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POVZETEK 

Po pregledu strokovne literature smo ugotovili, da učitelji, specialni in rehabilitacijski pedagogi 

ter tudi drugi strokovni delavci pri timskem delu pri delu z učenci s posebnimi potrebami 

prepoznavajo različne prednosti timskega dela. Čeprav večina strokovnih delavcev prepoznava 

prednosti timskega dela za učence s posebnimi potrebami, strokovne delavce in vzgojno-

izobraževalno inštitucijo, pa se vsi ne zavedajo njihove pomembnosti. S tem da se zavedajo 

pomembnosti prepoznanih prednosti timskega dela, pozitivno vplivajo na učinkovitost 

pedagoškega dela ter na motiviranost za nadaljnje timsko delo. Vse strokovne delavce je treba 

ozavestiti, da je timsko delo pri učencih s posebnimi potrebami učinkovit pristop s številnimi 

pozitivnimi vplivi za učence s posebnimi potrebami, strokovne delavce ter za vzgojno-

izobraževalno inštitucijo. V raziskovalnem delu magistrskega dela smo proučili, katere 

prednosti timskega dela v osnovni šoli prepoznavajo učitelji ter katere specialni in 

rehabilitacijski pedagogi pri delu z učenci s posebnimi potrebami, kakšen je odnos med 

samozaznavanjem učinkovitosti tima in prepoznavanjem prednosti timskega dela pri delu z 

učenci s posebnimi potrebami, kakšen je odnos med samozaznavanjem učinkovitosti tima in 

številom let delovne dobe na področju vzgoje in izobraževanja pri delu z učenci s posebnimi 

potrebami, kakšen je odnos med vrsto izobrazbe in oceno učinkovitosti timskega dela pri delu 

z učenci s posebnimi potrebami, kakšen je odnos med številom let delovne dobe in izkušnjami 

s timskim delom pri delu z učenci s posebnimi potrebami, kakšen je odnos med številom let 

delovne dobe na področju vzgoje in izobraževanja ter prepoznavanjem prednosti timskega dela 

pri delu z učenci s posebnimi potrebami in kakšen je odnos med  pogostostjo izvajanja različnih 

etap timskega dela in samozaznavanjem učinkovitosti tima pri delu z učenci s posebnimi 

potrebami. V vzorec smo zajeli 150 anketiranih strokovnih delavcev (učiteljev ter specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov). V raziskavi smo uporabili avtorsko oblikovan anketni vprašalnik 

s tremi vsebinskimi sklopi. Z raziskavo smo ugotovili, da v prepoznavanju prednosti timskega 

dela pri delu z učenci s posebnimi potrebami med učitelji ter specialnimi in rehabilitacijskimi 

pedagogi ni statistično pomembnih razlik in da strokovni delavci, ki delo svojega tima 

ocenjujejo kot učinkovito, le nekoliko pogosteje prepoznavajo več prednosti pri delu z učenci 

s posebnimi potrebami v primerjavi s strokovnimi delavci, ki delo svojega tima ocenjujejo kot 

neučinkovito (odvisno od prednosti). Ugotovili smo še, da pri samozaznavanju učinkovitosti 

tima pri delu z učenci s posebnimi potrebami med učitelji ter specialnimi in rehabilitacijskimi 

pedagogi ni statistično pomembnih razlik ter da imajo strokovni delavci z daljšo delovno dobo 

več izkušenj s timskim delom pri delu z učenci s posebnimi potrebami kot tisti s krajšo delovno 

dobo. Strokovni delavci z daljšo delovno dobo ne prepoznavajo nič več prednosti timskega dela 

pri delu z učenci s posebnimi potrebami kot tisti z manj delovne dobe, iz česar je razvidno, da 

se vsi strokovni delavci, ne glede na delovno dobo, zavedajo pomembnosti timskega dela. 

Strokovni delavci, ki pri timskem delu z učenci s posebnimi potrebami pogosteje izvajajo etape 

timskega dela (timsko načrtovanje, timsko izvajanje, timsko evalvacijo), pa ocenjujejo delo 

svojega tima kot bolj učinkovito v primerjavi s tistimi strokovnimi delavci, ki etape timskega 

dela manj pogosto izvajajo, kar je bilo tudi pričakovano. 

Ključne besede: učitelj, specialni in rehabilitacijski pedagog, timsko delo, prednosti timskega 

dela, vzgojno-izobraževalna inštitucija, učenci, posebne potrebe  



 

 

ABSTRACT 

On the basis of the professional literature, we discovered that teachers, special and rehabilitation 

teachers, and also the other professional workers within the teamwork recognize various 

advantages of the teamwork. Most of the professional workers recognize the advantages of 

teamwork for students with special needs, professional workers, and educational institution. 

However, everybody does not realize its importance. By realizing the importance of the 

recognized advantages of the teamwork, they positively influence the efficiency of educational 

work and motivation for further teamwork. All the professional workers should be made aware 

that teamwork regarding the students with special needs is an efficient approach with numerous 

positive influences for the students with special needs, for the professional workers and 

educational institution.  

In the research part of the master’s thesis we studied: which advantages of the teamwork in the 

elementary school are recognized by the teachers and which by the special and rehabilitation 

teachers in working with students with special needs, what is the relationship between self-

awareness of the efficiency of the team and recognizing the advantages of the teamwork in 

working with the students with special needs, what is the relationship between self-awareness 

of the efficiency of the team and the number of years of service in the field of education within 

the work with students with special needs, what is the relationship between the type of education 

and evaluation of the efficiency of the teamwork in working with the students with special 

needs, what is the relationship between the number of years of service and the experiences with 

teamwork in working with the students with special needs, what is the relationship between the 

number of years of service in the field of education and recognizing the advantages of the 

teamwork in working with the students with special needs, and what is the relationship between 

the frequency of performing various stages of teamwork and self-awareness of the efficiency 

of the team in working with students with special needs. In the pattern, we included 150 

surveyed professional workers (teachers, and special and rehabilitation teachers). In the 

research, we used our own survey questionnaire with three content sections. By means of the 

research, we ascertained that in recognizing the advantages of the teamwork in working with 

students with special needs there are no statistically significant differences between the 

teachers, and special and rehabilitation teachers, and that only a few professional workers, who 

evaluate the work of their team as successful, recognize several advantages in working with 

students with special needs, in comparison to those professional workers who evaluate the work 

of their teams as inefficient (depending on the advantages). It is an interesting fact that 

professional workers with more years of service do not evaluate the work of their team as more 

efficient, in comparison to professional workers with fewer years of service. Additionally, we 

ascertained that in self-awareness of the efficiency of the team in working with students with 

special needs, there are no statistically significant differences between the teachers, and the 

special and rehabilitation teachers, and that professional workers with more years of service 

have more experiences with the teamwork in working with students with special needs, in 

comparison to the ones with fewer years of service. The professional workers with more years 

of service recognize no more advantages of the teamwork in working with students with special 

needs, as the ones with fewer years of service, which shows that all the professional workers – 

regardless of the years of service – realize the importance of the teamwork. However, the 



 

 

professional workers, who carry out the stages of the teamwork (team planning, team 

implementation, team evaluation) in working with the students with special needs more often, 

evaluate the work of their team as more efficient in comparison to those professional workers 

who carry out the stages of the teamwork less often – this was expected, of course. 

Keywords: teacher, special and rehabilitation teacher, teamwork, teamwork advantages, 

educational institution, students, special needs.  
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UVOD 

Na področju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju VIZ) postaja timsko delo med strokovnimi 

delavci vse bolj pomembna in pogosto uveljavljena praksa. Pri svojem delu z učenci s 

posebnimi potrebami (v nadaljevanju z učenci s PP) se učitelji, specialni in rehabilitacijski 

pedagogi (v nadaljevanju SRP) ter drugi strokovni delavci srečujejo z različnimi oblikami 

timskega dela, ki jim prinaša številne pozitivne vplive in nove izkušnje.  

A. Polak (1999 b) poudarja, da lahko pedagoški tim, sestavljen iz učiteljev, vzgojiteljev, 

specialnih pedagogov in drugih strokovnih delavcev, učencu nudi veliko več kot en sam 

strokovnjak. Buckley (1999) je v svojem delu nazorno predstavil prednosti, ki jih timsko 

sodelovanje prinaša strokovnim delavcem, učencem in  VIZ-ustanovi. Tudi ugotovitve projekta 

Drugače v drugačno šolo (1991‒1994) so pokazale, da so učiteljice v osnovni šoli pozitivno 

naravnane do timskega dela (Razdevšek-Pučko, 1994). Na osnovi domačih in tujih raziskav so 

torej prednosti timskega dela prepoznane in potrjene. Najbolj prepoznane so v tistih pedagoških 

timih, v katerih člani občutijo pripadnost timu, medsebojno sodelujejo, se odkrito pogovarjajo, 

rešujejo konflikte, se pogovarjajo o stališčih, dosegajo skupne sporazume, upoštevajo vloge v 

timu in si prizadevajo za kakovostno komunikacijo (Grah, 2010). A. Polak (2012 b) navaja, da 

poznavanje in zavedanje prednosti, ki jih za učence s PP, strokovne delavce in VIZ-ustanovo 

prinaša timsko delo, prispeva k večji motiviranosti za izvajanje timskega dela. 

V teoretičnih izhodiščih bomo predstavili ključno vsebino Zakona o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (2011), opredelili bomo tudi dodatno strokovno pomoč, individualiziran 

program in strokovno skupino. Razjasnili bomo pojem tima in timskega dela, opisali nastanek 

tima in osnovne značilnosti timskega dela, razčlenili etape timskega dela ter podrobno opisali 

učinkovite in neučinkovite time. Na koncu bomo opisali prednosti, ki jih ima timsko delo 

strokovnih delavcev za učence s PP, strokovne delavce in za VIZ-ustanovo. V empiričnem delu 

bomo s pomočjo vprašalnika, ki  vključuje vprašanja odprtega in zaprtega tipa, ter lestvice 

Likertovega tipa, ugotavljali, katere prednosti prepoznavajo učitelji razrednega in predmetnega 

pouka ter SRP v procesu timskega načrtovanja, izvajanja in evalvacije pri delu z učenci s PP. 

