnost in seznanja tim z dosežki...), 

- član, ki vzdržuje primerno vzdušje (npr. prijateljsko naravnan, optimističen...), 

- član, ki potrpežljivo, premišljeno in vztrajno naredi tisto, za kar se tim zavzema (npr. je 

razumevajoč...), 

- član, ki delo tima spremlja in nadzira (npr. je analitičen, kritičen in natančen). 

5.3.6 Pozitivna soodvisnost  

Za pozitivno soodvisnost uporabljamo tudi izraz medsebojna povezanost ali kohezivnost 

(Polak, 2009). Kohezivnost pomeni, da obstaja želja biti povezan oziroma držati skupaj, tako v 

fizičnem kot v psihološkem smislu (Reber, 1995, v Polak, 2012a). Člani tima kohezivnost 

oblikujejo s tem, da se drug drugemu odprejo in razkrijejo svoja mnenja, izkušnje, težave, dobre 

in slabe občutke ter si izmenjajo povratne informacije drug z drugim (prav tam). 

 

Pozitivna soodvisnost se razvije že v času, ko se vzpostavlja zaupanje in soodgovornost med 

člani tima, pri procesu postavljanja skupnih ciljev, s primerno delitvijo vlog in dela v timu, ob 

stalnem sodelovanju in konstruktivni komunikaciji. Ta povezanost je za učinkovito timsko delo 

ključna in brez nje bi bilo oteženo že oblikovanje ciljev, doseganje le-teh pa sploh ne bi bilo 

mogoče (Polak, 2003, 2012a).  

 

Pri timskem delu je pomembna pozitivna soodvisnost članov tima, ki se zavzemajo za skupne 

cilje, zato je edini temelj delitve nalog znotraj tima medsebojno spoštovanje različnosti, 

strokovnosti in interdisciplinarnosti (Polak, 1999b, str. 87). Pozitivna soodvisnost se najbolj 

razvija takrat, ko se tim sooča z zahtevnimi problemi in ko preživljajo skupen prosti čas v 

sproščenem vzdušju (Carroll in  Wiggings, 1997, v Polak, 2009, 2012a). 

 

Raziskavi (Carroll in Wiggings, 1997 ter Guzzo in Dickson, 1996, v Polak, 2009) sta dokazali, 

da obstaja medsebojna pozitivna korelacija med pozitivno soodvisnostjo in timsko 
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učinkovitostjo. Posamezniki drugače zaznavajo probleme in težave v timu, če je med njimi 

dobra medsebojna povezanost. 

 

5.4 Značilnosti učinkovitih in neučinkovitih timov  

Glede na dimenzijo uspešnosti ločimo neuspešne, povprečne in uspešne time (Brajša, 1995). 

Za neuspešne time je značilno, da imajo dosežke slabše od seštevka znanja, sposobnosti in 

strokovnosti vsakega člana tima. Povprečni timi so po prej navedenem avtorju (prav tam) tisti, 

ki ustrezajo seštevku znanj, sposobnosti in strokovnosti posameznikov. Za uspešne time pa je 

značilno, da njihovi dosežki presegajo ta seštevek znanja, sposobnosti in strokovnosti 

posameznikov v timu. Člani tima so s skupnimi močmi ustvarjalnejši, povezani so na razumski 

in čustveni ravni, zmožni so razmišljati skupaj in vsak s svojo glavo (prav tam). 

Belbin (1993, v Polak, 2012a) ugotavlja, da je učinkovitost tima odvisna tudi od tega, kdo tim 

sestavlja in kako so med njimi porazdeljene določene vloge.   

M. Friend in L. Cook (1990) navajata osnovne karakteristike uspešnega sodelovanja, in sicer: 

člani tima imajo skupne cilje, delujejo prostovoljno, s svojim strokovnim in osebnim znanjem 

ter močnimi področji prispevajo k skupnemu uspehu, si med seboj delijo in sposojajo učne 

pripomočke, sredstva ter so odgovorni za rezultate svojega dela. 

M. Lipec Stopar (1999) poudarja, da morajo imeti člani tima točno določene naloge, skupni 

cilji pa morajo biti jasno zastavljeni, če želimo, da je delovanje tima učinkovito. Bečaj (1997) 

in A. Polak (1999a) kot nujni pogoj učinkovitosti tima navajata določena pravila, s katerimi se 

vzpostavlja predvidljivost socialnega prostora in večja medsebojna povezanost članov tima. 

Timsko delo je smiselno spodbujati in izvajati le, če je učinkovitost timskega poučevanja  večja 

od učinkovitosti individualnega poučevanja, če se člani tima razvijajo tako osebnostno kot 

strokovno in če imajo člani občutek pripadnosti timu. Tovrstne primerjalne študije s področja 

vzgoje in izobraževanja, ki bi primerjale učinkovitosti timskega poučevanja v primerjavi z 

individualnim poučevanjem ni lahko izvesti, saj je zelo težko nadzorovati vse spremenljivke, 

ki vplivajo na učinke timskega dela v pedagoški situaciji (Polak, 2009). 

A. Polak (2009) je v svoji knjigi strnila ugotovitve različnih avtorjev, ki pravijo, da je za 

učinkovit tim oz. njegove člane značilno, da: 

- se v tim povezujejo z zavedanjem, da bodo uspešnejši, če bodo sodelovali; 

- se zavedajo pozitivne soodvisnosti in večje specializacije; 

- se z delovnimi nalogami osebno identificirajo; 

- so aktivni pri oblikovanju nalog in ciljev; 

- prispevajo izvirne ideje, predloge, znanja in talente; 

- se medsebojno spodbujajo; 

- odkrito izražajo svoja mnenja, predloge, občutke, vprašanja in nesoglasja; 

- si medsebojno močno zaupajo; 

- imajo pristne in jasno določene vloge;  

- je komunikacija sproščena in odprta;  

- so vprašanja dobrodošla;  

- si prizadevajo za medsebojno razumevanje;  

- poznajo vloge drugih;  

- spodbujajo uporabo in razvoj spretnosti in sposobnosti;  



  

34 

 

- se soočajo z nasprotnimi mnenji in jim to ne predstavlja konflikta;  

- se jim konflikt zdi izziv in priložnost za učenje;  

- člani sodelujejo pri timskih odločitvah z zavedanjem, da jih bo v primeru problema 

usmerjal vodja ter  

- je pomembno doseganje ciljev, ne pa skladnost z mnenjem vodje.  

Chivers (1995, v Polak, 2009) navaja še nekaj dodatnih značilnosti za visoko učinkovitost tima. 

To so jasno, pozitivno naravnani in operacionalizirani cilji oziroma rezultati dela, pristna in 

odprta komunikacija med vsemi posamezniki, zavedanje močnih in šibkih točk,  zmožnosti in 

nevarnosti v timu, izoblikovan način spremljanja, nadzora in odpravljanja problemov, 

izoblikovani načini in postopki za spodbujanje učinkovitega dela, motiviranost vseh 

posameznikov v timu in čustvena varnost ter ustvarjalnost.  

A. Polak (1999b) navaja tudi pozitivne strani različnosti med člani tima, saj le-ta pripelje do 

produktivnejšega in bolj zadovoljujočega dela, spodbuja ustvarjalnost, iskanje rešitev težav, 

zagotavlja raznolike spretnosti in druge vire za reševanje nalog, spodbujajo kritično mišljenje, 

pripeljejo do novih idej, kar vse povečuje verjetnost, da bo tim uspešen. Različne izkušnje 

posameznikov namreč bogatijo interakcijo in diskusijo v timu. A. Polak (2009) trdi, da če se 

uspešno soočimo z medosebnimi razlikami in ustrezno uravnavamo medsebojne odnose, naj bi 

bil tim pri svojem delu uspešen. 

A. Polak (2012a) navaja, da nekateri strokovnjaki menijo, da je poslušanje idej drugih in 

njihovo nadgrajevanje ter razširjanje ključen dejavnik učinkovitega tima. Omogoča premislek 

o predlogih in daje občutek, da so bili le-ti sprejeti in upoštevani. Zelo pomembno je tudi 

preverjanje razumevanja slišanega, saj zaradi napačnega razumevanja pogosto pride do 

nestrinjanja in manjše učinkovitosti tima. 

A. Polak (2009) je tako kot značilnosti učinkovitih timov strnila tudi ugotovitve različnih 

avtorjev glede značilnosti neučinkovitih timov. Najpogostejše napake, ki ogrožajo učinkovito 

timsko delo, so: 

- neizoblikovana ali nejasna vizija tima, 

- timu nenaklonjena kultura delovnem okolju,  

- nejasni cilji in nameni,  

- spregledane potrebe, interesi in pričakovanja članov tima,  

- nejasne vloge,  

- pomanjkanje potrebnih in povratnih informacij,  

- neprimerno odločanje, neprimerna pravila in postopki dela,  

- medsebojni konflikti,  

- slabo vodenje,  

- pomanjkanje zaupanja,  

- nepripravljenost za spreminjanje,  

- neprimerni pripomočki za delo in  

- nenagrajeno oziroma napačno nagrajeno timsko delo. 

5.5 Prednosti timskega dela 

Timsko delo ima tako v vsakdanjem življenju, kot tudi na VI področju številne prednosti v 

primerjavi z individualnim delom (Polak, 2002). M. Schmidt (2001) trdi, da dolgoletna praksa 

tujih inkluzivnih šol in tudi izkušnje, ki so nastale v integriranih razredih, potrjujejo prednosti 

timskega poučevanja za učence s težavami kot tudi tiste brez težav. 
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Večja učinkovitost pedagoškega tima prispeva k lažjemu prilagajanju pouka otrokovim 

sposobnostim, predznanju, zmožnostim, učnemu in spoznavnemu stilu, vedenjskim 

posebnostim, čustvenem izražanju, v hitrejših povratnih informacijah, v bolj poglobljenem 

opazovanju, boljšem usmerjanju pedagoških aktivnosti, večji varnosti itd. (Polak, 1999b). 

Že v 60. letih prejšnjega stoletja, ko so ameriški strokovnjaki (npr. Shaplom in Olds, 1964; 

Hillson, 1965; Freeman, 1969; v Polak, 2002.) začeli uvajati timsko poučevanje, so predvideli 

določene prednosti tovrstnega načina dela, ki pa so jih poskusi in projekti timskega poučevanja 

tudi potrdili. Med prednosti štejemo večjo vpletenost strokovnih delavcev v načrtovanje, večje 

zadovoljstvo in uživanje v pedagoškem delu, več časa za strokovni razvoj, izboljša se 

komunikacija med delavci, boljša je izmenjava informacij o otrocih, izboljša se motiviranost 

strokovnih delavcev za pedagoško itd. (prav tam). T. Devjak in A. Polak (2007) ugotavljata, da 

se strokovni delavci ob neposrednem timskem delu medsebojno bolje spoznajo in se učijo 

različnosti, iz katere se lahko ogromno naučijo. Znotraj tima prihaja do številnih socialnih 

interakcij, ki posameznikom omogočajo izmenjavanje informacij in pogledov, raziskovanje 

šibkih točk lastnega dojemanja, razumevanja miselnih strategij drugih ljudi, izboljšanje in 

dopolnjevanje drug drugega in posledično preoblikovanje sebe oziroma svojega razumevanja. 

Študenti Pedagoške fakultete v Ljubljani, s katerimi je bila izvedena vaja z naslovom Timsko 

delo učiteljev in vzgojiteljev, so po izvedeni vaji poudarjali pomembnost medsebojnega učenja 

in izmenjavanja spoznanj, spretnosti, idej, izkušenj, zaupanja, stališč in načinov razmišljanja 

med timskim sodelovanjem. Med samim delom pa so našli priložnosti tudi za osebne pogovore, 

družabne aktivnosti in nova prijateljstva (Polak, 1999b). 

A. Polak (2002) je v raziskavi na vzorcu 508 pedagoških delavcev v prvem razredu osnovne 

šole, želela ugotoviti kakšne potrebe imajo strokovni delavci po stalnem strokovnem 

spopolnjevanju za področje timskega dela, koliko je le-to ustrezno, kakšno motivacijo in 

stališča imajo do timskega dela ter kakšen je sam način izvajanja timskega dela v prvem razredu 

devetletne osnovne šole. Raziskava je pokazala tudi na druge pozitivne učinke timskega dela. 

Učiteljice in vzgojiteljice so navedle, da medsebojno dopolnjevanje vodi h kakovostnemu 

pouku, da je timsko delo manj obremenjujoče, da si lahko porazdelijo naloge in vloge, da se 

lažje dopolnjujejo na močnejših področjih, več je pozitivnih izkušenj, poveča se izmenjava idej, 

delitev odgovornosti itd. Ob tem pa so se zavedale, da morajo za tovrstno delo vložiti veliko 

truda, lastne aktivnosti in dela na sebi. Za učinkovito timsko delo se morajo stalno prilagajati, 

se med seboj spoštovati, dogovarjati, usklajevati mnenja, znati sprejeti kritiko, se medsebojno 

podpirati in sodelovati, delo skrbno načrtovati, če želimo, da je poučevanje kvalitetno itd. 

Kakšne prednosti nekdo vidi pri timskem delu, je odvisno od njegovih stališč do timskega dela. 

Strokovne delavke, ki so sodelovale v raziskavi A. Polak (2002), so zaznale določene prednosti 

timskega dela tako za učence, zanje osebno kot za samo ustanovo.  

Chivers (1995, v Polak, 1999b) omenja tri vidike pozitivnih vplivov timskega dela na 

osebnostni in strokoven razvoj strokovnih delavcev: 

• prednosti timskega dela za posamezne člane tima (npr. prihranek časa, delitev dela, 

večje poklicno zadovoljstvo, višja samopodoba in boljše počutje); 

• prednosti timskega dela za tim (npr. dvig storilnostne motivacije, večje zaupanje med 

člani, uspešnejša komunikacija); 

• prednosti timskega dela za šolo (npr. lažje je izpeljati organizacijsko in vsebinsko 

zahtevne projekte, uspešneje se rešujejo vzgojni problemi, imajo boljši vpogled nad 

delom drugih, kar omogoča lažje nadomeščanje odsotnih zaposlenih (Polak, 2011), 
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večja je medsebojna povezanost delavcev, klima na šoli je bolj sodelovalna, šola je 

povezana z lokalno skupnostjo). 

A. Polak (2002) na vzorcu 508 pedagoških delavcev v prvem razredu osnovne šole, izpostavlja 

rezultate raziskave, ki navajajo prednosti timskega dela za učence in strokovne delavce. Člani 

tima imajo podoben pogled na cilje, vsebino in na dejavnosti, ki jih načrtujejo, lažja je 

medsebojna delitev dela in organizacija dela z otroki pri različnih dejavnostih. A. Polak (2003) 

je ugotovila tudi, da program usposabljanja za timsko delo pozitivno vpliva na osebnostno rast 

strokovnih delavcev, na lažje sprejemanje in upoštevanje drugih ljudi, njihovih mnenj in idej, 

na boljše samoobvladovanje, boljše počutje v službenem okolju in na večjo strpnost. A. Polak 

(2009) kot prepoznavno prednost timskega dela navaja še skupno reševanje problemov, manjšo 

izolacijo strokovnih delavcev, večjo interakcijo idej in sposobnost članov tima, možnost 

nadomeščanja med odsotnostjo drugega, več možnosti za specializacijo na posameznem 

področju, pogostejšo in racionalnejšo uporabo tehničnih in učnih pripomočkov, delitev vlog in 

nalog glede na močna področja ter lažje spremljanje učencev.  

Vzgojitelji v vrtcu imajo možnost za osebnostno in strokovno potrjevanje, za razvijanje novih 

spretnosti, stališč, odnosov, za izražanje in sprejemanje spodbud ter medsebojne podpore, za 

razvijanje odprte in pristne komunikacije, za izmenjavo izkušenj in mnenj, za delitev idej, učnih 

pripomočkov, dela, skrbi in odgovornosti (Polak, 1999b). Raziskava P. Havaj in A. Polak 

(2014) kaže na prednosti timskega dela za strokovne delavce tudi pri tem, da kolegi v timu drug 

drugemu predstavljajo zgled in vir novih idej ter pristopov, timski uspehi povečajo samozavest 

posameznika, pri timskem poučevanju lažje izkoristijo svoja močna področja in s prisotnostjo 

dveh delavcev v oddelku se zmanjša možnost pojavljanja problemov v odnosu z otroki. A. 

Polak (2011) izpostavlja, da so prednosti tudi možnost delitve nalog in dela glede na interese, 

bolj pestre oblike in metode dela, razbremenitev učitelja in delitev odgovornosti ter boljše 

poznavanje otrok. Med samim timskim delom se izboljša tudi komunikacija med člani tima, 

tolerantnost, zaupanje in sodelovanje, medtem ko se zmanjša verjetnost strokovnih napak. 

Freeman (1970, v Jovan, 1987) je prednosti timskega dela za strokovne delavce še razširil. 

Prednost je, da strokovni delavci: 

- med seboj izmenjajo negativne občutke, kar zmanjša njihovo moč, pozitivni občutki pa 

se po izmenjavi podvojijo; 

- pritisk in stres se zmanjšata, če imajo občutek, da se lahko zanesejo na nekoga drugega; 

- v celoti lahko izkoristijo svoja močna področja in z njimi nadomeščajo šibkejša,  

- lažje nadomeščajo sodelavce v primeru bolezni;  

- imajo več možnosti za specializacijo na določenem področju; 

- se soočijo s svojimi osebnimi pojmovanji ter s pojmovanji kolegov ter jih ob tem lažje 

spreminjajo; 

- si s sodelovanjem pri odločitvah povišajo samozavest; 

- s timskim uspehom povečajo samozavest tima, kar spodbudi nadaljnje načrte in tim se 

tako strokovno razvija… 

Raziskave številnih strokovnjakov kažejo, da so učitelji pri svojem delu uspešnejši in bolj 

zadovoljni, če si med seboj pomagajo in si pri pedagoškem delu nudijo podporo. Podporo 

potrebujejo predvsem pri uvajanju novosti, ko se počutijo premalo kompetentne, kadar tvegajo 

neuspeh zaradi neizkušenosti in tudi kadar doživljajo uspeh pri svojem delu (Polak, 2009). 

Timsko delo pedagoških delavcev po mnenju A. Polak (2002) daje otrokom neposreden zgled 

sodelovalne naravnanosti v vsakodnevnem življenju. 
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5.6 Prednosti timskega dela pri delu z otroki s posebnimi potrebami 

Timsko delo je najuspešnejši način nudenja podpore ter možnost za razvoj kakovostnih 

inkluzivnih programov za OPP. Osnovne šole se zavzemajo za povezovanje med učitelji, z 

drugimi strokovnjaki zunaj šole, asistenti, prostovoljci, tutorji, ki sodelujejo s svojimi mnenji, 

strokovnimi idejami in rešitvami (Hvala, 2004; Schmidt in Vrhovnik, 2017). R. Ačkun (2004) 

v timskem delu ravno tako vidi prednost, saj omogoča boljši vpogled v primer in izbiro ukrepov, 

porazdelitev dela in praviloma tudi boljši uspeh. Tudi U. Poljanšek (2007) vidi v timskem delu 

strokovnjakov pri delu z OPP prednost, saj se izboljša prepoznavanje le-teh in pripomore k 

boljšemu delu z njimi. Takšno delo omogoča celostno obravnavo otroka, ki ima težave.  

M. Lipec Stopar (1999) različne oblike sodelovanja med vzgojitelji in specialnimi pedagogi 

uvršča med dejavnike, ki omogočajo uspešno integracijo OPP v večinski program vrtca. Meni 

tudi, da se OPP lahko zagotovi različne oblike in stopnje pomoči le, če strokovni delavci 

medsebojno sodelujejo pri vseh treh etapah timskega dela. 

S. Levc (2007) na osnovi svojega dolgoletnega nudenja pomoči OPP ugotavlja, da 

napredovanje OPP ni odvisno samo od strokovnih delavcev, ki z otrokom delajo in mu nudijo 

pomoč, ampak od sodelovanja vseh, ki so kdaj koli v stiku z otrokom. Mednje šteje tako učitelje, 

vrstnike kot tudi starše. 

Raziskava, ki sta jo izvedli P. Havaj in A. Polak (2014), je pokazala, da izvajalci DSP in učitelji 

prepoznavajo številne prednosti timskega dela. Prednosti timskega dela pa se ne kažejo le pri 

strokovnih delavcih, ampak tudi pri učencih. Strokovni delavci menijo, da timsko poučevanje 

z izvajalcem DSP omogoča večjo aktivnost OPP, kar posledično vpliva na njihov večji učni 

napredek. Otroci pri timskem poučevanju lažje sledijo razlagi, se navajajo na samostojnost pri 

delu in razvijajo učne navade. Izvajalec DSP pa lahko pomaga tudi ostalim otrokom v oddelku. 

Ena od ugotovitev raziskave je tudi ta, da nekatere vzgojno-izobraževalne cilje, kot npr. 

razvijanje socialnih veščin in prosocialnega vedenja, odpravljanje učnih težav in doseganje 

znanj, zapisanih v učnem načrtu, lažje uresničujemo znotraj oddelka s kombinacijo različnih 

pristopov, ki jih je bistveno lažje izpeljati timsko kot pa individualno. Ne moremo pa trditi, da 

lahko timsko delo popolnoma nadomesti individualno delo z OPP. 

Prednosti timskega poučevanja z OPP so pokazale še nekatere druge raziskave (Meehan, 1973; 

Ripley, 1997; Austin, 2001; Murawski in Swanson, 2001, v Havaj in Polak, 2014), in sicer: 

učinkovitost strategij dela, individualizacija in diferenciacija, izboljšanje vedenja, socialnih 

interakcij in samopodobe otrok. Raziskava, ki sta jo izvedli P. Havaj in A. Polak (2014), je 

pokazala podobno. Izvajalci DSP ter učitelji menijo, da timsko poučevanje omogoča več 

individualizacije in diferenciacije, otroci hitreje, večsmerno in temeljiteje dobijo povratno 

informacijo, prispeva k večjemu učnemu napredku OPP, otroci dobijo različen in bolj celosten 

pogled na temo ter omogoča večjo aktivnost OPP. A. Polak (2009, 2011) poleg omenjenega 

dodaja še več različnih pristopov pedagoških delavcev pri podajanju nove snovi, več različnih 

didaktičnih pristopov pedagoških delavcev, bolj objektivno vrednotenje napredka otroka, otroci 

lahko delajo več dejavnosti hkrati, zagotovljena je večja varnost otrok, OPP lahko nudijo 

takojšnjo individualno pomoč ob težavah in zgled sodelovalnega učenja, medsebojnega 

sprejemanja in različne komunikacije. Med otroki je zaznati tudi večjo motivacijo za delo in 

boljše znanje v primerjavi z individualnim poučevanjem. 
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Lahko rečemo, da ima timsko delo pri delu z OPP veliko prednosti. Ne velja pa to v vseh 

primerih. Preveriti je potrebno ali tovrstno delo otroku prinaša kakšne koristi ali je zanj vseeno 

boljši individualni pristop dela. 

5.7 Težave pri timskem delu 

Timsko delo ni vedno učinkovito in uspešno. Pri njem je prisotnih vrsta intrapersonalnih in 

interpersonalnih procesov. V šoli so pogosto vir težav organizacijske, kadrovske in prostorske 

posebnosti, kot so urnik, različni normativi in standardi, zahtevana izobrazba itd. Lahko pa 

pride tudi do neuresničenega skupnega cilja, ki si ga je tim zadal pri timskem načrtovanju 

(Polak, 2002). Tudi A. Kobolt (2012) meni, da timi pri svojem delu niso vedno učinkoviti in 

znotraj njih ni vedno vse idealno. Ker se znotraj tima odvijajo pristni odnosi, se med člani 

vzpostavljajo tako pozitivna kot tudi negativna čustva. Učiteljeva identiteta je po mnenju A. 

Polak (2009) lahko velika ovira pri povezovanju učiteljev v time, saj imajo nekateri izrazite 

stereotipne predstave, ki imajo že nekaj značilnosti predsodkov in to močno ovira timsko delo. 

 

A. Polak (1997; 2001) kot najpogostejše ovire, s katerimi se srečamo pri timskem delu navaja: 

organizacijske ovire, nejasno opredeljene vloge v timu, ovire v zvezi z zaznavanjem lastnega 

in tujega statusa, komunikacijske ovire, osebne ovire, kot so bojazni, strahovi ter medosebne 

ovire, ko si člani tima med seboj ne zaupajo.  

Pri timskem delu prihaja do ovir in problemov. Ovir ne morejo rešiti le člani tima, ampak mora 

k njihovemu odpravljanju prispevati tudi vodstvo ustanove, medtem ko probleme lahko 

razrešijo le člani tima sami (Polak, 2002). H. Jovan (1987) navaja nekaj takšnih problemov, s 

katerimi so se srečevali učitelji v Angliji pri timskem poučevanju. Timsko delo je zahtevno, 

zato se je med učitelji pokazala določena napetost, velikokrat so morali spremeniti osebne želje, 

komunikacija je bila zahtevna, če niso bili skladni v mnenjih, če se tim z določenimi področji 

ni ukvarjal, so posamezniki v timu lahko tudi nazadovali ipd. Včasih se je v timu tudi predolgo 

podpiralo slabega učitelja in odlašalo s sprejetjem novega člana. 

Pri timskem delu je lahko problem tudi prevelika poraba časa za timsko načrtovanje, zlasti v 

začetnem obdobju oblikovanja tima. Pogosto je pri strokovnih delavcih prisoten tudi strah pred 

neuspehom in osramotitvijo ob napakah. Timsko delo se lahko pokaže tudi kot problem za 

otroke. Le-tem včasih ne ustreza ponazarjanje snovi na več različnih načinov in imajo raje bolj 

strukturirane situacije (Polak, 2002). 

Bolj konkretni problemi timskega poučevanja pa so se pojavili v okviru projekta »Drugače v 

drugačno šolo« (Razdevšek-Pučko, 1994; Polak, 1997). Kot probleme so navedli 

neenakomerno porazdelitev dela, razhajanje v zahtevah do otrok, različno pripisovanje 

pomembnosti določenim aktivnostim na osnovi osebnega mnenja strokovnega delavca, težave 

z medsebojnim prilagajanjem in s pomanjkanjem časa za pogovor, analizo dela in timsko 

evalvacijo. 

Vsem omenjenim oviram in problemom v timu je potrebno nameniti veliko pozornosti in dovolj 

časa za razreševanje. Največkrat se pojavljajo na začetku, ko se tim šele oblikuje, a se sčasoma 

razrešijo, ko se člani tima bolje spoznajo, odkrito in konstruktivno pogovorijo, ko se poveča 

njihovo medsebojno zaupanje in ko si izmenjajo izkušnje. Na nastanek težav in na proces 

reševanja močno vplivajo tudi osebnostne strukture posameznikov, ki tim sestavljajo (Polak, 

2002). 
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Težave, ki se pojavljajo pri timskem delu, je potrebno čim prej ozavestiti, verbalizirati in 

analizirati, da se čim prej razrešijo. Ne sme priti do zanikanja in potlačenja težav, saj ima to 

uničujoče posledice za timsko delo. Probleme oziroma težave, ki se pojavijo v timu, je potrebno 

jemati kot izziv, ki pomaga timu pri njegovi rasti (prav tam). Zavzemati se je potrebno za 

čimprejšnjo razrešitev ovir in problemov, ki nastanejo pri tovrstnem delu. V tem primeru bo 

tim nemoteno nadaljeval s svojim delom, v nasprotnem primeru pa bo timsko delo neučinkovito 

ali pa celo popolnoma onemogočeno. 
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6 STALIŠČA O OTROCIH S POSEBNIMI POTREBAMI IN O 

TIMSKEM DELU 

Krech in Crutchfield (1969) ter Allport (1973, v Schmidt, 2001) zelo podobno pojmujejo 

stališča, in sicer kot tendenco pozitivnega ali negativnega vedenja do določenega objekta. 

Stališčem so določili smer, jakost, relativno trajnost in vpliv na akcijo.  

Stališča lahko opredelimo tudi kot relativno trajno dispozicijo do druge osebe ali pojava v 

življenju posameznika, v katerem se prepletajo različna prepričanja in čustva glede določene 

stvari (Hayes in Orell, 1998, v Lepičnik Vodopivec, 2005, str. 21). Naše vedenje je odvisno od 

naših stališč, ki so odslikava sprememb v okolju. Stališča in vedenje so tesno povezani, zato je 

od stališč odvisno oblikovanje naših predstav o nas samih, o drugih in o okolju, v katerem 

bivamo (Novosel Kernic, 1991; Lepičnik Vodopivec, 2005). Musek (1994) pa navaja, da so 

stališča nekaj trajnega, ki je miselno, vrednostno, čustveno in akcijsko naravnano do različnih 

objektov (predmetov, bitij, oseb, dogodkov in pojavov). Stališča nastanejo zaradi življenjskih 

izkušenj ali osebnostnih lastnosti ter socialne norme (Allport, 1973, v Schmidt, 2001). Ključna 

načela za spodbujanje kakovosti inkluzivnega izobraževanja (2009) ravno tako govorijo o tem, 

da stališča vzgojiteljev, učiteljev in staršev do izobraževanja otrok z najrazličnejšimi posebnimi 

potrebami nastanejo na podlagi osebnih izkušenj. Stališča so torej trajna duševna pripravljenost 

za določen način reagiranja, ki imajo vpliv na vedenje, pridobivamo pa jih v procesu 

socializacije (Musek, 1994).  

Stališča vsebujejo vzgojiteljevo pripravljenost za določen način odzivanja in delujejo na 

njegovo vedenje. Vzgojitelj s prepričanji izraža svojo kognitivno sodbo o nečem, z mnenjem 

izraža svoja stališča, z vrednotami pa razkriva svoje pojmovanje o ciljih in pojavih, ki jih visoko 

ceni in za katere se zavzema (Lepičnik Vodopivec, 2005). Ryan in Cooper (1988, v Lepičnik 

Vodopivec, 2005) navajata stališča, ki vplivajo na vedenje strokovnega delavca, in sicer stališča 

o njem samem, stališča do otrok, njihovih staršev, do nadrejenih in do programa, ki ga izvajajo. 

Stališča so tista, ki usmerjajo našo pozornost, da v množici nekih vtisov izberemo le tisto, kar 

je v skladu z našimi stališči (Nastran Ule, 2000).  

M. Nastran Ule (2000; 2009), pa tudi A. Eagly in S. Chaiken (1993) izpostavljajo tri 

medsebojno povezane komponente stališč, in sicer kognitivno, emotivno (evaluativno) in 

konativno (aktivnostno, dinamično). Vedenje, znanje, informacije, vrednote in argumenti 

vzgojiteljev v povezavi z otroki, starši, dogodki in situacijami sodijo med kognitivno 

komponento stališč. Le-to lahko opazimo v besednih izrazih vzgojitelja in v njegovih zaznavnih 

odzivih. Emotivna komponenta, med katero sodijo pozitivna in negativna čustva (simpatija, 

obžalovanje, jeza, sovraštvo) in ocenjevanje, pa se pri vzgojiteljih pokaže kot čustven izraz. Pri 

tretji, konativni komponenti pa gre za pripravljenost za delovanje, ki se kaže v vedenju in 

reakcijah vzgojitelja. 

Po mnenju C. Razdevšek Pučko (1993) se stališča lahko spreminjajo, vendar je za to potreben 

čas. Proces spreminjanja stališč je sestavljen iz štirih faz, in sicer: ustvarjanje kognitivne 

disonance (šok-efekt), refleksija obstoječe prakse, preizkušanje usvojenega znanja in utrditev 

(konsolidacija) sprememb. M. Nastran Ule (2000) meni, da se stališča lahko spreminjajo v 

njihovi intenziteti (od manj k bolj intenzivnim in obratno) in smeri (od pozitivnih v negativna 

in obratno). M. Schmidt (2001) se strinja, da se stališča lahko spreminjajo, a ta zahteven proces 

zahteva spremembo v izbiri načina in čas. Najbolj lahko vplivamo na kognitivno komponento 

stališč, če človeka informiramo o osebi oz. objektu, do katerega ima določena stališča. Različne 

raziskave potrjujejo, da je poznavanje lastnih stališč in njihovo spreminjanje pomembno 
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(Žolgar Jerković, Češarek, Lakota in Škrlec, 2014).  Tudi M. Nastran Ule (2000) poudarja, da 

na spreminjanje stališč vpliva skupinska pripadnost, informacije in znanje, osebnostne lastnosti 

in značilnosti (izkušnje, potrebe, motivacija posameznika). 

6.1 Stališča do integracije in inkluzije otrok s posebnimi potrebami 

6.1.1 Izsledki domačih raziskav 

Na razvoj inkluzije imajo vpliv stališča strokovnih delavcev in drugih pomembnih odraslih, ki 

so vključeni v VI OPP. Le-ti lahko spodbujajo ali pa ovirajo uvajanje inkluzije (Žolgar Jerković, 

Češarek, Lakota in Škrlec, 2014; Schmidt in Vrhovnik, 2017).  

Pri vključevanju OPP v večinske oddelke sta pomembni vrsta in stopnja posebnih potreb otroka 

(Milivojević Krajnčič, 2004; Schmidt in Čagran, 2011; Kolar, 2011). Raziskave M. Schmidt in 

K. Vrhovnik (2017) kažejo, da imajo velik vpliv na stališča strokovnih delavcev ravno različne 

vrste posebnih potreb. Bodoči strokovni delavci naj bi bili namreč najmanj pripravljeni sprejeti 

v svoj razred slepe in slabovidne otroke ter otroke z motnjo v duševnem razvoju (Kolar, 2011). 

M. Schmidt (2001) navaja, da se stališča do oseb z intelektualnimi primanjkljaji ločijo na 

stereotipna in segregacijska. Za stereotipna stališča je značilno, da vnaprej izražajo 

pričakovanja in vrednostne ocene. Poudarjene so dimenzije kategorizacije, depersonalizacije in 

dimenzije poniževanja ter razvrednotenja. Druga vrsta stališč so segregacijska stališča, za 

katera je značilen nadzor nad osebami s primanjkljaji in institucionalizacija. Le-ta pa delimo na 

pozitivna in negativna stališča. Yuker (1988, v prav tam) ter Antonak in Livneh (1991, v prav 

tam) za negativna segregacijska stališča pravijo, da so povezana z neosebnim odnosom, 

neupoštevanjem individualnih značilnosti, z negativnimi čustvi, z nizkimi pričakovanji in 

nezaupanjem v sposobnosti. Osebe z intelektualnimi primanjkljaji veljajo za fizično, socialno 

in intelektualno manjvredne. Za pozitivna segregacijska stališča pa omenjata stalno skrb in 

nadzor nad delom in življenjem teh oseb, prilagajanje in izboljševanje pogojev, opreme, iskanje 

alternativnih oblik pomoči in socialno rehabilitacijo. 

V empirični raziskavi, ki je bila izpeljana za namene Bele knjige pa so bila učiteljeva stališča 

do vključevanja OPP v večinske oddelke šol večinoma pozitivna, saj so se negativna stališča 

učiteljev pokazala le pri slepih in gluhih otrocih ter pri otrocih z avtističnimi motnjami (Krek 

in Metljak, 2011). Raziskava I. Žolgar Jerković, S. Češarek, S. Lakota in E. Škrlec (2014) je pri 

večini študentov pokazala pozitivna stališča do vključevanja slepih in slabovidnih otrok v 

večinske oddelke VI. 

Strokovni delavci velikokrat nasprotujejo ideji o vključitvi OPP v večinske VI ustanove. Do 

tega prihaja, ker o njih nimajo dovolj informacij, niti o tem, kako naj bi inkluzivni oddelki 

morali izgledati. Strah jih je, da bodo morali prevzeti večjo odgovornost za naloge, za katere 

nimajo ustreznih znanj, strah jih je tudi zato, ker ne vedo, ali jim bodo vodstvo in ostali 

sodelavci nudili podporo oziroma jih bodo ustrezno nagradili. Strah pa jih je tudi tega, da bo 

njihov izbran poklic postal nekaj drugega, kot je poklic, za katerega so se izobraževali (Skalar, 

1995). Strokovni delavci se zoperstavljajo inkluziji, ker se bojijo vključitve OPP. To je 

posledica njihovih predsodkov, neseznanjenosti in strahu pred neznanim in nepredvidljivim 

(Pretnar, 2012). 

Raziskava M. Schmidt in K. Vrhovnik (2017) je pokazala, da imajo srednješolski učitelji bolj 

pozitivna stališča kot osnovnošolski učitelji do OPP, do poučevanja in prilagajanja ter do 
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njihove psihofizične preobremenjenosti z delom, kar je pokazala tudi raziskava M. Ljubić in L. 

Kiš-Glavaš (2003). Razlog, zakaj imajo srednješolski učitelji bolj pozitivna stališča avtorji 

raziskave pripisujejo pomanjkanju izkušenj z delom z OPP. V osnovne šole je po navadi 

vključenih več OPP in tudi njihove težave so številčnejše oziroma izražene v težji obliki. Težje 

kot imajo otroci posebne potrebe, manjša je verjetnost, da bodo nadaljevali šolanje v srednji 

šoli. Zaradi tega srednješolski učitelji nimajo tako širokega vpogleda v področje OPP (prav 

tam).  