 S tem bomo ugotovili, kako se ti dve skupini strokovnih delavcev razlikujeta v prepoznavanju 

prednosti timskega dela. V raziskavo vključene strokovne delavce na VI področju smo želeli 

spodbuditi k boljši ozaveščenosti, da je timsko delo pri učencih s PP učinkovit pristop, ki ima 

številne pozitivne vplive tako za učence s PP kot tudi strokovne delavce ter za VIZ-ustanovo. 
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1 PEDAGOŠKO DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

1.1 Opredelitev posebnih potreb 

V magistrskem delu bomo proučevali, kakšne so razlike med učitelji ter specialnimi in 

rehabilitacijskimi pedagogi v prepoznavanju prednosti timskega dela pri delu z učenci s PP. 

Zato je pomembno, da vemo, kako so učenci s PP opredeljeni v Zakonu o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (2011) in kako poteka pedagoško delo z njimi. 

V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so kot otroci s PP opredeljeni:  

- »otroci z motnjami v duševnem razvoju,  

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

- gluhi in naglušni otroci,  

- otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,  

- gibalno ovirani otroci,  

- dolgotrajno bolni otroci,  

- otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,  

- otroci z avtističnimi motnjami  

- ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje 

programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene 

programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja« 

(ZUOPP-1, 2. člen). 

V Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami (2015) so opredeljeni vsi otroci s PP. Otroci z motnjami v duševnem razvoju so 

opredeljeni kot osebe s pomembno nižjimi intelektualnimi sposobnostmi ter odstopanji v 

prilagoditvenih spretnostih.  Znižane intelektualne sposobnosti vključujejo znižane sposobnosti 

učenja, sklepanja, reševanja problemskih okoliščin, abstraktnega mišljenja in presojanja. 

Motnje v duševnem razvoju se lahko pojavljajo skupaj z drugimi motnjami; ločimo lažjo, 

zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju. Slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro 

vidne funkcije so otroci z zmanjšano ostrino vida, zoženim vidnim poljem ali okvaro vidne 

funkcije. Ločimo zmerno slabovidne otroke, težko slabovidne otroke ter slepe otroke z 

ostankom vida, slepe otroke z minimalnim ostankom vida in popolnoma slepe otroke. Naglušni 

otroci so otroci s »povprečno izgubo sluha na govornem področju na frekvencah 500, 1000, 

2000 in 4000 Hz manj kot 110 dB«, gluhi otroci pa z več kot 110 dB. Ločimo otroke z lažjo 

izgubo sluha, zmerno izgubo sluha in s težko izgubo sluha ter otroke z najtežjo izgubo sluha in 

popolno izgubo sluha. V populaciji gluhih in naglušnih otrok se pojavljajo velike individualne 

razlike, ki vplivajo na vsa področja otrokovega življenja. Otroci z govorno-jezikovnimi 

motnjami so v strokovni literaturi opredeljeni kot otroci z zmanjšano zmožnostjo usvajanja, 

razumevanja, izražanja in/ali uporabe govora, jezika in komunikacije. Govorno-jezikovno 

motnjo opredeli logoped, pri tem pa upošteva vse strokovne standarde. Ločimo vse od lažjih do 

težjih govorno-jezikovnih motenj na različnih področjih (pragmatika, semantika, sintaksa, 

fonologija, artikulacija in fluentnost govora). Gibalno ovirani otroci so otroci s prirojenimi ali 

pridobljenimi okvarami gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja. Ločimo otroke 

z lažjo, zmerno, težjo in težko gibalno oviranostjo. Ti otroci imajo običajno težave pri 
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vključevanju v različne dejavnosti. Dolgotrajno bolni otroci so otroci, pri katerih bolezen traja 

več kot 3 mesece. Med dolgotrajne bolezni uvrščamo kardiološke, endokrinološke, 

gastroenterološke, alergološke, revmatološke, nefrološke, pulmološke, onkološke, 

hematološke, dermatološke, psihiatrične in nevrološke bolezni ter bolezni imunskih 

pomanjkljivosti. Ti so opredeljeni le, če imajo ustrezno postavljeno diagnozo zdravnika 

specialista. Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami so otroci, pri katerih je treba 

prepoznati težave na področju zadovoljevanja psihosocialnih potreb, doživljanja travmatskih 

izkušenj, šibkosti v delovanju živčnega sistema, slabe kontrole impulzov, pomanjkanja strategij 

spoprijemanja ter nizkega socialnega kapitala. Ti dejavniki posamično ali skupinsko vplivajo 

na  otrokove čustvene in vedenjske odzive oziroma psihosocialno delovanje. Otroci z motnjami 

avtističnega spektra imajo primanjkljaje na področju socialne komunikacije, socialne 

interakcije, vedenja, interesov in aktivnosti. Ti so vidni že v zgodnjem otroštvu in izrazito 

vplivajo na otrokovo življenje na vseh področjih. Učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja so otroci s težjo obliko specifičnih učnih težav, ki imajo zaradi motenj oziroma 

razlik v delovanju centralnega živčnega sistema kljub povprečnim ali nadpovprečnim 

sposobnostim težave z branjem, pisanjem, pravopisom in računanjem (prav tam).  

M. Lipec-Stopar (1999) ugotavlja, da so najbolj številčna populacija v skupini učencev s PP 

ravno učenci z učnimi težavami in učenci s specifičnimi učnimi težavami, ki se šolajo v redni 

osnovni šoli. Obravnava teh je pogosto neustrezna in zaradi tega morajo biti deležni ustreznih 

prilagoditev in VI programov.  

Učenci z učnimi težavami so »učenci, ki brez prilagoditev, metod in oblik dela pri pouku težko 

dosegajo standarde znanja. Šole tem učencem prilagodijo metode in oblike dela pri pouku ter 

jim omogočijo vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči« 

(ZOsn-UPB3, 12. člen). 

M. Kavkler idr. (2008, str. 10,11) opredeljujejo primanjkljaje na posameznih področjih učenja 

kot »zelo raznoliko skupino primanjkljajev (motenj), ki se kažejo z zaostankom v zgodnjem 

razvoju in\ali v izrazitih težavah na katerem koli od naslednjih področij, kot so pozornost, 

pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija, branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna 

kompetentnost in čustveno dozorevanje. Primanjkljaji vplivajo na posameznikovo sposobnost 

interpretiranja zaznanih informacij in\ali povezovanja informacij ter tako ovirajo učenje šolskih 

veščin (branja, pisanja, pravopisa, računanja). Težave, motnje pri učenju, ki spadajo v to 

skupino, so notranje, nevrofiziološke narave in niso primarno pogojene z vidnimi, slušnimi ali 

motoričnimi okvarami, motnjami v duševnem razvoju, čustvenimi motnjami ali neustreznimi 

okoljskimi dejavniki, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi«. 

1.2 Programi za učence s posebnimi potrebami 

Učenci s PP se lahko vključijo v različne programe, odvisno od njihovih primanjkljajev in 

posebnih potreb. 

Učenci s PP se lahko vključijo v naslednje VI-programe: 

- programe za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

- prilagojene programe za predšolske otroke, 
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- VIZ-programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

- prilagojene programe VIZ z enakovrednim izobrazbenim standardom, 

- prilagojene programe VIZ z nižjim izobrazbenim standardom, 

- posebne programe VIZ za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in 

druge posebne programe (v nadaljevanju posebni program VIZ), 

- vzgojne programe (ZUOPP-1, 5. člen). 

 

Velike spremembe na področju VIZ je Sloveniji prinesla Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju 

(2011), ki je osnova za številne novosti na področju šolstva. Ena izmed pomembnejših 

sprememb na področju VIZ je uvedba programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo v osnovnih šolah in vrtcih. Z usmeritvijo v omenjeni program so učenci s 

PP deležni izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim standardom, hkrati pa lahko dosegajo 

boljše rezultate in kasneje svoje izobraževanje tudi primerno nadaljujejo. 

V nadaljevanju bomo na kratko predstavili, kako je v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (2011) opisano usmerjanje v programe VIZ. 

 

1.3 Zakonska ureditev izobraževanja otrok s posebnimi potrebami 

1.3.1 Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

Na prvi stopnji se o usmerjanju otrok s PP odloča Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

(ZUOPP-1, 22.člen), za ugotovitev vseh nadaljnjih okoliščin in dejavnikov, ki so pomembni za 

dobrobit otroka, pa se ustanovita komisija za usmerjanje prve in druge stopnje (ZUOPP-1, 23. 

člen). Komisijo za usmerjanje prve in druge stopnje sestavljajo: SRP, psiholog, pediater in drugi 

potrebni strokovnjaki. Komisija za usmerjanje mora na osnovi dokumentacije, pregledov, 

razgovorov, zapisov, opazovanj pripraviti strokovno mnenje o usmeritvi otroka s PP v program 

VIZ. Strokovno mnenje mora definirati vrsto in obliko primanjkljaja oziroma motnje. Na osnovi 

opredelitve vrste in stopnje primanjkljaja se poda predlog za usmeritev otroka s PP v določen 

program VIZ (ZUOPP-1, 27. člen). Če komisija za usmerjanje strokovnega mnenja ne more 

pripraviti v tej obliki, lahko v svoje delo vključi tudi zunanje specialiste, ki ji pri tem pomagajo 

(ZUOPP-1, 23. člen).   

1.3.2 Dodatna strokovna pomoč 

Dodatna strokovna pomoč se nudi otrokom s PP, ki so usmerjeni v program za predšolske 

otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter v izobraževalne programe 

s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Dodatna strokovna pomoč se lahko 

nudi kot pomoč pri premagovanju primanjkljajev, svetovalna storitev ali kot učna pomoč 

(ZUOPP-1, 8. člen). Izvaja se individualno ali skupinsko v oddelku, lahko tudi zunaj oddelka v 

VIZ- ali socialnovarstvenem zavodu. Če navedenih načinov dela ni mogoče zagotoviti, se lahko 

ta izvaja tudi na domu, ne sme pa presegati pet ur tedensko. Obseg in vrsta nudenja dodatne 

strokovne pomoči sta odvisna od pravilnika, ki ga sprejme minister (ZUOPP-1, 9. člen).  
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Dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda ali zunanji strokovni 

delavci, ki izpolnjujejo s predpisi določene pogoje. V Beli knjigi o VIZ v Republiki Sloveniji 

(2011) je zapisano, da lahko dodatno strokovno pomoč za odpravljanje primanjkljajev izvaja 

tisti, ki je končal: 

- »univerzitetni študijski program specialne in rehabilitacijske pedagogike,  

- univerzitetni študijski program defektologije, 

- univerzitetni študijski program socialne pedagogike, 

- študijski program psihologije  

- in univerzitetni študijski program pedagogike«.  