V raziskavi Galeše (1995) je bilo ugotovljeno, da se le polovica ravnateljev zavzema za 

integrativno izobraževanje oziroma za inkluzivno šolo. Stališča ravnateljev so zelo pomembna 

za dolgoročno delo, saj neposredno vplivajo na delovne okoliščine zaposlenih, na njihove 

medsebojne odnose in na doživljanje odgovornosti, uspešnosti ter zadovoljstva pri delu. 

Ravnatelj je tisti, ki z odnosom oblikuje klimo in odnos do OPP. 

A. Milivojević Krajnčič (2004) izpostavlja mnenja strokovnih delavcev o vključenosti OPP v 

posebne ustanove. Delo z OPP je za strokovne delavce izziv. Strokovni delavci se zavzemajo 

za posebne ustanove, kjer naj bi bili OPP po njihovem mnenju deležni bolj kakovostne 

obravnave in ciljno bolj usmerjenega VI dela. Poleg tega pa bi se strokovni delavec lahko bolj 

posvetil otrokom brez težav. Pomembno je, da strokovni delavci te otroke s pozitivno 

naravnanostjo sprejmejo v večinske oddelke VI, po potrebi spremenijo svoj način dela in v tem 

primeru, da niso strokovno dovolj kompetentni za delo z OPP, sprejmejo podporo zunanjih 

strokovnjakov.  

Medveš (2003) poudarja pomen učne klime in šolske kulture. Meni,  da morajo strokovni 

delavci ustvariti takšno vzdušje, v katerem bodo ure DSP, občasne ure zunaj razreda, 

pojmovane kot nekaj samoumevnega in s tem ne bodo otroka podvrgli stigmatizaciji. V 

raziskavi Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (Chakir in Peček, 2014) večina študentov 

navaja, da je inkluzija uresničljiva za vse učence, če so izpolnjeni določeni pogoji. Izpostavili 

so pomen učiteljevega truda, usposobljenost, pripravljenost sprejeti učence in prilagajati pouk, 

sodelovanje učiteljev, staršev in učenca.  

Raziskava K. Chakir in M. Peček (2014), v kateri so sodelovali študenti Pedagoške fakultete 

Univerze v Ljubljani, kaže, da večina študentov meni, da je odgovornost za učenje, poučevanje 

in za socialno vključevanje OPP odgovornost staršev in učenca samega ter le v manjši meri 

učitelja oziroma vzgojitelja. Zdi se jim, da so OPP nepotrebna ovira v razredu, za katere je 

potrebno več prilagajanja, časa in neplačanih dodatnih ur pomoči. Njihovo stališče je, da v 

večinske oddelke šol in vrtcev sodijo le tisti, ki zmorejo dosegati minimalne standarde znanja.  

Študija, ki jo je izvedla M. Schmidt (1994), je pokazala, da imajo specialni pedagogi bolj 

negativna stališča do integracije OPP kot pa učitelji. K. Vrhovnik (2013) ter M. Schmidt in B. 

Čagran (2011) so ugotovile obratno, in sicer da so strokovni delavci, ki so pridobili ustrezna 

znanja o OPP že med izobraževanjem, bolj naklonjeni inkluziji OPP in tudi svojo 

kompetentnost zaznavajo višje ter ne potrebujejo tolikšne podpore drugih strokovnih delavcev 

kot tisti, ki imajo manj znanj o OPP.  

Gre torej za zelo stereotipne poglede, ki v ospredje ne postavljajo otroka, ampak njegove 

primanjkljaje in ovire. Vsi si želijo ovire odstraniti, zato morajo spremeniti svoj pogled in v 

osredje postaviti otroka kot takega. Raziskave kažejo, da študijski proces, ki temelji na 

spoznavanju značilnosti OPP, lahko izboljša odnos študentov do njih in to privede do 
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zmanjšanja stereotipov, poveča razumevanje in izboljša predstavo o dosežkih otrok in ugodnih 

učinkih inkluzije za vse otroke (Chakir in Peček,2014). 

Raziskava K. Vrhovnik (2013) je pokazala statistično pomembne razlike v stališčih do OPP in 

do timskega dela, do doseganja uspehov OPP, do sodelovanja ter podpore s strani staršev in 

svetovalnih delavcev glede na leta delovnih izkušenj. Bolj pozitivna stališča so v prid 

strokovnim delavcem z manj izkušnjami.  

Vrtec je po mnenju M. Volk (2006) ena najlepših oblik inkluzije in nikoli v času svoje službe 

ni občutila, da bi bile med razvojnim oddelkom in večinskim oddelkom vrtca kakšne razlike. V 

njenem primeru je izkušnja vključevanja OPP v večinski oddelek vrtca pozitivna. I. Kranjc 

(2007) dodaja, da če integracija ni uspešna oz. se pokaže kot neustrezna, je še vedno mogoče 

izbrati segregacijo, ki ni tako slaba izbira za OPP, če je izvedena na ustrezen način in se jo 

povezuje z integracijo. 

Tudi ravnateljica Osnovne šole Trnovo v Ljubljani (Kokovnik idr., 2006) izpostavlja primer 

dobre prakse, ko so v redno šolo vključili deklici z Downovim sindromom. Ugotavlja, da je 

priprava na inkluzijo na šoli povečala število izobraževanj, priprave na pouk so morale biti 

kvalitetnejše, povečal se je obseg timskega dela, koristi so bile za vse učence, tiste z OPP in 

tiste brez OPP, kolektiv se je med seboj bolj povezal, sodelovali so z zunanjimi strokovnjaki in 

izvajali supervizijo. Pri tem pa je avtorica poudarila, da ne smemo drug do drugega pričakovati 

preveč in da je pogovor s starši ključnega pomena. Prenos informacij med šolo in domom olajša 

delo z OPP. To, kar se dela v šoli, se lahko doma nadaljuje in zopet vrne v šolo. Brez tovrstnega 

sodelovanja po njenem mnenju ni dobrih rezultatov.  

I. Kranjc (2007) poudarja, da smo odrasli tisti, ki segregiramo in ne otroci. Otrokom smo 

namreč model, zato moramo biti previdni,  kaj govorimo in kako se vedemo. 

6.1.1 Izsledki tujih raziskav 

Različne raziskave so pokazale precej nejasna stališča do vključevanja OPP, saj le-ta variirajo 

od pozitivnih, nevtralnih do negativnih oz. nasprotujočih si (De Boer, 2012; De Boer, Pijl in 

Minnaert, 2011; Praisner, 2003; Sucuoglu, Bakkaloglu, Iscen Karasu, Demir in Akalin, 2013). 

Tisti strokovni delavci, ki sprejemajo inkluzijo, so bolj pripravljeni prilagajati učna okolja, 

pristope in strategije poučevanja OPP (Ryan, 2009). Levandovski (1980, v Schmidt, 2001) 

ugotavlja, da je psihosocialni položaj OPP v veliki meri determiniran s stališči bližnje okolice, 

v kateri OPP živi. 

Grška raziskava je pokazala, da imajo strokovni delavci pozitivna stališča do inkluzije, a na to 

močno vpliva vrsta in stopnja primanjkljajev OPP, izkušnje dela z njimi, pomoč s strani ostalih 

strokovnih delavcev, z ustrezno načrtovanim, kakovostnim in dlje časa zasnovanim 

usposabljanjem (Avramidis in Kalyva, 2007).  

Raziskava S. Symeonidou in H. Phitaka (2009) ugotavlja, da se strokovni delavci izogibajo 

poučevanju OPP in nasprotujejo inkluziji. Menijo, da nekatere vrste posebnih potreb ne sodijo 

v večinske oddelke VI, hkrati pa se počutijo nekompetentni za delo z OPP. Najbolj negativna 

stališča imajo predvsem pri sprejemanju otrok s socialnimi, čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami (Lifshitz, Glaubman in Issawi, 2004; Rakap in Kaczmarek, 2010; Schmidt in Čagran, 

2011), medtem ko imajo bolj pozitivna stališča do vključevanja otrok s telesnimi oziroma 
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gibalnimi, senzoričnimi motnjami in specifičnimi učnimi težavami (Avramidis in Norwich, 

2002; Rakap in Kaczmarek, 2010).  

Forlin, Douglas in Hattie (1996) so proučevali strokovne delavce v Zahodni Avstraliji, kjer se 

je pokazalo, da zakonodajo o inkluziji OPP ne odobravajo in se ne strinjajo s popolnim 

vključevanjem. Tako oni, kot Rakap, A. Parlak-Rakap in Aydin (2016) najbolj pozitivno 

sprejemajo otroke z gibalno oviranostjo, medtem ko odklanjajo otroke s kognitivnimi 

primanjkljaji, vedenjskimi težavami in tiste, ki imajo več različnih posebnih potreb. 

L. Idol (1997) zagovarja sodelovanje interdisciplinarnega tima, ki naj bi vplival na dobre 

odnose in bolj pozitivna stališča do inkluzije OPP. Avtorica je mnenja, da učitelji kažejo odpor 

do inkluzije zato, ker: 

- se zanašajo na alternativne namestitve OPP, če se bodo težave poslabšale;  

- ker so specialni pedagogi zaščitniški do teh učencev in menijo, da so le oni primerni za 

poučevanje;  

- ker so ostali učenci neustrezno obravnavani, če je v razredu nekdo s posebnimi 

potrebami in rabi več pomoči, pozornosti;  

- ker imajo pretirana stališča, da je vzrok otrokovih težav v družini;  

- ker imajo prevelika in nerealna pričakovanja;  

- ker se usmerjajo na stvari, na katere nimajo nobenega vpliva;  

- ker imajo premalo izkušenj za delo z OPP. 

 

Minami in Ovando (2004, v Chakir in Peček, 2014) govorita o tem, da bodoči strokovni delavci 

OPP vidijo skozi njihov primanjkljaj in implicitno ali eksplicitno obtožujejo otrokovo okolje, 

socialno-ekonomske razmere, jezikovno ozadje za njihov učni neuspeh. Različne raziskave v 

prispevku K. Chakir in M. Peček (2014) izpostavljajo, da študentje, ki so bodoči strokovni 

delavci, podpirajo inkluzijo, a se počutijo negotovi oziroma nekompetentni, da bi poučevali 

OPP v inkluzivnem razredu. To je lahko posledica pomanjkanja znanja o težavi ali 

pesimističnega razmišljanja glede možnosti napredovanja teh otrok. V raziskavah so ugotovili 

tudi, da na ta stališča lahko vplivajo izkušnje, ki jih imajo strokovni delavci z OPP. Forlin, 

Douglas in Hattie (1996) niso potrdili, da so strokovni delavci z več izkušnjami s poučevanjem 

bolj naklonjeni inkluziji oziroma pripravljeni sprejeti OPP, kot tisti z manj izkušnjami. Avtorji 

menijo, da je to posledica predhodnega negativnega stališča do inkluzije, ki se z izkušnjami ni 

nič spremenilo. Turška raziskava je pokazala, da tamkajšnji strokovni delavci še nimajo povsem 

pozitivnih stališč do inkluzije, a se le-ta izboljšujejo. Izboljšala so se pri strokovnih delavcih z 

manj izkušnjami, saj v času študija pridobijo potrebna znanja o tem področju. Tudi pri 

najstarejših delavcih se je pokazal napredek, saj imajo največ praktičnih izkušenj pri delu z OPP 

(Rakap in Kaczmarek, 2010). Različne raziskave (Barber in Turner, 2007; Forlin, Keen in 

Barret, 2008; Tsakiridou in Polyzopoulou, 2014) so pokazale, da imajo mlajši strokovni delavci 

oz. tisti z manj leti delovne dobe bolj pozitivna stališča do inkluzije OPP kot starejši delavci. 

Izkušenejši delavci so zaskrbljeni, kako se bo inkluzija izvajala, medtem ko imajo mlajši večje 

osnovno teoretično znanje, ki jim omogoča samozavestno poučevanje. Učitelji, ki so imeli več 

ur specialne pedagogike v času izobraževanja; tisti, ki so poučevali na višji stopnji osnovne 

šole; tisti, ki so imeli več izkušenj s poučevanjem OPP ter tisti, ki so bili mlajši in so imeli manj 

izkušenj s poučevanjem, so imeli bolj pozitivna stališča (Leyser, Kapperman in Keller, 1994). 

Tudi nekatere druge raziskave (Forlin, Keen in Barrett, 2008; Tsakiridou in Polyzopoulou, 

2014; Schmidt in Vrhovnik, 2017) so pokazale, da so mlajši strokovni delavci bolj naklonjeni 

inkluziji, saj so v času študija pridobili več strokovnega znanja o značilnostih OPP, 

individualnih razlikah in inkluziji, kar predvidevajo, da vpliva na bolj pozitiven pogled na 

inkluzijo. 
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Druge raziskave pogosto kažejo, da strokovni delavci podpirajo inkluzijo, a se jim v svojih 

oddelkih to ne zdi mogoče izvajati. To je posledica negativnih stališč strokovnih delavcev, ki 

se počutijo nekompetentne za delo z njimi in jih je strah tega neznanega področja (De Boer, 

2012; Peček, Čuk in Lesar, 2006, Shady, Luther in Richman, 2013). Tudi Bender, Vail in Scott 

(1995) ter mnoge študije v M. Schmidt (2001), so pokazale, da učitelji nimajo pozitivnih stališč 

do vključevanja OPP v večinske oddelke šol in vrtcev.  

Kanadska študija (Specht idr., 2016) pa je pokazala, da so ženske bolj dovzetne za inkluzijo kot 

moški, da so študentje eno leto po diplomi manj inkluzivno naravnani in da so tisti, ki so imeli 

izkušnjo z OPP bolj naklonjeni inkluziji kot tisti, ki še nikoli niso imeli tovrstne izkušnje. 

Pastor in Jimenez (1994, v Skudnik, 2001) sta v svoji raziskavi ugotovila, da nekateri učitelji 

ne želijo poučevati OPP in jim njihova prisotnost predstavlja dodaten problem. Medtem pa so 

Leyser, Kapperman in Keller (1994) pri ameriških in nemških učiteljih ugotovili, da so bili bolj 

pozitivno naravnani od ostalih učiteljev, ki so imeli nevtralna stališča do vključevanja OPP v 

večinske šole. Ugotovili so, da kulturni dejavniki, religija in prenatrpanost na šolah vpliva na 

stališča. V raziskavi Giangreco, Dennis in Cloninger (1993) pa so učitelje kazali navdušenje in 

naklonjenost do inkluzivne prakse.  

V raziskavi, ki je bila izvedena v Sudanu, so ugotovili, da so učitelji odprti za inkluzijo, a nimajo 

nikakršnih znanj o identifikaciji in nudenju pomoči OPP. Pokazala se je njihova pomanjkljiva 

samozavest pri (samo)zaznavanju kompetentnosti (Baldo Mohamed, 2011). Tudi študija OECD 

iz leta 2005 je pokazala, da imajo evropski strokovni delavci pomanjkljive kompetence za 

individualizacijo in delo v heterogenih oddelkih. Največja pomanjkljivost pri uvajanju inkluzije 

je pomanjkljiva izobraženost strokovnih delavcev, ki nimajo primernega strokovnega znanja za 

poučevanje in prilagajanje OPP (Krek in Metljak, 2011). Raziskava Vaughn, Schumm, Jallaf, 

Slusher in Saumell iz leta 1996 (v Schmidt, 2006) je pokazala, da imajo strokovni delavci in 

specialni pedagogi velikokrat negativna stališča do inkluzije zaradi zaviralnih dejavnikov, kot 

je velikost razreda, neustrezne prilagoditve za otroke in nezadostna kompetentnost strokovnih 

delavcev za inkluzijo, pa tudi zato, ker ne vidijo koristi inkluzije za vrstnike brez posebnih 

potreb.  

Strokovni delavci so prepričani, da lahko poučujejo OPP le učitelji, ki imajo specialna znanja 

in ki znajo uporabljati posebne učne metode (Chakir in Peček, 2014). A. Davis in Florian (2004, 

v prav tam) pa menita, da večina pristopov in strategij poučevanja OPP ni bistveno drugačna 

od tistih, ki so primerne za vse učence. Stališča učiteljev do integracije postajajo bolj pozitivna, 

če jim strokovni delavci nudijo dovolj pomoči. Navajajo, da bi si želeli večjo podporo in pomoč 

specialnih pedagogov (Fuchs in Fuchs, 1993; Milivojević Krajnčič, 2004; Rose, Kaikkonen in 

Koiv, 2007; Khan, 2012). Za strokovne delavce je priporočljivo, da se izobrazijo tudi iz 

področja OPP, saj bodo tudi otrokom brez posebnih potreb lažje in bolj učinkovito podali 

znanja. 

Ravnatelji osnovnih šol v Stockholmu so mnenja, da inkluzija združuje splošno in specialno 

poučevanje. Tovrstno delo pa zahteva dobro usposobljenost strokovnih delavcev, njihovo 

visoko fleksibilnost, sodelovanje med zaposlenimi in starši, zmožnost reševanja težav pri 

poučevanju in učinkovito timsko delo (Heimdahl Mattson in Malmgren Hansen, 2009).  

A. A. de Boer (2012) je ugotovila, da imajo strokovni delavci premalo znanj za poučevanje 

OPP, kar posledično vpliva tudi na negativna stališča do inkluzije teh otrok. V raziskavi, v 

kateri je sodelovalo 30 predšolskih strokovnih delavcev, ki imajo izkušnje z OPP, se je 
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pokazalo, da nivo kompetentnosti in stališča niso statistično pomembno povezana (Sucuoglu, 

Bakkaloglu, Iscen Karasu, Demir in Akalin, 2013). Zaradi pomanjkljive usposobljenosti pa 

strokovni delavci delo z OPP doživljajo stresno (Forlin, 1997, 2001).  

Grška raziskava, ki sta jo izvedli S. Padeliadu in V. Lampropoulou (1997), je proučevala 

stališča učiteljev in specialnih pedagogov do integracije. Učitelji so bili mnenja, da je 

integracija najprimernejša v predšolskem obdobju. Pokazala se je povezava med stališči in leti 

poučevanja ter med stališči in starostjo učitelja. Z izkušnjami in starostjo naj bi učitelji postajali 

čedalje manj tolerantni do OPP.  Thomas (1985, v Schmidt, 2001) je proučeval stališča učiteljev 

do otrok z motnjo v duševnem razvoju. Ugotovil je, da imajo stališča specialnega pedagoga 

velik vpliv na učiteljeva stališča. Da bi še dodatno okrepili stališča učiteljev, jim morajo 

specialni pedagogi nuditi strokovno pomoč in jih strokovno opremiti, da se bodo počutili 

kompetentne za poučevanje teh otrok. V raziskavi M. Semmel, T. Abernathy, G. Butera in S. 

Lesar (1991, v prav tam) se je pokazalo, da učitelji in specialni pedagogi dvomijo v boljši učni 

napredek OPP, če so vključeni v redno ustanovo in da OPP upočasnjujejo doseganje ciljev otrok 

brez težav. 

 

V Turčiji je raziskava Polat (2001) preučevala stališča psihologov do učencev z učnimi 

težavami. Kljub temu, da so pričakovali, da bodo imeli psihologi pozitivna stališča, se je 

izkazalo, da temu ni tako. Kombinacija negativnih stališč učitelja in psihologa vpliva na 

možnost uspeha vključevanja OPP v osnovne šole. Pokazalo se je tudi to, da ima boljša 

informiranost o OPP pozitiven učinek na stališča šolskih psihologov. 

 

Zavedati se je potrebno, da osebe ne ovira njegov primanjkljaj, ampak način, kako družba to 

osebo obravnava (McConkey, 2001, v Chakir in Peček, 2014). 

 

6.2 Stališča do otrok s posebnimi potrebami 

Stališča in prepričanja o osebah z motnjami v duševnem razvoju sodijo v skupino ugnezdenih 

stališč, kar pomeni, da vztrajajo skozi celotno zgodovino. V stari Grčiji so jih zaradi 

nekoristnosti odstranjevali ali celo usmrtili, v srednjem veku pa so jih odstranjevali z »ladjami 

norcev«. Od psihiatričnih bolnikov, revež in drugih marginaliziranih skupin so bili ločeni šele 

konec 18. stoletja, ko je osebe z motnjami v duševnem razvoju Jean Itard prepoznal kot 

neozdravljive in učljive. S tem se je začela specialna pedagogika, Itard pa velja za prvega 

specialnega pedagoga (Rovšek, 2011a). 

C. Reyna in Weiner (2001) menita, da učiteljeve reakcije do učencev vplivajo na njihovo 

motivacijo, pričakovanja in vedenje. Učiteljeve reakcije do njih pa so odvisne od njihovih 

subjektivnih teorij, ki jih A. Polak (1996) definira kot mentalne konstrukte v posameznikovih 

mislih in predstavljajo celoto posameznikovih stališč, pogledov, vrednot in idealov z nekega 

ožjega področja.  

Raziskava, ki je preučevala strokovne delavce na Japonskem, je dokazala, da imajo le-ti 

pozitivna stališča do posebnih potreb, a jih vseeno skrbi kako bi inkluzijo izvajali v njihovem 

oddelku. Tudi bodoči turški in ameriški strokovni delavci imajo do OPP podobna stališča, in 

sicer pozitivna (Rakap, Parlak-Rakap in Aydin, 2016). Galeša (1995) pa je ugotovil nasprotno. 

Pomembno število osnovnošolskih ravnateljev je pred več kot dvajsetimi leti imelo negativna 

stališča do OPP, kar je posledično vplivalo tudi na nestrinjanje z inkluzivno VI.  
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Tudi študentje, bodoči strokovni delavci, se srečujejo z lastnimi stališči in prepričanji o ranljivih 

skupinah otrok, med katere sodijo tudi OPP. Pri teh otrocih vidijo le njihov primanjkljaj in 

pogosto obtožujejo otrokovo okolje, socialno-ekonomske razmere in jezikovno ozadje za 

njihovo slabše znanje (Minami in Ovando, 2004, v Chakir in Peček, 2014). Njihova negativna 

stališča so po navadi posledica neznanja o težavah otrok in pesimističnega pogleda na otrokovo 

napredovanje, če bi bil vključen v večinski oddelek VI ustanove (Gilmore, Campbell in 

Cuskelly, 2003). Raziskava, ki sta jo izvedli S. V. Taylor in D. Sobel (2001), pa je pokazala, da 

študentje različnost vidijo kot problem in ne kot izziv. Predvidevajo, da so tovrstna stališča 

študentov posledica lastnih izkušenj, saj sami niso bili vključeni v proces izobraževanja skupaj 

z OPP in imajo z njimi zelo malo izkušenj. Raziskave, kot je na primer J. Campbell, L. Gilmore 

in M. Cuskelly (2003), so pokazale, da lahko izobraževanje o značilnostih določenih skupin 

OPP izboljša odnos študentov do OPP, zmanjšajo se stereotipni pogledi, poveča se razumevanje 

primanjkljajev in potreb, izboljša predstavo o dosežkih otrok in ugodnih učinkih vključevanja 

OPP v skupino oseb brez tovrstnih težav. 

Od strokovnih delavcev v vrtcu je odvisno kakšen bo OPP po zaključku izobraževanja. V 

primeru, da bo strokovni delavec sprejemal OPP z vsemi njegovimi težavami in posebnostmi 

ter da bo tim učinkovito deloval, se bo OPP razvil v samozavestnega, čustveno in duševno 

zdravega mladostnika. V nasprotnem primeru pa bo OPP poraženec, ker nesprejemanje in 

nepravilen pristop ljudi, ki delajo z njim, lahko privede do čustvenih motenj in psihosomatskih 

obolenj (Levc, 2007). 

K. Košir in S. Pečjak (2007) sta v svoji raziskavi ugotovili, da si učitelji ustvarijo določena 

pričakovanja na osnovi dosežkov, vedenj in drugih informacij, ki jih dobijo o učencih, da 

stališča in pričakovanja vplivajo na njihovo verbalno in neverbalno vedenje do učencev in da 

tudi učenci zaznavajo različno vedenje učitelja do različnih učencev.  

Rovšek (2011a) meni, da se bodo stališča učiteljev in učencev do oseb z motnjami v duševnem 

razvoju spremenila šele, ko bo šolski sistem urejen tako, da bodo tudi ti otroci v večinskih šolah 

uspešni v skladu s svojimi zmožnostmi in funkcioniranjem.  

Evropska agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb z naslovom Ključna 

načela za spodbujanje kakovosti inkluzivnega izobraževanja (2009) navaja, da bi morali imeti 

učitelji in vzgojitelji primerne vrednote in stališča, veščine in sposobnosti, znanja in 

razumevanje, da bi lahko poučevali v inkluzivnih okoljih. Agencija zagovarja, da morajo 

strokovne delavce že v času osnovnega izobraževanja pripraviti na tako delo in jim dati tudi 

priložnost za kasnejše izobraževanje ob delu. Rezultati raziskave K. Hatunšek (2014) so 

pokazali, da imajo strokovni delavci z manj leti delovne dobe oziroma z manj izkušnjami bolj 

pozitivna stališča do OPP (avtizmu), kot tisti z več leti delovnih izkušenj. Razlike so bile sicer 

statistične nepomembne. Tudi Florian (2008) meni, da ni pomembno le znanje strokovnih 

delavcev, ampak so ključna njihova stališča do inkluzije in OPP, saj je to glavni dejavnik, ki 

lahko zavira ali spodbuja proces inkluzije, in sicer njegove vrednote, naravnanost, stopnjo 

samozaupanja in sposobnost sprejeti odgovornost za inkluzijo. 

T. Hleb (2006) poudarja, da ni dovolj OPP imeti rad in da se nam smili, ampak nam mora 

predstavljati izziv. Če bomo želeli otroku pomagati pri premagovanju ovir, da se bo počutil 

samostojnega in enakovrednega, se moramo dodatno izobraževati, iskati pomoč pri drugih 

strokovnjakih s tega področja, sodelovati s starši, kreativno iskati dodatne metode, vsebine in 

oblike dela, opaziti kje je otrok uspešen in na teh področjih graditi njegovo samopodobo. S tem, 
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da nam bo delo z OPP izziv, bomo naredili veliko več za otroka, saj bo imel podporo tam, kjer 

doživlja stiske.  

K. Hatunšek (2014) je dokazala, da na stališča do OPP delovno mesto in stopnja izobrazbe ne 

vplivata, saj se med učitelji in strokovnimi delavci ter visoko in višje strokovno izobraženimi 

niso pokazale nikakršne razlike. U. Poljanšek (2007) pa izpostavlja, da imajo znanja za 

določene vrste in stopnje motenj v razvoju le specialni pedagogi ali socialni pedagogi (čustvene 

in vedenjske motnje). Ostali svetovalni in strokovni delavci v vrtcih in šolah pa imajo premalo 

znanja s tega področja. V tem primeru bi se morala pokazati statistično pomembna razlika glede 

na delovno mesto, a se ni. Strokovni delavci v vrtcu imajo možnosti dodatnega strokovnega 

izpopolnjevanja, znanja pa lahko pridobivajo tudi ob lastnih izkušnjah. Veliko je odvisno od 

njihovega interesa in pripravljenosti za dodatno izobraževanje s pomočjo strokovne literature.  

Da bi kar se da spodbudili pozitivna stališča, bi morali strokovnim delavcem zagotoviti 

primerna usposabljanja, da se bodo počutili kompetentne in bodo lažje prevzeli odgovornost za 

vse otroke, tudi za tiste s posebnimi potrebami. Pomagalo naj bi tudi spodbujanje sodelovanja 

otrok in njihovih staršev pri odločanju o izobraževalnih možnostih otroka (Ključna načela za 

spodbujanje kakovosti inkluzivnega izobraževanja, 2009). 

6.3 Stališča do timskega dela 

Stališče do timskega dela lahko opredelimo kot notranje stanje, ki vpliva na izbiro in odločitev 

za neko dejanje v določeni situaciji timskega dela (Dick in Carey, 1990, v Baker, Horvath, 

Campion, Offermann, Salas, 2004) ali kot posameznikovo pripravljenost nadaljevati in vztrajati 

pri delu z drugimi, lahko v istem ali v drugem timu (Gardner in Korth, 1998, v Ruiz Ulloa in 

Adams, 2004). A. Polak (2003) je stališča do timskega dela opredelila kot odnos posameznika 

do timskega dela in njegovo izvajanje tega pristopa.  

A. Polak (2003) opredeli pozitivna stališča strokovnih delavcev do timskega dela kot težnjo 

posameznika, da timsko delo pozitivno sprejema in ga aktivno izvaja, medtem ko negativna 

stališča vplivajo na negativen odnos posameznika do timskega dela in njegovo odklanjanje. Ni 

pa nujno, da ima strokovni delavec negativna stališča do timskega dela, če le-tega ne izvaja. 

Lahko le nima možnosti, da bi ga s kom izvajal. 

A. Polak (2002) meni tudi, da predhodne izkušnje s timskim delom vplivajo na stališča in 

motivacijo za njihovo nadaljnje timsko delo. Izpostavlja tudi, da je potrebno načrtno spodbujati 

učne situacije, ki bodo (bodočim) strokovnim delavcem nudile možnost pridobivanja izkušenj 

s timskim delom. Na osnovi teh izkušenj si bodo ustvarili lastna stališča o timskem delu in jih 

ne bodo nekritično prevzemali od drugih (Polak, 2003). Triletno spremljanje inkluzije je namreč 

pokazalo, da številne izkušnje pri timskem delu z OPP zvišajo zaupanje v poučevanje oziroma 

delo s tovrstno populacijo (LeRoy in Simpson, 1996, v Schmidt, 2006).  

A. Polak (2003) je na osnovi vsebinske analize odgovorov na odprta vprašanja o timskem delu 

ugotovila, da je strokovne delavce strah predvsem osebnostne (44%) in strokovne 

neusklajenosti (33%) članov tima, neenakovrednega statusnega položaja posameznikov (18%), 

nepripravljenosti za sodelovanje (17%), časovne neusklajenosti (13%) itd. Slaba petina (19%) 

strokovnih delavcev pa je navedla, da jih ničesar ni strah v povezavi s timskim delom, saj že 

imajo pozitivne izkušnje s tovrstnim delom in imajo do njega tudi pozitivna stališča. 

A. Polak (2003) je preverjala tudi naklonjenost strokovnih delavcev do timskega dela. Do 

zakonske uvedbe timskega poučevanja v prvem razredu devetletne šole je bilo strokovnim 
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delavcem prepuščena odločitev o tem, ali bodo izvajali timsko delo ali ne. Raziskava je 

pokazala, da je osebna naklonjenost do timskega dela višja kot naklonjenost v ožjem 

(razredna/predmetna stopnja) in širšem (šola kot celota) delovnem okolju. V času izvedbe 

raziskave v sodelujočih šolskih  kolektivih še ni bilo sodelovalne naravnanosti, ki bi bila 

potrebna za učinkovito timsko delo. 

Program usposabljanja učiteljev za timsko delo, ki ga je zasnovala, izvedla in evalvirala A. 

Polak (2003), je pokazal, da imajo strokovni delavci po programu statistično pomembno bolj 

pozitivna stališča do timskega dela, kot pred programom. Ugotovila je tudi, da so stališča do 

timskega dela statistično pomembno povezana z zaupanjem in spretnostmi za timsko delo. 

Pokazale so se tudi statistično pomembne razlike glede na delovno mesto in velikost kolektiva. 

Strokovni delavci na razredni stopnji in strokovni delavci iz večjih kolektivov (nad 30 učiteljev) 

imajo bolj pozitivna stališča do timskega dela. Glede na stopnjo in smer izobrazbe, pedagoško 

izkušenost, osebna pojmovanja in izkušnje s timskim delom, ni bilo zaznati statistično 

pomembnih razlik v stališčih do timskega dela. Ravno tako raziskava ni pokazala statistično 

pomembnih razlik v naklonjenosti do timskega dela glede na stopnjo izobrazbe, pedagoško 

delovno dobo in velikost kolektiva (prav tam). 

V magistrskem delu (Vrhovnik, 2013) se stališča strokovnih delavcev glede na delovne izkušnje 

statistično pomembno niso razlikovale, le pri stališčih do podpore in pomoči strokovnim 

delavcem pri VI delu z OPP so bila stališča v prid manj izkušenim strokovnim delavcem. Tisti 

strokovni delavci, ki so imeli že pred programom usposabljanja za timsko delo (Polak, 2003) 

izkušnje s timskim delom, so stališča do timskega dela najmanj spremenili oziroma so imeli že 

prej pozitivna. Bolj kot imajo strokovni delavci pozitivna stališča do timskega dela, večja je 

pogostost izvajanja timskega dela, pri čemer pa se pozitivna stališča z izvajanjem timskega dela 

še dodatno utrjujejo.  

Stališča do timskega dela imajo velik vpliv na osebnostno naklonjenost, oblikovanje odnosov 

v timu, doživljanje vzdušja in zaupanja v timu (prav tam). 
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7 NEGATIVNA PRIČAKOVANJA, PREDSODKI IN STEREOTIPI KOT 

ČUSTVENA KOMPENENTA STALIŠČ 

7.1 Opredelitev negativnih pričakovanj, predsodkov in stereotipov 

Bojazen je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (b.l.) opredeljena kot tesnobno duševno 

stanje zaradi tega, ker pričakujemo nekaj hudega oziroma neprijetnega. Strah pa je čustveni, 

fiziološki in vedenjski odziv na zaznavo nevarnosti, ki preži v okolju (Berkow, 2005, str. 295). 

Musek (2005) meni, da je le malo takšnih čustev, kot je npr. strah, da bi imela na naše vedenje 

in počutje tolikšen vpliv. Strah pojmuje kot osnovni mehanizem za preživetje, ki nam je vrojen 

in se ga naučimo s posnemanjem in opazovanjem vedenja drugih ljudi. Rachman (1976) pa je 

govoril o treh načinih pridobivanja strahu: z opazovanjem, s pogojevanjem in s posredovanjem 

verbalne informacije. Ljudje velikokrat govorijo o določenih strahovih, kljub temu da niso bili 

s tem objektom nikoli v stiku oziroma se z določeno situacijo še niso srečali. Pozitivna verbalna 

informacija lahko vpliva na to, ali se bomo nečemu približali ali se bomo v primeru negativne 

informacije temu izognili (Field in Lawson, 2003). Veliko bolezni in drugih etioloških lastnosti 

je določenim posameznikom neznana, nepredvidljiva in nepričakovana, zato pri njih vzbuja 

strah (Sontag, 1979, v Coleman, 1999). Videti je, kot da je strah tisti, ki stigmo naredi resnično 

in poveča njeno intenzivnost (Coleman, 1999). 

Pojem pričakovati je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (b.l.) opredeljen kot, da bo nekdo 

oz. kaj prišlo, da se bo kaj zgodilo, da smo na osnovi določenih dogodkov in pojavov prepričani 

o čem oziroma da smo pripravljeni/gotovi za nekoga. Pojem negativen pa je v slovarju 

opredeljen, kot da prihaja nekaj neprijetnega, težavnega, da nekdo nekaj izraža oziroma vsebuje 

zanikanje, odklanjanje. C. Eccleston (2007) opozarja, da lahko negativna pričakovanja 

povzročijo, da oseba ne razvije svojih potencialov v tolikšni meri, kot bi jih lahko. Pozitivna 

pričakovanja pomembnih drugih, kot so starši, strokovni delavci, pa lahko pomagajo pri 

doseganju uspehov, ki so se zdeli nerealni. 

Stereotipi in predsodki se večinoma pojavijo nepričakovano oz. kar naenkrat, ko se jih 

posameznik niti ne zaveda (Jost in Banaji, 1994, v Nastran Ule, 1999). Negativna stališča, kot 

so na primer predsodki do določenih socialnih skupin oziroma posameznikov, lahko vodijo do 

diskriminacije le-teh (Nastan Ule, 2000). Predsodki se po mnenju M. Nastran Ule (1999) kažejo 

kot nespoštljivo, neupravičeno, neargumentirano, nepreverjeno, netolerantno ali prezirljivo 

vedenje do drugačnih oseb, kot so OPP, pripadniki drugih narodov, etničnih skupnosti, ras, 

kultur, z drugačnimi spolnimi usmeritvami itd. in jih spremljajo intenzivna čustva.  

Predsodki so zelo fleksibilni, saj se v zadnjih letih kažejo simbolno oziroma posredno, kar 

pomeni, da ljudje ne izražajo odkrito negativnih stališč do drugačnih, ampak se le vzdržijo 

pozitivnih. Allport (1954) opozarja, da moramo razlikovati začasne sodbe od predsodkov in da 

le-ti nastanejo takrat, ko jih navkljub vplivu novega spoznanja ne moremo opustiti. Allport 

(1954) definira predsodke kot sovraštvo, ki temelji na napačnih in nefleksibilnih posplošitvah. 

Tako kot stališča, imajo tudi predsodki kognitivno, emotivno in konativno komponento 

(Nastran Ule, 2000). Mitscherlich (1999) izpostavlja, da predsodki pripomorejo k izkoriščanju 

ljudi, kot je nadvladovanje močnejših nad šibkejšimi. M. Nastran Ule (2000) nas opozarja, da 

ne smemo zamenjevati pojma predsodek z diskriminacijo. Diskriminacijo namreč definira kot 

posebno vedenje, ki ga imamo do posameznikov z določenimi posebnosti, ki jih je družba 

označila kot drugačne in zaradi pripadnosti določeni skupini, ki je v družbi zaznamovana. 

Medtem ko predsodek definira kot skupek prepričanj o nekem posamezniku na podlagi njegove 

pripadnosti določeni skupini, ki je stigmatizirana. 
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Asch (1952, v Oakes, Haslam in Turner, 1999) meni, da so stereotipi neutemeljeno, s predsodki 

obremenjeno mišljenje. Za Allporta (1954) so stereotipi posplošene in poenostavljene sodbe do 

drugih posameznikov ali skupin. Stereotipi so nespremenljive, rigidne, izkrivljene predstave, ki 

ne upoštevajo individualnih razlik in družbenih sprememb (Oakes, Haslam in Turner, 1999). 

Lippmann (1999) stereotip pojmuje kot »način percepcije, ki podatkom, še preden dosežejo 

razum, vsili določene čustvene značilnosti, ki so shranjene v našem spominu«. Naša videnja 

določenih ljudi in pojavov so povezana s splošnim mnenjem skupine, kateri pripadamo, s 

prepričanj in stališči, ki jih imamo. Stereotipe zelo težko spreminjamo, saj so močno 

zakoreninjeni. Prepogosto se dogaja, da še preden nekoga vidimo, o njem že oblikujemo neko 

mnenje. Stereotipiziranje je proces, v katerem opisujemo posameznika na podlagi njegove 

skupinske pripadnosti in ne na osnovi njegovih individualnih značilnosti in posebnosti (Nastran 

Ule, 2000). Haslam s sodelavci (1993, v Oakes, Haslam in Turner, 1999) pa navaja, da so 

stereotipi gibljivi in variabilni ter da se spreminjajo v skladu s socialnim kontekstom. M. 

Nastran Ule (2000) pa je svojim predhodnikom nasprotovala, saj  meni, da so stereotipi odporni 

na spremembe.  

7.2 Negativna pričakovanja, predsodki in stereotipi o otrocih s posebnimi potrebami ter 

timskem delu 

Na oblikovanje stereotipov pri vzgojiteljicah ima velik vpliv profesionalno poznavanje 

zakonitosti otrokovega razvoja, izkušnje, ki jih imajo z delom s predšolskimi otroki, njihov 

osebni odnos in čustveni odziv do otroka, ki odstopa od ostalih vrstnikov, subjektivno 

opazovanje pojava težav, subjektivni in kolektivni odnos do subkulturnih skupin ter kolektivni 

profesionalni odnos do otrok (Žnidaršič, 2003).  

Na oblikovanje stališč ima pomemben vpliv znanje oz. samozaznavanje kompetentnosti in 

izkušnje z delom z OPP (Žolgar Jerković, Češarek, Lakota in Škrlec, 2014). Mnogo strokovnih 

delavcev se boji oziroma se izmikajo OPP, saj za delo z njimi niso pripravljeni in usposobljeni, 

ne čutijo dovolj oziroma sploh nimajo podpore vodstva in ostalih strokovnjakov (specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov, svetovalnih delavcev) (Trtnik Herlec, 2002; Burke in Sutherland, 

2004). Strah jih je večje količine dela, večje psihične obremenitve, vodenje zahtevnega in 

raznolikega razreda, morebitne prikrajšanosti drugih otrok, pritiskov staršev, večjega nadzora, 

sestankov in obiskov (Trtnik Herlec, 2002). B. Verhnjak (2015) omenja slabe izkušnje 

strokovnih delavcev iz preteklosti, strah, ki so ga razvili že v svojem otroštvu, osebne moralne 

zadržke, nejasne predstave kot vzrok nekaterih tabu tem, kot je za mnoge področje posebnih 

potreb. Študentje in strokovni delavci pogosto menijo, da bi se lažje spoprijeli s poučevanjem 

in vključevanjem OPP, če bi imeli dovolj znanja o njihovih posebnih potrebah in če bi bolje 

poznali njihove specifičnosti oziroma značilnosti skupine posebnih potreb (Peček in Lesar, 

2006; Magajna idr., 2005). 

M. Cenčič (2003) izpostavlja, da integracija OPP pred strokovne delavce postavlja številne 

probleme oziroma vprašanja. Zanima jih, kako poučevati in razvijati učenje določene vsebine 

v inkluzivnem oddelku in s katerimi ovirami se lahko srečujejo, kako delovati v smeri večje 

socialne integracije, kako naj si strokovni delavci med seboj pomagajo in sodelujejo, da bo delo 

lažje in učinkovitejše, kako vključiti starše in povečati sodelovanje med domom in šolo ter 

problem informacijsko-komunikacijske tehnologije. Učitelji si namreč po mnenju U. Poljanšek 

(2007) prizadevajo za iskanje odgovorov s pomočjo drugih strokovnih delavcev v timu, kot so 

npr. specialni pedagogi. Tudi J. Šetor in D. Zorc Maver (2014) sta v raziskavi ugotovili, da se 

vzgojitelji pri soočenju z vedenjskimi in čustvenimi težavami otrok pogosto obrnejo po pomoč 

k svetovalni službi v vrtcu. 
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Jordan, Schwartz, McGhie-Richmond (2009) izpostavljajo, da se študentje v proces 

izobraževanja vključijo s svojimi implicitnimi teorijami, prepričanji ter s stališči o učenju in 

poučevanju pa tudi s strahovi, predsodki in s stereotipi do drugačnosti. Študentje v raziskavi I. 

Žolgar Jerković, S. Češarek, S. Lakota in E. Škrlec (2014) so izrazili svoje strahove pri 

vključevanju slepih in slabovidnih otrok v obliki nedokončanih stavkov. Njihovi strahovi so se 

nanašali na posameznika, vrstnike ali na sodelovanje s starši. Najpogostejši strahovi so bili 

povezani: 

- s komunikacijo,  

- z ocenjevanjem,  

- z vključevanjem OPP v športno vzgojo,  

- z njihovo lastno kompetentnostjo, izkušnjami,  

- z vprašanjem, kako bodo vrstniki sprejeli tega otroka,  

- z bojaznijo, da bodo zanemarjali druge otroke, medtem ko se bodo oni ukvarjali z OPP,  

- s skrbjo, da se OPP ne bo mogel učiti, da bo nemotiviran in neuspešen, da se ne bo 

vključil v svojo skupino,  

- z bojaznijo, da jim bodo starši očitali, da so nesposobni in da bodo starši OPP preveč 

zaščitniški...  

Raziskava, ki jo je opravil Happe (1983, v Schmidt, 2001) pa je pokazala tri najpogostejše 

izgovore, ki jih imajo učitelji v integraciji: »Nimam časa.«; »Tega ne morem narediti samo za 

enega otroka.« in »Ni pošteno, da to naredimo samo za enega otroka.« 

I. Kranjc (2007) je mnenja, da imajo ljudje do OPP neustrezen odnos predvsem zaradi 

nepoznavanja njihovih značilnosti. Tudi P. Stanovich in A. Jordan (2002) sta strah strokovnih 

delavcev povezovali z nepoznavanjem načina, kako delati z OPP. Raziskava I. Žolgar Jerkovič, 

S. Češarek, S. Lakota in E. Škrlec (2014) je pokazala, da študentom primanjkuje predvsem 

metodičnega in didaktičnega znanja, ki omogočata prilagajanje poučevanja OPP. Poleg tega so 

mnenja, da učenje značilnosti posameznih skupin OPP in zakonodaje s tega področja ne vodi v 

izboljšanje stanja, ampak le še dodatno spodbuja negativna stališča do vključevanja OPP v 

večinske oddelke VI. Bodoči strokovni delavci v raziskavi Pedagoške fakultete Univerze v 

Ljubljani so izrazili strah pred poučevanjem otrok s »težjimi« oblikami posebnih potreb, med 

katere so uvrstili otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, slepe in gluhe otroke ter otroke 

z avtističnimi motnjami (Chakir in Peček,2014). Nekatere strokovne delavke pa je strah 

impulzivnih otrok, ki so velikokrat nevarni sebi in tudi drugim (Hleb, 2006). 

Strokovnjaki pri European Agency for Development in Special Needs Education (2010) 

opozarjajo, da se negativna stališča lahko stopnjujejo in trajajo dlje časa, če z njimi strokovni 

delavci nič ne naredijo, da bi se izboljšala. Zaradi tega je ovirano inkluzivno izobraževanje v 

praksi. Nujno bi bilo dati študentom med študijem možnost, da ta negativna stališča in strahove 

izrazijo (Jordan idr., 2009). Zato B. Samaluk in N. Turnšek (2011) in M. Nastran Ule (2009) 

zagovarjajo, da morajo imeti študentje v času študija možnost refleksije, diskusij in morajo biti 

izzvani z odzivi, reakcijami, s stališči kolegov in učiteljev, da se lahko soočijo s temi 

negativnimi stališči. Zaradi tega naj bodo v času študija organizirane razne igre vlog, simulacije, 

delo v skupinah, ki študente postavijo v vlogo drugačnega, marginaliziranega, stigmatiziranega, 

diskriminiranega in tistega, ki diskriminira druge. 

Ne smemo pozabiti tudi na otroke brez posebnih potreb, ki imajo lahko o OPP ogromno 

vprašanj. Večinoma so brez predsodkov in zadržkov, a kljub temu včasih strokovnega delavca 

česa ne upajo vprašati. Odgovore kljub temu najdejo, a za te nihče ne more jamčiti, da so 

primerni, resnični in v korist otroka. Strokovni delavci se morajo potruditi in otrokom brez 
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posebnih potreb razložiti posebne potrebe oziroma značilnosti njihovega vrstnika (Verhnjak, 

2015). 

Strokovnjaki pri European Agency for Development in Special Needs Education (2010) 

predlagajo, da je potrebno dati bodočim strokovnim delavcem priložnost, da že med študijem 

prihajajo v stik z OPP, saj delo in interakcija z njimi poveča študentovo samozavest in 

prepričanje o kompetentnosti za poučevanje. Najučinkovitejše pri izboljšanju odnosa pa je tudi 

po mnenju L. A. Gilmore, J. Campbell in M. Cuskelly (2003), kombiniranje formalnega 

izobraževanja s strukturiranim in z neposrednim stikom z OPP. 

Strokovni delavec težko pridobi vsa znanja oziroma kompetence, ki jih potrebuje za timsko 

delo z OPP na krajšem seminarju. Za to, da se bo dodatno usposobil za delo z OPP in spremenil 

svoja stališča do njih, je potreben daljši čas, saj je to proces. Proces izobraževanja se mora začeti 

takoj po dodiplomskem študiju (Bratož, 2004). V Italiji imajo poseben center, ki ga je ustanovil 

Urad za šolstvo, in strokovnim delavcem omogoča pridobitev spretnosti, ki jih potrebujejo pri 

svojem poklicu. V tem centru se lahko naučijo uporabljati tehnične pripomočke in hkrati vadijo 

v praktičnih didaktično-metodičnih pristopih (Milivojević Krajnčič, 2004). Teh možnosti v 

Sloveniji nimamo. 

Da se strahovi in bojazni za delo z OPP omilijo, pripomore tudi timsko delo (Polak, 1999a). 

Strokovne delavke in tudi drugi nepedagoški delavci imajo pogosto strah pred nečim neznanim 

(Polak, 2002). Timsko delo je močno povezano z osebnimi dilemami in bojaznimi. Nekateri 

posamezniki ne želijo sodelovati v timu zaradi svojih stališč, subjektivnih teorij, predsodkov in 

osebnega odnosa do kolegov (Polak, 1999a). Zaradi osebnih bojazni in neizkušenosti se 

timskemu delo izogibajo, dokler ne dobijo svoje lastne izkušnje (Polak, 2002). A. Polak (1999a) 

izpostavlja pomen lastne osebne izkušnje s timskim delom, ki nam omogoča intimno 

čustvovanje, psihosocialno in motivacijsko doživljanje različnih psiholoških procesov, ki so 

prisotni pri timskem delu. Z izkušenjskim učenjem timskega dela posameznik najlažje presodi 

uporabnost, prednosti in probleme timskega dela (prav tam). S pridobitvijo pozitivne izkušnje 

pa tudi začetne strahove premaga (Polak, 2002). 

Pri analiziranju negativnih pričakovanj, vsak zase ali pa v skupini, velikokrat pride do soočenja, 

da se v povezavi s timskim delom ali kakšne druge stvari, vsi bojimo podobnih stvari in da so 

te bojazni povezane s strahom pred situacijami ter odnosi, ki jih ne poznamo. Strokovne delavce 

je strah oziroma imajo negativna pričakovanja do kolegov v timu, da se bodo delu izogibali, da 

bodo odgovornost preložili na njih, da bodo uveljavljali svojo dominantnost, da bodo želeli 

voditi oddelek, da ne bodo cenili truda drugih itd. (Polak, 2012a). Nujno je znati te strahove, 

predsodke in stališča pri sebi zaznati, jih izreči nekomu drugemu in jih z diskusijo ter 

konkretnimi izkušnjami premagati (Polak, 2009). 

Nekateri strokovni delavci imajo odpor do timskega dela, kar se kaže tudi v stališčih, 

argumentih in celo predsodkih, s katerimi želijo opravičevati strah pred novim in nepreverjenim 

pristopom. V teh stališčih se po navadi skrivajo osebni konflikti posameznika, ki lahko preidejo 

v medosebne konflikte znotraj tima. Strokovni delavci so pogostokrat obrambno naravnani z 

namenom, da se zavarujejo pred situacijami, ki jim predstavljajo strah in sram ter se tako 

izognejo nečemu ogrožajočemu (Polak, 2009). Strokovni delavci, ki že dolgo časa delajo in so 

v obdobju izkušenosti, se bojijo novih oziroma drugačnih pristopov dela, saj to ogroža njihovo 

rutino in kompetentnost (Devjak in Polak, 2007). 

Študenti Pedagoške fakultete v Ljubljani (Polak, 1999b) so pred konkretno izkušnjo s timskim 

delom pri sebi prepoznali različne bojazni, odpore in zadrege v povezavi s timskim 
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sodelovanjem. Na njihovo motiviranost je vplivalo medsebojno nepoznavanje, strah pred 

zavrnitvijo sodelovanja, dvomi o lastni strokovni kompetentnosti, zadrege pri navezovanju 

prvega stika, pomanjkanje konkretne osebne izkušnje in nejasna predstava o skupni vaji. 

Študente je bilo strah, da bodo med seboj tekmovali, da njihove ideje v timu ne bodo sprejete, 

da položaj v timu ne bo enakovredno porazdeljen, da vloge ne bodo jasne, nestrpnosti in teženj 

po prevladovanju. 

Negativna izkušnja je pogosto spremljana z različnimi bojaznimi, strahovi in negativnimi 

pričakovanji. To lahko posplošimo tako na timsko delo kot tudi na delo z OPP. Če doživimo 

nekaj slabega, za to v prihodnje nismo več motivirani. Drugače pa je, če to izkušnjo reflektiramo 

in se na podlagi nje nekaj naučimo ter na osnovi tega načrtujemo svoje nadaljnje delo (Polak, 

1999b). A. Polak (2012a) ugotavlja, da se bojazni strokovnih delavcev pred izkušnjo običajno 

kasneje v praksi ne realizirajo. Dejanske pedagoške izkušnje naj bi imele vpliv na subjektivne 

teorije strokovnih delavcev, ki so le delno ali v celoti zakrite, relativno trajne zveze številnih 

pojmovanj specifičnih področij. Te teorije se po navadi pokažejo kot zveze osebnih prepričanj 

in predstav, strokovnemu delavcu pa so  vodilo oziroma niz strategij, kako naj ravna v določeni 

situaciji (Polak, 1996, 1998). 

 

Različni avtorji poudarjajo, da je potrebno negativna pričakovanja oziroma bojazni čim prej 

ozavestiti, ubesediti in reflektirati. S pomočjo tega in različnih oblik dodatnega izobraževanja 

s področja OPP ter timskega dela pri delu z OPP, se lahko strahovom, predsodkom in 

stereotipom izognemo oziroma jih omilimo. Tako se bodo strokovni delavci počutili bolj 

kompetentne za timsko delo z OPP in ob tem se bodo osebnostno ter strokovno razvijali. 

Timsko delo z OPP v vrtcu pa bo prijetnejše in manj stresno.  
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II EMPIRIČNI DEL 

8 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA 

V tuji literaturi smo zasledili kar nekaj raziskav o zaznavanju lastne kompetentnosti strokovnih 

delavcev v vrtcu in šoli za delo z OPP ter o stališčih do timskega dela pri delu z OPP. C. Pastor 

in Jimenez (1994, v Schmidt, 2001) sta ugotovila, da nekateri učitelji ne želijo poučevati OPP 

in jim prisotnost teh otrok v oddelku predstavlja dodaten problem. Fuchs in L. Fuchs (1993) sta 

dokazala, da se pozitivna stališča učiteljev do integracije višajo, če jim strokovni delavci nudijo 

dovolj strokovne pomoči. Grška raziskava, ki sta jo izvedli S. Padeliadu in V. Lampropoulou 

(1997), pa je pokazala, da imajo učitelji bolj pozitivna stališča do integracije kot specialni 

pedagogi. Isti avtorici sta ugotovili tudi povezanost stališč do OPP z leti poučevanja ter starostjo 

učitelja. Z izkušnjami in starostjo naj bi učitelji postajali čedalje manj tolerantni do OPP. 

Pozitivna stališča vseh vpletenih v VI OPP imajo velik vpliv na uspešnost inkluzije teh otrok. 

Številne študije so pokazale (Schmidt, 2001), da učitelji do vključevanja OPP v večinske 

oddelke šol in vrtcev nimajo pozitivnih stališč. V Sudanu so ugotovili, da so učitelji odprti za 

inkluzijo, a nimajo nikakršnih znanj o identifikaciji in nudenju pomoči OPP. Pokazalo se je tudi 

slabo (samo)zaznavanje kompetentnosti za tovrstno delo (Baldo Mohamed, 2011). Študija, 

izvedena v Kanadi  (Specht idr., 2016), pa je pokazala, da so ženske bolj dovzetne za inkluzijo 

kot moški, da so študentje eno leto po diplomi manj inkluzivno naravnani in da so tisti, ki so 

imeli izkušnjo z OPP bolj naklonjeni inkluziji kot tisti, ki še nikoli niso imeli tovrstne izkušnje. 

 

A. Polak (2012b) navaja, da imajo slovenski pedagoški delavci v večini pozitivna stališča do 

timskega dela. Poudarja, da je potrebno posamezniku zagotoviti neposredne izkušnje s timskim 

delom, s pomočjo katerih sam prepozna in preveri prednosti, ki jih ima timsko delo zanj osebno, 

za učence in za šolo. Raziskava, ki sta jo izvedli N. Havaj in A. Polak (2014) je pokazala, da 

izvajalci DSP in učitelji prepoznavajo številne prednosti timskega dela, individualnega dela z 

OPP pa ne more v celoti nadomestiti. Strokovni delavci menijo, da timsko poučevanje z 

izvajalcem DSP omogoča večjo aktivnost OPP, saj ti lažje sledijo razlagi, se navajajo na 

samostojnost pri delu, razvijajo učne navade, hitreje, večsmerno in temeljiteje dobijo povratno 

informacijo. Timsko delo prispeva k večjemu učnemu napredku OPP, saj ti dobijo različen in 

bolj celosten pogled na temo itd. Ista raziskava (prav tam) kaže tudi prednosti timskega dela za 

strokovne delavce, saj kolegi v timu drug drugemu predstavljajo zgled, vir novih idej in 

pristopov, timski uspehi povečajo samozavest posameznika, ti lažje izkoristijo svoja močna 

področja in s prisotnostjo dveh delavcev v oddelku zmanjšajo možnosti pojavljanja problemov 

v odnosu z otroki.  

Pri pregledu že opravljenih  raziskav nismo zasledili analize (samo)zaznavanja kompetentnosti 

in stališča do timskega dela pri delu z OPP pri strokovnih delavcih v vrtcu, zlasti ne primerjav 

glede na njihovo delovno mesto, delovno dobo in stopnjo izobrazbe. 

 

Namen empiričnega dela je ugotoviti, kako strokovne delavke v vrtcu zaznavajo svojo lastno 

kompetentnost za timsko delo pri delu z OPP glede na delovno mesto, stopnjo izobrazbe in 

obseg delovne dobe. Preverjamo tudi, ali se zaznavanje učinkovitosti lastnega timskega dela 

povezuje z zaznavanjem večje kompetentnosti strokovnih delavk za timsko delo pri delu z OPP. 

Zanimajo nas še razlike strokovnih delavcev v stališčih do OPP in do timskega dela pri delu z 

njimi glede na delovno mesto, stopnjo izobrazbe in delovno dobo.  



  

56 

 

9 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

V empiričnem delu raziskave so nas vodila naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV1: Kako zaznavajo strokovni delavci v vrtcu svojo kompetentnost za timsko delo pri delu   

z OPP? 

RV2: Kakšna stališča imajo strokovni delavci do OPP in kakšna do timskega dela pri delu z 

OPP? 

RV3: Kako zaznavajo strokovni delavci učinkovitost svojega timskega dela pri delu z OPP? 

RV4: Kakšen je odnos med zaznavami strokovnih delavcev v vrtcu njihove lastne 

kompetentnosti za timsko delo pri delu z OPP in med stališči do OPP ter stališči do 

timskega dela pri delu z OPP? 

Znotraj posameznih raziskovalnih vprašanj smo zastavili naslednje statistične hipoteze: 

H1: Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice so statistično pomembne razlike v 

samozaznavanju kompetentnosti za timsko delo pri delu z OPP glede na delovno mesto: 

vzgojiteljice višje zaznavajo lastno kompetentnost za timsko delo pri delu z OPP kot 

pomočnice vzgojiteljice. 

H2: Med strokovnimi delavci v vrtcu so statistično pomembne razlike v samozaznavanju 

kompetentnosti za timsko delo pri delu z OPP glede na leta delovne dobe: strokovni delavci 

v vrtcu z več leti delovne dobe (16 let ali več) se zaznavajo kot bolj kompetentne za timsko 

delo pri delu z OPP kot strokovni delavci z manj leti delovne dobe (15 let ali manj). 

H3: Med strokovnimi delavci v vrtcu so statistično pomembne razlike v samozaznavanju 

kompetentnosti za timsko delo pri delu z OPP glede na stopnjo izobrazbe: strokovni delavci 

z višjo stopnjo izobrazbe (visoki strokovni program predšolske vzgoje/druga visoka 

strokovna ali univerzitetna šola s programom izobraževanja za predšolsko 

vzgojo/bolonjski magisterij s področja predšolske vzgoje) se zaznavajo kot bolj 

kompetentne za timsko delo z OPP kot strokovni delavci z nižjo stopnjo izobrazbe (srednja 

vzgojiteljska šola/druga srednja šola s prekvalifikacijo).  

H4: Med samozaznavanjem kompetentnosti za timsko delo pri delu z OPP in zaznavanjem 

učinkovitosti lastnega timskega dela pri delu z OPP so statistično pomembne pozitivne 

korelacije: strokovni delavci, ki se počutijo bolj kompetentne za timsko delo pri delu z 

OPP, zaznavajo svoje timsko delo z OPP kot bolj učinkovito. 

H5: Strokovni delavci v vrtcu se v stališčih do OPP in do timskega dela z OPP statistično 

pomembno razlikujejo glede na delovno mesto, stopnjo izobrazbe in delovno dobo: 

 

H5/1: Vzgojiteljice imajo bolj pozitivna stališča do OPP kot pomočnice vzgojiteljice. 

H5/2: Strokovni delavci v vrtcu z višjo stopnjo izobrazbo imajo bolj pozitivna stališča kot 

strokovni delavci z nižjo stopnjo izobrazbe. 

H5/3: Strokovni delavci v vrtcu z manj leti delovne dobe (15 let ali manj) imajo bolj  

pozitivna stališča do OPP kot strokovni delavci z več leti delovne dobe (16 let ali več). 

H5/4: Vzgojiteljice imajo bolj pozitivna stališča do timskega dela pri delu z OPP kot 

pomočnice vzgojiteljice. 

H5/5: Strokovni delavci v vrtcu z višjo stopnjo izobrazbo imajo bolj pozitivna stališča do 

timskega dela pri delu z OPP kot strokovni delavci z nižjo stopnjo izobrazbe. 
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H5/6: Strokovni delavci v vrtcu z manj leti delovne dobe (15 let ali manj) imajo bolj 

pozitivna stališča do timskega dela pri delu z OPP kot strokovni delavci z več leti delovne 

dobe (16 let ali več). 

 

10 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V sklopu magistrskega dela smo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop in kavzalno ne-

eksperimentalno metodo raziskovanja. Magistrsko delo je študija prereza z enim merjenjem. 

 

10.1 Raziskovalni vzorec 

Raziskava temelji na namenskem vzorcu. Vzorec je predstavljalo 113 vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljice, ki delajo v večinskih oddelkih vrtca v različnih slovenskih krajih. Vključene so 

bile strokovne delavke, ki imajo izkušnje dela z OPP v vrtcu ali pa se srečujejo z OPP v svojem 

v družinskem okolju. Moški spol je v tem poklicu  zelo redko zastopan, zato podatkov ne 

primerjamo glede na spol, kljub temu da je vprašalnik izpolnilo tudi nekaj anketirancev 

moškega spola.  

 

V nadaljevanju magistrskega dela bomo uporabljali izraze, ki se nanašajo na osebe, zapisane v 

ženski slovnični obliki (strokovne delavke, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice) in so 

uporabljeni kot nevtralni, za ženski in moški spol. 

 

 
Slika 1: Prikaz vzorca glede na delovno mesto 

Od celotnega vzorca je bila več kot polovica vzgojiteljic (59,3 %), preostali del pa pomočnice 

vzgojiteljice (40,7 %). 
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Tabela 1: Prikaz vzorca glede na vrsto izobrazbe 

 

V vzorcu ima 42,5% strokovnih delavk srednjo vzgojiteljsko šolo. Nihče od vključenih v 

raziskavo nima druge smeri srednje šole s prekvalifikacijo. Največ strokovnih delavk (44,3%) 

ima visok strokovni program predšolske vzgoje, le 7,1% pa jih ima neko drugo visoko 

strokovno ali univerzitetno šolo s programom izobraževanja za predšolsko vzgojo (PIPV). 1,8% 

strokovnih delavk ima bolonjski magisterij s področja predšolske vzgoje, 4,4% pa jih je 

navedlo, da nimajo nobene od teh izobrazb, ampak neko drugo. Pod kategorijo drugo je 4,4% 

strokovnih delavk navedlo: magisterij iz geografije, diploma iz sociologije, višja vzgojiteljska, 

poleg visoke strokovne šole še diploma iz Montessori pedagogike za starost otrok 3-6 let, 

diploma iz socialnega dela ter diploma iz pedagogike s poklicnim tečajem iz predšolske vzgoje. 
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Zaradi boljšega vpogleda v vzorec smo ga analizirali tudi glede na vrsto izobrazbe in  glede na 

delovno mesto. 

Tabela 2: Prikaz vzorca glede na vrsto izobrazbe in delovno mesto 

 vzgojiteljica 

pomočnica 

vzgojiteljice SKUPAJ 

 srednja vzgojiteljska šola 17 31 48 

druga srednja šola s prekvalifikacijo  0 0 0 

visok strokovni program predšolske vzgoje 40 10 50 

druga visoka strokovna ali univerzitetna šola s 

programom izobraževanja za predšolsko 

vzgojo 

5 3 8 

bolonjski magisterij s področja predšolske 

vzgoje 
2 0 2 

drugo 3 2 5 

   SKUPAJ 67 46 113 
 

Ena četrtina (25,4%) v raziskavi sodelujočih vzgojiteljic ima srednjo vzgojiteljsko šolo in 

nobena od njih nima druge srednje šole s prekvalifikacijo. Skoraj 60% jih ima višjo strokovno 

izobrazbo, 7,5% pa ima drugo visoko strokovno ali univerzitetno šolo s programom 

izobraževanja za predšolsko vzgojo. Slabe 3% anketiranih ima narejen bolonjski magisterij s 

področja predšolske vzgoje, 4,5 % pa jih je navedlo drugačno izobrazbo. 

Dve tretjini (67,4%) v raziskavi sodelujočih pomočnic vzgojiteljice ima srednjo vzgojiteljsko 

šolo, nobena od njih nima druge srednje šole s prekvalifikacijo, 6,5% pa jih ima drugo visoko 

strokovno ali univerzitetno šolo s programom izobraževanja za predšolsko vzgojo. Kar 21,7% 

jih ima višjo strokovno izobrazbo, nobena pa bolonjskega magisterija s področja predšolske 

vzgoje.  4,5% jih je navedlo drugačno izobrazbo od predlaganih. 

Pri preverjanju hipotez smo strokovne delavke razdelili na tiste z nižjo strokovno izobrazbo in 

na tiste z višjo. Med »nižjo strokovno izobrazbo« smo uvrstili srednjo vzgojiteljsko šolo in 

druge srednje šole s prekvalifikacijo. Med »višjo strokovno izobrazbo« pa smo uvrstili ostale 

tri: visok strokovni program iz predšolske vzgoje, druge visoke strokovne ali univerzitetne šole 

s programom izobraževanja za predšolsko vzgojo in bolonjski magisterij s področja predšolske 

vzgoje. Nekaj anketiranih strokovnih delavk pa je navedlo drugo vrsto izobrazbe, zato smo le-

te uvrstili v skupino »drugo«. 

Tabela 3: Prikaz vzorca glede na stopnjo strokovne izobrazbe 

 f % 

 nižja strokovna izobrazba 48 42,5 

višja strokovna izobrazba 60 53,1 

drugo 5 4,4 

SKUPAJ 113 100,0 
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Tabela 4: Prikaz vzorca glede na stopnjo strokovne izobrazbe in delovno mesto 

 

nižja strok. 

izobrazba 

višja strok. 

izobrazba 

druga strok. 

izobrazba SKUPAJ 

 vzgojiteljica 17 47 3 67 

pomočnica vzgojiteljice 31 13 2 46 

SKUPAJ 48 60 5 113 

 

42,5% anketiranih strokovnih delavk ima nižjo strokovno izobrazbo (srednja vzgojiteljska šola; 

druga srednja šola s prekvalifikacijo). Več kot polovica (53,1%) anketiranih strokovnih delavk 

pa ima višjo strokovno izobrazbo (visok strokovni program predšolske vzgoje; druga visoka 

strokovna ali univerzitetna šola s programom izobraževanja za predšolsko vzgojo; bolonjski 

magisterij s področja predšolske vzgoje). 4,4% strokovnih delavk pa je navedlo drugo 

izobrazbo.  

Četrtina v raziskavi sodelujočih vzgojiteljic (25,4%) ima nižjo strokovno izobrazbo, kar 70,1% 

pa višjo strokovno izobrazbo. Pri anketiranih pomočnicah vzgojiteljice pa prevladujejo tiste z 

nižjo strokovno izobrazbo (67,4%) in samo 28,3% pomočnic vzgojiteljice ima višjo strokovno 

izobrazbo. 4,3% pomočnic vzgojiteljice je navedlo drugo strokovno izobrazbo. 

Vzorec smo zaradi zastavljenih hipotez analizirali tudi glede na število delovnih let v vrtcu. 

Tabela 5: Prikaz vzorca glede na število delovnih let v vrtcu 

 
Največ anketiranih strokovnih delavk je zaposlenih več kot 21 let, in sicer 29,2%. Po pogostosti 

jim sledijo strokovne delavke, ki so v vrtcu zaposlene manj kot 5 let (27,4%), 20,4% je takšnih, 

ki so zaposlene od 6 do 10 let. Od 11 do 15 let jih dela le 15,0% in najmanj strokovnih delavk 

(8,0%) je v naši raziskavi zaposlenih od 16 do 20 let.  
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Tabela 6: Prikaz vzorca glede na število delovnih let v vrtcu in delovno mesto 

 0-5 let 6-10 let 11-15 let 16-20 let 21 let in več SKUPAJ 

 vzgojiteljica 7 14 11 6 29 67 

pomočnica vzgojiteljice 24 9 6 3 4 46 

SKUPAJ 31 23 17 9 33 113 

 

Skoraj polovica anketiranih vzgojiteljic (43,3%) je v vrtcu zaposlenih več kot 21 let,  20,9% pa 

jih dela od 6 do 10 let. Sledijo vzgojiteljice, zaposlene od 11 do 15 let (16,4%), nato pa od 0 do 

5 let (10,4%). Najmanj anketiranih vzgojiteljic (9,0%) je zaposlenih od 16 do 20 let. 

V raziskavi je sodelovalo več kot polovico pomočnic vzgojiteljice, ki so v vrtcu zaposlene šele 

5 let ali manj (52,2%), 19,6% strokovnih delavk pa dela od 6 do 10 let. Majhen odstotek (13,0%) 

anketiranih pomočnic vzgojiteljice je zaposlenih od 11 do 15 let, 8,7% pa jih dela več kot 21 

let. Samo 6,5% sodelujočih v raziskavi je zaposlenih od 16 do 20 let. 

Strokovne delavke smo z namenom preverjanja hipotez razdelili v dve skupini, in sicer tiste, ki 

delajo 15 let ali manj, v skupino z manj leti delovne dobe, ter na tiste, ki delajo 16 let ali več, v 

skupino z več leti delovne dobe. 

Tabela 7: Prikaz vzorca glede na delovno dobo 

 f % 

 manj let delovne dobe (0-15 let) 71 62,8 

več let delovne dobe (16 let ali več) 42 37,2 

SKUPAJ 113 100,0 

 

Več kot polovica (62,8%) sodelujočih v raziskavi ima za seboj manj let delovne dobe in samo 

37,2% je takšnih, ki je zaposlenih že 16 let ali več. 

Tabela 8: Prikaz vzorca glede na delovno dobo in delovno mesto 

 

Vprašalnik je rešilo skoraj dve tretjini strokovnih delavk (62,8%) z manj leti delovne dobe v 

vrtcu (0-15 let) ter 37,2% strokovnih delavk z več leti delovne dobe v vrtcu (16 let ali več).  

47,8% vzgojiteljic ima manj let delovne dobe, več kot polovica (52,2%) pa več let delovne 

dobe. Večina (84,8%) pomočnic vzgojiteljice ime manj let delovne dobe in le peščica (15,2%) 

pomočnic vzgojiteljice ima več kot 16 let delovne dobe. 

 

 

manj let delovne dobe 

(0-15 let) 

več let delovne dobe 

(16 let ali več) SKUPAJ 

 vzgojiteljica 32 35 67 

pomočnica vzgojiteljice 39 7 46 

 SKUPAJ 71 42 113 
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Slika 2: Prikaz vzorca glede na pedagoške izkušnje z otroki s posebnimi potrebami 

Velik delež strokovnih delavk (79,6%) ima pedagoške izkušnje z OPP, ostalih 20,4% pa še ne. 

 

 
Slika 3: Prikaz vzorca glede na pedagoške izkušnje z otroki s posebnimi potrebami in 

delovno mesto 

Večina vzgojiteljic (86,6%) ima izkušnje s pedagoškim delom z OPP, medtem ko jih ostalih 

13,4% nima. Dve tretjini pomočnic vzgojiteljice (69,6%) ima izkušnje s pedagoškim delom z 

OPP, ostalih 30,4% pa jih še nima. 
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Strokovni delavci, ki so že imeli izkušnje s pedagoškim delom z OPP, so navedli tudi, kakšne 

posebne potrebe so imeli OPP, s katerimi so delali v dosedanji praksi. Nekateri so delali le z 

eno vrsto posebnih potreb, medtem ko so drugi spoznali večje število le-teh. 

Tabela 9: Vrsta posebnih potreb, s katerimi imajo anketirane strokovne delavke pedagoške 

izkušnje 

Vrsta posebnih potreb f % 

avtizem/avtistični spekter 34 21,8 

govorno-jezikovne motnje 19 12,2 

gibalna oviranost 15 9,6 

ADHD 13 8,3 

Downov sindrom 11 7,1 

dolgotrajno bolni (epilepsija, Prader-Willijev sindrom, celiakija) 10 6,4 

naglušnost, gluhost 10 6,4 

motnja v duševnem razvoju 10 6,4 

cerebralna paraliza 9 5,8 

čustveno-vedenjske težave 7 4,5 

učne težave 5 3,2 

zaostajanje v razvoju 5 3,2 

Aspergerjev sindrom 3 1,9 

slaboviden 2 1,3 

genska okvara 1 0,6 

otrok z odločbo 1 0,6 

tujec 1 0,6 

SKUPAJ 156 100,0 
* ADHD – motnja pozornosti s hiperaktivnostjo in impulzivnostjo 

Strokovni delavci imajo največ pedagoških izkušenj z otroki z motnjo avtističnega spektra 

(21,8%), z govorno-jezikovno motnjo (12,2%), gibalno oviranostjo (9,6%) in otroki z motnjo 

pozornosti s hiperaktivnostjo ter impulzivnostjo (8,3%). Zanimivo je izpostaviti, da eden od 

strokovnih delavcev tudi tujca šteje v skupino OPP. 
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Slika 4: Prikaz vzorca glede na izkušnje z otroki s posebnimi potrebami v ožjem ali 

širšem družinskem okolju 

Kar tri četrtine (75,2%) sodelujočih v raziskavi v svojem ožjem ali širšem družinskem okolju 

nima OPP. Slaba četrtina (24,8%) pa jih je navedlo, da te izkušnje imajo. 