E. Novljan (1997) poudarja, da naloga izvajalca dodatne strokovne pomoči ni le v 

prepoznavanju izvora učenčevih primanjkljajev, iskanju načinov za odpravljanje le-teh, 

ocenjevanju in spremljanju otrokovega funkcioniranja v šoli, izdelavi in izvajanju 

individualiziranega programa, temveč tudi v skrbi za druga področja, kot so skrb za 

prilagoditve, diferenciacijo, individualizacijo učnih vsebin, učnih listov, pripomočkov in drugih 

stvari povezanih z napredkom otroka na področju VIZ. Izvajalec dodatne strokovne pomoči 

mora poskušati na različne načine zmanjšati prisotnost otrokovega primanjkljaja ter ga čim bolj 

vzpodbujati ter usmerjati k čim večjemu napredku. 

Podrobnejše izvajanje dodatne strokovne pomoči se opredeli s pomočjo individualiziranega 

programa VIZ (ZUOPP-1, 19. člen).  

1.3.3 Individualizirani program 

V Beli knjigi o VIZ v Republiki Sloveniji (2011) je individualizirani program opredeljen v 

obliki načrta individualizacije VIZ in razvojno-rehabilitacijskega dela s posameznim učencem. 

Prilagojen je vsem individualnim potrebam posameznega otroka in je enako pomemben kot 

učni načrt ali kurikulum za vrtce. Individualizirani program hkrati predstavlja osnovno vodilo 

učiteljev/vzgojiteljev in staršev pri zadovoljevanju potreb otroka. 

M. Končar (2003) meni, da nam individualizirani program nudi pregled otrokovih močnih 

področij, interesov in pričakovanj povezanih z njegovim napredkom za obdobje enega leta.  

V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, 36. člen) je zapisano, da je 

VIZ-ustanova dolžna v roku 30 dni po dokončnosti odločbe za otroka s PP izdelati 

individualizirani program. Pri pripravi slednjega morajo sodelovati starši in otrok s PP.  

S pomočjo individualiziranega programa se določijo:  

- organizacija in izvedba dodatne strokovne pomoči, 

- cilji in oblike dela na posameznih VIZ-področjih, 

- strategije vključevanja otroka s PP v skupino, 

- potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in 

napredovanju, 

- uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije, 

- izvajanje fizične pomoči, 

- izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku, 
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- prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, 

- časovna razporeditev pouka, 

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

v zaposlitev. 

1.3.4 Strokovna skupina za izdelavo individualiziranega programa 

Strokovno skupino imenuje ravnatelj VIZ-zavoda oziroma direktor socialnovarstvenega 

zavoda, njena dolžnost pa je priprava in spremljanje izvajanja individualiziranega programa 

(ZUOPP-1, 37. člen). Sestavljajo jo strokovni delavci šole (učitelji), drugi strokovni delavci 

(SRP) ter starši. Je formalna skupina, saj se oblikuje s pomočjo formalnega akta, sklepa o 

imenovanju. V skupini so formalno določeni cilji in naloge ter obseg in oblika dodatne 

strokovne pomoči. Odločba določa tudi vse pogoje za obstoj skupine in njeno trajanje. Običajno 

vsebuje od 5 do 8 članov, vloga vsakega posameznika pa je jasno določena. Vsaka strokovna 

skupina ima formalnega vodjo, ki organizira vsa srečanja skupine, usklajuje in ureja delo ter 

vodi vso potrebno dokumentacijo, vključno z osebno mapo otroka s PP. Učitelji so zadolženi 

za  izvajanje prilagoditev in realizacijo zadanih ciljev pri pouku, medtem ko morajo SRP 

poznati vse otrokove posebnosti in na osnovi tega s posebnimi postopki, strategijami in 

metodami dela zmanjševati ter odpravljati prisotne primanjkljaje, ovire ali motnje. Nepogrešljiv 

del izvajanja individualiziranega programa so seveda tudi starši, ki v skupini prevzemajo 

določene naloge in odgovornosti. Vsi člani strokovne skupine morajo aktivno sodelovati in biti 

pripravljeni prevzeti odgovornost za svoje delo (Hrabar, 2010).  

Vloga vsakega člana strokovne skupine je enako pomembna in njihove naloge so med seboj 

zelo povezane. Strokovna skupina mora delovati po načelih timskega dela, saj se njeno delo 

tiče pomembnih zadev, skupnih ciljev in interesov povezanih z napredkom otroka s PP. Zaradi 

vseh naštetih dejavnikov si mora vsaka skupina prizadevati, da bi dozorela v odgovoren 

strokovni tim.  

O strokovnem timu lahko govorimo šele takrat, kadar strokovna skupina preraste v tim 

enakovrednih strokovnjakov različnih profilov, kar pa je zelo zahteven proces, saj na 

preoblikovanje skupine v tim vplivajo številni zunanji in notranji dejavniki (Polak, 2004 b). 
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2 TIMSKO DELO 

2.1 Opredelitev tima in timskega dela 

V strokovni literaturi je tim opredeljen na različne načine. Brajša (1996, v Kobolt, 2012, str. 5) 

opredeljuje tim kot »živ medosebni sistem«. Po njegovem mnenju gre za »osebo, sestavljeno iz 

več posameznikov«. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1995) zasledimo naslednjo 

opredelitev tima: »Tim je skupina ljudi, ki opravlja skupno delo.« Tudi Marinšek (2000) in 

Babington (1979, v Marinšek, 200, str. 39) definirata tim kot skupino sestavljeno iz 

posameznikov, vendar trditev dopolnita s tem, da imajo vsi člani skupen cilj, ki ga lahko 

dosežejo le s pomočjo dopolnjevanja strokovne usposobljenosti, spretnosti ter lastnosti vseh 

članov tima. A. Kobolt in A. Žižek (2010) tim opredeljujeta nekoliko drugače, in sicer kot 

specifično delovno skupino, ki skupaj opravlja zahtevne naloge, kjer znanje ene stroke ne 

zadostuje za izpolnitev naloge. 

Opredelitve različnih avtorjev so si torej med seboj zelo podobne, saj vse vključujejo skupino 

posameznikov, katerih naloga je skupaj opraviti določeno nalogo. Tim je torej skupina 

enakovrednih članov, ki s skupno aktivnostjo stremi k dosegi skupno zastavljenih ciljev 

(Marinšek, 2000).  

A. Polak (2007), Pedagoška enciklopedija (1989), Villa, Thousand in Nevin (2008) in Praper 

(2001) opredeljujejo timsko delo na zelo podoben način, in sicer kot dogajanje, proces ali obliko 

aktivnosti, ko se dva ali več strokovnjakov s skupnimi VIZ-cilji usmerjajo na iste učence znotraj 

pedagoških dejavnosti z namenom, da bi dosegli skupno zastavljene cilje. V timu ima vsak član 

specifično znanje in prevzema odgovornost za svoja dejanja in odločitve, ki temeljijo na 

skupnih ciljih znotraj določene naloge. Buckley (2000) je timsko delo definiral širše, in sicer 

kot skupino pedagoških delavcev, ki namerno in redno poučujejo skupaj, da bi pomagali 

učencem pri usvajanju novega znanja. Kot tim si morajo skupaj zastaviti realne cilje, pripraviti 

učne načrte, aktivno poučevati in evalvirati rezultate. Deliti morajo različne poglede na 

problemsko situacijo in skupaj izbrati ustrezen pristop za reševanje problemov povezanih z 

učenci in poučevanjem. 

Lipičnik (1996) poudarja, da so za dobro timsko delo potrebni naslednji pogoji: 

- občutek pripadnosti timu, 

- medsebojno sodelovanje članov, 

- pripravljenost sprejemati in dajati, 

- odkrito pogovarjanje o medsebojnem doživljanju, 

- reševanje konfliktov, namesto da bi jih potlačili, 

- pogovarjanje o stališčih, strpnost do različnosti in dopuščanje le-te, 

- doseganje sporazuma o pomembnih zadevah, 

- upoštevanje oblikovanja vlog, 

- prizadevanje za kakovostno komunikacijo. 

A. Polak (2004 b) poudarja, da je uspešno timsko delo splet strokovne in osebnostne 

pripravljenosti, odgovornega ter zrelega odnosa do pedagoškega dela. 
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Tim torej opredeljujemo kot skupino strokovnjakov, ki si s svojimi strokovnimi znanji pomaga 

do uresničitve in izpolnitve skupaj zastavljenih ciljev in nalog. V nadaljevanju bomo povzeli še 

druge opredelitve timskega dela, ki so si med seboj zelo podobne. Opredelitve timskega dela se 

tesno povezujejo z opredelitvijo tima. 

2.2 Oblikovanje in razvoj tima 

Kemp in Nathan (1989, v Marinšek, 2000) in Marinšek (2000) menijo, da posamezniki na 

oblikovanje tima velikokrat gledajo preveč lahkotno, v konkretni situaciji pa je to zahteven 

proces. Za oblikovanje tima je potrebnih veliko časa, pripravljenosti ter potrpežljivosti vseh 

članov tima. Enako ugotavlja tudi Heath (1992), ki trdi, da tim ne more nastati »kar čez noč«, 

kajti  za nastanek le-tega so potrebni koraki, ki si morajo slediti v nekem določenem sosledju.  