 

 

Slika 5: Prikaz vzorca glede na izkušnje z otroki s posebnimi potrebami v ožjem ali 

širšem družinskem okolju glede na delovno mesto 
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Le 26,9% anketiranih vzgojiteljic in 21,7% pomočnic vzgojiteljice ima izkušnje z OPP v 

svojem ožjem ali širšem družinskem okolju, medtem ko jih ostale strokovne delavke nimajo. 

Strokovni delavci, ki so odgovorili, da imajo osebne izkušnje, so navedli tudi, kakšne posebne 

potrebe imajo osebe v njihovem ožjem ali širšem družinskem okolju. 

Tabela 10: Vrsta posebnih potreb s katerimi imajo anketirane strokovne delavke izkušnje z OPP 

v ožjem ali širšem družinskem okolju 

Vrsta posebnih potreb f % 

motnja v duševnem razvoju 5 17,9 

gluhost (gluhonem) 4 14,3 

učne težave 4 14,3 

Downov sindrom (mongoloidnost) 4 14,3 

ADHD (pozornost) 2 7,1 

cerebralna paraliza 2 7,1 

dolgotrajno bolni 2 7,1 

gibalno oviran 2 7,1 

avtizem 1 3,6 

slaboviden 1 3,6 

ne ve točno 1 3,6 

SKUPAJ 28 100 
* ADHD – motnja pozornosti s hiperaktivnostjo in impulzivnostjo 

 

Strokovne delavke v vrtcu imajo v svojem ožjem ali širšem družinskem okolju največ izkušenj 

z otroki z motnjo v duševnem razvoju (17,9%), z gluhimi in naglušnimi, z otroki z učnimi 

težavami in Downovim sindromom (14,3%). Pri tem odprtem vprašanju smo ugotovili, da 

nekateri strokovni delavci uporabljajo že zastarelo terminologijo (npr. mongoloidnost, 

gluhonem).  
 

Vzorec naše raziskave je bil torej zelo raznolik. Deleža vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice 

sta približno uravnotežena, prav tako deleža strokovnih delavk z nižjo in višjo strokovno 

izobrazbo, nekoliko več pa je strokovnih delavk z manj leti delovne dobe kot tistih z več leti. V 

vzorcu prevladujejo strokovne delavke s pedagoškimi izkušnjami in četrtina strokovnih delavk 

ima izkušnje z OPP tudi v ožjem ali širšem družinskem okolju. 

 

10.2 Postopek zbiranja podatkov 

Podatke smo zbirali v mesecu maju leta 2017 v večinskih oddelkih vrtcev po vsej Sloveniji. 

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice so imele dva tedna časa za reševanje vprašalnika o 

zaznavanju lastne kompetentnosti in stališč za timsko delo z OPP. Zbiranje podatkov je bilo 

anonimno in prostovoljno. Vprašalnike smo v vrtce posredovali po elektronski pošti. 

Elektronske naslove vrtcev smo pridobili s spletne strani Ministrstva za izobraževanje, znanost 

in šport Republike Slovenije. 

 

10.3 Opis instrumenta 

Pri raziskovanju smo uporabili vprašalnik, ki je vključeval vprašanja po demografskih podatkih 

(delovno mesto, stopnja izobrazbe, obseg delovne dobe v vrtcu, pedagoške izkušnje dela z OPP, 

družinske izkušnje z OPP). Vprašalnik je bil sestavljen iz več ocenjevalnih lestvic, katerih 

trditve so se nanašale na zaznavanje lastne kompetentnosti za timsko delo z OPP, na stališča do 
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OPP in stališča do timskega dela pri delu z OPP in zaznavanje učinkovitosti lastnega timskega 

dela pri delu z OPP. Vprašalnik smo oblikovali na podlagi prebrane strokovne in znanstvene 

literature v sodelovanju z mentorico. Usmeritve smo pridobili tudi s pogovorom s strokovnimi 

delavkami v vrtcu. 

 

Vprašalnik je temeljil na samoocenjevalni lestvici Likertovega tipa. Vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice, ki so vprašalnik reševale, so ocenjevale, koliko določena trditev za njih velja. 

Trditve so ocenjevale na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da trditev zanje sploh ne drži, 

2, da trditev zanje delno drži, 3, da trditev zanje drži, 4 pomeni, da trditev zanje zelo drži in 5 

pomeni, da trditev zanje popolnoma drži.  

 

Objektivnost merjenja smo skušali zagotavljati s preverjanjem razumevanja vprašanj oziroma 

trditev s fokusno skupino več strokovnih delavk in z anonimnostjo sodelujočih v raziskavi. 

Vsebinsko veljavnost pa smo skušali zagotoviti z uporabo strokovne in znanstvene literature s 

tega področja ter sodelovanjem z mentorico (ekspertna veljavnost). Zanesljivost vprašalnika in 

posameznih ocenjevalnih lestvic smo izračunali s Cronbach's Alpah koeficientom. Bolj kot se 

približamo vrednosti 1, bolj je lestvica zanesljiva. Zanesljivost celotnega vprašalnika pri 50 

trditvah je zelo visoka (α=0,94). Ocenjevalna lestvica, ki se je nanašala na (samo)zaznavanje 

lastne kompetentnosti za timsko delo pri delu z OPP, v kateri je bilo 19 trditev, je Cronbach's 

Alpha koeficient pokazal visoko zanesljivost (α=0,91). Ocenjevalna lestvica, kjer smo 

strokovne delavce spraševali o njihovih stališčih do otrok z OPP, je vsebovala 8 trditev. Stopnja 

zanesljivosti je v tem primeru nekoliko nižja (α=0,60), a je še sprejemljiva, ko gre za področje 

stališč. Cronbach's Alpha koeficient na lestvici o stališčih strokovnih delavk do timskega dela 

pri delu z OPP (10 trditev) pa je zopet pokazal visoko stopnjo zanesljivosti (α=0,94). Na 

ocenjevalni lestvici o zaznavanju učinkovitosti lastnega timskega dela pri delu z OPP (13 

trditev) se je pokazala najvišja stopnja zanesljivosti (α=0,96). 

 

10.4 Postopek obdelave podatkov 

Podatke smo obdelali s pomočjo programa SPSS in spletne ankete 1ka ter jih prikazali v grafih 

in tabelah. Za vsak tematski sklop samoocenjevalne lestvice smo izračunali opisno statistiko 

(numerus, aritmetično sredino in standardni odklon). Vprašanja odprtega tipa smo vsebinsko 

kategorizirali. Za medsebojno korelacijsko povezanost smo uporabili Pearsonov korelacijski 

koeficient. Normalno porazdelitev smo preverjali s Shapiro-Wilk testom. Razlike v različnih 

spremenljivkah glede na delovno mesto, stopnjo izobrazbe in obseg delovne dobe strokovnih 

delavk smo ugotavljali z neparametričnima testoma Mann-Whitney in Kruskal-Wallis za 

neodvisne vzorce. Oba testa sta alternativa t-testu in ANOVI, ker pogoj o normalni porazdelitvi 

ni bil zagotovljen. 
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11 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Preden smo sodelujoče strokovne delavke vprašali, kako zaznavajo svojo lastno kompetentnost 

za timsko delo z OPP, kakšna stališča imajo do OPP in kakšna do timskega dela pri delu z OPP 

ter kako zaznavajo učinkovitost lastnega timskega dela pri delu z OPP, smo jih povprašali še, 

kakšne so po njihovem mnenju značilnosti učinkovitega tima oziroma tandema vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljice. V tabeli predstavljamo navedene trditve glede na pogostost navajanja. 

Tabela 11: Značilnosti učinkovitega tandema v vrtcu po mnenju strokovnih delavk v vrtcu 

Značilnost učinkovitega tima (tandema) v vrtcu f % 

sodelovanje (s starši, zunanjimi strokovnjaki, med seboj) 43 12,8 

timsko in enotno delo/pristop (podobno razmišljanje, pogled) 23 6,9 

sprejemanje, razumevanje (drugačnosti, drugih idej) 22 6,6 

dobra komunikacija 20 6,0 

zaupanje 17 5,1 

dogovarjanje (pogovor) 15 4,5 

strokovna usposobljenost 15 4,5 

načrtovanje 14 4,2 

(samo)spoštovanje 14 4,2 

empatičnost 13 3,9 

dopolnjevanje 13 3,9 

nudenje pomoči in podpore 10 3,0 

ustvarjalnost (zanimive ideje) 7 2,1 

odkritost, odprtost 7 2,1 

učljivost, prizadevnost za nova znanja 7 2,1 

prilagajanje 6 1,8 

medsebojno poslušanje 6 1,8 

izmenjava mnenj, izkušenj, idej 6 1,8 

doslednost 5 1,5 

dobro opazovanje 5 1,5 

usklajenost 4 1,2 

vzdržljivost, potrpežljivost 4 1,2 

delavnost 4 1,2 

kritičnost 4 1,2 

deljenje dela 4 1,2 

hitro reševanje težav 4 1,2 

pravila 3 0,9 

skupno sprejemanje odločitev 3 0,9 

pozitivna klima (humor) 3 0,9 

prijaznost 3 0,9 

fleksibilnost 3 0,9 

pozitivna naravnost, pogled 2 0,6 

sprotna evalvacija/refleksija 2 0,6 

izhajanje iz otrok 2 0,6 

motiviranost 2 0,6 

diferenciacija in individualizacija (izvajanje) 2 0,6 

podoben karakter 1 0,3 

približno enakih let 1 0,3 
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spodbuda 1 0,3 

avtonomnost 1 0,3 

samostojnost 1 0,3 

držanje dogovorov 1 0,3 

razvoj osebnosti posameznika 1 0,3 

uspešnost 1 0,3 

prijateljski odnos 1 0,3 

kompromisi 1 0,3 

inkluzivnost 1 0,3 

socialne kompetence 1 0,3 

prilagoditve znotraj oddelka 1 0,3 

iskrenost (povesta si napake) 1 0,3 

pred starši morata biti eno 1 0,3 

lažje in učinkovitejše delo 1 0,3 

povečana varnost 1 0,3 

dobro medsebojno poznavanje 1 0,3 

SKUPAJ 335 100 

N=113 

Največji odstotek strokovnih delavk je navedlo, da je za učinkovit tandem značilno, da dobro 

sodelujejo med seboj, z drugimi in zunanjimi strokovnjaki ter s starši (12,8%). Pomembno se 

jim zdi, da timsko in enotno delajo, da imajo podobno razmišljanje in pristop do dela (6,9%). 

Kot značilnost pa so navedli še sprejemanje in razumevanje drugačnosti ter idej drugih (6,6%). 

Tudi dobra komunikacija (6,0%) in zaupanje (5,1%) sta po njihovem mnenju značilni za 

učinkovit tandem.  

Za vse trditve (N=50) v vprašalniku smo izračunali opisno statistiko. Izračunali smo, kakšna je 

povprečna vrednost (M) odgovorov za trditve, kakšen je standardni odklon (SD), katera je bila 

najnižja stopnja strinjanja (1) in katera najvišja (5). 

 

V nadaljevanju so po posameznih poglavjih predstavljeni rezultati raziskave glede na 

raziskovalna vprašanja in hipoteze. 
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11.1 Samozaznavanje kompetentnosti za timsko delo pri delu z otroki s posebnimi 

potrebami 

V okviru raziskovalnega vprašanja (RV1) nas je zanimalo, kako strokovni delavci v vrtcu 

zaznavajo svojo kompetentnost za timsko delo pri delu z OPP. Spodnja slika prikazuje 

povprečne vrednosti njihovega  zaznavanje lastne kompetentnosti v razponu ocen od 1 do 5. 

 

Slika 6: Samozaznavanje kompetentnosti za timsko delo pri strokovnih delavcih v vrtcu pri 

delu z otroki s posebnimi potrebami (RV1) 

Pri vseh 19 trditvah je bila stopnja strinjanja razpršena od 1 (min.) do 5 (maks.), razen pri dveh 

trditvah, kjer  sta  bili  trditvi ocenjeni  od 1 (min.) do 4 (maks.).  

Strokovni delavci zaznavajo, da zanje v veliki meri zelo drži, da so najbolj motivirani takrat, 

ko so motivirani tudi starši OPP (M=3,77; SD=1,07). Visoka stopnja strinjanja se je pokazala 

tudi pri trditvi, Pri delu z OPP potrebujem pomoč svetovalnega delavca (N=3,50; SD=0,96). 

Odlično se nam zdi, da strokovni delavci vedo, kje poiskati dodatna znanja in nasvete za delo 
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z OPP ter da se počutijo kompetentni pri razlagi posebnih potreb otroka njegovim vrstnikom 

(M=3,32; SD=1,01). 

Strokovni delavci najslabše zaznavajo svojo opremljenost z izkušnjami (M=1,54; SD=,71), 

strategijami (M=1,73; SD=,80) in usmeritvami (M=1,74; SD=,79) za delo z OPP. 

Najbolj razpršeni odgovori so se pokazali pri trditvi o poznavanju skupin OPP (SD=1,18) in 

trditvi, da strokovnim delavcem delo z OPP predstavlja veselje in osebno zadovoljstvo 

(SD=1,11).  

Sklenemo lahko, da strokovni delavci v vrtcu svojo kompetentnost za timsko delo pri delu  

z OPP zaznavajo med stopnjama strinjanja delno drži in drži (M=2,58), kar pomeni, da 

se še ne počutijo dovolj kompetentne za to področje dela. Navedli so namreč tudi, da OPP 

ne znajo strokovno pomagati (M=2,3), da nimajo potrebnega strokovnega znanja za pedagoško 

delo z OPP (M=2,2), da v času študija niso pridobili ustreznih usmeritev, strategij in izkušenj 

za delo z OPP (M=1,7).  

Tudi druge raziskave kažejo podobne rezultate. Japonska raziskava je pokazala nizko 

kompetentnost za delo z OPP v primerjavi z drugimi območji, kot sta Finska in Južna Afrika 

(Yada in Savolainen, 2017). U. Poljanšek (2007) navaja, da strokovni delavci sami opozarjajo, 

da imajo premalo znanj in spretnosti za tovrstno delo z OPP. Strokovni delavci načeloma ne 

nasprotujejo integraciji, a se počutijo premalo kompetentni za delo z njimi. Menijo tudi, da 

imajo le specialni pedagogi strokovno znanje za določene vrste in stopnje motenj v razvoju 

otrok (Milivojević Krajnčič, 2004; Plevnik, 2005; Poljanšek, 2007; Kobolt, 2010). Dela z OPP 

se strokovni delavci bojijo in se mu pogosto izmikajo, ker niso pripravljeni nanj in tudi s strani 

vodstva nimajo primerne podpore (Trtnik Herlec, 2002). Strokovni delavci še najbolj pogrešajo 

znanja o strategijah soočanja in ravnanja z agresivnim in neprimernim vedenje, identificiranjem 

in ravnanjem z OPP ter na področju učenja učnih strategij (Peklaj in Puklek Lepušček, 2006). 

Vse strokovnjake, ki delajo z OPP, tako mlajše kot starejše, je potrebno dodatno strokovno 

opremiti z znanji s področja posebnih potreb. Tako se bodo počutili bolj samozavestne, bolj 

kompetentne, učinkovitejše, lažje bodo tudi prepoznali in ocenili otrokovo funkcioniranje, 

načrtovanje in priprava pa jim bosta vzela manj časa itd. (Resman, 2003; Pijl in Meijer, 2007; 

Forlin, 2010; Kobolt, 2010; Žolnir, 2010; Schmidt in Čagran, 2011; Schmidt in Vrhovnik, 

2017). E. Vernooij (1995, v Kobolt in Dekleva, 2006) meni, da se morajo strokovni delavci 

zavedati svojih močnih in šibkih področij, pričakovanj in osebnih stališč. Dobro je, da so 

kritični do svoje kompetentnosti, saj se bodo tako v prihodnje trudili pridobiti dodatno in čim 

bolj poglobljeno teoretično znanje s področja OPP.  

 

11.2 Razlike v samozaznavanju kompetentnosti za timsko delo z otroki s posebnimi 

potrebami glede na delovno mesto  

V raziskavi nas je v okviru hipoteze 1 (H1) zanimalo, ali med vzgojiteljicami in pomočnicami 

vzgojiteljice obstajajo statistično pomembne razlike v (samo)zaznavanju kompetentnosti za 

timsko delo pri delu z OPP. Predvidevali smo, da obstajajo in da vzgojiteljice višje zaznavajo 

lastno kompetentnost za timsko delo z OPP kot pomočnice vzgojiteljice. 
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Tabela 12: Statistična pomembnost celotne lestvice (samo)zaznavanja kompetentnosti za timsko 

z otroki s posebnimi potrebami glede na delovno mesto (H1) 

 Delovno mesto M U z 2p p 

KOMPETENTNOST 
vzgojiteljica 61,64 1230,00 -1,82 ,07 ,04 

pomočnica vzgojiteljice 50,24     

 

Mann-Whitneyev U test kaže, da so razlike pri strokovnih delavkah glede na delovno mesto 

statistično pomembne (U=1230,00, z=-1,82, p=0,04). Povprečna vrednost pokaže, da 

vzgojiteljice (M=61,64) višje zaznavajo lastno kompetentnost za timsko delo z OPP kot 

pomočnice vzgojiteljic (M=50,24). Trditve, pri katerih smo dokazali statistično pomembne 

razlike, so sivo obarvane.  

Tabela 13: Test normalne porazdelitve, povprečne vrednosti in statistična pomembnost  razlik 

v samozaznavanju kompetentnosti za timsko delo z otroki s posebnimi potrebami 

glede na delovno mesto (H1) 

Samozaznavanje kompetentnosti 

za timsko delo z OPP 

Delovno 

mesto 
M 

Shapiro-Wilk U 

Statistic g p p 

Za pedagoško delo z OPP imam potrebno 

strokovno znanje. 

vzgojiteljica 59,54 ,84 67 ,00  

pomočnica 

vzgojiteljice 
53,30 ,84 46 ,00 

,14 

Poznam, kdo vse so OPP (9 skupin). 

vzgojiteljica 59,48 ,91 67 ,00  

pomočnica 

vzgojiteljice 
53,39 ,90 46 ,00 

,16 

Poznam značilnosti različnih skupin OPP 

(gibalno ovirani otroci, otroci z motnjo v 

duševnem razvoju, otroci z avtizmom, otroci s 

senzornimi okvarami, dolgotrajno bolni 

otroci…). 

vzgojiteljica 55,52 ,88 67 ,00  

pomočnica 

vzgojiteljice 
59,15 ,89 46 ,00 

,27 

Pedagoško delo z OPP v oddelku vrtca znam 

individualizirati. 

vzgojiteljica 59,06 ,90 67 ,00  

pomočnica 

vzgojiteljice 
54,00 ,81 46 ,00 

,19 

Vem, kje poiskati dodatna znanja in nasvete za 

delo z OPP. 

vzgojiteljica 57,61 ,90 67 ,00  

pomočnica 

vzgojiteljice 
56,11 ,90 46 ,00 

,40 

Svoje delo z OPP redno evalviram. 

vzgojiteljica 66,83 ,86 67 ,00  

pomočnica 

vzgojiteljice 
42,68 ,88 46 ,00 

,00 

Z delom z OPP imam veliko izkušenj. 

vzgojiteljica 62,59 ,85 67 ,00  

pomočnica 

vzgojiteljice 
48,86 ,74 46 ,00 

,01 

Pedagoško delo z OPP mi je dalo strokovno 

samozavest na tem področju. 

vzgojiteljica 58,41 ,89 67 ,00  

pomočnica 

vzgojiteljice 
54,95 ,89 46 ,00 

,28 

Znam uporabljati tehnične in ortopedske 

pripomočke, ki jih potrebujejo OPP. 

vzgojiteljica 54,51 ,83 67 ,00  

pomočnica 

vzgojiteljice 
60,63 ,86 46 ,00 

,15 
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V času študija sem pridobila potrebne 

strategije za delo z OPP. 

vzgojiteljica 55,37 ,75 67 ,00  

pomočnica 

vzgojiteljice 
59,37 ,78 46 ,00 

,25 

V času študija sem pridobila potrebne izkušnje 

za delo z OPP. 

vzgojiteljica 56,30 ,72 67 ,00  

pomočnica 

vzgojiteljice 
58,02 ,73 46 ,00 

,38 

V času študija sem pridobila ustrezne 

usmeritve za delo z OPP. 

vzgojiteljica 56,66 ,79 67 ,00  

pomočnica 

vzgojiteljice 
57,50 ,78 46 ,00 

,44 

Pri OPP prepoznam njegove posebne potrebe. 

vzgojiteljica 58,37 ,90 67 ,00  

pomočnica 

vzgojiteljice 
55,01 ,87 46 ,00 

,29 

Pri OPP prepoznam njegova močna področja. 

vzgojiteljica 62,52 ,89 67 ,00  

pomočnica 

vzgojiteljice 
48,96 ,87 46 ,00 

,01 

OPP znam strokovno pomagati. 

vzgojiteljica 61,37 ,89 67 ,00  

pomočnica 

vzgojiteljice 
50,63 ,86 46 ,00 

,04 

Pri delu z OPP potrebujem strokovno pomoč 

svetovalnega delavca. 

vzgojiteljica 59,68 ,88 67 ,00  

pomočnica 

vzgojiteljice 
53,10 ,88 46 ,00 

,14 

Otrokom, ki nimajo posebnih potreb, znam 

razložiti značilnosti OPP. 

vzgojiteljica 62,43 ,88 67 ,00  

pomočnica 

vzgojiteljice 
49,10 ,85 46 ,00 

,01 

Delo z OPP mi je izvor veselja in osebnega 

zadovoljstva. 

vzgojiteljica 59,43 ,91 67 ,00  

pomočnica 

vzgojiteljice 
53,46 ,89 46 ,00 

,16 

Pri delu z OPP je moja motivacija večja, če so 

motivirani tudi njihovi (njegovi) starši. 

vzgojiteljica 60,72 ,85 67 ,00  

pomočnica 

vzgojiteljice 
51,59 ,89 46 ,00 

,07 

 

Na ocenjevalni lestvici, (Samo)zaznavanje kompetentnosti za timsko delo pri delu z OPP glede 

na delovno mesto, rezultati niso normalno porazdeljeni, saj je statistična pomembnost 

Shapiro-Wilk testa manjša od 0,05 (p<0,05). 

Zaradi nenormalne porazdelitve ne moremo uporabiti t-testa za dva neodvisna vzorca. Uporabili 

smo neparametričen Mann-Whitneyev U test. Višja povprečna vrednost (M) nam pove, katera 

od skupin strokovnih delavk glede na delovno mesto se zaznava kot bolj kompetentno za timsko 

delo pri delu z OPP. 

 

Mann-Whitneyev U test kaže, da se strokovne delavke glede na delovno mesto statistično 

pomembno razlikujejo v petih trditvah: svoje delo z OPP redno evalviram; z delom z OPP 

imam veliko izkušenj; pri OPP prepoznam njegova močna področja; OPP znam strokovno 

pomagati; otrokom, ki nimajo posebnih potreb, znam razložiti značilnosti OPP (p<0,05). 

Tabela, ki prikazuje povprečja v (samo)zaznavanju kompetentnosti glede na delovno mesto 

kaže, da se vzgojiteljice pri statistično pomembnih trditvah zaznavajo bolj kompetentno kot 

pomočnice vzgojiteljice. 
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Hipotezo 1 lahko potrdimo, saj obstajajo statistično pomembne razlike v 

(samo)zaznavanju lastne kompetentnosti za timsko delo z OPP glede na delovno mesto. 

Lahko potrdimo tudi, da vzgojiteljice višje zaznavajo lastno kompetentnost za timsko delo 

pri delu z OPP kot pomočnice vzgojiteljice.   

V naši raziskavi smo primerjali vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, a konkretne primerjave 

v drugih raziskavah nismo zasledili. Glede na to, da imajo specialni in inkluzivni pedagogi več 

znanj s področja OPP, M. Schmidt in K. Vrhovnik (2017) predlagata več sodelovanja 

strokovnih delavcev med seboj in z zunanjimi strokovnjaki. Tako bodo tudi tiste strokovne 

delavke, ki se zaznavajo kot manj kompetentne dobile priložnost, da strokovnjake vprašajo za 

nasvet, podporo in pomoč. Težave, ki se pojavijo, se bodo lažje in bolj učinkovito reševale. 

Raziskava A. Milivojević Krajnčič (2004) je pokazala, da imajo pri delu z OPP strokovne 

delavke največ težav pri izvedbi pouka ter načrtovanju, izvedbi in evalvaciji IP. Zaradi tovrstnih 

težav je priporočljivo timsko delo strokovnih delavk, da si lahko medsebojno pomagajo in si 

delo razdelijo glede na njihova močna področja. Na kompetentnost pri delu z OPP pa vpliva 

tudi stopnja izobrazbe. Med samim študijem so strokovne delavke namreč deležne različnih 

predmetov s področja OPP, pri katerih pridobijo določena znanja s tega področja. Pomočnice 

vzgojiteljice pa imajo v naši raziskavi narejeno le srednjo vzgojiteljsko šolo, kjer nimajo veliko 

priložnosti za pridobitev izkušenj z delom z OPP. Pri opisu vzorca vidimo, da so vzgojiteljice 

višje izobražene kot pomočnice vzgojiteljice, kar je lahko vzrok za višje (samo)zaznavanje 

lastne kompetentnosti. Tudi s preverjanjem hipoteze 3 (pogl. 11.4) smo dokazali, da se 

strokovne delavke z višjo strokovno izobrazbo počutijo bolj kompetentne za timsko delo pri 

delu z OPP kot nižje izobražene. Vzgojiteljice imajo tudi višji dohodek, kar jim omogoča večje 

in boljše možnosti samoizobraževanja ali nadaljnjega izobraževanja ter usposabljanja za 

področje dela z OPP. 

11.3 Razlike v samozaznavanju kompetentnosti za timsko delo z otroki s posebnimi 

potrebami glede na delovno dobo  

V okviru hipoteze 2 (H2) nas je zanimalo, ali med strokovnimi delavkami v vrtcu obstajajo  

statistično pomembne razlike v samozaznavanju kompetentnosti za timsko delo pri delu z OPP 

glede na leta delovne dobe. Predvidevali smo, da obstajajo in da strokovne delavke v vrtcu z 

več leti (16 let ali več) delovne dobe zaznavajo svojo kompetentnost za timsko delo pri delu z 

OPP višje kot strokovne delavke z manj leti (15 let ali manj) delovne dobe. 

Tabela 14: Statistična pomembnost celotne lestvice samozaznavanja kompetentnosti za timsko 

delo z otroki s posebnimi potrebami glede na delovno dobo (H2) 

 Delovna doba  M U z 2p p 

KOMPETENTNOST 
manj let 57,62 1447,00 -,26 ,79 0,40 

več let 55,95     

Mann-Whitneyev U test kaže, da ni statistično pomembnih razlik pri strokovnih delavkah 

glede na delovno dobo (U=1447,00, z=-0,26, p=0,40). Povprečna vrednost pokaže nekoliko 

višje samozaznavanje lastne kompetentnosti za timsko delo pri delu z OPP pri strokovnih 

delavkah z manj leti delovne dobe (M=57,62), kar je prav  nasprotno od našega predvidevanja.  

Z željo natančnejšega uvida v rezultate, smo naredili tudi analizo po posameznih trditvah. 

Statistično pomembne razlike (sivo obarvano) prikazujemo v tabeli 15.   
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Tabela 15: Test normalne porazdelitve, povprečne vrednosti in statistična pomembnost razlik 

v samozaznavanju kompetentnosti za timsko delo z otroki s posebnimi potrebami 

glede na delovno dobo in povprečje (H2) 

Samozaznavanje kompetentnosti 

za timsko delo z OPP 

Delovna 

doba  
M 

Shapiro-Wilk U 

Statistic g p p 

Za pedagoško delo z OPP imam potrebno 

strokovno znanje. 

manj let 57,08 ,84 71 ,00  

več let  56,86 ,82 42 ,00 ,49 

Poznam, kdo vse so OPP (9 skupin). 
manj let  60,48 ,90 71 ,00  

več let  51,12 ,89 42 ,00 ,07 

Poznam značilnosti različnih skupin OPP 

(gibalno ovirani otroci, otroci z motnjo v 

duševnem razvoju, otroci z avtizmom, otroci 

s senzornimi okvarami, dolgotrajno bolni 

otroci…). 

manj let  58,82 ,85 71 ,00  

več let 53,92 ,89 42 ,00 ,21 

Pedagoško delo z OPP v oddelku vrtca znam 

individualizirati. 

manj let  55,13 ,85 71 ,00  

več let  60,15 ,87 42 ,00 ,20 

Vem, kje poiskati dodatna znanja in nasvete 

za delo z OPP. 

manj let  57,44 ,89 71 ,00  

več let 56,26 ,88 42 ,00 ,42 

Svoje delo z OPP redno evalviram. 
manj let  51,37 ,89 71 ,00  

več let  66,51 ,87 42 ,00 ,01 

Z delom z OPP imam veliko izkušenj. 
manj let  52,32 ,79 71 ,00  

več let  64,90 ,86 42 ,00 ,02 

Pedagoško delo z OPP mi je dalo strokovno 

samozavest na tem področju. 

manj let  59,70 ,90 71 ,00  

več let 52,43 ,86 42 ,00 ,12 

Znam uporabljati tehnične in ortopedske 

pripomočke, ki jih potrebujejo OPP. 

manj let  58,66 ,84 71 ,00  

več let  54,19 ,81 42 ,00 ,23 

V času študija sem pridobila potrebne 

strategije za delo z OPP. 

manj let  64,46 ,83 71 ,00  

več let  44,39 ,67 42 ,00 ,00 

V času študija sem pridobila potrebne 

izkušnje za delo z OPP. 

manj let  62,71 ,78 71 ,00  

več let  47,35 ,59 42 ,00 ,00 

V času študija sem pridobila ustrezne 

usmeritve za delo z OPP. 

manj let  62,94 ,83 71 ,00  

več let  46,96 ,70 42 ,00 ,00 

Pri OPP prepoznam njegove posebne 

potrebe. 

manj let  58,22 ,86 71 ,00  

več let  54,94 ,90 42 ,00 ,29 

Pri OPP prepoznam njegova močna 

področja. 

manj let  56,03 ,89 71 ,00  

več let  58,64 ,91 42 ,00 ,33 

OPP znam strokovno pomagati. 
manj let  55,38 ,87 71 ,00  

več let  59,74 ,88 42 ,00 ,24 

Pri delu z OPP potrebujem strokovno pomoč 

svetovalnega delavca. 

manj let  53,07 ,90 71 ,00  

več let  63,64 ,86 42 ,00 ,04 

Otrokom, ki nimajo posebnih potreb, znam 

razložiti značilnosti OPP. 

manj let  52,20 ,87 71 ,00  

več let 65,12 ,88 42 ,00 ,02 

Delo z OPP mi je izvor veselja in osebnega 

zadovoljstva. 

manj let  60,20 ,92 71 ,00  

več let  51,60 ,88 42 ,00 ,08 

Pri delu z OPP je moja motivacija večja, če 

so motivirani tudi njihovi (njegovi) starši. 

manj let  57,61 ,87 71 ,00  

več let  55,98 ,88 42 ,00 ,40 
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Na ocenjevalni lestvici, Samozaznavanje kompetentnosti za timsko delo pri delu z OPP glede 

na delovno dobo rezultati niso normalno porazdeljeni, saj je statistična pomembnost povsod 

manjša od 0,05 (p<0,05). 

 

Mann-Whitneyev U test kaže, da se strokovne delavke glede na delovno dobo statistično 

pomembno razlikujejo v naslednjih trditvah: svoje delo z OPP redno evalviram; z delom z 

OPP imam veliko izkušenj; v času študija sem pridobila potrebne strategije za delo z OPP; v 

času študija sem pridobila potrebne izkušnje za delo z OPP; v času študija sem pridobila 

ustrezne usmeritve za delo z OPP; pri delu z OPP potrebujem strokovno pomoč svetovalnega 

delavca; otrokom, ki nimajo posebnih potreb, znam razložiti značilnosti OPP (p<0,05). Tabela, 

ki prikazuje povprečja v (samo)zaznavanju kompetentnosti glede na delovno dobo kaže, da se 

strokovne delavke z več leti delovne dobe (16 let ali več) pri štirih statistično pomembnih 

trditvah zaznavajo bolj kompetentno, kot strokovne delavke z manj leti delovne dobe (15 let ali 

manj). Pri trditvah o pridobivanju izkušenj, strategij in usmeritev za delo z OPP v času študija, 

pa se strokovne delavke z manj leti delovne dobe (15 let ali manj) počutijo bolj kompetentne 

za timsko delo z OPP kot tiste z več leti delovne dobe (16 let ali več). 

Hipotezo 2 zavrnemo, saj ni statistično pomembnih razlik v samozaznavanju 

kompetentnosti za timsko delo pri delu z OPP med strokovnimi delavkami glede na 

delovno dobo. Strokovne delavke v vrtcu z več leti (16 let ali več) delovne dobe se ne 

zaznavajo statistično pomembno bolj kompetentne za timsko delo pri delu z OPP kot 

strokovne delavke z manj leti (15 let ali manj) delovne dobe. 

Številne izkušnje pri delu z OPP, ki jih strokovni delavci pridobijo na svoji poklicni poti, zvišajo 

njihovo zaupanje v poučevanje oziroma (samo)zaznavanje kompetentnosti za delo z OPP 

(LeRoy in Simpson, 1996, v Schmidt, 2006). Raziskava N. Skudnik (2012) je to potrdila, in 

ugotovila, da imajo vzgojiteljice z delovno dobo več kot 10 let bolj razvite kompetence za delo 

z OPP kot tiste, ki delajo manj kot 10 let. Strokovne delavke z več leti delovne dobe se v naši 

raziskavi ne počutijo dovolj kompetentne, čeprav imajo več izkušenj s timskim delom z OPP, 

a po drugi strani menijo, da se v času študija niso izobrazile s tega področja v tolikšni meri kot 

današnja generacija študentov. Kljub temu menimo, da imajo strokovni delavci v Sloveniji 

veliko možnosti za dodatno usposabljanje, kot so npr. seminarji, različne delavnice, redni in 

izredni študij, samostojno branje domače in tuje strokovne literature. Mlajši strokovni delavci 

imajo večinoma le boljše teoretično znanje in manj konkretnih izkušenj v praksi. Jarvis (1983, 

v Cvetek, 2005) od strokovnih delavcev, ki šele vstopajo na svojo poklicno pot, ne pričakuje 

povsem kompetentnega dela na vseh ravneh, imeti pa morajo osnove, na katerih bodo gradili v 

prihodnosti. C. Razdevšek Pučko in Rugelj (2006) trdita, da morajo biti strokovni delavci odprti 

za spremembe in motivirani za vseživljenjsko učenje ter stalen strokoven razvoj. Rezultati 

raziskave T. Devjak in A. Polak (2007) kažejo, da imajo strokovni delavci ne glede na delovno 

dobo, željo po dodatnem izobraževanju in usposabljanju za timsko delo z OPP, kar nas zelo 

veseli.  

11.4 Razlike v samozaznavanju kompetentnosti za timsko delo z otroki s posebnimi 

potrebami glede na stopnjo izobrazbe  

V raziskavi nas je v okviru 3. hipoteze (H3) zanimalo, ali med strokovnimi delavkami obstajajo 

statistično pomembne razlike v samozaznavanju kompetentnosti za timsko delo pri delu z OPP 

glede na stopnjo izobrazbe. V primeru da razlike obstajajo, smo predvidevali, da se strokovne 

delavke z višjo stopnjo  izobrazbe zaznavajo kot bolj kompetentne za timsko delo z OPP v 

primerjavi s strokovni delavci z nižjo strokovno izobrazbo. Izobrazbo strokovnih delavk smo 

razdelili v tri skupine, in sicer nižjo, višjo in drugo. V skladu s hipotezo H3 smo primerjali le 
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strokovne delavke z višjo in nižjo stopnjo izobrazbe. Ker je bil vzorec premajhen in smeri 

izobraževanja niso bile enotne, je bila primerjava otežena. 

Tabela 16: Statistična pomembnost celotne lestvice samozaznavanja kompetentnosti za timsko 

delo z otroki s posebnimi potrebami glede na stopnjo izobrazbe (nižja, višja) (H3) 

 Stopnja izobrazbe M U z 2p p 

KOMPETENTNOST 
nižja 45,57 1011,50 -2,65 ,01 ,00 

višja 61,64     

Mann-Whitneyev U test kaže, da obstajajo statistično pomembne razlike pri strokovnih 

delavkah glede na nižjo in višjo stopnjo izobrazbe (U=1011,50, z=-2,65, p=0,00). Povprečna 

vrednost pokaže, da  strokovne delavke z višjo stopnjo izobrazbe (M=61,64) pomembno višje 

zaznavajo lastno kompetentnost za timsko delo pri delu z OPP  kot pa strokovne delavke z nižjo 

stopnjo izobrazbe (M=45,57). 

 

Ker smo želeli izvedeti, pri katerih trditvah so statistično pomembne razlike, smo naredili 

podrobnejšo analizo le-teh. 

Tabela 17: Test normalne porazdelitve, povprečne vrednosti in statistična pomembnost razlik 

v samozaznavanju kompetentnosti za timsko delo z otroki s posebnimi potrebami 

glede na stopnjo izobrazbe in povprečje (H3) 

Samozaznavanje kompetentnosti 

za timsko delo z OPP 

Stopnja 

izobrazbe 
M 

Shapiro-Wilk X2 

Statistic g p p 

Za pedagoško delo z OPP imam potrebno 

strokovno znanje. 

nižja 50,24 ,82 48 ,00  

višja 61,23 ,85 60 ,00 ,10 

drugo 71,20 ,77 5 ,05  

Poznam, kdo vse so OPP (9 skupin). 

nižja 46,20 ,86 48 ,00  

višja 64,33 ,91 60 ,00 ,01 

drugo 72,80 ,74 5 ,02  

Poznam značilnosti različnih skupin OPP 

(gibalno ovirani otroci, otroci z motnjo v 

duševnem razvoju, otroci z avtizmom, otroci s 

senzornimi okvarami, dolgotrajno bolni 

otroci…). 

nižja 51,03 ,87 48 ,00  

višja 61,08 ,89 60 ,00 ,20 

drugo 65,40 ,68 5 ,01  

Pedagoško delo z OPP v oddelku vrtca znam 

individualizirati. 

nižja 52,27 ,84 48 ,00  

višja 59,18 ,89 60 ,00 ,18 

drugo 76,30 ,88 5 ,31  

Vem, kje poiskati dodatna znanja in nasvete za 

delo z OPP. 

nižja 51,86 ,86 48 ,00  

višja 59,98 ,90 60 ,00 ,25 

drugo 70,60 ,90 5 ,42  

Svoje delo z OPP redno evalviram. 

nižja 52,32 ,87 48 ,00  

višja 59,73 ,88 60 ,00 ,31 

drugo 69,20 ,83 5 ,15  

Z delom z OPP imam veliko izkušenj. 

nižja 50,50 ,78 48 ,00  

višja 62,68 ,85 60 ,00 ,11 

drugo 51,20 ,88 5 ,31  

nižja 52,18 ,82 48 ,00  
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Pedagoško delo z OPP mi je dalo strokovno 

samozavest na tem področju. 

višja 59,94 ,90 60 ,00 ,32 

drugo 68,00 ,99 5 ,97  

Znam uporabljati tehnične in ortopedske 

pripomočke, ki jih potrebujejo OPP. 

nižja 54,92 ,82 48 ,00  

višja 58,80 ,85 60 ,00 ,80 

drugo 55,40 ,78 5 ,05  

V času študija sem pridobila potrebne strategije 

za delo z OPP. 

nižja 50,17 ,71 48 ,00  

višja 62,68 ,81 60 ,00 ,10 

drugo 54,50 ,68 5 ,01  

V času študija sem pridobila potrebne izkušnje za 

delo z OPP. 

nižja 50,18 ,62 48 ,00  

višja 61,09 ,76 60 ,00 ,06 

drugo 73,40 ,55 5 ,00  

V času študija sem pridobila ustrezne usmeritve 

za delo z OPP. 

nižja 48,78 ,70 48 ,00  

višja 63,83 ,83 60 ,00 ,04 

drugo 53,90 ,68 5 ,01  

Pri OPP prepoznam njegove posebne potrebe. 

nižja 53,15 ,86 48 ,00  

višja 58,69 ,90 60 ,00 ,31 

drugo 73,70 ,88 5 ,31  

Pri OPP prepoznam njegova močna področja. 

nižja 50,40 ,90 48 ,00  

višja 60,95 ,90 60 ,00 ,11 

drugo 73,00 ,68 5 ,01  

OPP znam strokovno pomagati. 

nižja 51,78 ,86 48 ,00  

višja 60,40 ,89 60 ,00 ,28 

drugo 66,30 ,96 5 ,81  

Pri delu z OPP potrebujem strokovno pomoč 

svetovalnega delavca. 

nižja 55,31 ,88 48 ,00  

višja 57,31 ,89 60 ,00 ,62 

drugo 69,50 ,55 5 ,00  

Otrokom, ki nimajo posebnih potreb, znam 

razložiti značilnosti OPP. 

nižja 52,28 ,86 48 ,00  

višja 59,03 ,88 60 ,00 ,15 

drugo 77,90 ,55 5 ,00  

Delo z OPP mi je izvor veselja in osebnega 

zadovoljstva. 

nižja 47,83 ,86 48 ,00  

višja 62,89 ,92 60 ,00 ,02 

drugo 74,30 ,96 5 ,81  

Pri delu z OPP je moja motivacija večja, če so 

motivirani tudi njihovi (njegovi) starši. 

nižja 48,11 ,88 48 ,00  

višja 62,53 ,83 60 ,00 ,02 

drugo 76,00 ,77 5 ,05  

Na ocenjevalni lestvici Samozaznavanje kompetentnosti za timsko delo pri delu z OPP glede 

na stopnjo strokovne izobrazbe, rezultati v večini niso normalno porazdeljeni, saj je statistična 

pomembnost manjša od 0,05 (p<0,05). Pri devetih trditvah (okrepljen p pri Shapiro-Wilk), so 

rezultati normalno porazdeljeni pri neodvisni spremenljivki »drugo« (p>0,05). Ker ni 

zagotovljen pogoj normalne porazdelitve pri vsaj dveh neodvisnih spremenljivkah v eni trditvi, 

smo izračunali neparametrični Kruskal-Wallisov test za neodvisne vzorce. 

Kruskal-Wallisov test za tri neodvisne vzorce kaže, da so statistično pomembne razlike 

(p<0,05) pri strokovnih delavkah glede na stopnjo izobrazbe v štirih trditvah v zgornji tabeli, 

in sicer: poznam, kdo vse so OPP; v času študija sem pridobila ustrezne usmeritve za delo z 

OPP; delo z OPP mi je izvor veselja in osebnega zadovoljstva; pri delu z PP je moja motivacija 

večja, če so motivirani tudi njihovi (njegovi) starši. 
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Tabela, ki prikazuje povprečja v samozaznavanju kompetentnosti glede na strokovno 

izobrazbo, kaže, da se strokovne delavke z višjo strokovno izobrazbo pri statistično pomembnih 

in nepomembnih trditvah zaznavajo kot bolj kompetentne, kot pa strokovne delavke z nižjo 

stopnjo izobrazbo. Kot najbolj kompetentne pa se zaznavajo strokovne delavke, ki sodijo v 

skupino »drugo«, a ta podatek ni primerno posploševati, saj je v tej skupini le 5 strokovnih 

delavk. 

Hipotezo 3 lahko potrdimo, saj so statistično pomembne razlike v samozaznavanju 

kompetentnosti za timsko delo pri delu z OPP glede na stopnjo izobrazbe. Strokovne 

delavke z višjo stopnjo izobrazbo višje zaznavajo svojo kompetentnost za timsko delo pri 

delu z OPP kot strokovne delavke z nižjo stopnjo izobrazbe v vseh trditvah.  

Večji obseg informacij in izkušenj z OPP naj bi pomagal pri boljšem občutku kompetentnosti, 

boljšem razumevanju otrok, načrtovanju in izvedbi dela (Mitić Petek, 2004). Torej lahko 

rečemo, da naj bi bili bolje strokovno izobraženi tudi bolje teoretično podkovani in imeli več 

izkušenj z OPP v okviru študijske prakse ter vaj, kot strokovni delavci z nižjo stopnjo izobrazbe. 

Manj strokovno izobraženi imajo večinoma narejeno srednjo vzgojiteljsko šolo, ki pa jim ne 

daje veliko vsebin s področja OPP, zato se posledično tudi zaznavajo kot manj kompetentne za 

to področje dela. 
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11.5 Stališča strokovnih delavcev v vrtcu do otrok s posebnimi potrebami  

V raziskavi nas je v okviru raziskovalnega vprašanja 2 (RV2) zanimalo, kakšna stališča imajo 

strokovni delavci do OPP.  

 
Slika 7: Stališča strokovnih delavk v vrtcu do otrok s posebnimi potrebami (RV2) 

Za strokovne delavke trditve o stališčih do OPP le delno držijo (M=2,19), kar pomeni, da imajo 

nevtralna stališča do OPP. Večina strokovnih delavk je stališča, da zelo drži, le pri trditvi Z 

OPP je lažje delati, če je v oddelku manj kot 15 otrok (M=4,03; SD=1,05). Pri ostalih trditvah 

so bile povprečne vrednosti za več kot eno oceno nižje. Strokovni delavci menijo, da le delno 

drži, da OPP bolje napredujejo v rednem (večinskem) oddelku vrtca kot v razvojnem oddelku 

(M=2,45; SD=1,04). Večino od njih se ne strinja s stališčem, da so OPP nepotrebna ovira v 

oddelku in da je zanje potrebnega več prilagajanja, časa in neplačanih dodatnih ur pomoči 

(M=1,50; SD=0,888).  

Najbolj razpršeni odgovori okrog povprečja so bila pri trditvi, da je z OPP lažje delati, če je v 

oddelku manj kot 15 otrok (SD=1,05) in da OPP bolje napredujejo v rednem (večinskem) 

oddelku vrtca kot v razvojnem (SD=1,04). 

 

Sklenemo lahko, da imajo strokovni delavci v vrtcu dokaj nevtralna stališča do OPP 

(M=2,19). 

 

Raziskavi, ki sta preučevali japonske (Yada in Savolainen, 2017), turške in ameriške strokovne 

delavce, sta dokazali, da imajo do OPP pozitivna stališča (Rakap, Parlak-Rakap in Aydin, 

2016). Negativna stališča do OPP pa so pogosto posledica neznanja o težavah otrok. Strokovne 

delavke, ne glede na delovno dobo, so v raziskavi T. Devjak in A. Polak (2007) izrazile željo 

po dodatnem izobraževanju in usposabljanju za delo z OPP. S tem, ko strokovne delavke 

izobrazimo, ali jim omogočimo izkušnjo s tovrstno populacijo otrok, se stališča izboljšajo in 

tudi stereotipnih pogledov na OPP je manj (Gilmore, Campbell in Cuskelly, 2003). V našem 

primeru torej lahko tudi domnevamo, da so strokovne delavke premalo izobražene s področja 

posebnih potreb, saj imajo do OPP nevtralna stališča. Tudi same se ne počutijo dovolj  

kompetentne, kar se je pokazalo pri analizi prvega raziskovalnega vprašanja. S tem, ko se 

zavedamo svojih osebnih stališč, vrednot in predsodkov, smo pripravljeni spreminjati svoje 

poglede na drugačnost, ravnati bolj etično in samorefleksivno (Vernooij, 1995, v Kobolt in 

Dekleva, 2006). 
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V okviru 5. hipoteze (H5), smo želeli ugotoviti ali se strokovni delavci v vrtcu v stališčih do 

OPP statistično pomembno razlikujejo med seboj glede na delovno mesto, stopnjo izobrazbe in 

delovno dobo. Zaradi večje nazornosti in postopnosti preverjanja smo hipotezo razčlenili na tri 

podhipoteze in sicer: 

H5/1: Vzgojiteljice imajo bolj pozitivna stališča do OPP kot pomočnice vzgojiteljice. 

H5/2: Strokovne delavke v vrtcu z višjo strokovno izobrazbo imajo bolj pozitivna stališča do 

OPP, kot strokovne delavke z nižjo strokovno izobrazbo. 

H5/3: Strokovne delavke v vrtcu z manj leti delovne dobe imajo bolj pozitivna stališča do OPP, 

kot strokovne delavke z več leti delovne dobe. 

11.5.1  Stališča strokovnih delavcev v vrtcu do otrok s posebnimi potrebami 

glede na delovno mesto 

Najprej smo preverjali hipotezo H5/1, s katero smo predvidevali, da bodo imele vzgojiteljice 

bolj pozitivna stališča do OPP kot pomočnice vzgojiteljice. 

Tabela 18: Statistična pomembnost razlik v stališčih strokovnih delavk v vrtcu do otrok s 

posebnimi potrebami glede na delovno mesto (H5/1) 

 Delovno mesto M U z 2p p 

STALIŠČA DO OPP 
vzgojiteljica 57,05 1537,50 -,02 ,984 ,49 

pomočnica vzgojiteljice 56,92     

Mann-Whitneyev U test ne pokaže statistično pomembnih razlik med strokovnimi delavkami 

v stališčih do OPP glede na delovno mesto (U=1537,50, z=-0,02, p=0,49). V povprečju sicer 

imajo vzgojiteljice (M=57,05) bolj pozitivna stališča do OPP kot pomočnice vzgojiteljice 

(M=56,92), a te razlike niso statistično pomembne. 

Zanimalo nas je tudi, ali so pri vseh trditvah statistično nepomembne razlike, zato smo naredili 

še analizo rezultatov vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice po posameznih trditvah. 
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Tabela 19: Test normalne porazdelitve, povprečne vrednosti in statistična pomembnost razlik 

v stališčih strokovnih delavk v vrtcu do otrok s posebnimi potrebami glede na 

delovno mesto (H5/1) 

 Stališča do OPP Delovno mesto M 
Shapiro-Wilk U 

Statistic g p p 

Z OPP je lažje delati, če je v oddelku manj 

kot 15 otrok. 

vzgojiteljica 61,93 ,78 67 ,00  

pomočnica 

vzgojiteljice 
49,82 ,83 46 ,00 

,02 

OPP so vredni usmiljenja. 

vzgojiteljica 51,48 ,51 67 ,00  

pomočnica 

vzgojiteljice 
65,04 ,72 46 ,00 

,01 

Pri delu z OPP je običajno prisoten strah, da 

jim ne bomo znali pomagati. 

vzgojiteljica 54,07 ,83 67 ,00  

pomočnica 

vzgojiteljice 
61,26 ,82 46 ,00 

,10 

OPP bi morali biti vključeni v razvojni 

oddelek in ne v večinski vrtec. 

vzgojiteljica 57,59 ,75 67 ,00  

pomočnica 

vzgojiteljice 
56,14 ,73 46 ,00 

,40 

OPP bolje napredujejo v večinskem oddelku 

vrtca kot v razvojnem oddelku vrtca. 

vzgojiteljica 59,75 ,73 67 ,00  

pomočnica 

vzgojiteljice 
53,00 ,84 46 ,00 

,12 

OPP so nepotrebna ovira v oddelku, za 

katere je potrebno več prilagajanja, časa in 

neplačanih dodatnih ur pomoči. 

vzgojiteljica 56,90 ,52 67 ,00  

pomočnica 

vzgojiteljice 
57,15 ,64 46 ,00 

,48 

Ker se otroku z OPP namenja več 

pozornosti, so zaradi tega zapostavljeni 

drugi. 

vzgojiteljica 57,45 ,83 67 ,00  

pomočnica 

vzgojiteljice 
56,35 ,76 46 ,00 

,42 

Pogosto me je strah, da bo OPP kaj hudega 

storil otrokom brez posebnih potreb. 

vzgojiteljica 54,51 ,61 67 ,00  

pomočnica 

vzgojiteljice 
60,63 ,78 46 ,00 

,14 

 

Na ocenjevalni lestvici, Stališča strokovnih delavk v vrtcu do OPP glede na delovno mesto, 

rezultati niso normalno porazdeljeni, saj je statistična pomembnost na testu Shapiro-Wilk 

manjša od 0,05 (p<0,05). 

 

Mann-Whitneyev U test kaže, da se strokovne delavke glede na delovno mesto statistično 

pomembno razlikujejo v naslednjih dveh trditvah: z OPP je lažje delati, če je v oddelku manj 

kot 15 otrok; OPP so vredni usmiljenja (p<0,05). Tabela, ki prikazuje povprečja stališč do OPP 

glede na delovno mesto, kaže, da se vzgojiteljice s trditvijo, Z OPP je lažje delati, če je v 

oddelku manj kot 15 otrok, statistično pomembno bolj strinjajo pomočnice vzgojiteljice. Pri 

drugi trditvi s potrjenimi statističnimi razlikami, OPP so vredni usmiljenja, pa imajo 

vzgojiteljice bolj pozitivna stališča kot pomočnice vzgojiteljic, saj se slednjim zdijo ti otroci 

vredni usmiljenja. 

 

Hipoteze 5/1, da imajo vzgojiteljice bolj pozitivna stališča do OPP kot pomočnice 

vzgojiteljice, na splošno ne moremo potrditi, saj ni statistično pomembnih razlik v 

stališčih do OPP glede na delovno mesto. 

 

Tudi v raziskavi K. Hatunšek (2014) se statistično pomembne razlike v stališčih do OPP med 

učitelji in strokovnimi delavci glede na delovno mesto niso pokazale. Strokovni delavci imajo 
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bolj negativna stališča do otrok s socialnimi, čustvenimi in vedenjskimi motnjami (Lifshitz, 

Glaubman in Issawi, 2004; Schmidt in Čagran, 2011), medtem ko imajo do otrok s telesnimi in 

senzoričnimi motnjami ter specifičnimi učnimi težavami bolj pozitivna stališča (Avramidis in 

Norwich, 2002). Galeša (1995) je ugotovil, da ima veliko število ravnateljev negativna stališča 

do OPP, kar se odraža v njihovem nasprotovanju inkluziji. Raziskava M. Ljubić in L. Kiš-

Glavaš (2003) pa je pokazala, da imajo srednješolski učitelji bolj pozitivna stališča do OPP, do 

poučevanja in prilagajanja ter do njihove psihofizične preobremenjenosti z delom kot pa 

osnovnošolski učitelji. Bodoči strokovni delavci OPP pogosto gledajo z vidika njihovih 

primanjkljajev in za otrokov učni neuspeh obtožujejo njihovo okolje, socialno-ekonomske 

razmere in jezikovno ozadje (Minami in Ovando, 2004, v Chakir in Peček, 2014). Študentom 

Pedagoške fakulteta pa se zdi, da so OPP nepotrebna ovira v razredu, za katere je potrebno več 

prilagajanja, časa in neplačanih dodatnih ur pomoči (Chakir in Peček, 2014). Polat (2001) je v 

Turčiji ugotovil, da tudi psihologi do otrok z učnimi težavami nimajo pozitivnih stališč, kar je  

nekoliko presenetljivo. 

 

Glede na to, da so vzgojiteljice bolje izobražene od pomočnic vzgojiteljice, smo pričakovali, da 

bodo imele bolj pozitivna stališča do OPP kot njihove sodelavke. Na njihovo gledanje OPP 

verjetno vpliva tudi pomanjkljivo teoretično znanje s področja OPP.  

 

11.5.2  Stališča strokovnih delavcev v vrtcu do otrok s posebnimi potrebami 

glede na stopnjo izobrazbe  

Preverjali smo tudi hipotezo H5/2, kjer smo predvidevali, da bodo imele strokovne delavke v 

vrtcu z višjo stopnjo izobrazbe (visoki strokovni program predšolske vzgoje/druga visoka 

strokovna ali univerzitetna šola s programom izobraževanja za predšolsko vzgojo/bolonjski 

magisterij s področja predšolske vzgoje) bolj pozitivna stališča do OPP kot strokovne delavke 

z nižjo stopnjo izobrazbe (srednja vzgojiteljska šola/druga srednja šola s prekvalifikacijo). 

 

Tabela 20: Statistična pomembnost lestvice stališč strokovnih delavk do otrok s posebnimi 

potrebami glede na stopnjo izobrazbe (H5/2) 

 Stopnja izobrazbe M U z 2p p 

STALIŠČA DO OPP 
nižja 50,82 1263,50 -1,10 ,27 ,14 

višja 57,44     

 

Mann-Whitneyev U test kaže, da se strokovne delavke v stališčih do OPP glede na stopnjo 

izobrazbe statistično pomembno ne razlikujejo (U=1263,50, z=-1,10, p=0,14). V povprečju 

imajo strokovne delavke z višjo strokovno izobrazbo (M=57,44) bolj pozitivna stališča do OPP, 

kot tiste z nižjo strokovno izobrazbo, a te razlike niso statistično pomembne. 

 

Kljub temu, da v stališčih na splošno ni bilo statistično pomembnih razlik, so nas zanimale še 

razlike po posameznih trditvah (tabela 21).  
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Tabela 21: Test normalne porazdelitve, povprečne vrednosti  in statistična pomembnost razlik 

v stališčih strokovnih delavk do otrok s posebnimi potrebami glede na stopnjo 

izobrazbe (H5/2) 

Stališča do OPP 
Stopnja 

izobrazbe 
M 

Shapiro-Wilk X2          

Statistic g p p 

Z OPP je lažje delati, če je v oddelku manj kot 

15 otrok. 

nižja 49,26 ,87 48 ,00  

višja 61,87 ,77 60 ,00 ,05 

drugo 72,90 ,68 5 ,01  

OPP so vredni usmiljenja. 

nižja 60,03 ,67 48 ,00  

višja 55,57 ,61 60 ,00 ,45 

drugo 45,10 ,55 5 ,00  

Pri delu z OPP je običajno prisoten strah, da jim 

ne bomo znali pomagati. 

nižja 52,66 ,76 48 ,00  

višja 58,86 ,86 60 ,00 ,18 

drugo 76,40 ,88 5 ,31  

OPP bi morali biti vključeni v razvojni oddelek 

in ne v večinski vrtec. 

nižja 57,05 ,80 48 ,00  

višja 58,76 ,72 60 ,00 ,24 

drugo 35,40 ,55 5 ,00  

OPP bolje napredujejo v večinskem oddelku 

vrtca kot v razvojnem oddelku vrtca. 

nižja 59,69 ,84 48 ,00  

višja 53,73 ,78 60 ,00 ,34 

drugo 70,50 ,68 5 ,01  

OPP so nepotrebna ovira v oddelku, za katere je 

potrebno več prilagajanja, časa in neplačanih 

dodatnih ur pomoči. 

nižja 59,63 ,65 48 ,00 

,24 višja 56,48 ,60 60 ,00 

drugo 38,00 ,46 5 ,00 

Ker se otroku z OPP namenja več pozornosti, so 

zaradi tega zapostavljeni drugi. 

nižja 54,35 ,79 48 ,00  

višja 58,70 ,81 60 ,00 ,70 

drugo 62,00 ,77 5 ,04  

Pogosto me je strah, da bo OPP kaj hudega storil 

otrokom brez posebnih potreb. 

nižja 56,83 ,73 48 ,00  

višja 56,72 ,71 60 ,00 ,93 

drugo 62,00 ,68 5 ,01  

 

Na ocenjevalni lestvici Stališča do OPP glede na stopnjo izobrazbe, rezultati niso normalno 

porazdeljeni, saj je statistična pomembnost manjša od 0,05 (p<0,05). Le pri trditvi Pri delu z 

OPP je običajno prisoten strah, da jim ne bomo znali pomagati je le pri neodvisni spremenljivki 

»drugo« porazdelitev rezultatov normalna (p>0,05). Izračunali smo Kruskal-Wallisov test za 

tri neodvisne vzorce, saj pogoji o normalni porazdelitvi rezultatov niso bili zagotovljeni. 

Kruskal-Wallisov test kaže, da se strokovne delavke razen v eni trditvi, z OPP je lažje delati, 

če je v oddelku manj kot 15 otrok, statistično pomembno ne razlikujejo glede na strokovno 

izobrazbo (p>0,05).  

Hipotezo 5/2, kjer smo predvidevali bolj pozitivna stališča do OPP strokovnih delavk z 

višjo stopnjo izobrazbe v primerjavi s tistimi z nižjo stopnjo izobrazbe, zavrnemo, saj te 

razlike niso statistično pomembne. 
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Tudi v raziskavi K. Hatunšek (2014) se glede na stopnjo izobrazbe med visoko in višje 

strokovno izobraženimi niso pokazale statistično pomembne razlike v stališčih do OPP. U. 

Poljanšek (2007) navaja, da imajo strokovni delavci v vrtcu pogosto premalo znanja o OPP, 

zato potrebujejo dodatno strokovno izobraževanje, izkušnje, veliko pa je odvisno tudi od 

njihovega interesa oziroma motivacije za to področje. Strokovni delavci, ki so imeli v času 

izobraževanja več specialne pedagogike, so do OPP pokazali bolj pozitivna stališča (Leyser, 

Kapperman in Keller, 1994). V našem primeru so bili le-te zagotovo deležni več tisti, ki imajo 

višjo stopnjo izobrazbe. Glede na to, da ni bilo statistično pomembnih razlik, lahko 

domnevamo, da imajo anketiranci, tako tisti z višjo stopnjo izobrazbe kot tisti z nižjo stopnjo 

izobrazbe premalo znanja s področja OPP. Omenjeno domnevo lahko navežemo na rezultate v 

okviru prvega raziskovalnega vprašanja, ki so pokazali, da se strokovni delavci še ne zaznavajo 

dovolj kompetentne za timsko delo z OPP. Vprašati se moramo tudi, kako so zasnovani študijski 

programi oziroma ali so predmeti, ki so nudeni bodočim strokovnim delavcem v času 

izobraževanja primerno zastavljeni in dajo primerna znanja za kompetentno delo z OPP v 

praksi. 

 

11.5.3  Stališča strokovnih delavcev v vrtcu do otrok s posebnimi potrebami 

glede na delovno dobo  

V okviru hipoteze H5/3 nas je zanimalo, ali se  strokovne delavke v vrtcu razlikujejo tudi v 

stališčih do OPP glede na njihovo delovno dobo. 

Tabela 22: Statistična pomembnost lestvice stališč strokovnih delavk do otrok s posebnimi 

potrebami glede na delovno dobo (H5/3) 

 Delovna doba  M U z 2p p 

STALIŠČA DO OPP 
manj let 59,68 1301,00 -1,14 ,26 ,13 

več let 52,48     

Mann-Whitneyev U test pokaže, da se strokovne delavke v stališčih do OPP glede na delovno 

dobo statistično pomembno ne razlikujejo (U=1301,00, z=-1,14, p=0,13). Sicer imajo 

strokovne delavke z manj leti delovne dobe (M=59,68) v povprečju bolj pozitivna stališča kot 

tiste z več leti delovne dobe (M=52,48), vendar razlike niso statistično pomembne. 

 

Zanimali so nas tudi rezultati posameznih trditev lestvice stališč do OPP (tabela 23). 
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Tabela 23: Test normalne porazdelitve, povprečne vrednosti  in statistična pomembnost razlik 

v stališčih strokovnih delavk do otrok s posebnimi potrebami glede na delovno dobo 

(H5/3) 

Stališča do OPP 
Delovna 

doba 
M 

Shapiro-Wilk U 

Statistic g p p 

Z OPP je lažje delati, če je v oddelku manj kot 15 

otrok. 

manj let  55,88 ,82 71 ,00 
,31 

več let  58,89 ,80 42 ,00 

OPP so vredni usmiljenja. 
manj let  62,10 ,67 71 ,00 

,01 
več let  48,38 ,55 42 ,00 

Pri delu z OPP je običajno prisoten strah, da jim 

ne bomo znali pomagati. 

manj let 62,18 ,86 71 ,00 
,01 

več let  48,24 ,78 42 ,00 

OPP bi morali biti vključeni v razvojni oddelek in 

ne v večinski vrtec. 

manj let  56,94 ,78 71 ,00 
,49 

več let  57,11 ,72 42 ,00 

OPP bolje napredujejo v večinskem oddelku vrtca 

kot v razvojnem oddelku vrtca. 

manj let  53,20 ,82 71 ,00 
,04 

več let  63,42 ,68 42 ,00 

OPP so nepotrebna ovira v oddelku, za katere je 

potrebno več prilagajanja, časa in neplačanih 

dodatnih ur pomoči. 

manj let  55,77 ,61 71 ,00 

,27 
več let  59,08 ,60 42 ,00 

Ker se otroku z OPP namenja več pozornosti, so 

zaradi tega zapostavljeni drugi. 

manj let  56,54 ,78 71 ,00 
,42 

več let  57,79 ,81 42 ,00 

Pogosto me je strah, da bo OPP kaj hudega storil 

otrokom brez posebnih potreb. 

manj let  58,73 ,75 71 ,00 
,21 

več let  54,07 ,65 42 ,00 

Na ocenjevalni lestvici Stališča strokovnih delavk do OPP glede na delovno dobo, rezultati niso 

normalno porazdeljeni, saj je statistična pomembnost na Shapiro-Wilk testu manjša od 0,05 

(p<0,05). 

Mann-Whitneyev U test kaže, da se strokovne delavke glede na leta delovne dobe statistično 

pomembno razlikujejo le v treh trditvah (p<0,05). To so: OPP so vredni usmiljenja; pri delu 

z OPP je običajno prisoten strah, da jim ne bomo znali pomagati; OPP bolje napredujejo v 

večinskem oddelku vrtca kot v razvojnem oddelku vrtca.  

Tabela, ki prikazuje povprečja stališč do OPP glede na leta delovne dobe, kaže, da se strokovne 

delavke z manj leti delovne dobe (15 let ali manj) s prvima dvema statistično pomembnima 

trditvama (OPP so vredni usmiljenja; pri delu z OPP je običajno prisoten strah, da jim ne bomo 

znali pomagati) bolj strinjajo kot strokovne delavke z več leti delovne dobe (16 let ali več). V 

tretji trditvi, OPP bolje napredujejo v večinskem oddelku vrtca kot v razvojnem oddelku vrtca, 

pa imajo strokovne delavke z več leti delovne dobe bolj pozitivna stališča do OPP kot tiste z 

manj leti delovne dobe. 

 

Hipotezo H5/3, s katero smo predvidevali, da imajo strokovne delavke z manj leti delovne 

dobe (15 let in manj) bolj pozitivna stališča do OPP kot tiste z več leti delovne dobe (16 let 

ali več), zavrnemo, saj te razlike niso statistično pomembne. V povprečju so se sicer 

pokazala bolj pozitivna stališča do OPP strokovnih delavk z manj leti delovne dobe, a 

razlike niso bile statistično pomembne. 

Študenti v našo raziskavo niso bili vključeni, a jih lahko enačimo s strokovnimi delavci z manj 

leti delovne dobe, saj se njihova stališča v prihodnjih letih verjetno ne bodo bistveno 

spremenila. Raziskava, v kateri so sodelovali študenti Pedagoške fakultete v Ljubljani, je 

pokazala, da so študenti mnenja, da v večinske oddelke sodijo le tisti otroci, ki zmorejo dosegati 
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minimalne standarde znanja (Chakir in Peček, 2014). Grška raziskava S. Padeliadu in V. 

Lampropoulou (1997) pa je pokazala, da so med stališči in leti poučevanja statistično 

pomembne razlike. Strokovni delavci, ki so starejši in imajo več izkušenj, postajajo čedalje 

manj tolerantni do OPP. Različne raziskave (Forin, Keen in Barrett, 2008; Tsakiridou in 

Polyzopoulou, 2014; Schmidt in Vrhovnik, 2017) se strinjajo, da imajo mlajši strokovni delavci 

več strokovnega znanja o značilnostih OPP, kar vpliva na bolj pozitivna stališča do OPP. Tudi 

magistrski deli (Vrhovnik, 2013; Hatunšek, 2014) dokazujeta, da imajo strokovni delavci z 

manj izkušnjami bolj pozitivna stališča do OPP kot tisti z največ izkušnjami. Leyser, 

Kapperman in Keller (1994) pa so dokazali nasprotno. Trdijo, da imajo strokovni delavci z več 

izkušnjami s poučevanjem OPP bolj pozitivna stališča kot tisti, ki so brez izkušenj oziroma so 

mlajši. Kot govorijo različni avtorji, lahko sklenemo, da na stališča do OPP vplivata tako 

teoretično znanje kot tudi konkretne izkušnje iz prakse. Mlajšim strokovnim delavcem vsekakor 

primanjkuje izkušenj, starejši pa so premalo samoiniciativni, da bi se na področju OPP dodatno 

izobraževali. Pomanjkanje znanja pa prispeva k manj pozitivnim stališčem do OPP. 
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11.6 Stališča strokovnih delavcev v vrtcu do timskega dela pri delu z otroki s posebnimi 

potrebami  

V raziskavi nas je v okviru raziskovalnega vprašanja (RV2) zanimalo še kakšna stališča imajo 

strokovni delavci do timskega dela pri delu z OPP. 

 

 
Slika 8: Stališča strokovnih delavk v vrtcu do timskega dela pri delu z otroki s posebnimi 

potrebami (RV2) 

Stališča strokovnih delavcev do timskega dela pri delu z OPP so zelo pozitivna, saj so vse 

trditve zelo visoko ocenjene (M=4,42). Skoraj popolnoma se strinjajo, da je morebitna 

nestrinjanja in nesoglasja o OPP v timu potrebno reševati sproti (M=4,65; SD=0,68), da je 

potrebno, da si člani med seboj zaupajo, če želijo kakovostno delati z OPP (M=4,59; SD=0,75) 

in da si morajo med seboj stalno izmenjavati informacije (M=4,56; SD=0,78). Nekoliko manj 

se strinjajo s tem, da je pri timskem delu manj možnosti za strokovne napake pri delu z OPP 

(M=4,16; SD=0,95) in da jim timsko delo omogoča porazdelitev nalog in odgovornosti 

(M=4,12; SD=1,01). Največja razpršenost odgovorov je bila pri trditvi, da je timsko delo lažje 

od individualnega (SD=1,19). 

 

Pri stališčih do timskega dela za delo z OPP za strokovne delavke trditve zelo držijo 

oziroma celo popolnoma držijo (M=4,42), kar pomeni, da imajo pozitivna stališča do 

timskega dela pri delu z OPP. 

 

A. Polak (2002) trdi, da je od stališč do timskega dela odvisno kako nek posameznik gleda na 

timsko delo. V njeni raziskavi so strokovne delavke izrazile določene prednosti timskega dela 

pred individualnim delom. Prednosti so videle tako za učence, ustanovo, kot za njih same. 

Menijo, da je timsko delo manj obremenjujoče, pouk je kakovostnejši, lažje se delavci 

dopolnjujejo na močnejših področjih, več je pozitivnih izkušenj in izmenjave idej itd. Hkrati pa 

se zaveda, da timsko delo zahteva veliko truda, prilagajanja, sprejemanja kritike, dogovarjanja, 

lastne aktivnosti in dela na sebi. Pri povezovanju strokovnih delavcev v time ima velik vpliv 

posameznikova identiteta, ki lahko močno ovira timsko delo (Polak, 2009). M. Nastran Ule 
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(2000) pa meni, da svojo pozornost usmerjamo v tisto, kar naša stališča ocenijo, da je najbolj 

primerno. V primeru, da imajo strokovni delavci do timskega dela pozitivna stališča, bodo 

veliko truda in pozornosti namenili tovrstnemu sodelovanju, v nasprotnem primeru se mu bodo 

izognili. Tudi tim bo uspešnejši, če bodo imeli posamezni člani pozitivna stališča do tovrstnega 

dela pri delu z OPP. V naši raziskavi imajo verjetno strokovni delavci dovolj znanja in 

pozitivnih izkušenj s tovrstnim delom, kar vpliva na njihovo visoko pripadnost timskemu delu 

pri delu z OPP. 

 

V okviru hipoteze (H5), smo želeli ugotoviti tudi ali se strokovni delavci v vrtcu v stališčih do 

timskega dela pri delu z OPP statistično pomembno razlikujejo med seboj glede na delovno 

mesto, stopnjo izobrazbe in delovno dobo. Zaradi večje nazornosti smo pričakovane rezultate 

v okviru te hipoteze razčlenili še na tri dele, in sicer: 

H5/4: vzgojiteljice imajo bolj pozitivna stališča do timskega dela pri delu z OPP kot pomočnice 

vzgojiteljice; 

H5/5: strokovni delavci v vrtcu z višjo strokovno izobrazbo imajo bolj pozitivna stališča do 

timskega dela pri delu z OPP kot strokovni delavci z nižjo strokovno izobrazbo; 

H5/6: strokovni delavci v vrtcu z manj leti delovne dobe imajo bolj pozitivna stališča do 

timskega dela pri delu z OPP kot strokovni delavci z več leti delovne dobe. 

 

11.6.1 Stališča strokovnih delavk v vrtcu do timskega dela pri delu z otroki s 

posebnimi potrebami glede na delovno mesto  

Najprej smo analizirali stališča strokovnih delavk v vrtcu do timskega dela pri delu z OPP glede 

na njihovo delovno mesto. 

 

Tabela 24: Statistična pomembnost lestvice stališč strokovnih delavk do timskega dela pri delu 

z otroki s posebnimi potrebami glede na delovno mesto (H5/4) 

 Delovno mesto M U z 2p p 

STALIŠČA DO 

TIMSKEGA  DELA 

vzgojiteljica 61,51 1239,00 -1,79 ,074 ,04 

pomočnica vzgojiteljice 50,43     

Rezultati Mann-Whitneyevega U testa kažejo, da se strokovne delavke v stališčih do timskega 

dela pri delu z OPP glede na delovno mesto statistično pomembno razlikujejo (U=1239,00, 

z=-1,79, p=0,04). V povprečju imajo vzgojiteljice (M=61,51) bolj pozitivna stališča do 

timskega dela pri delu z OPP kot pomočnice vzgojiteljice (M=50,43). 