A. Polak (2007) predstavlja Tuckmanov model oblikovanja tima, razvojni model oblikovanja 

tima in model oblikovanja tima po Chiversovi. Skupno vsem trem modelom oblikovanja tima 

je to, da potekajo po nekih stopnjah, korakih oziroma stadijih. A. Polak (2007, str.71) poudarja, 

da »v razvoju tima ni bližnjic«. Prehajanje z ene stopnje oziroma stadija oblikovanja tima mora 

potekati postopoma in ne na silo. Za oblikovanje in razvoj tima pa je potreben čas. V 

nadaljevanju predstavljamo prej omenjene modele.  

2.2.1 Tuckmanov model oblikovanja tima 

V strokovni literaturi s področja timskega dela je najpogosteje omenjen Tuckmanov model, 

katerega avtor je ameriški psiholog Barry W. Tuckman. Opredeljen je s štirimi stopnjami 

oziroma stadiji v razvoju tima. Ti so: oblikovanje, nasprotovanje, sprejemanje pravil, izvajanje. 

Usmerjen je k odnosom, ne k nalogam oziroma vsebini (Polak, 2007). V nadaljevanju 

predstavljamo osnovne značilnosti posameznih stadijev po prej omenjenem viru. 

Za stadij oblikovanja tima je značilno, da člani tima čutijo potrebo po medsebojnem 

približevanju, podobnosti in prilagajanju drug drugemu. V tem stadiju morajo biti člani vztrajni, 

pripravljeni na nova znanja, želijo si ugajati drugim in se pokazati v najboljši luči. V ospredju 

je oblikovanje skupine v tim, odkrivanje pristnih odnosov z drugimi člani, medsebojno 

spoznavanje članov ter učenje, kako delati skupaj v sožitju z drugimi. V tem stadiju je treba 

določiti tudi velikost tima, možnosti širjenja, načelo sodelovanja, način prevzemanja 

odgovornosti za odločitve ter način zagotavljanja različnih finančnih, materialnih in osebnih 

virov. Člani tima se lahko srečajo tudi z nevarnostmi, ki pretijo oblikovanju tima (prav tam).    

Več nevarnosti za člane tima pa je v stadiju nasprotovanja, ki se ga metaforično poimenuje 

»stopnja neviht in stresa«, njegova glavna značilnost pa je bogato čustveno doživljanje. Za 

stadij nasprotovanja je značilen pojav podskupin in s tem povezanih problemov. Pogosto se 

pojavljajo tudi naporna in konfliktna soočenja ter pogajanja glede razlik. Ta stadij je najbolj 

pomembna stopnja v oblikovanju tima, saj se v njem razjasnijo vloge in stil timskega dela. 

Pomemben je tudi način vodenja tima, kajti vodja se ob pojavu problemov nikakor ne sme 

umakniti (prav tam).    

Naslednji je stadij sprejemanja pravil, ki nastopi po uspešno premaganih problemih v drugem 

stadiju. Zanj so značilni sprejemanje in utrjevanje vlog v timu, utrjevanje pravil o primernem 

vedenju in delu, razvijanje sodelovalnega duha, zavedanje dogajanja in doživljanja ter prosto 

izmenjevanje informacij. Tim kot celota postane močnejši od članov, ki ga sestavljajo. Vsi člani 
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tima so se pripravljeni soočiti s svojimi šibkimi točkami in ob pojavu problemov o tem 

spregovoriti z drugimi strokovnjaki. Člani sprejmejo svoje vloge, pravila in dogovore v timu, 

si izmenjujejo informacije, sledijo zastavljenim ciljem in so bolj aktivni pri delovanju tima 

(prav tam).   

Zadnji stadij Tuckmanovega modela je stadij delovanja tima, ki pa ga številnim timom ne 

uspe doseči. Tim je tukaj zelo učinkovit in produktiven, saj na osnovi dobrih odločitev zelo 

kakovostno opravlja svoje delo. V ospredju je osebnostni razvoj članov tima, ki se kaže v 

sproščenem izmenjevanju izkušenj, nudenju osebne podpore, občutkih varnosti in zadovoljstva, 

višji ravni zavedanja sebe in drugih, odkritem soočanju s konflikti, večji pripravljenosti za 

reševanje problemov, izboljšanju komunikacije med člani tima ter v prisotnosti rutine timskega 

dela (prav tam).   

Tim ne nastane kar tako, ampak se morajo za nastanek in oblikovanje slednjega truditi vsi člani 

tima. Brez pripravljenosti in sodelovanja vseh članov tima njegova učinkovitost ni mogoča. 

Oblikovanje tima običajno poteka po določenih korakih. V Tuckmanovem modelu morajo člani 

prebroditi stopnjo oblikovanja, stopnjo nasprotovanja in stopnjo sprejemanja pravil, da bi 

dosegli stopnjo delovanja tima. Šele v zadnji stopnji je tim izoblikovan tako, da lahko normalno 

in učinkovito deluje. Velikokrat pa se na žalost zgodi, da te stopnje timu ne uspe doseči. 

 

2.2.2 Razvojni model oblikovanja tima 

A. Polak (2007) predstavlja tudi razvojni model oblikovanja tima (Aranda, Aranda in Conlon, 

1998), ki je sestavljen iz stopnje oblikovanja, razvijanja in prenavljanja. Stopnja oblikovanja 

nastopi, kadar tim začne skupaj delati, določati cilje, načine dela, prilagoditve, pričakovanja in  

interese. Zanjo je pogosto značilno, da tim ne preide na naslednjo razvojno stopnjo. Razlog za 

to je pasivnost nekaterih članov tima, neizpolnjevanje nalog in nespoštovanje rokov. Za uspešno 

delovanje tima je pomembno postavljanje kratkoročnih ciljev, vzpostavljanje jasnih pravil in 

ritualov, le uspešno delovanje tima pa je tisto, ki ga pripelje na naslednjo razvojno stopnjo (prav 

tam).  

Stopnja razvijanja tima je tista, kjer tim hitreje napreduje na področju izpolnjevanja svojih 

dolžnosti. Zanjo je značilno razvijanje ustvarjalnosti in raziskovanje novih načinov 

razmišljanja. Pomembni so povezanost med člani tima, vzajemna podpora, skupno doseganje 

ciljev, zaupanje, večja učinkovitost timskih srečanj in zagotavljanje sodelovalnega vzdušja v 

timu. Ob vsem naštetem lahko tim dosega dobre rezultate, ob čemer postanejo člani bolj 

zadovoljni in motivirani za skupno delo. Pozitivno energijo uporabljajo za vzpostavljanje in 

vzdrževanje procesov, ki se odvijajo znotraj tima. Za napredovanje na naslednjo razvojno 

stopnjo morajo biti člani samokritični. Analizirati morajo vse svoje prejšnje in zdajšnje delo ter 

se skupaj spopasti z novimi nalogami, cilji, problemi in različnostjo (prav tam).  

Stopnja prenavljanja tima je tista, kjer sta v ospredju intenzivno učenje in proces 

preoblikovanja tima. Člani so  usmerjeni v inovativno delo in ustvarjalno reševanje problemov. 

Tim osebnostno in strokovno raste, kar se odraža tudi v samem vzdušju v timu, ki je bolj 

sproščeno in pozitivno naravnano. Na tej stopnji zori in se izpopolnjuje na najvišji ravni. Hitro 

doseže tudi vrhunec svoje ustvarjalnosti in povezanosti. Cilji so uspešno doseženi, pojavijo pa 

se lahko tudi določene nevarnosti, kot je dolgočasenje tima. Zunanje okolje timu predstavlja 

izziv. Vse nevarnosti pa lahko premosti s soočanjem zunaj tima in s sprejemanjem 
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preoblikovanih namenov, ciljev in procesov. Če tim tega koraka ne premore, lahko preide nazaj 

na drugo razvojno stopnjo (prav tam). 

2.2.3 Model oblikovanja tima po Chiversovi 

A. Polak (2007) v svojem delu prestavlja tudi model, ki ga je zasnovala Judith Chivers in je 

sestavljen iz sedmih korakov, ki vključujejo pomembna načela dela v timu. Predstavlja nam 

korake, ki vodijo tim do točke, kjer je vsem članom zagotovljen občutek socialne in čustvene 

varnosti.  

Prvi korak je postavljanje jasnih ciljev. Ti morajo biti pozitivno naravnani, natančno 

formulirani, časovno opredeljeni in merljivi. Drugi korak je vzpostavljanje in vzdrževanje 

komunikacije. Ta mora biti odprta in dvosmerna ter besedna in nebesedna. Člani tima morajo 

znati aktivno prisluhniti drug drugemu in se razumeti. Tretji korak je analiziranje dogajanja. 

To je ključnega pomena za analiziranje razlik med posamezniki in njihovimi interesi ter 

ozaveščanje razlik v zaznavanju. Četrti korak je spremljanje dela in odpravljanje problemov. 

Za uspešno delovanje tima, ki vključuje spremljanje dela ter odpravljanje problemov, so 

značilna redna srečanja, opazovanja, podajanje povratnih informacij, sprotno odpravljanje 

problemov, izmenjava izkušenj, analiza dogodkov in učenje iz napak. Peti korak je 

zagotavljanje ustreznih delovnih razmer. Vsak uspešni tim mora delovati v takšnih pogojih, 

ki omogočajo karseda najbolj produktivno delovanje tima. Ta mora imeti na voljo ustrezne 

prostor, čas, potrošni material, različna tehnična in denarna sredstva. Predzadnji korak je 

motiviranje članov tima, ki predstavlja ključ za uspešno doseganje ciljev. Za to morajo imeti 

člani skupno vizijo. Pri delu tima se morajo upoštevati interesi vseh članov. Zadnji korak 

oblikovanja nastopi takrat, kadar vsi člani dosežejo občutek socialne in čustvene varnosti 

(prav tam).   

V strokovni literaturi zasledimo še druge podobne modele oblikovanja in delovanja tima, ki jih 

predstavljamo v nadaljevanju.  

 

2.2.4 Razvojne ravni prehajanja skupine v tim po Praperju 

Tudi Praper (2001) opisuje, da se tim oblikuje skozi prehajanja po različnih stopnjah oziroma 

ravneh. Poudarja, da sta relativna samostojnost in odgovornost tisti, ki od članov tima terjata, 

da dosežejo raven, kjer različnost povezuje in ne razdvaja. Delo v timu je smiselno takrat, kadar 

delovna naloga tima presega meje ene same stroke. Praper je tisti, ki je timsko delo opredelil 

kot skupinsko delo samostojnih članov, kjer ima vsakdo svoje specifično znanje in je odgovoren 

za svoja dejanja.  

Prva raven po Praperju (2001) je raven odvisnosti. Za njo je značilno, da so člani tima negotovi 

in jih spremljajo čustva tesnobe, ker ne vedo, kaj se od njih pričakuje. Nujno je, da ima tim 

avtoritativno vodjo, ki drugim članom vzbuja občutke odločnosti in vsevednosti. Razvoj tima 

lahko preide na naslednjo raven, kadar se lahko tudi drugi člani potegujejo za določeno vlogo 

v timu. Druga raven je raven merjenja moči med člani tima, kjer prevladuje boj za mesta: 

močnejši-šibkejši, nadrejeni-podrejeni, vodilni-vodeni. Na osnovi tega rivalstva nastane 

skupina, ki je lahko na začetku zelo ranljiva in posledično velikokrat tudi razpade. Prav zaradi 
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tega je pomembno, da se v timu določijo ustrezna pravila, ki jih morajo upoštevati vsi člani. Le 

tako bo lahko rasel in prešel na tretjo raven – raven oblikovanja skupine kot celote. Na njej 

se člani počutijo enakovredne, vse posameznike zunaj tima pa obravnavajo kot grožnjo. Tim 

lahko prav zaradi tega na tej ravni zapustijo najbolj sposobni in ustvarjalni člani. Kadar tim 

preživi to obdobje, se pojavi možnost za prehod na četrto raven. Imenuje se raven vzajemnosti, 

v kateri čustva in individualni interesi ne prevladujejo več. Tim tako na osnovi razumskih 

odločitev doseže vzajemnost. Praper (2001, str. 31) pravi, da to uspe le tistemu timu, »ki 

spoštuje in podpira specifične razlike med člani in razumno išče prednost v funkcionalni 

povezavi različnosti«. 

Navedeni modeli oblikovanja tima so si med seboj zelo podobni, saj potekajo po določenih 

korakih, ki jih mora tim narediti, da bi prešel na naslednjo stopnjo. Razlikujejo se le po številu 

in poimenovanju stopenj, ki pa se od modela do modela spreminjajo. Prva stopnja pri vseh 

modelih predstavlja tisto začetno točko, kjer se skupina šele začne oblikovati. Vmesne stopnje 

pa nam  prikazujejo preoblikovanje skupine do zadnje stopnje, kjer vsi člani delujejo enotno in 

so uspešni. Najbolj pomembno pri vseh modelih oblikovanja tima je, da se skupina z njegovo 

pomočjo po stopnjah oziroma fazah postopoma spremeni v tim. Že na začetku smo razložili, da 

ni vsaka skupina tim in da to lahko postane postopoma, z določenim načinom delovanja in 

veliko truda vseh vpletenih.   

2.3 Vrste timov 

Tako kot poznamo različne modele oblikovanja timov, poznamo tudi različne vrste timov. Te  

razširijo možnosti, načine in učinkovitost timskega dela. A. Polak (2007) poudarja, da lahko 

naravo in vrsto pedagoškega tima določimo s pomočjo spolne, rasne in etnične usklajenosti 

članov tima, z vrsto tima, s časovnim obsegom pedagoškega dela, z lastnostmi učencev, z jeziki 

poučevanja, z velikostjo skupine, s stilom poučevanja in uporabljenimi izobraževalnimi 

metodami. Vsaka vrsta tima ima svoje značilnosti in posebnosti. V naslednjih podpoglavjih 

bomo predstavili vrste timov, ki jih v svojih delih opredeljujejo različni avtorji.  

A. Polak (2007) najprej deli time na neformalne in formalne. Neformalni timi se spontano 

oblikujejo sami in nastajajo v katerem koli delovnem okolju. Neformalni timi se oblikujejo iz 

medosebnih odnosov, na osnovi skupnih interesov. Že po tem se razlikujejo od formalnih 

timov, ki so sestavljeni premišljeno in načrtno. S formalnimi timi skušamo sprejemati boljše 

odločitve in realizirati skupno zastavljene cilje. Nekateri timi so organizirani ravno zaradi tega, 

ker predstavljajo ključ do realizacije določenih ciljev. Formalno skupino tako sestavljajo 

posamezniki, ki imajo skupen cilj ali nalogo. Ti posamezniki se zavedajo skupinske identitete 

ter imajo skupne vrednote in norme.  

A. Polak (2007) našteva tri glavne vrste timov, s katerimi se srečujemo v industriji, zdravstvenih 

zavodih, javnih ustanovah ter drugih organizacijah; to so delovni timi, k nalogam ali 

problemom usmerjeni timi in vodstveni timi. V delovnih timih vsakodnevno delo sloni na 

timskem pristopu. Sestavljajo jih člani istih oddelkov ali delovnih področij, ki nimajo skupne 

vizije in skupno zastavljenih ciljev. Takšen tim je oblikovan iz organizacijskih razlogov, delo 

med člani tima poteka neodvisno. Na ravni socialne interakcije in vsebinski ravni to niso pravi 

timi, saj je zanje značilna pripadnost istemu delovnemu okolju in situacijam. V pedagoški 
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praksi predstavljata en primer delovnega tima učitelj razrednega pouka in učitelj v podaljšanem 

bivanju, ki se srečujeta z istimi učenci, starši, njuno delo pa je lahko popolnoma samostojno in 

neodvisno (prav tam). K nalogam ali problemom usmerjeni timi so ustanovljeni le do 

dokončanja naloge. Delo teh timov v primerjavi z delovnimi timi temelji na načelih timskega 

pristopa. Člane tima povezujejo skupni cilji in pozitivna soodvisnost. V timu usklajujejo 

različna mnenja, saj skušajo najti čim več skupnih idej in možnosti v zvezi s podano nalogo ali 

problemom. To je v veliko primerih lahko rizično, kajti usklajevanje mnenj mnogokrat vodi do 

konfliktnih situacij med člani tima. V pedagoški praksi en primer takšnega tima predstavljata 

učitelj razrednega pouka in učitelj vzgojnih predmetov, ki izvaja vse etape timskega dela (prav 

tam). Vodstveni timi so timi, sestavljeni iz različnih strokovnjakov na vodstvenih položajih. 

Takšen tim ima jasno začrtano vizijo in cilji članov so v tesni povezavi s cilji celotnega tima. 

V pedagoški praksi je to pedagoški tim, ki ga sestavljajo ravnatelj, pomočnik ravnatelja in šolski 

svetovalni delavci, velikokrat pa vključuje tudi druge strokovne delavce. Na slovenskih šolah 

je pedagoški tim ustaljena praksa. Njihov cilj je načrtovanje prve in tretje etape timskega dela 

(prav tam). 

V strokovni literaturi lahko najdemo tudi delitev timov na multidisciplinarne, interdisciplinarne 

in transdisciplinarne, kot jo v svojem članku opisuje Praper (2001). Multidisciplinarni tim je 

sestavljen iz posameznikov z različnimi poklicnimi profili. V njem sta vloga in dolžnost 

vsakega posameznika jasno določeni. Od članov tima se pričakuje, da dokončajo samo svojo 

nalogo. Člani tima so osredotočeni le na svoj odnos do delovne naloge, ne pa na odnose med 

člani tima. Tudi zaradi tega lahko rečemo, da gre v tem primeru bolj za konservativno delovno 

skupino, v kateri ni prostora za ustvarjalnost in razvojne spremembe. Interdisciplinarni tim 

povezuje med seboj več različnih strok na novi ravni spoznavanja in ravnanja. V ospredju sta 

večja in boljša komunikacija ter sodelovanje med člani tima. Tudi v interdisciplinarnem timu 

vsak član dokonča svojo nalogo, pridružijo pa se še strokovne ocene, mnenja, prediskutirane v 

timu. Odnosi med člani tima so boljši in pozitivno naravnani. V takšnem timu se spodbujajo 

ustvarjalnost in razvojne spremembe. Transdisciplinarni tim imamo takrat, kadar tim doseže 

raven, kjer različnost poklicnih profilov ustvari visoko povezanost med člani tima. V življenju 

redki timi dosežejo to raven. Člani so tako tesno medosebno povezani, da so sposobni 

individualnega celostnega reševanja problemov (prav tam). 

A. Polak (2007) deli time še na avtoritativne, samovodene in koordinirane. Avtoritativno 

vodene time vodijo izbrani posamezniki, ki jih običajno določijo nadrejeni. Vodja ima zelo 

pomembno vlogo, saj je odgovoren za dejanja in dokončanje nalog tima. V takšnih timih so 

dobri medosebni odnosi med člani še kako pomembni. Če člani tima vodje ne sprejemajo, se 

hitreje pojavijo konflikti znotraj tima. Takšen tim daje poudarek predvsem doseganju 

zastavljenih ciljev, hitremu in strukturiranemu sprejemanju odločitev. Samovodeni timi so 

avtonomni, samostojno vodeni in demokratični. V njih so vsi člani enakovredni in skupaj 

sprejemajo odločitve. Takšen tim ima vodjo, naloga je predvsem skrb za organizacijsko 

področje tima. V njem vlada sproščeno, ustvarjalno in pozitivno vzdušje. Koordinirani timi 

predstavljajo kombinacijo prejšnjih dveh. Člani tima so vnaprej določeni, njihova vloga pa je 

močno usmerjena v zastavljeno nalogo. Poudarek dajejo predvsem načrtovanju timskega 

poučevanja, pri katerem vsi aktivno sodelujejo. Tudi v takšnih timih vlada sproščeno in 

pozitivno vzdušje (prav tam).  
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V praksi se največkrat srečujemo s formalnimi, koordiniranimi, interdisciplinarnimi, k 

problemom usmerjenimi in vodstvenimi timi.  