Želeli smo ugotoviti pri katerih trditvah je prišlo do statistično pomembnih razlik, zato smo 

razlike analizirali še po posameznih trditvah. 
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Tabela 25: Test normalne porazdelitve, povprečnih vrednosti in statistična pomembnost razlik 

v stališčih strokovnih delavk do timskega dela pri delu z otroki s posebnimi 

potrebami glede na delovno mesto (H5/4) 

 Stališča do timskega dela pri delu z 

OPP 
Delovno mesto M 

Shapiro-Wilk U 

Statistic g p p 

Za kakovostno delo z OPP je 

potrebno timsko delo. 

vzgojiteljica 58,92 ,63 67 ,00 
,18 

pomočnica vzgojiteljice 54,21 ,68 46 ,00 

Za kakovostno delo z OPP je 

pomembno medsebojno zaupanje. 

vzgojiteljica 59,93 ,56 67 ,00 
,07 

pomočnica vzgojiteljice 52,74 ,66 46 ,00 

V timu so zelo pomembna določena 

pravila, ki omogočajo usklajeno 

delo z OPP. 

vzgojiteljica 60,83 ,68 67 ,00 ,05 

 pomočnica vzgojiteljice 51,42 ,77 46 ,00  

V timu je potrebna nenehna 

izmenjava povratnih informacij o 

OPP. 

vzgojiteljica 59,77 ,59 67 ,00 

,09 
pomočnica vzgojiteljice 52,97 ,68 46 ,00 

Vsak član tima aktivno prispeva z 

idejami in predlogi za delo z OPP. 

vzgojiteljica 60,63 ,64 67 ,00 
,05 

pomočnica vzgojiteljice 51,71 ,73 46 ,00 

Vsak član tima mora svoja mnenja, 

predloge in občutke do OPP odkrito 

izražati. 

vzgojiteljica 60,86 ,59 67 ,00 

,03 
pomočnica vzgojiteljice 51,38 ,71 46 ,00 

Morebitna nestrinjanja in nesoglasja 

o OPP se morajo v timu reševati 

sproti. 

vzgojiteljica 60,11 ,53 67 ,00 

,06 
pomočnica vzgojiteljice 52,47 ,63 46 ,00 

Timsko delo pri delu z OPP je lažje 

od individualnega. 

vzgojiteljica 62,16 ,64 67 ,00 
,01 

pomočnica vzgojiteljice 49,48 ,80 46 ,00 

Timsko delo pri delu z OPP 

omogoča porazdelitev nalog in 

odgovornosti. 

vzgojiteljica 60,22 ,78 67 ,00 

,09 
pomočnica vzgojiteljice 52,30 ,83 46 ,00 

Timsko delo zmanjša možnost 

strokovnih napak pri delu z OPP. 

vzgojiteljica 59,43 ,77 67 ,00 
,15 

pomočnica vzgojiteljice 53,47 ,81 46 ,00 

 

Na ocenjevalni lestvici Stališča strokovnih delavk do timskega dela pri delu z OPP glede na 

delovno mesto, rezultati niso normalno porazdeljeni, saj je statistična pomembnost na 

Shapiro-Wilk testu manjša od 0,05 (p<0,05). 

Mann-Whitneyev U test kaže, da se strokovne delavke glede na delovno mesto statistično 

pomembno razlikujejo v štirih trditvah (p<0,05). Le-te so: v timu so zelo pomembna določena 

pravila, ki omogočajo usklajeno delo z OPP; vsak član tima aktivno prispeva z idejami in 

predlogi za delo z OPP; vsak član tima mora svoja mnenja, predloge in občutke do OPP odkrito 

izražati; timsko delo pri delu z OPP je lažje od individualnega.  

Iz tabele 25, vidimo, da se vzgojiteljice s trditvami bolj strinjajo kot pomočnice vzgojiteljice, 

kar pomeni, da imajo do timskega dela pri delu z OPP bolj pozitivna stališča. 

Hipotezo H5/4, s katero smo napovedali, da imajo vzgojiteljice bolj pozitivna stališča do 

timskega dela pri delu z OPP kot pomočnice vzgojiteljice, torej potrdimo.  Primerjav glede 

na delovno mesto vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v drugih raziskavah nismo zasledili. 

Zato navajamo primerjave glede na različna delovna mesta v VI. Galeša (1995) je v svoji 

raziskavi ugotovil, da se le polovica ravnateljev zavzema za integrativno oziroma inkluzivno 

VI. Ravnatelji so tisti, ki vplivajo na šolsko klimo in odnos do OPP ter so model vsem ostalim. 
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Kanadska študija pa je pokazala, da so ženske bolj naklonjene inkluziji OPP kot moški (Specht 

idr., 2016). Strokovni delavci na razredni stopnji in strokovni delavci iz večjih kolektivov (nad 

30 učiteljev) so imeli bolj pozitivna stališča do timskega dela kot strokovni delavci iz manjših 

kolektivov (Polak, 2003). V študiji M. Schmidt (1994) pa se je dokazalo, da imajo specialni 

pedagogi bolj negativna stališča do integracije OPP kot pa drugi strokovni delavci. Ravnatelji 

in specialni pedagogi so običajno bolj izobraženi kot vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice. 

Zato smo od njih pričakovali, da bodo imeli bolj pozitivna stališča kot manj izobraženi 

strokovni delavci. V naši raziskavi se je pokazalo obratno, in sicer vzgojiteljice, ki so običajno 

višje izobražene kot pomočnice vzgojiteljice, imajo bolj pozitivna stališča do timskega dela pri 

delu z OPP kot pomočnice vzgojiteljice. Vzgojiteljice imajo namreč več znanja in izkušenj s 

področja timskega dela in OPP, saj so bile tovrstnih vsebin deležne v času študijskega 

izobraževanja. 

 

11.6.2  Stališča strokovnih delavk v vrtcu do timskega dela pri delu z otroki s 

posebnimi potrebami glede na stopnjo izobrazbe  

V okviru hipoteze (H5/5) so nas zanimala tudi stališča do timskega dela pri delu z OPP glede 

na stopnjo izobrazbe. Predvidevali smo, da imajo bolj strokovno izobražene strokovne delavke 

tudi bolj pozitivna stališča do timskega dela pri delu z OPP kot strokovne delavke z nižjo 

stopnjo izobrazbe.  

 

Tabela 26: Statistična pomembnost lestvice stališč strokovnih delavk do timskega dela pri delu 

z otroki s posebnimi potrebami glede na stopnjo izobrazbe (H5/5) 

 Stopnja izobrazbe M U z 2p p 

STALIŠČA DO 

TIMSKEGA DELA 

nižja 49,09 1180,50 -1,63 ,103 ,052 

višja 58,83     

 

Mann-Whitneyev U test kaže, da v stališčih do timskega dela pri delu z OPP glede na stopnjo 

izobrazbe ni statistično pomembnih razlik (U=1180,5, z=-1,63, p=0,052).  

V povprečju imajo strokovne delavke z višjo stopnjo izobrazbe (M=58,83) bolj pozitivna 

stališča do timskega dela pri delu z OPP kot strokovne delavke z nižjo stopnjo izobrazbe 

(M=49,09), a razlike niso statistično pomembne. 

 

Čeprav na celotni lestvici stališč do timskega dela pri delu z OPP ni bilo statistično pomembnih 

razlik, nas je zanimalo, ali so se pojavile statistično pomembne razlike pri posameznih trditvah.  
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Tabela 27: Test normalne porazdelitve, povprečne vrednosti in statistična pomembnost razlik 

v stališčih strokovnih delavk do timskega dela pri delu z otroki s posebnimi 

potrebami glede na stopnjo izobrazbe (H5/5) 

 Stališča do timskega dela pri delu z OPP 
Stopnja 

izobrazbe 
M 

Shapiro-Wilk X2 

Statistic g p p 

Za kakovostno delo z OPP je potrebno timsko 

delo. 

nižja 52,89 ,70 48 ,00  

višja 60,71 ,59 60 ,00 ,30 

drugo 52,00 ,77 5 ,05  

Za kakovostno delo z OPP je pomembno 

medsebojno zaupanje. 

nižja 52,83 ,66 48 ,00  

višja 60,10 ,55 60 ,00 ,34 

drugo 59,80 ,55 5 ,00  

V timu so zelo pomembna določena pravila, ki 

omogočajo usklajeno delo z OPP. 

nižja 55,39 ,73 48 ,00  

višja 58,67 ,71 60 ,00 ,79 

drugo 52,50 ,68 5 ,01  

V timu je potrebna nenehna izmenjava 

povratnih informacij o OPP. 

nižja 53,76 ,66 48 ,00  

višja 60,10 ,59 60 ,00 ,41 

drugo 50,90 ,77 5 ,05  

Vsak član tima aktivno prispeva z idejami in 

predlogi za delo z OPP. 

nižja 55,43 ,68 48 ,00  

višja 58,93 ,66 60 ,00 ,65 

drugo 48,90 ,77 5 ,04  

Vsak član tima mora svoje mnenje, predloge 

in občutke do OPP odkrito izražati. 

nižja 52,76 ,70 48 ,00  

višja 62,45 ,55 60 ,00 ,02 

drugo 32,30 ,88 5 ,33  

Morebitna nestrinjanja in nesoglasja o OPP se 

morajo v timu reševati sproti. 

nižja 52,17 ,64 48 ,00  

višja 62,52 ,47 60 ,00 ,02 

drugo 37,20 ,88 5 ,31  

Timsko delo pri delu z OPP je lažje od 

individualnega. 

nižja 51,25 ,78 48 ,00  

višja 61,33 ,67 60 ,00 ,20 

drugo 60,20 ,77 5 ,05  

Timsko delo pri delu z OPP omogoča 

porazdelitev nalog in odgovornosti. 

nižja 51,49 ,83 48 ,00  

višja 63,21 ,76 60 ,00 ,04 

drugo 35,40 ,96 5 ,81  

Timsko delo zmanjša možnost strokovnih 

napak pri delu z OPP. 

nižja 54,56 ,80 48 ,00  

višja 60,65 ,77 60 ,00 ,18 

drugo 36,60 ,77 5 ,05  

 

Na ocenjevalni lestvici Stališča do timskega dela pri delu z OPP glede na stopnjo izobrazbe, 

rezultati niso normalno porazdeljeni, saj je statistična pomembnost na Shapiro-Wilk testu 

manjša od 0,05 (p<0,05). Pri sedmih trditvah je pri neodvisni spremenljivki »drugo« 

porazdelitev odgovorov normalna (p>0,05) (odebeljen p Shapiro-Wilk). Vzorec te 

spremenljivke je le 5, zato rezultatov ne moremo posploševati. Za preverjanje statistične 

pomembnosti razlik posameznih trditev izračunamo Kruskal-Wallisov test za tri neodvisne 

vzorce, ker nimamo zagotovljenih pogojev za Anovo. 

 

Kruskal-Wallisov test kaže, da se strokovne delavke glede na stopnjo izobrazbe statistično 

pomembno razlikujejo le v treh trditvah (p<0,05). Le-te so: vsak član tima mora svoja mnenja, 

predloge in občutke do OPP odkrito izražati; morebitna nestrinjanja in nesoglasja o OPP se 
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morajo v timu reševati sproti; timsko delo pri delu z OPP omogoča porazdelitev nalog in 

odgovornosti.  

Tabela, ki prikazuje povprečne vrednosti v stališčih do timskega dela pri delu z OPP glede na 

stopnjo izobrazbe, kaže, da imajo strokovne delavke z višjo stopnjo izobrazbe bolj pozitivna 

stališča do timskega dela pri delu z OPP kot strokovne delavke z nižjo stopnjo izobrazbe, a te 

razlike niso statistično pomembne. 

 

Hipotezo 5/6, ki je napovedovala, da imajo strokovne delavke z višjo stopnjo izobrazbe 

bolj pozitivna stališča do timskega dela pri delu z OPP kot strokovne delavke z nižjo 

stopnjo izobrazbe, torej zavrnemo.  Timsko delo pri delu z OPP povezujemo z integracijo in 

inkluzijo. Vključevanje OPP v večinske oddelke VI je namreč močno povezano s strokovnimi 

delavci in njihovim delom z OPP. Strokovni delavci pa imajo do inkluzije OPP lahko tudi 

različne predsodke. To je posledica nepoznavanja področja in strahu pred neznanim ter 

nepredvidljivim (Pretnar, 2012). Velikokrat se strokovni delavci opirajo na vodstvo in ostale 

sodelavce, kot so npr. specialni pedagogi, kateri jim pomagajo prevzeti odgovornost v primeru, 

da sami nimajo ustreznih znanj s področja timskega dela in OPP (Skalar, 1995). Predvidevamo, 

da bi morali imeti bolj izobraženi strokovni delavci več znanja s tega področja, kar bi posledično 

vodilo do bolj pozitivnih stališč do timskega dela pri delu z OPP. K. Vrhovnik (2013), M. 

Schmidt in B. Čagran (2011) to predvidevanje podpirajo, saj naj bi bili bolj izobraženi strokovni 

delavci bolj naklonjeni inkluziji OPP, pa tudi zaznavali naj bi se kot bolj kompetentni za delo 

z njimi.  V tem primeru potrebujejo manj podpore drugih strokovnjakov, kot pa tisti, ki v času 

izobraževanja niso pridobili dovolj znanja za delo z OPP. Manj izobraženim strokovnim 

delavcem primanjkuje izkušenj s tovrstnim delom, saj nimajo toliko prakse v času 

izobraževanja kot bolj izobraženi. Tudi raziskava A. Polak (2003) je pokazala, da glede na 

stopnjo in smer izobrazbe, pedagoško izkušenost, osebna pojmovanja in izkušnje s timskim 

delom, ni zaznati statistično pomembnih razlik v stališčih strokovnih delavcev do timskega 

dela.  

11.6.3 Stališča strokovnih delavk v vrtcu do timskega dela pri delu z otroki s 

posebnimi potrebami glede na delovno dobo  

V okviru hipoteze (H5/6) nas je zanimalo tudi, ali so kakšne razlike v stališčih strokovnih 

delavk v vrtcu do timskega dela pri delu z OPP glede na njihovo delovno dobo. 

 

Tabela 28: Statistična pomembnost lestvice stališč strokovnih delavk do timskega dela pri delu 

z otroki s posebnimi potrebami glede na delovno dobo (H5/6) 

 

Mann-Whitneyev U test kaže, da ni statistično pomembnih razlik v stališčih do timskega dela 

pri delu z OPP glede na delovno dobo (U=1321,50, z=-1,02, p=0,15).  

V povprečju imajo strokovne delavke z več leti delovne dobe (16 let in več) (M=61,04) bolj 

pozitivna stališča do timskega dela pri delu z OPP kot tiste z manj leti delovne dobe (15 let in 

manj) (M=54,61), vendar razlike niso statistično pomembne. 

 

Razlike smo želeli preveriti tudi po posameznih trditvah omenjene lestvice.  

  Delovna doba M U z 2p p 

STALIŠČA DO TIMSKEGA DELA 
manj let 54,61 1321,50 -1,02  ,31   ,15 

več let 61,04     
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Tabela 29: Test normalne porazdelitve, povprečne vrednosti in statistična pomembnost razlik 

v stališčih strokovnih delavk do timskega dela pri delu z otroki s posebnimi 

potrebami glede na delovno dobo (H5/6) 

  Stališča do timskega dela pri delu z OPP 
Delovna 

doba 
M 

Shapiro-Wilk U 

Statistic g p p 

Za kakovostno delo z OPP je potrebno timsko 

delo. 

manj let  58,74 ,62 71 ,00 
,19 

več let  54,06 ,67 42 ,00 

Za kakovostno delo z OPP je pomembno 

medsebojno zaupanje. 

manj let  58,31 ,58 71 ,00 
,24 

več let  54,79 ,60 42 ,00 

V timu so zelo pomembna določena pravila, ki 

omogočajo usklajeno delo z OPP. 

manj let d 57,12 ,71 71 ,00 
,48 

več let  56,80 ,67 42 ,00 

V timu je potrebna nenehna izmenjava povratnih 

informacij o OPP. 

manj let  56,82 ,64 71 ,00 
,46 

več let  57,30 ,58 42 ,00 

Vsak član tima aktivno prispeva z idejami in 

predlogi za delo z OPP. 

manj let  54,75 ,72 71 ,00 
,13 

več let  60,81 ,59 42 ,00 

Vsak član tima mora svoja mnenja, predloge in 

občutke do OPP odkrito izražati. 

manj let  55,98 ,65 71 ,00 
,30 

več let  58,73 ,59 42 ,00 

Morebitna nestrinjanja in nesoglasja o OPP se 

morajo v timu reševati sproti. 

manj let  57,94 ,56 71 ,00 
,30 

več let  55,40 ,56 42 ,00 

Timsko delo pri delu z OPP je lažje od 

individualnega. 

manj let  54,19 ,76 71 ,00 
,09 

več let  61,75 ,65 42 ,00 

Timsko delo pri delu z OPP omogoča 

porazdelitev nalog in odgovornosti. 

manj let  51,73 ,85 71 ,00 
,01 

več let  65,90 ,69 42 ,00 

Timsko delo zmanjša možnost strokovnih napak 

pri delu z OPP. 

manj let  55,64 ,81 71 ,00 
,27 

več let  59,30 ,76 42 ,00 

 

Na ocenjevalni lestvici Stališča do timskega dela pri delu z OPP glede na delovno dobo, 

rezultati niso normalno porazdeljeni, saj je statistična pomembnost Shapiro-Wilk testa manjša 

od 0,05 (p<0,05). 

 

Rezultati Mann-Whitneyevega U testa kažejo, da se strokovne delavke glede na delovno dobo 

statistično pomembno ne razlikujejo (p>0,05), razen pri trditvi Timsko delo pri delu z OPP 

omogoča porazdelitev nalog in odgovornosti (p<0,05).  

Tabela 29, ki prikazuje povprečne vrednosti v stališčih do timskega dela pri delu z OPP glede 

na delovno dobo, kaže, da imajo strokovne delavke z več leti delovne dobe bolj pozitivna 

stališča do timskega dela pri delu z OPP kot tiste z manj leti delovne dobe. Pri ostalih trditvah 

razlike niso statistično pomembne.  

 

Hipotezo H5/6, v delu, da imajo strokovne delavke z manj leti delovne dobe bolj pozitivna 

stališča do timskega dela pri delu z OPP kot strokovne delavke z več leti delovne dobe, 

torej zavrnemo. Tudi Forlin, Douglas in Hattie (1996) razlik v stališčih do timskega dela z 

OPP v večinskih oddelkih glede na delovne izkušnje niso dokazali. Različne raziskave (Barber 

in Turner, 2007; Forlin, Keen in Barret, 2008; Tsakiridou in Polyzopoulou, 2014) pa so 

pokazale, da imajo strokovni delavci z manj leti delovne dobe bolj pozitivna stališča do 

inkluzije OPP kot starejši delavci. Strokovni delavci z več leti delovne dobe so namreč 
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zaskrbljeni, kako se bo inkluzija izvajala, medtem ko imajo mlajši večje osnovno teoretično 

znanje, ki jim omogoča samozavestno poučevanje. Starejši se bojijo tudi drugačnih pristopov 

dela, saj bi s tem ogrozili svojo rutino in kompetentnost (Devjak in Polak, 2007). Tudi v 

raziskavi K. Vrhovnik (2013) se je pokazalo, da imajo strokovni delavci z manj izkušnjami bolj 

pozitivna stališča do timskega dela kot tisti z več izkušnjami. Študentom Pedagoške fakultete v 

Ljubljani se zdi, da so OPP nepotrebna ovira v razredu, za katere je potrebno več prilagajanja, 

časa in neplačanih dodatnih ur pomoči (Chakir in Peček, 2014). Kanadska študija pa je pokazala 

tisto, kar smo predvidevali tudi mi, in sicer da so študentje eno leto po diplomi manj inkluzivno 

naravnani in da se tisti, ki so že imeli izkušnjo z OPP počutijo bolj naklonjeni za tovrstno delo 

(Specht idr., 2016). Tudi K. Chakir in M. Peček (2014) se strinjata, da na stališča lahko vplivajo 

izkušnje, ki jih imajo strokovni delavci s timskim delom pri delu z OPP, kar pomeni, da naj bi 

imeli bolj pozitivna stališča tisti z več leti delovne dobe, saj naj bi se počutili tudi bolj 

kompetentni za delo z njimi oziroma imajo s tem področjem že izkušnje. Pri timskem delu z 

OPP so bolj avtonomni in imajo posledično tudi bolj pozitivna stališča do tovrstnega dela. Tudi 

v raziskavi A. Polak (2003) se je pokazalo, da so tisti strokovni delavci, ki so imeli že pred 

programom usposabljanja za timsko delo izkušnje s timskim delom, svoja stališča do timskega 

dela najmanj spremenili oziroma so imeli že prej bolj pozitivna stališča od tistih brez izkušenj. 

Bolj kot imajo strokovni delavci pozitivna stališča do timskega dela, večja je pogostost 

izvajanja timskega dela, pri tem pa se ta pozitivna stališča še dodatno utrjujejo (Vrhovnik, 

2013). 

 

 

Hipotezo H5 torej lahko le delno potrdimo, saj se le strokovne delavke v stališčih do 

timskega dela pri delu z OPP glede na delovno mesto statistično pomembno razlikujejo. 

Pri ostalih primerjavah so razlike bile, a ne statistično pomembne:  

- Pokazalo se je, da imajo vzgojiteljice bolj pozitivna stališča do OPP in do timskega dela 

pri delu z OPP kot pomočnice vzgojiteljice.  

- Strokovne delavke z višjo stopnjo izobrazbe imajo bolj pozitivna stališča do OPP in do 

timskega dela pri delu z OPP kot tiste z nižjo stopnjo izobrazbe.  

- Strokovne delavke z manj leti delovne dobe (15 let ali manj) imajo bolj pozitivna stališča 

do OPP, medtem ko imajo tiste z več leti delovne dobe (16 let ali več) bolj pozitivna 

stališča do timskega dela pri delu z OPP. 
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11.7  Samozaznavanje učinkovitosti timskega dela pri delu z otroki s posebnimi 

potrebami  

V okviru raziskave nas je pri raziskovalnem vprašanju (RV3) zanimalo, kako strokovne delavke 

zaznavajo učinkovitost lastnega timskega dela pri delu z OPP.  

 

 

Slika 9: Samozaznavanje učinkovitosti timskega dela pri delu z otroki s posebnimi potrebami 

strokovnih delavcev v vrtcu (RV3) 

Za strokovne delavke zelo drži, da jim timsko dosežen uspeh pri delu z OPP poveča motivacijo 

za prihodnost (M=4,09; SD=1,02) in da pri timskem delu dobijo več idej za delo z OPP 

(M=3,98; SD=1,02). Na splošno lahko rečemo, da svoje timsko delo pri delu z OPP zaznavajo 

kot dokaj učinkovito, saj so vse trditve v povprečju ocenjene z oceno 3 oziroma še več, kar 

pomeni, da trditve za njih držijo. Strokovne delavke se najmanj strinjajo s trditvijo, zadovoljna 

sem z delom svojih kolegov v timu pri delu z OPP (M=3,43; SD=1,16), a je to še vedno pozitivno 

vrednotenje. Pri vseh trditvah je velika razpršenost okrog povprečja (SD od 1,018 do 1,19). To 

pomeni, da strokovne delavke svojo učinkovitost lastnega timskega dela pri delu z OPP 

zaznavajo dokaj različno. Razlike se kažejo v več kot eni stopnji strinjanja. 

 

Strokovne delavke zaznavajo svoje lastno timsko delo pri delu z OPP kot dokaj učinkovito 

(M=3,78), saj so posamezne trditve ocenjevale z višjimi stopnjami strinjanja (drži oz. zelo 

drži). Tim je učinkovit, če so vloge in naloge dobro porazdeljene, če vsi člani tima stremijo k 

istemu cilju, upoštevajo pravila, medsebojno odkrito in sproščeno komunicirajo, če so vsi člani 

motivirani za delo, si med seboj izmenjujejo ideje itd. (Belbin, v Polak, 2012a; Polak, 1999a; 

2009). Strokovne delavke so tudi v naši raziskavi navedle značilnosti, ki so po njihovem mnenju 

pomembne za učinkovitost tima oziroma tandema (tabela 11). Menijo, da je nujno dobro 
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medsebojno sodelovanje in zaupanje, enoten pristop oziroma razmišljanje o določenih stvareh, 

razumevanje drugačnosti in idej drugih, dobra komunikacija, medsebojno dogovarjanje 

oziroma komunikacija, nudenje pomoči in podpore itd. Predvidevamo, da tudi same stremijo k 

navedenim značilnostim učinkovitega tandema in zaradi tega svoje timsko delo pri delu z OPP 

zaznavajo kot bolj učinkovito.  

 

11.8 Odnos med samozaznavanjem kompetentnosti strokovnih delavcev za timsko delo 

pri delu z otroki s posebnimi potrebami in stališči do otrok s posebnimi potrebami 

ter stališči do timskega dela pri delu z otroki s posebnimi potrebami  

Avtorji v teoretičnem delu so navajali, da imajo strokovni delavci določene predsodke in 

negativna pričakovanja do OPP in do timskega dela pri delu z OPP. Do tega prihaja, ker imajo 

premalo znanj in izkušenj s teh dveh področij. Zato smo v okviru raziskovalnega vprašanja 

(RV4)  želeli preveriti, ali je samoocena kompetentnosti na tem področju povezana s stališči do 

tega področja. Povezanost smo izračunali s Pearsonovim koeficientom korelacije. 

11.8.1 Odnos med samozaznavanjem kompetentnosti strokovnih delavcev za timsko 

delo pri delu z otroki s posebnimi potrebami in stališči do otrok s posebnimi 

potrebami  

 

V raziskavi nas je v okviru (RV4) raziskovalnega vprašanja zanimal odnos med samozaznavami 

kompetentnosti strokovnih delavcev v vrtcu za timsko delo z OPP in med stališči do OPP.  

 

Tabela 30: Pearsonov koeficient korelacije med samozaznavanjem kompetentnosti za timsko 

delo pri delu z otroki s posebnimi potrebami in stališči do otrok s posebnimi 

potrebami (RV4) 

 
SAMOZAZNAVANJE 

KOMPETENTNOSTI 
STALIŠČA DO OPP 

SAMOZAZNAVANJE 

KOMPETENTNOSTI 

r 1 -,001 

2p  ,99 (P=,49)  

STALIŠČA DO OPP 
r -,001 1 

2p ,99 (P=,49)  

 

Izračun Pearsonovega koeficienta korelacije ni pokazal statistično pomembne povezave 

(r=-0,001; p=0,49) med samozaznavanjem lastne kompetentnosti za timsko delo pri delu 

z OPP in stališči do OPP.  

 

Želeli smo pridobiti nazornejši vpogled v povezanosti (med posameznimi trditvami obeh 

lestvic), zato smo vse trditve iz lestvic, Samozaznavanje lastne kompetentnosti za timsko delo z 

OPP in Stališča do OPP, medsebojno korelirali. Statistično pomembno povezanost med 

trditvami, predstavljamo v spodnji tabeli 31. 
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Tabela 31: Statistično pomembne povezanosti med posameznimi trditvami samozaznavanja 

kompetentnosti za timsko delo z otroki s posebnimi potrebami in stališči do otrok s 

posebnimi potrebami 

 P1 P3 P4 P5 P6 P7 

K1   
-,247** 

2p=,008 

,245** 

2p=,009 
  

K4  
-,271** 

2p=,004 
    

K5  
-,193* 

2p=,041 
    

K6 
,261** 

2p=,005 

-,280** 

2p=,003 
    

K7 
,254** 

2p=,007 

-,220* 

2p=,019 
    

K8 
,308* 

2p=,027 

-,229* 

2p=,015 
    

K13  
-,233* 

2p=,013 
    

K14  
-,313** 

2p=,001 
    

K15  
-,275** 

2p=,003 
 

,209* 

2p=,026 
  

K16 
,219* 

2p=,020 
     

K18    
,189* 

2p=,045 

-,281** 

2p=,003 

-,241* 

2p=,010 

K19 
,348** 

2p=,000 
     

*5% tveganje 

**1% tveganje 

 

Kaj predstavljajo posamezne kratice v zgornji tabeli, je navedeno v legendi (tabela 32). 
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Tabela 32: Legenda trditev samozaznavanja kompetentnosti za timsko delo z otroki s posebnimi 

potrebami in stališč strokovnih delavcev do otrok s posebnimi potrebami (pozitivne korelacije) 

K1 Za pedagoško delo z OPP imam potrebno strokovno znanje. 

K2 Poznam, kdo vse so OPP (9 skupin). 

K3 Poznam značilnosti različnih skupin OPP (gibalno ovirani otroci, otroci z motnjo v 

duševnem razvoju, otroci z avtizmom, otroci s senzornimi okvarami, dolgotrajno 

bolni otroci…). 

K4 Pedagoško delo z OPP v oddelku vrtca znam individualizirati.  

K5 Vem, kje poiskati dodatna znanja in nasvete za delo z OPP. 

K6 Svoje delo z OPP redno evalviram.   

K7 Z delom z OPP imam veliko izkušenj. 

K8 Pedagoško delo z OPP mi je dalo strokovno samozavest na tem področju.  

K9 Znam uporabljati tehnične in ortopedske pripomočke, ki jih potrebujejo OPP. 

K10 V času študija sem pridobila potrebne strategije za delo z OPP. 

K11 V času študija sem pridobila  potrebne izkušnje za delo z OPP. 

K12 V času študija sem pridobila potrebne  usmeritve za delo z OPP. 

K13 Pri OPP prepoznam njegove posebne potrebe. 

K14 Pri OPP  prepoznam njegova močna področja. 

K15 OPP znam strokovno pomagati. 

K16 Pri delu z OPP potrebujem strokovno pomoč svetovalnega delavca. 

K17 Otrokom, ki nimajo posebnih potreb, znam razložiti značilnosti OPP. 

K18 Delo z OPP mi je izvor veselja in osebnega zadovoljstva. 

K19 Pri delu z OPP je moja motivacija večja, če so motivirani tudi njihovi (njegovi) 

starši.  

P1 Z OPP je lažje delati, če je v oddelku manj kot 15 otrok. 

P2 OPP so vredni usmiljenja. 

P3 Pri delu z OPP je običajno prisoten strah, da jim ne bomo znali pomagati. 

P4 OPP bi morali biti vključeni v razvojni oddelek in ne v večinski vrtec. 

P5 OPP bolje napredujejo v večinskem oddelku vrtca kot v razvojnem oddelku vrtca. 

P6 OPP so nepotrebna ovira v oddelku, za katere je potrebno več prilagajanja, časa in 

neplačanih dodatnih ur pomoči. 

P7 Ker se otroku z OPP namenja več pozornosti, so zaradi tega zapostavljeni drugi. 

 

Do statistično pomembne povezanosti je prišlo le pri 19 trditvah od 133, kar predstavlja le 14%.  

 

Da samozaznavanje kompetentnosti za timsko delo pri delu z OPP in stališča do OPP niso 

statistično pomembno povezana, je pokazala tudi raziskava, v kateri je sodelovalo 30 

predšolskih strokovnih delavcev (Sucuoglu, Bakkaloglu, Iscen Karasu, Demir in Akalin, 2013).  

Nekoliko drugačni rezultati pa so se pokazali v drugih raziskavah. I. Žolgar Jerković, S. 

Češarek, S. Lakota in E. Škrlec (2014) ugotavljajo, da na stališča pomembno vplivata 

samozaznavanje kompetentnosti in izkušnje z delom z OPP. Tudi raziskava J. Campbell, L. 

Gilmore in M. Cuskelly (2003) je pokazala, da so negativna stališča do OPP velikokrat 

povezana z neznanjem oziroma nekompetentnostjo za reševanje težav teh otrok. Stališča, ki jih 

imajo strokovni delavci, so po mnenju prej omenjenih strokovnjakov posledica njihovih lastnih 

izkušenj, saj v času, ko so sami hodili v šolo, OPP v večinske osnovne šole še niso bili vključeni. 

Zaradi tega nimajo izkušenj na tem področju oziroma imajo z OPP zelo malo izkušenj, kar 

prispeva tudi k bolj negativnim stališčem do OPP in do timskega dela z OPP.  
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11.8.2 Odnos med samozaznavanjem kompetentnosti strokovnih delavcev za timsko 

delo z otroki s posebnimi potrebami in stališči do timskega dela pri delu z 

otroki s posebnimi potrebami  

V raziskavi nas je v okviru 4. raziskovalnega vprašanja (RV4) zanimal tudi odnos med 

samozaznavami kompetentnosti strokovnih delavcev v vrtcu za timsko delo pri delu z OPP in 

med stališči do timskega dela pri delu z OPP. 

Tabela 33: Pearsonov koeficient korelacije med samozaznavanjem kompetentnosti za timsko 

delo pri delu z otroki s posebnimi potrebami in stališči do timskega dela pri delu z 

otroki s posebnimi potrebami (RV4) 

 KOMPETENTNOST 
STALIŠČA DO 

TIMSKEGA DELA 

KOMPETENTNOST 
r 1 ,39** 

2p  ,001 

STALIŠČA DO 

TIMSKEGA DELA 

r ,39** 1 

2p ,001  

**. Korelacija je statistično pomembna na 0,01 nivoju (2-stranska). 

Med samozaznavanjem kompetentnosti za timsko delo pri delu z OPP in stališči do 

timskega dela pri delu z OPP je statistično pomembna povezanost (r=0,39; p=0,001). 

Povezanost med spremenljivkama je nizka pri 1 % tveganju. 

 

Želeli smo pridobiti tudi nazornejši vpogled v povezanost med posameznimi trditvami. Zato 

smo vse trditve iz lestvic, Samozaznavanje lastne kompetentnosti za timsko delo pri delu z OPP 

in Stališča do timskega dela pri delu z OPP, medsebojno primerjali. Statistično pomembno 

povezanost med trditvami predstavljamo v tabeli 34. Zaradi večje preglednosti v tabeli 

predstavljamo le statistično pomembne korelacije.  
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Tabela 34: Statistično pomembne povezanosti med posameznimi trditvami samozaznavanja 

lastne kompetentnosti za timsko delo pri delu z otroki s posebnimi potrebami in 

stališči do timskega dela pri delu z otroki s posebnimi potrebami 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

K1 
,278* 

2p=,003 

 
 

,235* 

2p=,012 

,190* 

2p=,044 
  

 ,231* 

2p=,014 

,224* 

2p=,017 

K4 
,203* 

2p=,031 

,186* 

2p=,048 
  

,232* 

2p=,013 
  

   

K5 
,236* 

2p=,012 

 
 

,192* 

2p=,042 
   

   

K6 
,305* 

2p=,001 

,290** 

2p=,002 

,316** 

2p=,001 

,315** 

2p=,001 

,308** 

2p=,001 

,310** 

2p=,001 

,252** 

2p=,007 

,209* 

2p=,026 

,196* 

2p=,038 

 

K7 
,219* 

2p=,020 

,189* 

2p=,045 
  

,230* 

2p=,014 
  

 ,260** 

2p=,005 

,255** 

2p=,006 

K8 
,329** 

2p=,000 

,313** 

2p=,001 

,263** 

2p=,005 

,313** 

2p=,001 

,371** 

2p=,000 

,259** 

2p=,006 

,206* 

2p=,028 

 ,223* 

2p=,018 

223* 

2p=,018 

K9 
,238* 

2p=,011 

,236* 

2p=,012 

,206* 

2p=,028 

,202* 

2p=,032 

,270** 

2p=,004 

,216* 

2p=,021 
 

   

K10 
,199* 

2p=,035 

 
     

   

K11 
,220* 

2p=,019 

 
     

   

K12 
,224* 

2p=,017 

 
     

   

K13 
,323** 

2p=,000 

,321** 

2p=,001 

211* 

2p=,025 

,333** 

2p=,000 

,255** 

2p=,006 

,267** 

2p=,004 

,243* 

2p=,009 

,205* 

2p=,029 

,236* 

2p=,012 

,273** 

2p=,003 

K14 
,278** 

2p=,003 

,316** 

2p=,001 

,241* 

2p=,010 

315** 

2p=,001 

,248** 

2p=,008 

,233* 

2p=,013 

,229* 

2p=,015 

 ,265** 

2p=,005 

 

K15 
,276** 

2p=,003 

,230* 

2p=,014 

,201* 

2p=,033 

,252** 

2p=,007 

,318** 

2p=,001 

,230* 

2p=,014 
 

 ,264** 

2p=,005 

 

K16 
,219* 

2p=,020 

,221* 

2p=,019 

,252** 

2p=,007 

,249** 

2p=,008 

,209* 

2p=,026 

,246** 

2p=,009 

,211* 

2p=,025 

,241* 

2p=,010 

,219* 

2p=,020 

,325** 

2p=,000 

K17 
,319** 

2p=,001 

,300** 

2p=,001 

,256** 

2p=,006 

,293** 

2p=,002 

295** 

2p=,001 

,296** 

2p=,001 
 

,341** 

2p=,000 

,308** 

2p=,001 

,189* 

2p=,045 

K18 
,240* 

2p=,010 

,277** 

2p=,003 

,220* 

2p=,019 

,217* 

2p=,021 

,327** 

2p=,000 

,265** 

2p=,005 

,194* 

2p=,039 

 ,247** 

2p=,008 

,186* 

2p=,048 

K19 
,415** 

2p=,000 

,438** 

2p=,000 

,351** 

2p=,000 

,424** 

2p=,000 

,439** 

2p=,000 

,454** 

2p=,000 

,382** 

2p=,000 

,298** 

2p=,001 

,357** 

2p=,000 

,379** 

2p=,000 

*5% tveganje 

**1% tveganje 
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Tabela 35: Legenda trditev samozaznavanja kompetentnosti za timsko delo z otroki s  posebnimi 

potrebami in stališča strokovnih delavcev do timskega dela pri delu z otroki s 

posebnimi potrebami (pozitivne korelacije) 

K1 Za pedagoško delo z OPP imam potrebno strokovno znanje. 