2.4 Etape timskega dela v vzgoji in izobraževanju 

A. Polak (2007) je na osnovi številnih strokovnih spoznanj zapisala, da timsko delo na 

pedagoškem področju sestoji iz treh etap: iz timskega načrtovanja, timskega poučevanja in 

timske evalvacije. V nadaljevanju podrobneje predstavljamo vse tri etape.  

2.4.1 Timsko načrtovanje 

Po besedah A. Polak (2012 b) je timsko načrtovanje najbolj ključna etapa timskega dela. Od 

njega je odvisno, kako bo potekalo timsko poučevanje oziroma izvajanje. V procesu timskega 

načrtovanja se na srečanju običajno sestanejo vsi strokovni delavci, ki so vključeni v timsko 

delo. Tam oblikujejo snovno, metodično, didaktično, materialno in psihološko pripravo za 

timsko poučevanje oziroma izvajanje. V procesu timskega načrtovanja morajo biti člani 

sproščeni, strokovno usposobljeni in pripravljeni sodelovati drug z drugim. Sproščenost, 

osebnostna odprtost in ustvarjalno vzdušje so dejavniki, ki najbolj vplivajo na učinkovitost 

timskega načrtovanja in posledično tudi na učinkovitost drugih dveh etap. Buckley (2000) je 

ugotovil, da je pri timskem načrtovanju zelo pomembno opredeliti timsko zastavljene cilje in 

pričakovane rezultate. Rezultat timskega načrtovanja je timska priprava. Ta mora vsebovati 

analizo dejavnikov, ki vplivajo na izbiro didaktičnega pristopa. Med te dejavnike spadajo čas 

izvajanja, potrebna oprema in pripomočki ter velikost skupine ali razreda. Timska priprava 

mora vključevati tudi osebnostne dejavnike, kot so močna področja članov tima, njihovi 

interesi, sposobnosti in želje, starost, spol, njihove spretnosti ter izkušnje. Pisna timska priprava 

predstavlja metodično oziroma didaktično pripravo, ki vsebuje opis vseh načrtovanih 

pedagoških aktivnosti, vlog posameznih članov tima ter njihovih zadolžitev. V procesu 

timskega načrtovanja sta zelo pomembna čas in komunikacija med člani tima. Če primerjamo 

timsko načrtovanje strokovnih delavcev iste smeri in interdisciplinarno timsko načrtovanje, 

ugotovimo, da je slednje obsežnejše, saj je vključenih več strokovnih delavcev različnih strok 

in je organizacija dela bolj kompleksna, člani tima pa običajno porabijo več časa za diskusijo 

in priprave (Polak, 2012 b).  

A. Polak (2007) navaja naslednje osnovne korake načrtovanja: 

(1.) Izbira teme in oblikovanje VIZ-ciljev 

(2.) Izbira in zasnova poteka učne ure 

(3.) Priprava pripomočkov in učil 

(4.) Opredelitev načina opazovanja, preverjanja in vrednotenja napredka ter analiza 

Timsko načrtovanje je najpomembnejši sestavni del timskega dela, kajti od njega je odvisno 

nadaljnje timsko izvajanje. Vanj morajo biti vključeni vsi strokovni delavci, ki bodo učenca 

poučevali. V procesu timskega načrtovanja si morajo strokovni delavci zastaviti uresničljive 

cilje, ki jih bodo uresničevali v procesu timskega izvajanja.  
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2.4.2 Timsko poučevanje oz. timsko izvajanje 

Številni avtorji timsko izvajanje pojmujejo kot najbolj zahtevno obliko timskega dela (Polak, 

2012 b). A. Polak (2007, str. 66) piše, da lahko timsko poučevanje izvajajo enodisciplinarni in 

interdisciplinarni timi. Prednost enodisciplinarnih timov je, da imajo strokovni delavci podoben 

pogled na vzgojno-izobraževalni proces. Interdisciplinarni timi se od enodisciplinarnih 

razlikujejo po tem, da povezujejo različne stroke, odpirajo številne nove poglede, spoznanja, 

vprašanja in diskusije. Nekateri interdisciplinarni timi omogočajo širši raziskovalni pristop, kar 

običajno pomeni projektno delo učiteljev in učencev. Interdisciplinarno poučevanje v ospredje 

postavi podobnosti in razlike med sodelujočimi strokovnimi delavci, kar pozitivno vpliva na 

razvijanje njihovih interesov in spretnosti. Takšna vrsta poučevanja zahteva veliko več časa in 

usklajevanja pri timskem načrtovanju, kar smo omenili že pri opisu prve etape. V procesu 

timskega poučevanja interdisciplinarnih timov pa se lahko med člani tima zaradi različnih 

pogledov in idej hitreje pojavijo konflikti in nasprotovanja (prav tam).   

A. Polak (2012 b) navaja naslednje načine timskega izvajanja oz. timskega poučevanja: 

- medsebojno prepletanje in dopolnjevanje v načinih motiviranja učencev, 

- izmenjava aktivnega dialoga med pedagoškimi delavci, 

- hkratno vodenje istih aktivnosti z več skupinami učencev, 

- prepletanje strokovnih delavcev pri razlagi, 

- prepletanje strokovnih delavcev pri demonstraciji različnih postopkov, strategij, 

- hkratno vodenje različnih dejavnosti, 

- spremljanje samostojnega dela vseh učencev, 

- sprotno odpravljanje težav pri učenju pri vseh učencih, 

- sprotno odpravljanje težav pri razvijanju spretnosti pri vseh učencih, 

- skupno postavljanje vprašanj, 

- sprotno podajanje povratnih informacij. 

Timsko izvajanje torej lahko poteka na več načinov, s katerimi si strokovni delavci pomagajo 

do uresničitve skupno zastavljenih ciljev. Tudi osebno menim, da je timsko izvajanje 

najzahtevnejša etapa timskega dela, saj poleg uresničitve vseh zastavljenih ciljev zahteva veliko 

usklajevanja in organizacijskega dela vseh vpletenih. Učitelj ter SRP morata biti v procesu 

timskega izvajanja v nenehnem stiku, prav tako si morata med seboj pomagati in se 

dopolnjevati, saj bo le tako lahko učenec deležen najboljše pomoči in strokovne podpore.  

2.4.3 Timska evalvacija 

A. Polak (2012 b) priporoča, da timska evalvacija zajema timsko analizo VIZ-dela in timsko 

analizo dogajanja v timu.  

Po A. Polak (2012 a) je za evalvacijo VIZ- in timskega dela ključna refleksija. Korthagen (1990, 

v Polak, 2010) definira refleksijo kot način mišljenja o VIZ-področju, ki vključuje sposobnosti 

razumnega sprejemanja odločitev in sprejemanja odgovornosti za te odločitve. Refleksija lahko 

poteka na več načinov: spontano – sistematično, neusmerjeno – delno usmerjeno – usmerjeno. 

Spontana refleksija poteka brez vnaprejšnjega dogovora, medtem ko sta za sistematično 

značilna vnaprejšnji dogovor in določen namen. Pri neusmerjeni refleksiji člani tima 
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informacije izmenjujejo prosto, pri delno usmerjeni ali usmerjeni pa po točno vnaprej določenih 

področjih (Polak, 2012 a).  

A. Polak (2007) poudari tudi pomen supervizije pri timskem delu, ki se v strokovni literaturi 

pogosto prepleta s timskim delom. B. Rupar (2003) supervizijo definira kot proces poklicne 

refleksije, v katerem so v ospredje postavljena osebna in strokovna vprašanja, povezana z 

opravljanjem poklicne dejavnosti. Supervizija je uveljavljena metoda, ki pomaga strokovnim 

delavcem v tistih poklicih, kjer so v ospredju odnosi. Je dober način za soočanje s stresom in 

drugimi težavami, ki se pojavljajo v timu.  

V procesu timske evalvacije je v ospredju predvsem povratna informacija, ki strokovnim 

delavcem ponudi povratno informacijo, ali je bilo timsko delo uspešno. Evalvacija je usmerjena 

k analizi odnosov, komunikacije in strategij reševanja problemov. V procesu timske evalvacije 

lahko sodelujejo strokovni tim, starši, učenci in administrativno osebje. Vloga 

administrativnega osebja je običajno evalvacija materialnih stroškov in porabljenih finančnih 

sredstev. Za evalvacijo timskega dela se lahko uporabljajo različne metode in tehnike, kot so: 

pogovor, diskusija, reševanje vprašalnikov ter anonimni zapisi in mnenja (Polak, 2012 b).  

V procesu timske evalvacije je priporočljivo, da člani tima: 

- ugotovijo, koliko so dosegli zastavljene VIZ-cilje, 

- analizirajo metodične/didaktične pristope, 

- analizirajo uspešne/neuspešne načine motiviranja učencev, 

- analizirajo skupinske interakcije ob timskem izvajanju, 

- predvidevajo nadaljnje individualno delo z učencem … (prav tam). 

Timska evalvacija predstavlja pomembno etapo timskega dela za strokovne delavce, vodstvo 

šole, učence in starše. Je nujna ob koncu vsakega timskega izvajanja, saj tako vsi vpleteni 

prejmejo povratno informacijo o svojem delu. Prav tako pa lahko le z njeno pomočjo vsi 

udeleženi svoje delo v prihodnosti tudi izboljšajo. Iz izkušenj lahko zatrdimo, da strokovni 

delavci timsko evalvacijo lažje izvedejo tako, da si v procesu timskega izvajanja sproti 

zapisujejo vsa opažanja in ugotovitve, kar jim pomaga pri skupnem oblikovanju zaključnega 

poročila. Vsi strokovni delavci, ki si želijo osebnostno in strokovno napredovati, si morajo za 

timsko evalvacijo vzeti čas. 

2.5 Značilnosti učinkovitih in neučinkovitih timov 

Adair (1986, v Marinšek, 2000) definira učinkovit tim kot »tisti, ki doseže svoj cilj na 

najuspešnejši način in je nato pripravljen prevzeti še večje izzive, če položaj to zahteva«.  A. 