K2 Poznam, kdo vse so OPP (9 skupin). 

K3 Poznam značilnosti različnih skupin OPP (gibalno ovirani otroci, otroci z motnjo v 

duševnem razvoju, otroci z avtizmom, otroci s senzornimi okvarami, dolgotrajno 

bolni otroci…). 

K4 Pedagoško delo z OPP v oddelku vrtca znam individualizirati.  

K5 Vem, kje poiskati dodatna znanja in nasvete za delo z OPP. 

K6 Svoje delo z OPP redno evalviram.   

K7 Z delom z OPP imam veliko izkušenj. 

K8 Pedagoško delo z OPP mi je dalo strokovno samozavest na tem področju.  

K9 Znam uporabljati tehnične in ortopedske pripomočke, ki jih potrebujejo OPP. 

K10 V času študija sem pridobila potrebne strategije za delo z OPP. 

K11 V času študija sem pridobila  potrebne izkušnje za delo z OPP. 

K12 V času študija sem pridobila potrebne  usmeritve za delo z OPP. 

K13 Pri OPP prepoznam njegove posebne potrebe. 

K14 Pri OPP  prepoznam njegova močna področja. 

K15 OPP znam strokovno pomagati. 

K16 Pri delu z OPP potrebujem strokovno pomoč svetovalnega delavca. 

K17 Otrokom, ki nimajo posebnih potreb, znam razložiti značilnosti OPP. 

K18 Delo z OPP mi je izvor veselja in osebnega zadovoljstva. 

K19 Pri delu z OPP je moja motivacija večja, če so motivirani tudi njihovi (njegovi) 

starši.  

T1 Za kakovostno delo z OPP je potrebno timsko delo.  

T2 Za kakovostno delo z OPP je pomembno medsebojno zaupanje. 

T3 V timu so zelo pomembna določena pravila, ki omogočajo usklajeno delo z OPP.  

T4 V timu je potrebna nenehna izmenjava povratnih informacij o OPP. 

T5 Vsak član tima aktivno prispeva z idejami in predlogi za delo z OPP.  

T6 Vsak član tima mora svoja mnenja, predloge in občutke do OPP odkrito izražati.  

T7 Morebitna nestrinjanja in nesoglasja o OPP se morajo v timu reševati sproti. 

T8 Timsko delo pri delu z OPP je lažje od individualnega.  

T9 Timsko delo pri delu z OPP omogoča porazdelitev nalog in odgovornosti. 

T10 Timsko delo zmanjša možnost strokovnih napak pri delu z OPP. 
 

Statistično pomembne povezanosti smo dokazali pri 105 trditvah od 170, kar predstavlja 62% 

trditev.  

Trditev, Za kakovostno delo z OPP je potrebno timsko delo, je bila statistično pomembno 

povezana z vsemi trditvami iz lestvice Samozaznavanje kompetentnosti za timsko delo pri delu 

z OPP. Z vsemi trditvami iz lestvice Stališča do timskega dela pri delu z OPP, pa so bile 

statistično pomembno povezane naslednje trditve samozaznavanja kompetentnosti: pri OPP 

prepoznam njegove posebne potrebe; pri delu z OPP potrebujem strokovno pomoč 

svetovalnega delavca; pri delu z OPP je moja motivacija večja, če so motivirani tudi njihovi 

(njegovi) starši. 
 

Tudi A. Polak (2002) povezuje stališča do timskega dela s predhodnimi izkušnjami in strahom 

pred neznanim. V primeru, da so bile te izkušnje dobre, se strokovni delavci počutijo bolj 
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kompetentne in bolj motivirane, kar pripelje do bolj pozitivnih stališč do timskega dela. Če pa 

nimamo nikakršnih izkušenj s tovrstnim delom, pa se mu izogibamo toliko časa, dokler ne 

dobimo lastne izkušnje. Raziskava A. Polak (1999b), v kateri so sodelovali študenti Pedagoške 

fakultete v Ljubljani, je pokazala, da na motiviranost za timsko delo vplivajo tudi dvomi o lastni 

strokovni kompetentnosti. Raziskava, ki je bila narejena na Japonskem, pa je ravno tako 

pokazala statistično pomembno povezanost med samozaznavanjem kompetentnosti za delo z 

OPP in stališči do inkluzivne VI (Yada in Savolainen, 2017). Tudi mi smo predvidevali, da 

imajo strokovni delavci v vrtcu, ki se počutijo bolj kompetentne za timsko delo pri delu z OPP, 

posledično tudi bolj pozitivna stališča do timskega dela pri delu z OPP.  
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11.9  Odnos med samozaznavanjem kompetentnosti za timsko delo pri delu z otroki s 

posebnimi potrebami in zaznavanjem učinkovitosti lastnega timskega dela pri delu 

z otroki s posebnimi potrebami  

 

V okviru hipoteze (H4) nas je v raziskavi zanimalo, kakšen je odnos med samozaznavanjem 

kompetentnosti za timsko delo pri delu z OPP in zaznavanjem učinkovitosti lastnega timskega 

dela pri delu z OPP. V primeru pozitivne povezanosti strokovni delavci, ki se počutijo bolj 

kompetentne za timsko delo z OPP, zaznavajo svoje timsko delo pri delu z OPP tudi kot bolj 

učinkovito.  

 

Najprej smo strokovne delavke glede na samozaznavanje kompetentnosti za timsko delo pri 

delu z OPP razdelili v skupino še ne kompetentnih in skupino kompetentnih. 

Tabela 36: Samozaznavanje kompetentnosti za timsko delo z otroki s posebnimi potrebami (H4) 

KOMPETENTNOST f % 

 

še ne kompetentni 61 54,0 

kompetentni 52 46,0 

SKUPAJ 113 100,0 

 

Več kot polovica (54%) strokovnih delavk se še ne počuti dovolj kompetentnih za timsko delo 

pri delu z OPP. Ostalih 46% pa meni, da so dovolj kompetentni oz. usposobljeni za timsko delo 

pri delu z OPP v predšolskem obdobju. 

 

Nato smo strokovne delavke še na podlagi zaznavanja učinkovitosti lastnega timskega dela pri 

delu z OPP razdelili v skupini;  zaznavanje manjše učinkovitosti in zaznavanje večje 

učinkovitosti. 

Tabela 37: Zaznavanje učinkovitosti lastnega timskega dela pri delu z otroki s posebnimi 

potrebami (manjša in večja učinkovitost) (H4) 

UČINKOVITOST TIMSKEGA DELA f % 

 

zaznavanje manjše učinkovitosti 12 10,6 

zaznavanje večje učinkovitosti 101 89,4 

SKUPAJ 113 100,0 

Skoraj vse strokovne delavke (89,4%) zaznavajo večjo učinkovitost lastnega timskega dela pri 

delu z OPP. Ostali sodelujoči v raziskavi (10,6%) pa svojo učinkovitost timskega dela pri delu 

z OPP zaznavajo kot manj učinkovito. V tabeli 38 predstavljamo združene rezultate.  
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Tabela 38: Primerjava odnosa med samozaznavanjem kompetentnosti za timsko delo pri delu 

z otroki s posebnimi potrebami in zaznavanjem lastne učinkovitosti timskega dela 

pri delu z otroki s posebnimi potrebami (H4) 

 

KOMPETENTNOST 

SKUPAJ še ne 

kompetentni 
kompetentni 

UČINKOVITOST 

TIMSKEGA DELA 

zaznavanje manjše 

učinkovitosti 
9 (8,0%) 3 (2,7%) 12  

zaznavanje večje  

učinkovitosti 
52 (46,0%) 49 (43,3%) 101 

SKUPAJ 61  52  113  

 

Primerjava samozaznavanja kompetentnosti za timsko delo pri delu z OPP in zaznavanjem 

lastne učinkovitosti timskega dela pri delu z OPP kaže, da se največji del strokovnih delavk 

(46,0%) še ne počuti dovolj kompetentno za timsko delo z OPP, a hkrati zaznava večjo 

učinkovitost lastnega timskega dela. Sledijo jim strokovne delavke, ki se počutijo kompetentne 

za timsko delo z OPP, hkrati pa svoje timsko delo zaznavajo kot manj učinkovito (43,3%).  

Ker nas je zanimalo, ali je statistično pomembna povezanost med samozaznavanjem lastne 

kompetentnosti za timsko delo pri delu z OPP in zaznavanjem učinkovitosti lastnega timskega 

dela pri delu z OPP, smo izračunali še Pearsonov koeficient korelacije. 

 Tabela 39: Pearsonov koeficient korelacije med samozaznavanjem kompetentnosti za timsko 

delo pri delu z otroki s posebnimi potrebami in zaznavanjem lastne učinkovitosti 

timskega dela pri delu z otroki s posebnimi potrebami (H4) 

 
SAMOZAZNAVANJE 

KOMPETENTNOSTI 

ZAZNAVANJE 

UČINKOVITOSTI 

TIMSKEGA DELA 

SAMOZAZNAVANJE  

KOMPETENTNOSTI 

 r 1 ,15 

 2p  ,13 (P=,06) 

ZAZNAVANJE 

UČINKOVITOSTI 

TIMSKEGA DELA 

 r ,15 1 

 2p ,13 (P=0,06)  

 

Pearsonov koeficient korelacije med samozaznavanjem kompetentnosti za timsko delo pri delu 

z OPP in zaznavanjem učinkovitosti lastnega timskega dela pri delu z OPP ni statistično 

pomemben (r=0,15; p=0,06;).  

 

Hipotezo 4 moramo zavrniti, saj ni statistično pomembne pozitivne korelacije med 

samozaznavanjem kompetentnosti za timsko delo z OPP in zaznavanjem učinkovitosti 

lastnega timskega dela pri delu z OPP. Prav tako strokovni delavci, ki se zaznavajo kot 

kompetentne za timsko delo z OPP, ne zaznavajo večje učinkovitosti svojega timskega 

dela. V naši raziskavi so se pokazali drugačni rezultati kot v drugih slovenskih in tujih 

raziskavah. McClelland (1973, v Kohont, 2005) je dokazal, da je uspešnost na splošno odvisna 

od izkušenj in sposobnosti posameznika in ne od njegove inteligentnosti. Po njegovem mnenju 

naj bi bila neka povezava med sposobnostmi oziroma kompetentnostjo in učinkovitostjo. Tudi 

A. Polak (2012a) meni podobno, in sicer da pri timskem delu razvijamo spretnosti oziroma 
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kompetence, ki pomembno vplivajo na uspešnost in učinkovitost timskega dela. Tudi Perrenoud 

(2002, v Devjak in Polak, 2007), Boyatzis (1982, v Kohont, 2005) ter Lucia in Lepsinger (1999, 

v Kohont, 2005) kompetentnost pojmujejo kot zmožnost uspešnega delovanja v mnogih 

situacijah oziroma splet sposobnosti in različnih vrst znanja za učinkovito delovanje, kar 

nakazuje povezanost med kompetentnostjo in uspešnostjo. J. Lepičnik Vodopivec (2005) 

kompetence povezuje s stališči, vrednotami, samopodobo in pričakovanji. V primeru, da je vse 

to izraženo v negativni smeri, preprečuje doživljanje uspešnosti. Zaznavanje učinkovitosti 

lastnega timskega dela pri delu z OPP je odvisno tudi od delovanja ostalih članov tima v timu. 

V primeru, da se posamezniki ne držijo dogovorov in pravil, lahko pride do zaznavanja 

neučinkovitosti tima in bolj negativnih stališč strokovnih delavcev do timskega dela. Da smo 

dobili takšne rezultate, je prispevalo lahko tudi to, da se posameznik počuti kompetentnega za 

timsko delo pri delu z OPP, a se s člani tima ne ujame in posledično učinkovitost lastnega tima 

pojmuje kot manj učinkovito. 
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12 PREGLED ODGOVOROV NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN 

HIPOTEZE 

Tabela 40: Pregled raziskovalnih vprašanj 

RV1 Kako zaznavajo strokovni delavci v vrtcu  

svojo kompetentnost za timsko delo z OPP? 

še ne dovolj kompetentno 

(M=2,58) 

RV2 Kakšna stališča imajo strokovni delavci do: 

a) otrok s posebnimi potrebami? 

b) timskega dela pri delu z  OPP? 

a) nevtralna stališča 

(M=2,19) 

b) pozitivna stališča 

(M=4,42) 

RV3 Kako zaznavajo strokovni delavci v vrtcu  

učinkovitost lastnega timskega dela pri delu z 

OPP? 

dokaj učinkovito (M=3,78) 

RV4 Kakšen je odnos med zaznavami strokovnih  

delavcev v vrtcu njihove lastne  

kompetentnosti za timsko delo pri delu z OPP in: 

a) stališči do OPP? 

b) stališči do timskega dela pri delu z OPP? 

a) ni korelacije  

(2p=,99; r=-,00) 

b) je korelacija  

(2p=,00; r=,39) 

 

Tabela 41: Pregled potrditve hipotez 

H1 Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice so statistično 

pomembne razlike v samozaznavanju kompetentnosti za timsko delo 

pri delu z OPP glede na delovno mesto.  
✓  

Vzgojiteljice višje zaznavajo lastno kompetentnost za timsko delo pri delu 

z OPP kot pomočnice vzgojiteljice. ✓  

H2 Med strokovnimi delavci v vrtcu so statistično pomembne razlike v 

samozaznavanju kompetentnosti za timsko delo pri delu z OPP glede 

na leta delovne dobe.  
  

Strokovni delavci v vrtcu z več leti delovne dobe (16 let ali več) se 

zaznavajo kot bolj kompetentne za timsko delo pri delu z OPP kot 

strokovni delavci z manj leti delovne dobe (15 let ali manj). 
  

H3 Med strokovnimi delavci v vrtcu so statistično pomembne razlike v 

samozaznavanju kompetentnosti za timsko delo pri delu z OPP glede 

na stopnjo izobrazbe.  
✓  

Strokovni delavci z višjo stopnjo izobrazbe (visoki strokovni program 

predšolske vzgoje/druga visoka strokovna ali univerzitetna šola s 

programom izobraževanja za predšolsko vzgojo/bolonjski magisterij s 

področja predšolske vzgoje) se zaznavajo kot bolj kompetentne za timsko 

delo z OPP kot strokovni delavci z nižjo stopnjo izobrazbe (srednja 

vzgojiteljska šola/druga srednja šola s prekvalifikacijo).  

✓  

H4 Med samozaznavanjem kompetentnosti za timsko delo pri delu z OPP 

in zaznavanjem učinkovitosti lastnega timskega dela pri delu z OPP so 

statistično pomembne pozitivne korelacije. 
  

Strokovni delavci, ki se počutijo bolj kompetentne za timsko delo pri delu 

z OPP, zaznavajo svoje timsko delo z OPP kot bolj učinkovito.   
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H5 Strokovni delavci v vrtcu se v stališčih do OPP in do timskega dela z 

OPP statistično pomembno razlikujejo glede na delovno mesto, 

stopnjo izobrazbe in delovno dobo. 
≈  

H5/1: Strokovni delavci v vrtcu se v stališčih do OPP statistično pomembno 

razlikujejo glede na delovno mesto.   

 Vzgojiteljice imajo bolj pozitivna stališča do OPP kot pomočnice 

vzgojiteljice. ✓  

H5/2: Strokovni delavci v vrtcu se v stališčih do OPP statistično pomembno 

razlikujejo glede na stopnjo izobrazbe.   

 Strokovni delavci v vrtcu z višjo stopnjo izobrazbe imajo bolj pozitivna 

stališča do OPP kot strokovni delavci z nižjo stopnjo izobrazbe. ✓  

H5/3: Strokovni delavci v vrtcu se v stališčih do OPP statistično pomembno 

razlikujejo glede na delovno dobo.   

 Strokovni delavci v vrtcu z manj leti delovne dobe (15 let ali manj)  imajo 

bolj pozitivna stališča do OPP kot strokovni delavci z več leti delovne dobe 

(16 let ali več). 
✓  

H5/4: Strokovni delavci v vrtcu se v stališčih do timskega dela pri delu z OPP 

statistično pomembno razlikujejo glede na delovno mesto. ✓  

 Vzgojiteljice imajo bolj pozitivna stališča do timskega dela pri delu z OPP 

kot pomočnice vzgojiteljice. ✓  

H5/5: Strokovni delavci v vrtcu se v stališčih do timskega dela pri delu z OPP 

statistično pomembno razlikujejo glede na stopnjo izobrazbe.   

 Strokovni delavci v vrtcu z višjo stopnjo izobrazbo imajo bolj pozitivna 

stališča do timskega dela pri delu z OPP kot strokovni delavci z nižjo 

stopnjo izobrazbe. 
✓  

H5/6: Strokovni delavci v vrtcu se v stališčih do timskega dela pri delu z OPP 

statistično pomembno razlikujejo glede na delovno dobo.   

 Strokovni delavci v vrtcu z manj leti delovne dobe (15 let ali manj) imajo 

bolj pozitivna stališča do timskega dela pri delu z OPP kot strokovni 

delavci z več leti delovne dobe (16 let ali več). 
  

✓ hipotezo potrdimo 

 hipotezo zavrnemo 

≈ hipotezo delno potrdimo 
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13 SKLEPI IN SMERNICE ZA DELO 

Delo z OPP je zahtevno, zato je priporočljivo, da strokovni delavci in drugi strokovnjaki delajo 

timsko, si pri tem med seboj pomagajo, izmenjujejo različna znanja, mnenja, ideje, predloge in 

informacije. Za delo z OPP je potrebno imeti tudi različna specialno-pedagoška znanja, katerih 

strokovnim delavcem v vrtcu pogosto primanjkuje. Različne raziskave (Milivojević Krajnčič, 

2004; Devjak in Polak, 2007; Yada in Savolainen, 2017) izpostavljajo, da strokovni delavci ne 

nasprotujejo vključevanju OPP v večinske oddelke VI, ampak se pogosto počutijo premalo 

kompetentne za delo z njimi. Strokovni delavci izražajo željo po dodatnem izobraževanju in 

usposabljanju za delo z OPP. Tudi Konvencija o pravicah invalidov (2008) in Konferenca 

ministrov za izobraževanje Sveta Evrope (Žolnir, 2010) opozarjata, da je potrebno strokovne 

delavce usposobiti in jih opremiti s čim bolj raznolikimi kompetencami, da bodo lahko čim bolj 

kakovostno prenašali svoja znanja na OPP. S tem mislijo tako na mlajše kot tudi na starejše, 

bolj izkušene strokovne delavce (Schmidt in Vrhovnik, 2017). 

Za raziskovanje zaznavanja lastne kompetentnosti in stališč za timsko delo z OPP pri strokovnih 

delavcih v vrtcu smo se odločili zato, ker je na tem področju v Sloveniji še veliko možnosti za 

izboljšanje. V naši državi je na omenjeno temo narejenih malo raziskav in v nobeni od njih 

nismo zasledili preverjanja razlik med strokovnimi delavci v vrtcu glede na njihovo delovno 

mesto, stopnjo izobrazbe in delovno dobo.  

Tako kot že prej omenjene raziskave (Milivojević Krajnčič, 2004; Devjak in Polak, 2007; Yada 

in Savolainen, 2017), so tudi rezultati naše raziskave potrdili, da se strokovni delavci še ne 

zaznavajo dovolj kompetentne za timsko delo pri delu z OPP. Pokazale so se tudi statistično 

pomembne razlike v samozaznavanju kompetentnosti za timsko delo z OPP glede na delovno 

mesto in stopnjo izobrazbe. Vzgojiteljice se zaznavajo statistično pomembno bolj kompetentne 

za timsko delo pri delu z OPP kot pomočnice vzgojiteljice. Predvidevamo, da je temu tako zato, 

ker so vzgojiteljice v času njihovega izobraževanja deležne več tovrstnega znanja. Pomočnice 

vzgojiteljice imajo v večini le srednjo vzgojiteljsko šolo, kjer glede na vsebino programa ne 

pridobijo potrebnih kompetenc za timsko delo pri delu z OPP v dovolj velikem obsegu in 

globini.   

 

V empiričnem delu smo dokazali, da se strokovne delavke z višjo stopnjo izobrazbe zaznavajo 

kot bolj kompetentne za timsko delo pri delu z OPP kot tiste z nižjo stopnjo izobrazbe. Bolj 

izobraženi naj bi bili bolje teoretično opremljeni s področja timskega dela pri delu z OPP in 

imeli več praktičnih izkušenj s tovrstnim delom. Večji obseg informacij in izkušenj z OPP naj 

bi vplival tudi na boljši občutek kompetentnosti, razumevanje otrok, načrtovanje in izvedbo 

dela (Mitić Petek, 2004). Rezultati naše raziskave pa niso pokazali statistično pomembnih razlik 

v samozaznavanju kompetentnosti za timsko delo z OPP glede na delovno dobo. V raziskavi  

N. Skudnik (2012) pa se je pokazalo, da imajo strokovne delavke z več kot 10 leti delovne dobe 

bolj razvite kompetence za delo s predšolskimi otroki kot tiste, ki delajo manj kot 10 let. T. 

Devjak in A. Polak (2007) sta tudi izpostavili, da strokovni delavci ne glede na pedagoško 

delovno dobo izražajo željo po dodatnem izobraževanju in usposabljanju za timsko delo pri 

delu z OPP. 

Rezultati naše raziskave so tudi pokazali, da imajo strokovni delavci nevtralna stališča do OPP, 

medtem ko je raziskava na Japonskem pokazala pozitivna stališča japonskih strokovnih 

delavcev in negativna stališča ameriških in turških bodočih strokovnih delavcev (Rakap, 

Parlak-Rakap in Aydin, 2016). Vzrok za negativna stališča naj bi bilo predvsem nepoznavanje 

težav teh otrok, nepredvidljivost dela, neseznanjenost s tem področjem dela in strah pred 
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neznanim (Gilmore, Campbell in Cuskelly, 2003; Pretnar, 2012). Raziskava J. Campbell, L. 

Gilmore in M. Cuskelly (2003) je dokaz, da lahko izobraževanje o značilnostih določenih 

skupin OPP izboljša odnos (bodočih) strokovnih delavcev do OPP, manj je stereotipnih 

pogledov, poveča in izboljša se razumevanje primanjkljajev in potreb OPP, izboljša se 

predstava o dosežkih teh otrok ter pozitivnih učinkih vključevanja OPP v skupino oseb brez 

tovrstnih težav.  

V stališčih strokovnih delavcev do OPP v naši raziskavi ni bilo statistično pomembnih razlik 

glede na delovno mesto, stopnjo izobrazbe ali delovno dobo. Tudi v raziskavi  K. Hatunšek 

(2014) se niso pokazale statistično pomembne razlike v stališčih do OPP glede na delovno 

mesto med učitelji in strokovnimi delavci. V naši raziskavi imajo vzgojiteljice v povprečju bolj 

pozitivna stališča do OPP kot pomočnice vzgojiteljice, a te razlike niso statistično pomembne. 

V prej omenjeni raziskavi (Hatunšek, 2014) se prav tako niso pokazale statistično pomembne 

razlike glede na stopnjo izobrazbe. V povprečju so v naši raziskavi pri stopnji izobrazbe 

rezultati pokazali, da imajo strokovne delavke z višjo stopnjo izobrazbe v povprečju bolj 

pozitivna stališča do OPP od tistih z nižjo stopnjo izobrazbe, a te razlike niso statistično 

pomembne. Raziskava (Leyser, Kapperman in Keller, 1994) pa je dokazala, da naj bi do OPP 

pokazali bolj pozitivna stališča tisti strokovni delavci, ki imajo v času izobraževanja več 

specialne pedagogike. 

 

Strokovne delavke z manj leti delovne dobe (15 let ali manj) imajo v naši raziskavi v povprečju 

bolj pozitivna stališča do OPP kot tiste z več leti delovne dobe (16 let ali več), a te razlike niso 

statistično pomembne. Grška raziskava S. Padeliadu in V. Lampropoulou (1997) pa je pokazala, 

da so med stališči in delovno dobo statistično pomembne razlike. Strokovni delavci, ki so 

starejši in ki imajo več izkušenj, so tudi v tej raziskavi vedno manj tolerantni do OPP. Tudi 

drugi avtorji (Forin, Keen in Barrett, 2008; Tsakiridou in Polyzopoulou, 2014; Schmidt in 

Vrhovnik, 2017) se strinjajo, da imajo mlajši strokovni delavci več strokovnega znanja o 

značilnostih OPP, kar vpliva na bolj pozitiven pogled na OPP. Da imajo strokovni delavci z 

manj izkušnjami bolj pozitivna stališča do OPP, kot tisti z več izkušnjami pa sta dokazali tudi 

slovenske raziskavi (Vrhovnik, 2013; Hatunšek, 2014). Leyser, Kapperman in Keller (1994) pa 

dokazujejo prav nasprotno, in sicer da imajo strokovni delavci z več izkušnjami s poučevanjem 

OPP bolj pozitivna stališča kot tisti, ki so brez izkušenj oziroma so mlajši. 

 

Preverjali smo tudi, ali se samozaznavanje lastne kompetentnosti za timsko delo pri delu z OPP 

in stališča do OPP statistično pomembno povezujejo, a smo ugotovili, da temu ni tako. Tudi 

raziskava (Sucuoglu, Bakkaloglu, Iscen Karasu, Demir in Akalin, 2013) v kateri je sodelovalo 

30 predšolskih strokovnih delavcev je dokazala, da raven kompetentnosti za timsko delo pri 

delu z OPP ni statistično pomembno povezana s stališči do OPP. Nekoliko drugače pa menijo 

I. Žolgar Jerković, S. Češarek, S. Lakota in E. Škrlec (2014) ter J. Campbell, L. Gilmore in M. 

Cuskelly (2003), ki kompetentnost in izkušnje z delom z OPP statistično pomembno povezujejo 

s stališči do OPP. V primeru, da so le-ta negativna, omenjeni avtorji navajajo, da je to posledica 

neznanja, nekompetentnosti in neizkušenosti strokovnih delavcev s področja OPP. 

Po mnenju A. Polak (2003) se pogosto zgodi, da strokovni delavci prevzamejo stališča o 

timskem delu od drugih ljudi. To se vsekakor dogaja, vendar je bolje, da si na osnovi znanja in 

izkušenj ustvarimo svoj lasten pogled na timsko delo. Strokovni delavci v naši raziskavi imajo 

do timskega dela pri delu z OPP pozitivna stališča. Strokovne delavke svoje timsko delo pri 

delu z OPP zaznavajo tudi kot dokaj učinkovito. Predhodne izkušnje in uspehi pa imajo 

pomemben vpliv na stališča in motivacijo strokovnih delavcev za nadaljnje timsko delo (Polak, 

2003), zato je pomembno, da že bodočim strokovnim delavcev v času izobraževanja 
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omogočimo različne možnosti oziroma priložnosti za timsko delo. S tem pridobijo lastno 

izkušnjo in si oblikujejo lastna stališča do timskega dela. 

Pri stališčih do timskega dela pri delu z OPP so bile statistično pomembne razlike le glede na 

delovno mesto. Vzgojiteljice so pokazale bolj pozitiva stališča do timskega dela pri delu z OPP 

kot pa pomočnice vzgojiteljice. V drugih raziskavah primerjav glede na delovno mesto 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice nismo zasledili, zato smo rezultate primerjali glede na 

različni delovni mesti v oddelku vrtca. Kanadska študija (Specht idr., 2016) je pokazala, da so 

ženske bolj naklonjene inkluziji OPP kot moški. A. Polak (2003) pa je tudi ugotovila, da imajo 

strokovni delavci, ki poučujejo na razredni stopnji in tisti iz večjih kolektivov (nad 30 učiteljev), 

bolj pozitivna stališča do timskega dela pri delu z OPP kot tisti iz manjših kolektivov. Že kar 

nekaj let stara študija M. Schmidt (1994) pa je pokazala bolj negativna stališča specialnih 

pedagogov do integracije OPP kot so jih imeli strokovni delavci.  

 

Predvidevali smo, da imajo bolj izobražene strokovne delavke bolj pozitivna stališča do 

timskega dela pri delu z OPP, a kot vidimo iz različnih raziskav temu ni vedno tako. Tudi v naši 

raziskavi se v stališčih do timskega dela pri delu z OPP niso pokazale statistično pomembne 

razlike glede na stopnjo izobrazbe. V povprečju imajo strokovne delavke z višjo stopnjo 

izobrazbe bolj pozitivna stališča kot tiste z nižjo stopnjo izobrazbe, a razlike niso statistično 

pomembne. K. Vrhovnik (2013), M. Schmidt in B. Čagran (2011) so dokazale, da naj bi bili 

bolj izobraženi strokovni delavci bolj naklonjeni inkluziji OPP in tudi svojo kompetentnost za 

delo z njimi naj bi zaznavali višje.  

 

Naši rezultati prav tako niso pokazali statistično pomembnih razlik v stališčih do timskega dela 

pri delu z OPP glede na delovno dobo. Strokovne delavke z več leti delovne dobe do timskega 

dela pri delu z OPP so imele v povprečju bolj pozitivna stališča od tistih z manj leti delovne 

dobe, a razlike niso bile statistično pomembne. Tudi Forlin, Douglas in Hattie (1996) niso 

dokazali nikakršnih razlik v stališčih do timskega dela z OPP v večinskih oddelkih glede na 

delovne izkušnje. Številne raziskave (Barber in Turner, 2007; Forlin, Keen in Barret, 2008; 

Vrhovnik, 2013; Tsakiridou in Polyzopoulou, 2014) pa so pokazale statistično pomembne 

razlike. V omenjenih raziskavah so rezultati pokazali drugačne rezultate kot v naši, in sicer da 

imajo strokovni delavci z manj leti delovne dobe bolj pozitivna stališča do inkluzije OPP kot 

starejši delavci. Strokovni delavci z več leti delovne dobe so namreč pogosto zaskrbljeni, kako 

se bo inkluzija izvajala, medtem ko imajo mlajši večje osnovno teoretično znanje, ki jim 

omogoča samozavestno poučevanje. T. Devjak in A. Polak (2007) navajata tudi, da se starejši 

bojijo drugačnih pristopov dela, saj bi s tem ogrozili svojo rutino in kompetentnost.  

 

Stališča do timskega dela pri delu z OPP pa so v naši raziskavi v statistično pomembni pozitivni 

korelaciji s samozaznavanjem kompetentnosti za timsko delo pri delu z OPP. Tudi A. Polak 

(2002) povezuje stališča do timskega dela z izkušnjami in strahom pred neznanim. V primeru, 

pozitivnih izkušenj s timskim delom, je tudi v prihodnje večja motiviranost za tovrstno delo. 

Ob tem pa se po mnenju zgoraj omenjene avtorice zaznavajo tudi kot bolj kompetentni za 

timsko delo. Seveda pa velja tudi obratno. V kolikor se počutijo premalo kompetentne za to 

področje, bodo tudi njihova stališča do timskega dela bolj negativna. 

Med samozaznavanjem kompetentnosti za timsko delo pri delu z OPP in zaznavanjem 

učinkovitosti lastnega timskega dela pri delu z OPP nismo zaznali statistično pomembne 

pozitivne korelacije, kar pomeni, da strokovni delavci, ki se počutijo bolj kompetentne za 

timsko delo pri delu z OPP, ne zaznavajo lastnega timskega dela pri delu z OPP tudi kot bolj 

učinkovitega. Po mnenju McClelland (1973, v Kohont, 2005) naj bi obstajala neka povezava 
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med sposobnostmi oziroma kompetentnostjo in učinkovitostjo. Tudi A. Polak (2012a) meni 

podobno, in sicer da pri timskem delu razvijamo spretnosti oziroma kompetence, ki pomembno 

vplivajo na uspešnost in učinkovitost timskega dela. Tudi Perrenoud (2002, v Devjak in Polak, 

2007), Boyatzis (1982, v Kohont, 2005) in Lucia in Lepsinger (1999, v Kohont, 2005) 

kompetentnost pojmujejo kot zmožnost uspešnega delovanja v različnih situacijah oziroma 

preplet sposobnosti in različnih vrst znanja za učinkovito delovanje, kar nakazuje povezanost 

med kompetentnostjo in uspešnostjo. 

 

Na področju predšolske vzgoje v Sloveniji bi bilo potrebno poudariti pomen dodatnega 

izobraževanja in usposabljanja s področja OPP in timskega dela vseh strokovnih delavcev, tako 

tistih, ki šele stopajo na svojo profesionalno pot, kot tudi tistih že bolj izkušenih. Ugotovili smo 

namreč, da se strokovni delavci še ne počutijo dovolj kompetentne za timsko delo pri delu z 

OPP, kljub številnim možnostim dodatnega izobraževanja in širokega nabora domače in tuje 

strokovne literature.  

Že v času izobraževanja oziroma študija je potrebno bodočim strokovnim delavcem omogočiti 

čim več izkušenj s tovrstno populacijo otrok, jim ponuditi konkretne strategije in usmeritve 

dela, jim dati možnost reflektiranja lastnih občutkov, negativnih pričakovanj, predsodkov in 

stereotipov ter jih hkrati tudi spodbujati k evalvaciji lastnega dela. Strokovni delavci, ki imajo  

primerno strokovno znanje, se zaznavajo kot bolj kompetentne za delo z OPP in se tega dela ne 

izogibajo.  

 

Vsi ljudje imamo neke posebne potrebe in za vsakega od nas je potreben drugačen pristop. 

Enako je pri OPP, pri katerih moramo najti le nekoliko drugačen način dela, da jim omogočimo 

lažje in lepše življenje. Zadovoljni smo, da imajo strokovni delavci pozitivna stališča do 

timskega dela pri delu z OPP, a jih je potrebno še vseeno ozaveščati o tej skupini otrok, saj 

imajo do njih nevtralna stališča. Strokovni delavci so vsem otrokom, s katerimi delajo, pa tudi 

vsem ostalim ljudem, ki prihajajo v stik z OPP, model odnosa do OPP, zato bi bilo dobro, da bi 

imeli do OPP pozitivna stališča. Ozaveščanje vseh ljudi o OPP je ena od možnih strategij, ki bi 

lahko omilila ali odstranila določene stigme do teh oseb, saj je stigmatizacije OPP dandanes še 

vedno preveč.  

 

Proces nastajanja tega magistrskega dela me je ozavestil, da je potrebno dobro poznati temo, o 

kateri pišemo in jo empirično raziskujemo. V tem primeru lažje načrtujemo svoje delo in 

predvidimo rezultate raziskovalnih vprašanj in hipotez. Poznavanje tematike nam pomaga 

predvsem pri sestavljanju trditev vprašalnika, da le-ta resnično ocenjujejo oziroma preverjajo 

tisto, kar želimo. V kolikor bi ponovili raziskavo, bi bilo smiselno zmanjšati število trditev v 

vprašalniku, saj je 50 trditev mnogo strokovnih delavcev verjetno odvrnilo od reševanja. Po 

povratnih informacijah določenih strokovnih delavk, ki so reševale vprašalnik, sem izvedela, 

da jih je obsežnost vprašalnika zaskrbela in časovno preobremenila. Zato bi v prihodnje 

skrajšali  vprašalnik in še dodatno povečali vzorec sodelujočih, da bi lahko rezultate posplošili 

na vse strokovne delavce v večinskih oddelkih vrtcev po Sloveniji. Tudi odprta vprašanja bi 

prestrukturirali v zaprta, saj so bili nekateri odgovori strokovnih delavcev neprimerni in je bila 

zaradi tega otežena analiza.  

 

Prihodnje oziroma nadaljnje proučevanje bi bilo dobro nameniti še podrobnejši raziskavi vpliva 

procesa izobraževanja na stališča do OPP. Preverjali bi lahko še, ali izobraževanje zmanjšuje 

negativna pričakovanja strokovnih delavcev, ki se dela z OPP bojijo in se mu izmikajo. V naši 

raziskavi se sicer niso pokazale statistično pomembne razlike v stališčih strokovnih delavcev 

do OPP in do timskega dela z OPP glede na stopnjo izobrazbe, a je iz obeh primerov razvidno, 
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da imajo bolj pozitivna stališča v povprečju strokovni delavci z višjo stopnjo izobrazbe. V 

kolikor ima izobraževanje tolikšen vpliv, da spreminja tudi stališča in ne le zaznavanje 

kompetentnosti, je potrebno strokovne delavce za timsko delo pri delu z OPP dodatno izobraziti 

in usposobiti. Možnosti za izobraževanje in usposabljanje je v Sloveniji veliko na voljo. 

Strokovni delavci se lahko udeležijo študijskih skupin, kolegialnih hospitacij, lahko se 

samoizobražujejo s pomočjo domače in tuje strokovne literature ali pa se udeležijo različnih 

seminarjev in predavanj s področja timskega dela in OPP. Le-ta organizirajo Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Državni izpitni center, 

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in Andragoški center Slovenije ter druge 

inštitucije. 

 

Kot poudarja Nojič (2006), moramo biti pripravljeni sprejemati različnost, jo obravnavati kot 

nekaj vsakdanjega, ki nam razširja obzorja, nas bogati in spodbuja k iskanju alternativnih poti 

in strategij delovanja. S tem lahko dokažemo sami sebi in drugim, da smo pripravljeni 

sprejemati spremembe in strokovne izzive. Naloga strokovnih delavcev VI je, da vsakemu 

otroku brez posebnih potreb in s posebnimi potrebami omogočijo, da se razvije v zdravo in 

odgovorno osebo, da napreduje po svojih najboljših zmožnostih in da mu pri tem strokovni 

delavci profesionalno pomagajo, ga vodijo in spodbujajo. 
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15 PRILOGE 
 

Priloga 1: Vprašalnik za strokovne delavke v vrtcu 

 

VPRAŠALNIK ZA STROKOVNE DELAVCE V VRTCU 

Spoštovani, 

sem Katjuša Rozman, študentka 1. letnika podiplomskega študija Specialne in rehabilitacijske 

pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. V sklopu študija pripravljam pod 

mentorstvom dr. Alenke Polak magistrsko delo z naslovom (Samo)zaznavanje kompetentnosti 

in stališča strokovnih delavcev v vrtcu na področju timskega dela z otroki s posebnimi 

potrebami. V ta namen vam pošiljam v reševanje vprašalnik, s katerim bom zbrala podatke na 

dano temo. Reševanje vprašalnika je anonimno. Zbrane podatke bom uporabila izključno v 

raziskovalne namene; prispevali bodo k boljšemu poznavanju tega strokovnega področja.  

Vljudno vas prosim za sodelovanje in se vam vnaprej zahvaljujem!     

              

Katjuša Rozman 

1. Delovno mesto: 

a) vzgojiteljica 

b) pomočnica vzgojiteljice 

2. Izobrazba:  

a) srednja vzgojiteljska šola 

b) druga srednja šola s prekvalifikacijo 

c) visok strokovni program predšolske vzgoje 

d) druga visoka strokovna ali univerzitetna šola s programom izobraževanja za 

predšolsko vzgojo (Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz 

predšolske vzgoje PIVZG ali PIPV) 

e) bolonjski magisterij s področja predšolske vzgoje 

f) drugo: _______________________ 

3. Število delovnih let v vrtcu: 

a) 0-5 let 

b) 6-10 let 

c) 11-15 let 

d) 16-20 let 

e) 21 let in več 

4. Ali že imate izkušnje s pedagoškim delom z otrokom s posebnimi potrebami?   

a) Ne.  

b) Da.   

Kakšne posebne potrebe je imel?       

___________________________________________________________________ 



  

 

 

5. Imate v svojem ožjem ali širšem družinskem okolju osebo s posebnimi potrebami? 

a) Ne.  

b) Da.   

Kakšne posebne potrebe ima?       

____________________________________________________________________ 

 

6. Navedite, katere značilnosti ima po vašem mnenju učinkoviti tim (tandem) 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelku vrtca: 

_________________________________________________________________ 

7. V naslednji preglednici z oznako X označite svoje mnenje glede posameznih 

trditev.  

1 – zame to ne drži           2 - zame to delno drži           3 - zame to drži  

4 - zame to zelo drži              5 – zame to popolnoma drži 

* TIM - tandem vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelku vrtca 

** OPP – otroci s posebnimi potrebami 

 

Samozaznavanje kompetentnosti za timsko delo z OPP    

  1 2 3 4 5 

1.  Za pedagoško delo z OPP imam potrebno strokovno znanje.      

2.  Poznam, kdo vse so OPP (9 skupin).      

3.  Poznam značilnosti različnih skupin OPP (gibalno ovirani otroci, otroci z 

motnjo v duševnem razvoju, otroci z avtizmom, otroci s senzornimi 

okvarami, dolgotrajno bolni otroci…). 

     

4.  Pedagoško delo z OPP v oddelku vrtca znam individualizirati.       

5.  Vem, kje poiskati dodatna znanja in nasvete za delo z OPP.      

6.  Svoje delo z OPP redno evalviram.        

7.  Z delom z OPP imam veliko izkušenj.      

8.  Pedagoško delo z OPP mi je dalo strokovno samozavest na tem področju.       

9.  Znam uporabljati tehnične in ortopedske pripomočke, ki jih potrebujejo 

OPP. 

     

10.  V času študija sem pridobila potrebne strategije za delo z OPP.      

11.  V času študija sem pridobila  potrebne izkušnje za delo z OPP.      

12.  V času študija sem pridobila potrebne  usmeritve za delo z OPP.      

13.  Pri OPP prepoznam njegove posebne potrebe.      

14.  Pri OPP  prepoznam njegova močna področja.      

15.  OPP znam strokovno pomagati.      

16.  Pri delu z OPP potrebujem strokovno pomoč svetovalnega delavca.      

17.  Otrokom, ki nimajo posebnih potreb, znam razložiti značilnosti OPP.      

18.  Delo z OPP mi je izvor veselja in osebnega zadovoljstva.      

19.  Pri delu z OPP je moja motivacija večja, če so motivirani tudi njihovi 

(njegovi) starši.  

     

Stališča do otrok s posebnimi potrebami  

  1 2 3 4 5 

20.  Z OPP je lažje delati, če je v oddelku manj kot 15 otrok.      



  

 

21.  OPP so vredni usmiljenja.      

22.  Pri delu z OPP je običajno prisoten strah, da jim ne bomo znali pomagati.      

23.  OPP bi morali biti vključeni v razvojni oddelek in ne v večinski vrtec.      

24.  OPP bolje napredujejo v večinskem oddelku vrtca kot v razvojnem 

oddelku vrtca. 

     

25.  OPP so nepotrebna ovira v oddelku, za katere je potrebno več prilagajanja, 

časa in neplačanih dodatnih ur pomoči. 

     

26.  Ker se otroku z OPP namenja več pozornosti, so zaradi tega zapostavljeni 

drugi. 

     

27.  Pogosto me je strah, da bo OPP kaj hudega storil otrokom brez posebnih 

potreb. 

     

Stališča do timskega dela pri delu z OPP 

  1 2 3 4 5 

28.  Za kakovostno delo z OPP je potrebno timsko delo.       

29.  Za kakovostno delo z OPP je pomembno medsebojno zaupanje.      

30.  V timu so zelo pomembna določena pravila, ki omogočajo usklajeno delo 

z OPP.  

     

31.  V timu je potrebna nenehna izmenjava povratnih informacij o OPP.      

32.  Vsak član tima aktivno prispeva z idejami in predlogi za delo z OPP.       

33.  Vsak član tima mora svoja mnenja, predloge in občutke do OPP odkrito 

izražati.  

     

34.  Morebitna nestrinjanja in nesoglasja o OPP se morajo v timu reševati 

sproti. 

     

35.  Timsko delo pri delu z OPP je lažje od individualnega.       

36.  Timsko delo pri delu z OPP omogoča porazdelitev nalog in odgovornosti.      

37.  Timsko delo zmanjša možnost strokovnih napak pri delu z OPP.      

Zaznavanje učinkovitosti lastnega timskega dela 

  1 2 3 4 5 

38.  Dnevne aktivnosti za OPP lažje načrtujemo timsko kot individualno.        

39.  Zadovoljna sem z delom svojih kolegov v timu pri delu z OPP.      

40.  Naš tim je pri delu z OPP bolj učinkovit, kot če bi z OPP delali 

individualno.   

     

41.  Komunikacija v našem timu je odprta in sproščena.      

42.  Člani našega tima smo motivirani za timsko delo z OPP.      

43.  S timskim delom OPP lahko zagotavljamo večjo varnost, kot če bi delali 

individualno. 

     

44.  Cilji za timsko delo z OPP so v našem timu jasno zastavljeni.      

45.  Da bolj kakovostno delamo z OPP, si v timu naloge in vloge natančno 

razdelimo.  

     

46.  Ob timskem delu dobimo več idej za delo z OPP.      

47.  Zaradi sodelovanja v timu sem fizično zmogljivejša za delo z OPP.      

48.  Pri delu z OPP si v timu medsebojno pomagamo.       

49.  Timsko dosežen uspeh  pri delu z OPP (npr. napredek otroka) mi poveča 

motivacijo za nadaljnje delo. 

     

50.  Zaradi timskega dela se pri delu z OPP počutim bolj razbremenjeno.      

 

 



  

 

Priloga 2: Zanesljivost vprašalnika 

 

Tabela 42: Koeficient zanesljivosti celotnega vprašalnika 

Cronbach's Alpha N trditev 

,94 50 

 

 

Tabela 43: Koeficient zanesljivosti ocenjevalne lestvice o zaznavanju lastne kompetentnosti za 

timsko delo z otroki s posebnimi potrebami 

Cronbach's Alpha N trditev 

,91 19 

 

 

Tabela 44: Koeficient zanesljivosti ocenjevalne lestvice o stališčih strokovnih delavk do otrok 

s posebnimi potrebami 

Cronbach's Alpha N trditev 

,60 8 

 

 

Tabela 45: Koeficient zanesljivosti ocenjevalne lestvice o stališčih strokovnih delavk do 

timskega dela pri delu z otroki s posebnimi potrebami 

Cronbach's Alpha N trditev 

,94 10 

 

 

Tabela 46: Koeficient zanesljivosti ocenjevalne lestvice o zaznavanju učinkovitosti lastnega 

timskega dela 

Cronbach's Alpha N trditev 

,96 13 

 

 

  



  

 

Priloga 3: Prikaz vzorca 

 

Tabela 47: Prikaz vzorca glede na delovno mesto 

 f % 

 vzgojiteljica 67 59,3 

pomočnica vzgojiteljice 46 40,7 

SKUPAJ 113 100,0 

 

 

Tabela 48: Prikaz vzorca glede na vrsto izobrazbe 

 f % 

 srednja vzgojiteljska šola 48 42,5 

druga srednja šola s prekvalifikacijo  0 0 

visok strokovni program predšolske vzgoje 50 44,2 

druga visoka strokovna ali univerzitetna šola s 

programom izobraževanja za predšolsko vzgojo 
8 7,1 

bolonjski magisterij s področja predšolske vzgoje 2 1,8 

drugo 5 4,4 

SKUPAJ 113 100,0 

 

 

Tabela 49: Prikaz vzorca glede na število delovnih let v vrtcu 

 f % 

0-5 let 31 27,4 

6-10 let 23 20,4 

11-15 let 17 15,0 

16-20 let 9 8,0 

21 let in več 33 29,2 

SKUPAJ 113 100,0 

 

 

Tabela 50: Prikaz vzorca glede na pedagoške izkušnje z otroki s posebnimi potrebami 

 f % 

 NE 23 20,4 

DA 90 79,6 

SKUPAJ 113 100,0 

 

 

 

 



  

 

Tabela 51: Prikaz vzorca glede na delovno mesto in pedagoške izkušnje z otroki s posebnimi 

potrebami 

 NE DA SKUPAJ 

 vzgojiteljica 9 58 67 

pomočnica vzgojiteljice 14 32 46 

 SKUPAJ 23 90 113 

 

 

Tabela 52: Prikaz vzorca glede na izkušnje z otroki s posebnimi potrebami v ožjem ali širšem 

družinskem okolju 

 

 

Tabela 53: Prikaz vzorca glede na delovno mesto in izkušnje z otroki s posebnimi potrebami v 

ožjem ali širšem družinskem okolju 

 NE DA SKUPAJ 

 vzgojiteljica 49 18 67 

pomočnica vzgojiteljice 36 10 46 

  SKUPAJ 85 28 113 

 

 

  

 f % 

 NE 85 75,2 

DA 28 24,8 

SKUPAJ 113 100,0 



  

 

Priloga 4: Raziskovalno vprašanje RV1 

 

Tabela 54: Samozaznavanje lastne kompetentnosti za timsko delo z otroki s posebnimi 

potrebami pri strokovnih delavcih v vrtcu 

N=113 

 

M (ocenjevalne lestvice) = seštevek posameznih M : število trditev = 49,11 : 19 = 2,58 

 

  

   Samozaznavanje kompetentnosti za timsko delo z OPP M SD Min. Max. 

Pri delu z OPP je moja motivacija večja, če so motivirani tudi 

njihovi (njegovi) starši. 
3,77 1,07 1 5 

Pri delu z OPP potrebujem strokovno pomoč svetovalnega 

delavca. 
3,50 ,96 1 5 

Vem, kje poiskati dodatna znanja in nasvete za delo z OPP. 3,32 1,01 1 5 

Otrokom, ki nimajo posebnih potreb, znam razložiti značilnosti 

OPP. 
3,32 ,86 1 5 

Pri OPP prepoznam njegova močna področja. 2,96 ,95 1 5 

Delo z OPP mi je izvor veselja in osebnega zadovoljstva. 2,78 1,11 1 5 

Svoje delo z OPP redno evalviram. 2,73 ,97 1 5 

Pri OPP prepoznam njegove posebne potrebe. 2,73 ,95 1 5 

Poznam, kdo vse so OPP (9 skupin). 2,73 1,18 1 5 

Pedagoško delo z OPP v oddelku vrtca znam individualizirati. 2,69 ,88 1 5 

Pedagoško delo z OPP mi je dalo strokovno samozavest na tem 

področju. 
2,51 1,09 1 5 

Poznam značilnosti različnih skupin OPP (gibalno ovirani otroci, 

otroci z motnjo v duševnem razvoju, otroci z avtizmom, otroci s 

senzornimi okvarami, dolgotrajno bolni otroci…). 

2,48 ,95 1 5 

OPP znam strokovno pomagati. 2,35 ,92 1 5 

Za pedagoško delo z OPP imam potrebno strokovno znanje. 2,20 ,94 1 5 

Z delom z OPP imam veliko izkušenj. 2,05 1,03 1 5 

Znam uporabljati tehnične in ortopedske pripomočke, ki jih 

potrebujejo OPP. 
1,98 ,92 1 5 

V času študija sem pridobila ustrezne usmeritve za delo z OPP. 1,74 ,79 1 4 

V času študija sem pridobila potrebne strategije za delo z OPP. 1,73 ,80 1 5 

V času študija sem pridobila potrebne izkušnje za delo z OPP. 1,54 ,71 1 4 



  

 

Priloga 5: Hipoteza H1 

 

Tabela 55: Statistična pomembnost samozaznavanja kompetentnosti za timsko delo z otroki s 

posebnimi potrebami glede na delovno mesto (H1) 

 Samozaznavanje kompetentnosti za timsko delo z OPP U z 2p p 

Za pedagoško delo z OPP imam potrebno strokovno znanje. 1371,00 -1,08 ,28 ,14 

Poznam, kdo vse so OPP (9 skupin). 1375,00 -1,01 ,32 ,16 

Poznam značilnosti različnih skupin OPP (gibalno ovirani 

otroci, otroci z motnjo v duševnem razvoju, otroci z 

avtizmom, otroci s senzornimi okvarami, dolgotrajno bolni 

otroci…). 

1442,00 -,62 ,54 ,27 

Pedagoško delo z OPP v oddelku vrtca znam 

individualizirati. 
1403,00 -,86 ,39 ,19 

Vem, kje poiskati dodatna znanja in nasvete za delo z OPP. 1500,00 -,25 ,80 ,40 

Svoje delo z OPP redno evalviram. 882,50 -4,11 ,00 ,00 

Z delom z OPP imam veliko izkušenj. 1166,50 -2,33 ,02 ,01 

Pedagoško delo z OPP mi je dalo strokovno samozavest na 

tem področju. 
1446,50 -,577 ,56 ,28 

Znam uporabljati tehnične in ortopedske pripomočke, ki jih 

potrebujejo OPP. 
1374,00 -1,04 ,30 ,15 

V času študija sem pridobila potrebne strategije za delo z 

OPP. 
1432,00 -,69 ,49 ,25 

V času študija sem pridobila potrebne izkušnje za delo z OPP. 1494,00 -,31 ,76 ,38 

V času študija sem pridobila ustrezne usmeritve za delo z 

OPP. 
1518,00 -,15 ,88 ,44 

Pri OPP prepoznam njegove posebne potrebe. 1449,50 -,56 ,57 ,29 

Pri OPP prepoznam njegova močna področja. 1171,00 -2,27 ,02 ,01 

OPP znam strokovno pomagati. 1248,00 -1,81 ,07 ,04 

Pri delu z OPP potrebujem strokovno pomoč svetovalnega 

delavca. 
1361,50 -1,11 ,27 ,14 

Otrokom, ki nimajo posebnih potreb, znam razložiti 

značilnosti OPP. 
1177,50 -2,28 ,02 ,01 

Delo z OPP mi je izvor veselja in osebnega zadovoljstva. 1378,00 -,99 ,32 ,16 

Pri delu z OPP je moja motivacija večja, če so motivirani tudi 

njihovi (njegovi) starši. 
1292,00 -1,52 ,13 ,07 

 

 

  



  

 

Priloga 6: Hipoteza H2 

 

Tabela 56: Statistična pomembnost samozaznavanja kompetentnosti za timsko delo z otroki s 

posebnimi potrebami glede na delovno dobo in povprečje (H2) 

 Samozaznavanje kompetentnosti za timsko delo z OPP U z 2P P 

Za pedagoško delo z OPP imam potrebno strokovno znanje. 1485,00 -,04 ,97 ,49 

Poznam, kdo vse so OPP (9 skupin). 1244,00 -1,52 ,13 ,07 

Poznam značilnosti različnih skupin OPP (gibalno ovirani 

otroci, otroci z motnjo v duševnem razvoju, otroci z 

avtizmom, otroci s senzornimi okvarami, dolgotrajno bolni 

otroci…). 

1361,50 -,82 ,41 ,21 

Pedagoško delo z OPP v oddelku vrtca znam 

individualizirati. 
1358,50 -,84 ,40 ,20 

Vem, kje poiskati dodatna znanja in nasvete za delo z OPP. 1460,00 -,19 ,85 ,42 

Svoje delo z OPP redno evalviram. 1091,50 -2,53 ,01 ,01 

Z delom z OPP imam veliko izkušenj. 1159,00 -2,10 ,04 ,02 

Pedagoško delo z OPP mi je dalo strokovno samozavest na 

tem področju. 
1299,00 -1,19 ,23 ,12 

Znam uporabljati tehnične in ortopedske pripomočke, ki jih 

potrebujejo OPP. 
1373,00 -,74 ,457 ,23 

V času študija sem pridobila potrebne strategije za delo z 

OPP. 
961,50 -3,42 ,00 ,00 

V času študija sem pridobila potrebne izkušnje za delo z 

OPP. 
1085,50 -2,73 ,01 ,00 

V času študija sem pridobila ustrezne usmeritve za delo z 

OPP. 
1069,50 -2,71 ,01 ,00 

Pri OPP prepoznam njegove posebne potrebe. 1404,50 -,54 ,59 ,29 

Pri OPP prepoznam njegova močna področja. 1422,00 -,43 ,67 ,33 

OPP znam strokovno pomagati. 1376,00 -,72 ,47 ,24 

Pri delu z OPP potrebujem strokovno pomoč svetovalnega 

delavca. 
1212,00 -1,75 ,08 ,04 

Otrokom, ki nimajo posebnih potreb, znam razložiti 

značilnosti OPP. 
1150,00 -2,17 ,03 ,02 

Delo z OPP mi je izvor veselja in osebnega zadovoljstva. 1264,00 -1,40 ,16 ,08 

Pri delu z OPP je moja motivacija večja, če so motivirani 

tudi njihovi (njegovi) starši. 
1448,00 -,27 ,79 ,40 

 

 

  



  

 

Priloga 7: Hipoteza H3 

 

Tabela 57: Statistična pomembnost samozaznavanja kompetentnosti za timsko delo z otroki s 

posebnimi potrebami glede na stopnjo izobrazbe (H3) 

 Samozaznavanje kompetentnosti za timsko delo z OPP X2 g P 

Za pedagoško delo z OPP imam potrebno strokovno znanje. 4,69 2 ,10 

Poznam, kdo vse so OPP (9 skupin). 10,06 2 ,01 

Poznam značilnosti različnih skupin OPP (gibalno ovirani otroci, otroci z 

motnjo v duševnem razvoju, otroci z avtizmom, otroci s senzornimi 

okvarami, dolgotrajno bolni otroci…). 

3,22 2 ,20 

Pedagoško delo z OPP v oddelku vrtca znam individualizirati. 3,44 2 ,18 

Vem, kje poiskati dodatna znanja in nasvete za delo z OPP. 2,76 2 ,25 

Svoje delo z OPP redno evalviram. 2,38 2 ,31 

Z delom z OPP imam veliko izkušenj. 4,37 2 ,11 

Pedagoško delo z OPP mi je dalo strokovno samozavest na tem področju. 2,28 2 ,32 

Znam uporabljati tehnične in ortopedske pripomočke, ki jih potrebujejo OPP. ,44 2 ,80 

V času študija sem pridobila potrebne strategije za delo z OPP. 4,63 2 ,10 

V času študija sem pridobila potrebne izkušnje za delo z OPP. 5,50 2 ,06 

V času študija sem pridobila ustrezne usmeritve za delo z OPP. 6,66 2 ,036 

Pri OPP prepoznam njegove posebne potrebe. 2,36 2 ,31 

Pri OPP prepoznam njegova močna področja. 4,41 2 ,11 

OPP znam strokovno pomagati. 2,54 2 ,28 

Pri delu z OPP potrebujem strokovno pomoč svetovalnega delavca. ,96 2 ,62 

Otrokom, ki nimajo posebnih potreb, znam razložiti značilnosti OPP. 3,74 2 ,15 

Delo z OPP mi je izvor veselja in osebnega zadovoljstva. 7,65 2 ,02 

Pri delu z OPP je moja motivacija večja, če so motivirani tudi njihovi 

(njegovi) starši. 
7,52 2 ,02 

 

 

Tabela 58: Statistična pomembnost samozaznavanja kompetentnosti za timsko delo z otroki s 

posebnimi potrebami glede na stopnjo izobrazbe (nižja, drugo) (H3) 

 Stopnja izobrazbe M U z 2P P 

SAMOZAZNAVANJE 

KOMPETENTNOSTI 

nižja 25,63     

drugo 40,20 54,00 -2,01 ,04 ,02 

 

 

 

Tabela 59: Statistična pomembnost samozaznavanja kompetentnosti za timsko delo z otroki s 

posebnimi potrebami glede na stopnjo izobrazbe (višja, drugo) (H3) 

 
Stopnja izobrazbe M U z 2P P 

SAMOZAZNAVANJE 

KOMPETENTNOSTI 

višja 32,46 117,50 -,80 ,42 ,21 

drugo 39,50     

 

 



  

 

Tabela 60: Statistična pomembnost celotne lestvice samozaznavanja kompetentnosti za timsko 

delo z otroki s posebnimi potrebami glede na stopnjo izobrazbe (H3) 

 Stopnja izobrazbe M X2 g P 

SAMOZAZNAVANJE 

KOMPETENTNOSTI 

nižja 46,70 9,00 2 ,01 

višja 63,60 

drugo 76,70 

 

 

  



  

 

Priloga 8: Raziskovalno vprašanje RV2 (OPP) 

 

Tabela 61: Stališča strokovnih delavk v vrtcu do otrok s posebnimi potrebami 

Stališča strokovnih delavk v vrtcu do OPP M SD Min. Max. 

Z OPP je lažje delati, če je v oddelku manj kot 15 otrok. 4,03 1,05 1 5 

OPP bolje napredujejo v večinskem oddelku vrtca kot v razvojnem 

oddelku vrtca. 
2,45 1,04 1 5 

Pri delu z OPP je običajno prisoten strah, da jim ne bomo znali 

pomagati. 
2,29 ,89 1 5 

Ker se otroku z OPP namenja več pozornosti, so zaradi tega 

zapostavljeni drugi. 
2,06 ,99 1 5 

OPP bi morali biti vključeni v razvojni oddelek in ne v večinski 

vrtec. 
2,03 ,99 1 5 

Pogosto me je strah, da bo OPP kaj hudega storil otrokom brez 

posebnih potreb. 
1,60 ,82 1 5 

OPP so vredni usmiljenja. 1,52 ,83 1 5 

OPP so nepotrebna ovira v oddelku, za katere je potrebno več 

prilagajanja, časa in neplačanih dodatnih ur pomoči. 
1,50 ,88 1 5 

N=113 

 

M (ocenjevalne lestvice) = seštevek posameznih M : število trditev = 17,48 : 8 = 2,19 

  



  

 

Priloga 9: Hipoteza H5 (5/1, 5/2, 5/3) 

 

H5/1 

 

Tabela 62: Statistična pomembnost razlik v stališčih strokovnih delavk v vrtcu do otrok s 

posebnimi potrebami glede na delovno mesto (H5/1) 

 Stališča do OPP U z 2p p 

Z OPP je lažje delati, če je v oddelku manj kot 15 otrok. 1210,50 -2,05 ,04 ,02 

OPP so vredni usmiljenja. 1171,00 -2,51 ,01 ,01 

Pri delu z OPP je običajno prisoten strah, da jim ne bomo 

znali pomagati. 
1345,00 -1,27 ,21 ,10 

OPP bi morali biti vključeni v razvojni oddelek in ne v 

večinski vrtec. 
1501,50 -,25 ,80 ,40 

OPP bolje napredujejo v večinskem oddelku vrtca kot v 

razvojnem oddelku vrtca. 
1357,00 -1,19 ,23 ,12 

OPP so nepotrebna ovira v oddelku, za katere je potrebno več 

prilagajanja, časa in neplačanih dodatnih ur pomoči. 
1534,00 -,05 ,96 ,48 

Ker se otroku z OPP namenja več pozornosti, so zaradi tega 

zapostavljeni drugi. 
1511,00 -,19 ,85 ,42 

Pogosto me je strah, da bo OPP kaj hudega storil otrokom 

brez posebnih potreb. 
1374,00 -1,10 ,27 ,14 

 

 

H5/2 

 

Tabela 63: Statistična pomembnost razlik v stališčih strokovnih delavk do otrok s posebnimi 

potrebami glede na stopnjo izobrazbe (H5/2) 

Stališča do OPP X2 g P 

Z OPP je lažje delati, če je v oddelku manj kot 15 otrok. 5,83 2 ,05 

OPP so vredni usmiljenja. 1,59 2 ,45 

Pri delu z OPP je običajno prisoten strah, da jim ne bomo znali pomagati. 3,42 2 ,18 

OPP bi morali biti vključeni v razvojni oddelek in ne v večinski vrtec. 2,89 2 ,24 

OPP bolje napredujejo v večinskem oddelku vrtca kot v razvojnem oddelku 

vrtca. 
2,18 2 ,34 

OPP so nepotrebna ovira v oddelku, za katere je potrebno več prilagajanja, 

časa in neplačanih dodatnih ur pomoči. 
2,90 2 ,24 

Ker se otroku z OPP namenja več pozornosti, so zaradi tega zapostavljeni 

drugi. 
,71 2 ,70 

Pogosto me je strah, da bo OPP kaj hudega storil otrokom brez posebnih 

potreb. 
,15 2 ,93 

 

 

 

 



  

 

Tabela 64: Statistična pomembnost razlik v lestvici stališč strokovnih delavk do otrok s 

posebnimi potrebami glede na stopnjo izobrazbe (H5/2) 

 Stopnja izobrazbe M X2 g p 

STALIŠČA DO OPP 

nižja 53,04 1,24 2 ,54 

višja 59,84    

drugo 60,90 

 

Tabela 65: Statistična pomembnost razlik v lestvici stališč strokovnih delavk do otrok s 

posebnimi potrebami glede na stopnjo izobrazbe (nižja, drugo) (H5/2) 

 Stopnja izobrazbe M U z 2p p 

STALIŠČA DO OPP nižja 26,72 106,50 -,41 ,68 ,34 

drugo 29,70     

 

Tabela 66: Statistična pomembnost razlik v lestvici stališč strokovnih delavk do otrok s 

posebnimi potrebami glede na stopnjo izobrazbe (višja, drugo) (H5/2) 

 Stopnja izobrazbe M U z 2p p 

STALIŠČA DO OPP višja 32,90 144,00 -,15 ,88 ,44 

drugo 34,20     

 

 

H5/3 

 
Tabela 67: Statistična pomembnost razlik v stališčih strokovnih delavk do otrok s posebnimi 

potrebami glede na delovno dobo (H5/3) 

Stališča do OPP U z 2p p 

Z OPP je lažje delati, če je v oddelku manj kot 15 otrok. 1411,50 -,50 ,62 ,31 

OPP so vredni usmiljenja. 1129,00 -2,49 ,01 ,01 

Pri delu z OPP je običajno prisoten strah, da jim ne bomo 

znali pomagati. 
1123,00 -2,42 ,02 ,01 

OPP bi morali biti vključeni v razvojni oddelek in ne v 

večinski vrtec. 
1486,50 -,03 ,98 ,49 

OPP bolje napredujejo v večinskem oddelku vrtca kot v 

razvojnem oddelku vrtca. 
1221,50 -1,78 ,08 ,04 

OPP so nepotrebna ovira v oddelku, za katere je potrebno 

več prilagajanja, časa in neplačanih dodatnih ur pomoči. 
1403,50 -,63 ,53 ,27 

Ker se otroku z OPP namenja več pozornosti, so zaradi tega 

zapostavljeni drugi. 
1458,00 -,22 ,83 ,42 

Pogosto me je strah, da bo OPP kaj hudega storil otrokom 

brez posebnih potreb. 
1368,00 -,82 ,41 ,21 

  



  

 

Priloga 11: Raziskovalno vprašanje RV 2 (timsko delo)   

 

Tabela 68: Stališča strokovnih delavk v vrtcu do timskega dela pri delu z otroki s posebnimi 

potrebami 

Stališča do timskega dela pri delu z OPP M SD Min. Max. 

Morebitna nestrinjanja in nesoglasja o OPP se morajo v timu 

reševati sproti. 
4,65 ,68 1 5 

Za kakovostno delo z OPP je pomembno medsebojno zaupanje. 4,59 ,75 1 5 

V timu je potrebna nenehna izmenjava povratnih informacij o 

OPP. 
4,56 ,78 1 5 

Za kakovostno delo z OPP je potrebno timsko delo. 4,53 ,78 1 5 

Vsak član tima mora svoja mnenja, predloge in občutke do OPP 

odkrito izražati. 
4,53 ,7 1 5 

Vsak član tima aktivno prispeva z idejami in predlogi za delo z 

OPP. 
4,49 ,79 1 5 

V timu so zelo pomembna določena pravila, ki omogočajo 

usklajeno delo z OPP. 
4,40 ,84 1 5 

Timsko delo pri delu z OPP je lažje od individualnega. 4,17 1,19 1 5 

Timsko delo zmanjša možnost strokovnih napak pri delu z OPP. 4,16 ,95 1 5 

Timsko delo pri delu z OPP omogoča porazdelitev nalog in 

odgovornosti. 
4,12 1,01 1 5 

N=113 

 

M (ocenjevalne lestvice) = seštevek posameznih M : število trditev = 44,2 : 10 = 4,42 

  



  

 

Priloga 12: Hipoteza H5 (5/4, 5/5, 5/6) 

 

H5/4 

 

Tabela 69: Statistična pomembnost razlik v stališčih strokovnih delavk do timskega dela pri 

delu z otroki s posebnimi potrebami glede na delovno mesto (H5/4) 

Stališča do timskega dela pri delu z OPP U z 2p p 

Za kakovostno delo z OPP je potrebno timsko delo. 1412,50 -,91 ,36 ,18 

Za kakovostno delo z OPP je pomembno medsebojno 

zaupanje. 
1345,00 -1,45 ,15 ,07 

V timu so zelo pomembna določena pravila, ki 

omogočajo usklajeno delo z OPP. 
1284,50 -1,70 ,09 ,05 

V timu je potrebna nenehna izmenjava povratnih 

informacij o OPP. 
1355,50 -1,33 ,18 ,09 

Vsak član tima aktivno prispeva z idejami in predlogi za 

delo z OPP. 
1297,50 -1,66 ,10 ,05 

Vsak član tima mora svoja mnenja, predloge in občutke 

do OPP odkrito izražati. 
1282,50 -1,82 ,07 ,03 

Morebitna nestrinjanja in nesoglasja o OPP se morajo v 

timu reševati sproti. 
1332,50 -1,60 ,11 ,06 

Timsko delo pri delu z OPP je lažje od individualnega. 1195,00 -2,27 ,02 ,01 

Timsko delo pri delu z OPP omogoča porazdelitev nalog 

in odgovornosti. 
1325,00 -1,35 ,18 ,09 

Timsko delo zmanjša možnost strokovnih napak pri delu 

z OPP. 
1378,50 -1,02 ,31 ,15 

 

 

H5/5 

 

Tabela 70: Statistična pomembnost razlik v stališčih strokovnih delavk do timskega dela pri 

delu z otroki s posebnimi potrebami glede na stopnjo izobrazbe (H5/5) 

 Stališča do timskega dela pri delu z OPP X2 g p 

Za kakovostno delo z OPP je potrebno timsko delo. 2,40 2 ,30 

Za kakovostno delo z OPP je pomembno medsebojno zaupanje. 2,16 2 ,34 

V timu so zelo pomembna določena pravila, ki omogočajo usklajeno delo z 

OPP. 
,47 2 ,79 

V timu je potrebna nenehna izmenjava povratnih informacij o OPP. 1,78 2 ,41 

Vsak član tima aktivno prispeva z idejami in predlogi za delo z OPP. ,85 2 ,65 

Vsak član tima mora svoja mnenja, predloge in občutke do OPP odkrito 

izražati. 
7,74 2 ,02 

Morebitna nestrinjanja in nesoglasja o OPP se morajo v timu reševati sproti. 7,85 2 ,02 

Timsko delo pri delu z OPP je lažje od individualnega. 3,25 2 ,20 

Timsko delo pri delu z OPP omogoča porazdelitev nalog in odgovornosti. 6,53 2 ,04 

Timsko delo zmanjša možnost strokovnih napak pri delu z OPP. 3,41 2 ,18 

 



  

 

 

Tabela 71: Statistična pomembnost razlik v lestvici stališč strokovnih delavk do timskega dela 

pri delu z otroki s posebnimi potrebami glede na stopnjo izobrazbe (H5/6) 

 Stopnja izobrazbe M X2 g P 

STALIŠČA do 

TIMSKEGA DELA 

nižja 52,16 4,88 2 ,09 

višja 62,58 

drugo 36,50 

 

 

H5/6  

 

Tabela 72: Statistična pomembnost razlik v stališčih strokovnih delavk do timskega dela pri 

delu z otroki s posebnimi potrebami glede na delovno dobo (H5/6) 

 Stališča do timskega dela pri delu z OPP U z 2p p 

Za kakovostno delo z OPP je potrebno timsko delo. 1367,50 -,89 ,375 ,19 

Za kakovostno delo z OPP je pomembno medsebojno 

zaupanje. 
1398,00 -,70 ,485 ,24 

V timu so zelo pomembna določena pravila, ki omogočajo 

usklajeno delo z OPP. 
1482,50 -,06 ,954 ,477 

V timu je potrebna nenehna izmenjava povratnih informacij o 

OPP. 
1478,50 -,09 ,927 ,46 

Vsak član tima aktivno prispeva z idejami in predlogi za delo 

z OPP. 
1331,00 -1,11 ,267 ,13 

Vsak član tima mora svoja mnenja, predloge in občutke do 

OPP odkrito izražati. 
1418,50 -,52 ,603 ,30 

Morebitna nestrinjanja in nesoglasja o OPP se morajo v timu 

reševati sproti. 
1424,00 -,52 ,602 ,30 

Timsko delo pri delu z OPP je lažje od individualnega. 1291,50 -1,33 ,183 ,09 

Timsko delo pri delu z OPP omogoča porazdelitev nalog in 

odgovornosti. 
1117,00 -2,38 ,017 ,01 

Timsko delo zmanjša možnost strokovnih napak pri delu z 

OPP. 
1394,50 -,62 ,538 ,27 

 

  



  

 

Priloga 13: Raziskovalno vprašanje RV3 

 

Tabela 73: Samozaznavanje učinkovitosti timskega dela pri delu z otroki s posebnimi potrebami 

strokovnih delavcev v vrtcu 

Zaznavanje učinkovitosti lastnega timskega dela M SD Min. Max. 

Timsko dosežen uspeh pri delu z OPP (npr. napredek otroka) mi 

poveča motivacijo za nadaljnje delo. 
4,09 1,02 1 5 

Ob timskem delu dobimo več idej za delo z OPP. 3,98 1,02 1 5 

Dnevne aktivnosti za OPP lažje načrtujemo timsko kot 

individualno.   
3,93 1,04 1 5 

S timskim delom OPP lahko zagotavljamo večjo varnost, kot če bi 

delali individualno. 
3,92 1,05 1 5 

Pri delu z OPP si v timu medsebojno pomagamo. 3,92 1,05 1 5 

Komunikacija v našem timu je odprta in sproščena. 3,88 1,05 1 5 

Zaradi sodelovanja v timu sem fizično zmogljivejša za delo z OPP. 3,77 1,18 1 5 

Zaradi timskega dela se pri delu z OPP počutim bolj 

razbremenjeno. 
3,74 1,11 1 5 

Cilji za timsko delo z OPP so v našem timu jasno zastavljeni. 3,71 1,06 1 5 

Člani našega tima smo motivirani za timsko delo z OPP. 3,63 1,14 1 5 

Naš tim je pri delu z OPP bolj učinkovit kot če bi z OPP delali 

individualno.  
3,57 1,19 1 5 

Da bolj kakovostno delamo z OPP si v timu naloge in vloge 

natančno razdelimo 
3,51 1,10 1 5 

Zadovoljna sem z delom svojih kolegov v timu pri delu z OPP. 3,43 1,16 1 5 

N=113 

 

M (ocenjevalne lestvice) = seštevek posameznih M : število trditev = 49,08 : 13 = 3,78 

 