Polak (1999 a) kot osnovo za učinkovito timsko delo navaja komunikacijo. Jelenc (1998) 

definira komunikacijo kot izraz latinskega izvora, ki pomeni nekaj napraviti, sporočiti, deliti, 

posvetovati se, pogovoriti se in biti v medsebojni zvezi. Prav tako jo razume kot zapleten  

dvostranski proces, ki »predstavlja medsebojno izmenjevanje sporočil s komunikacijskim 

partnerjem«. Tudi S. Tancig (2005) poudarja, da sta timsko delo in timsko učenje odvisna od 

ustreznih komunikacijskih spretnosti, saj brez tega tim ne more biti učinkovit.  Komunikacija 

je lahko verbalna ali neverbalna in predstavlja ključno vez med člani tima. S pomočjo 

neverbalne komunikacije se v timu izražajo stališča, čustva ter lastnosti, in ravno neverbalna 
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komunikacija je tista, ki ji bolj verjamemo, saj jo posameznik težje nadzira. Med komunikacijo 

štejemo tudi nekomuniciranje, ki kaže na upiranje posameznih članov tima. Komunikacija ima 

vsebinski vidik, ki ga predstavljajo izrečene besedne zveze ter povedi in odnosni vidik, ki ga 

izraža način povedanega – barva glasu, umirjenost, razburjenost, višina glasu. Komunikacija 

lahko na tim vpliva konstruktivno ali destruktivno. Konstruktivna komunikacija gradi odnose 

v timu, destruktivna pa jih ruši. Za ohranjanje dobre komunikacije v timu so odgovorni vsi člani 

tima (Polak, 1999 a). 

A. Kristančič in A. Ostrman (1999) menita, da je komunikacija tista, ki bistveno vpliva na 

izoblikovanje medosebnih odnosov in vključevanje v vsakodnevno življenje.  

Visoko učinkoviti timi imajo naslednje značilnosti: 

- so pozitivno naravnani in imajo operacionalizirane cilje, 

- so motivirani za učinkovito delo, 

- med vsemi člani tima poteka pristna komunikacija, 

- zavedajo se močnih in šibkih področij, 

- izoblikovani so načini spremljanja, nadzorovanja in odpravljanja problemov, 

- izoblikovana je čustvena varnost vseh članov tima (Polak, 2007). 

R. Vodopivec in M. Ogorevc M. (1999/2000) menita, da lahko uspešne time poimenujemo tudi 

ustvarjalni timi. V njih člani tima dosegajo višje rezultate ter oblikujejo nove, boljše in 

uspešnejše rešitve. V uspešnih timih pozornost posvečajo verbalni, neverbalni, vsebinski, 

odnosni in osebni komunikaciji. Avtorici poudarjata, da so značilnosti uspešnega tima: 

vzajemna pomoč, medsebojno zaupanje, spodbujanje, izmenjevanje mnenj in predlogov, 

izmenjevanje občutkov, poštena komunikacija, konstruktivno reševanje konfliktov in 

nesoglasij ter odgovorno ravnanje. 

Brajša (1996) glede na uspešnost loči neuspešne, povprečne in uspešne time. Med neuspešne 

time šteje tiste, katerih dosežki so slabši od seštevka znanja, sposobnosti in strokovnosti 

posameznih članov. Med povprečne time uvršča tiste, katerih dosežki so enaki seštevku znanja, 

sposobnosti in strokovnosti posameznih članov. Uspešni timi pa so po njegovem mnenju tisti, 

ki dajo od sebe vse, kar premorejo, in s tem presegajo seštevek znanja, sposobnosti in 

strokovnosti posameznih članov, dosežejo visoke rezultate. Uspešne time je označil za 

ustvarjalne, v katerih so člani tima med seboj bolj povezani na razumski in čustveni ravni. 

Sposobni so razmišljati skupaj, a hkrati tudi vsak zase. V uspešnem timu med člani potekajo 

procesi medsebojnega usklajevanja, soočanja, pogajanja in merjenja moči. Na takšen način se 

kasneje posledično izoblikujejo tudi vloge v timu. Na oblikovanje posameznikove vloge v timu 

izrazito vplivajo tudi osebnostne značilnosti, socialne veščine in spretnosti ter izkušnje. 

Brajša (1996) meni še, da k učinkovitejšemu delovanju tima prispevajo tudi medosebna 

naklonjenost članov, kakovost medosebnih odnosov članov tima, raven in kakovost 

komunikacije, raven medsebojnega prilagajanja, načini reševanja konfliktov, dogovarjanje in 

spoštovanje dogovorov, izvajanje, upoštevanje pravil ter zaupanje, delitev in sprejemanje 

odgovornosti. Na delovanje tima in njegovo učinkovitost vplivajo še: velikost skupine, 

kompatibilnost članov, delovno okolje, narava naloge, stabilnost članstva v timu, povratna 

informacija, zunanje nevarnosti, kvaliteta vodenja tima, komunikacija med člani tima, 
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organizacija, vloge v timu, čas za dokončanje naloge, medsebojno odnosi ter razvijanje 

spretnosti in izobraževanje (Marinšek, 2000).  

Kemp in Nathan (1989, v Marinšek, 2000) trdita, da je za učinkovit tim značilno, da: 

(1.) ima jasne cilje, 

(2.)  ima jasne postopke, 

(3.)  ima primernega vodjo, 

(4.)  redno spremlja napredek dela, 

(5.)  v timu prevladujejo pozitivno vzdušje in dobri medosebni odnosi, 

(6.)  v timu se konstruktivno rešuje probleme, konflikte in nesoglasja, 

(7.)  v timu člani skrbijo za osebnostni razvoj, 

(8.)  v timu člani skrbijo za strokovni razvoj. 

Prej omenjena avtorja predstavljata sliko, ki prikazuje, da vsak učinkovit tim povezuje tri 

različne povezane sklope potreb: potrebe naloge, potrebe posameznika in potrebe tima. Za 

povezavo vseh treh različnih sklopov potreb mora poskrbeti vodja tima, ki ima odločilno vlogo. 

Večja je ploščina preseka vseh treh sklopov potreb, učinkovitejši je tim. Učinkovit tim 

prepoznamo po sprejemanju najboljših odločitev in po najboljšem reševanju problemov (prav 

tam). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marinšek (2000) navaja, da se lahko učinkovit tim oblikuje: 

- z dobro izbiro članov, 

- z dobrim vodenjem, 

- s stalnim izobraževanjem članov tima, 

- z razvojem tima, 

- s povezovanjem z drugimi timi, 

- s povezovanjem z drugimi organizacijami. 

Kot ugotavlja A. Polak (1999 a), je učinkovitost timskega dela odvisna tudi od osebne 

pripravljenosti članov tima za timsko delo, saj lahko vsa posameznikova negativna 
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tima 

Naloga 

Razvoj 
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Slika 1: Učinkovitost tima 
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pričakovanja, dileme, bojazni in predsodki posameznika demotivirajo za vključevanje v timsko 

delo.  

Na učinkovitost timskega dela precej vplivajo tudi organizacijske zadeve (Hrabar, 2010). Pri 

timskem delu se lahko zelo hitro pojavijo težave z usklajevanjem urnikov in težave zaradi 

razpršenosti članov po terenu. S težavami pri usklajevanju urnikov se največkrat soočajo prav 

mobilni SRP, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč v različnih krajih in ustanovah. Zaradi tega 

so oteženi usklajevanje in načrtovanje srečanj, načrtovanje dela, izmenjava mnenj in izkušenj. 

Organizacijske težave so samo ene izmed mnogih, ki se lahko pojavijo in vplivajo na 

učinkovitost tima. Za vse neučinkovite time je značilno predvsem to, da ne vsebujejo prej 

navedenih značilnosti učinkovitih timov (Polak, 2007).  

Ugotovimo lahko, da na učinkovitost tima ključno vplivata komunikacija med člani tima in 

osebna pripravljenost članov za timsko delo. Če na kratko povzamemo, so učinkoviti ali 

ustvarjalni timi tisti, v katerih člani med seboj sodelujejo, si pomagajo, svetujejo, sproti rešujejo 

probleme, delijo mnenja, se usmerjajo in predvsem razumejo drug drugega. Vsak posameznik, 

ki bo član učinkovitega in uspešnega tima, bo veliko bolj motiviran za nadaljnje timsko delo in 

bo hkrati v timskem delu prepoznaval več prednosti.  

2.6 Prednosti timskega dela 

A. Polak (2011) med drugim navaja tudi, da je pomembno, da vsi strokovni delavci razvijejo in 

izoblikujejo lastna spoznanja o prednostih timskega dela za učence s PP, strokovne delavce in 

VIZ-ustanovo, kar pa je mogoče le ob konkretnih pozitivnih izkušnjah s timskim delom. 

Timsko delo nudi vsem posameznikom in članom tima možnost, da čim bolj izkoristijo svoja 

močna področja in dopolnjujejo šibka področja drugih. Kot osnovno prednost timskega dela je 

S. Hrabar (2010) izpostavila medsebojno pomoč, skupno reševanje problemov, možnost lažjega 

sprotnega vrednotenja in spremljanja rezultatov, večjo interakcijo idej in sposobnosti 

vključenih ter delitev odgovornosti. 

Če primerjamo individualno in timsko delo, hitro ugotovimo, da nam timsko delo nudi številne 

prednosti tako v VIZ-ustanovah kot tudi na drugih življenjskih področjih. C. Razdevšek-Pučko 

(1996) poudarja: »Človek – posameznik že dolgo ni več zmožen obstajati in delovati mimo 

drugih. In če naj šola pripravlja za življenje, mora to dejstvo ne le upoštevati, ampak tudi 

sistematično vzgajati in izobraževati za preseganje le-tega.« 

A. Polak (1999 b) je v svojem članku o izobraževanju učiteljev za timsko delo v šoli poudarila 

pomembnost konkretne izkušnje s timskim delom. Na osnovi konkretne izkušnje se posameznik 

odloča o uporabnosti določenega pedagoškega pristopa, si nabira trajnejše znanje ter se hitreje 

osebnostno in strokovno razvija. Tudi pri analizi učinkovitosti timskega dela izhajamo iz lastne 

oziroma osebne izkušnje ali iz izkušnje druge osebe. Analiza prednosti timskega dela na osnovi 

lastnih izkušenj je bolj verodostojna kot pa analiza na osnovi izkušenj neke druge osebe. Ta 

vsebuje le kognitivne komponente, analiza drugih komponent pa je lahko le hipotetična.  

Pomena konkretne izkušnje preostali avtorji toliko ne poudarjajo. Osebno menim, da je 

konkretna izkušnja s timskim delom zelo pomembna, saj si tako lažje izoblikujemo mnenje o 
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neki stvari in pridobimo pozitivne ali negativne izkušnje, ki vplivajo na naše nadaljnje 

strokovno delovanje oz. timsko delo. 

A. Polak (1999 b) izpostavlja, da lahko negativna izkušnja s timskim delom v posamezniku 

prebudi negativna pričakovanja in nepripravljenost za nove osebne izkušnje na tem področju. 

Avtorica je ugotovila, da ima negativna konkretna izkušnja močan negativen vpliv takrat, kadar 

posameznik ni imel možnosti refleksije, kjer bi skupaj z drugimi člani tima analiziral in 

komentiral vzroke za negativno izkušnjo. Slednja mora biti vedno sistematično reflektirana, saj 

sicer deluje kot demotivacijski dejavnik.  

Učinek pozitivne izkušnje s timskim delom pa je izrazito pozitiven. Na posameznika vpliva 

ojačevalno, saj učencem, strokovnim delavcem in šolskemu kolektivu prinaša številne 

prednosti. Zaradi pozitivne izkušnje so vsi vpleteni bolj motivirani za nove timske aktivnosti 

(prav tam).  

Spoznali smo že, da je na področju VIZ timsko delo strokovnih delavcev pomemben del njihove 

poklicne vloge. Prav tako je za vse strokovne delavce pomembno, da se zavedajo, da konkretne 

izkušnje s timskim delom prinašajo prednosti vsem vpletenim. Domače in tuje raziskave so 

prednosti timskega dela potrdile.   

L. Burnham (2011) in Davis (1966, v Buckley, 2000) menita, da ima timsko delo različnih 

strokovnjakov večji doprinos k razvoju stroke kot pa delo enega samega strokovnjaka. Vsak 

strokovnjak lahko na osnovi strokovnega znanja in preteklih izkušenj drugače vpliva na timsko 

delo. 

Prednosti timskega dela so najbolj prepoznane v tistih pedagoških timih, v katerih člani občutijo 

pripadnost timu, medsebojno sodelujejo, se odkrito pogovarjajo, rešujejo konflikte, se 

pogovarjajo o stališčih, dosegajo skupne sporazume, upoštevajo vloge v timu in si prizadevajo 

za kakovostno komunikacijo (Grah, 2010).  

M. Lipec-Stopar (1999) ugotavlja, da med vsemi strokovnimi delavci ne more biti enako močne 

povezanosti in uspešnega timskega sodelovanja, kljub temu pa je povezanost med učitelji ter 

SRP ključnega pomena za doseganje uspešnih rezultatov pri delu z učenci s PP. 

A. Polak (2012 b) navaja, da poznavanje in zavedanje prednosti, ki jih za učence s PP, strokovne 

delavce in VIZ-ustanovo prinaša timsko delo, predstavljata pomemben vidik kognitivne 

komponente stališč, saj vplivata na čustveno-motivacijsko in vedenjsko komponento oz. na 

večjo motiviranost za izvajanje timskega dela.  

Tudi N. Rupar, M. Škufca, M. Vrčon in M. Pečar (1992) so ugotovile, da skupina 

strokovnjakov, usmerjenih k istemu problemu, najdejo boljše rešitve kot posamezniki. V 

ospredje postavljajo predvsem iniciative posameznikov in njihove ustvarjalne sposobnosti, ki 

so znotraj tima bolje izkoriščene in pozitivno vplivajo na vse vpletene v timsko delo. Avtorice 

poudarjajo, da je s timskim delom mogoče veliko bolj izkoristiti posameznikova močna 

področja in izboljšati šibka področja. Kot prednost izpostavljajo še pozitivne medosebne 

odnose strokovnih delavcev, učencev in boljšo kvaliteto VIZ-dejavnosti.  
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Bell (2002) med prednosti timskega dela prišteva: 

- skupne cilje tima, 

- deljenje znanja in spretnosti, 

- maksimalno izrabo virov, 

- povečano sodelovanje, 

- zavedanje svojih potencialov, 

- povečano znanje in razumevanje, 

- izboljšanje komunikacije med člani tima, 

- spodbujanje pri sprejemanju odločitev, 

- medsebojno motiviranje, podporo in spodbujanje. 

J. Grah (2009) pa je prednosti timskega dela prepoznala v: 

- porazdelitvi obveznosti, odgovornosti med člani tima, 

- razdelitvi vlog med člani tima, 

- omogočanju vsebinske, didaktične in interesne specializacije, 

- krepitvi medsebojne pomoči, 

- skupnem reševanju problemov, 

- spodbujanju evalvacije in samoevalvacije, 

- razvijanju močnih področij posameznika, 

- primerjavi različnih metod in pristopov, 

- ustvarjanju medsebojnega zaupanja in izmenjavi izkušenj. 

Podobno kot preostali avtorji tudi Klippert (1992) med prednosti timskega dela prišteva aktivno 

sodelovanje članov tima, razvijanje sodelovalne kulture, oblikovanje skupne pripadnosti timu, 

multisenzorno poučevanje, razvijanje šibkih področij in prisotnost različnih tehnik poučevanja.  

Nekateri avtorji so prednosti timskega dela na področju VIZ razdelili na tri področja: prednosti 

timskega dela za učence, prednosti timskega dela za strokovne delavce in prednosti, ki jih ima 

timsko delo za VIZ-ustanovo.  

2.6.1 Prednosti timskega dela za učence 

Učinkovitost timskega dela učiteljev je najbolj vidna takrat, kadar so učenci uspešni in 

napredujejo v doseganju rezultatov. Timsko delo tako prinaša prednosti hkrati za učence, 

strokovne delavce (učitelje, SRP) in VIZ-ustanovo. 

Buckley (2000, v Polak, 2007) pri učencih prepoznava sledeče prednosti timskega dela: 

- spodbuden vpliv različnih pogledov učiteljev, različnih stilov in načinov poučevanja, 

različnih osebnostnih značilnosti, 

- učenje soodvisnosti in medsebojne povezanosti različnih učnih in življenjskih tem ob 

timskem poučevanju, 

- pridobitev bolj celostnega pogleda na neko temo, 

- možnost učenja od najboljših učiteljev, specializiranih za določeno področje, 

- pridobitev zgleda kritičnega mišljenja, ki ga tim uporablja pri razlagah, diskusijah, 

vprašanjih in sklepih, 

- spodbujanje večje miselnosti učencev, 
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- možnost timskega poučevanja na daljavo (videokonference, spletne strani …), 

- zmanjševanje nevarnosti vsiljevanja idej, vrednosti in načina razmišljanja enega učitelja 

nekritičnim učencem, 

- učenje aktivnega poslušanja, 

- doživljanje različnih stilov in tehnik poučevanja, 

- učinkovitejše učenje in pomnjenje ob fleksibilnejšem pouku, večja aktivnost učencev in 

usmerjena diskusija, 

- razvijanje komunikacijskih spretnosti (nenehna izmenjava idej in komunikacijskih vlog), 

- zmanjševanje verjetnosti za nastanek problemov v razredu (več učiteljev), 

- lažja organizacija skupinskega dela učencev, 

- nudenje neposrednega zgleda sodelovalne naravnanosti v vsakodnevnem življenju. 

Villa idr. (2008) naštevajo naslednje prednosti timskega dela za učence: 

- večja samozavest učencev, 

- boljši odnosi med strokovnimi delavci in učenci, 

- uporaba zanimivih tehnik in strategij (različni stili poučevanja), 

- boljši učni pogoji, 

- bolj zanimiv način dela (učenje drug od drugega, različni stili razmišljanja), 

- večja motiviranost za delo, 

- boljši dosežki učencev. 

Timsko poučevanje različni avtorji velikokrat povezujejo z ustvarjalnim učenjem, ki učencem 

omogoča razvijanje novih pogledov na svet (prav tam).  

2.6.2 Prednosti timskega dela za strokovne delavce 

Buckley (2000, v Polak, 2007) prepoznava sledeče prednosti timskega dela za strokovne 

delavce: 

- večja medsebojna pomoč, interakcija idej, sposobnosti in kritičnosti ter skupno reševanje 

problemov, 

- več možnosti za specializacijo na posameznem področju (spoznavanje s strokovnimi 

novostmi), 

- obogatitev z novimi pristopi in idejami, 

- izboljšanje kakovosti poučevanja, kar vodi k dodatnemu raziskovanju in objavljanju, 

- pestrejši pouk, ki zavira izgorelost, stres in monotonijo poučevanja, 

- več časa za načrtovanje, izpopolnjevanje tehnik, 

- intenzivnejši procesi samoevalvacije in timske evalvacije, 

- fleksibilnejše poučevanje, 

- razvijanje posameznikovih močnih področij in dopolnjevanje šibkih področij, 

- oblikovanje skupne pripadnosti timu (zanašanje drug na drugega, sprejemanje 

odgovornosti), 

- zmanjševanje verjetnosti osebnih konfliktov, 

- povečanje samozavesti tima in spodbujanje novih načrtov, 

- strokovno razvijanje tima. 
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A. Polak (2006) v svojem delu kot prednosti timskega dela za strokovne delavce izpostavlja 

tudi zmanjšan občutek izolacije, zmanjšanje treme pred izpostavljanjem, razvijanje timske 

odgovornosti in pozitivno soodvisnost.  

Villa idr. (2008) naštevajo naslednje prednosti timskega dela za strokovne delavce: 

- boljši odnosi med strokovnimi delavci in učenci, 

- občutek pripadnosti timu, 

- osebnostna rast članov tima, 

- medosebna podpora članov tima, 

- večja motiviranost za delo, 

- povečano zadovoljstvo na delovnem mestu, 

- zmanjšana socialna izoliranost strokovnih delavcev, 

- bolj zadovoljni učitelji. 

L. Burnham (2011) prav tako ugotavlja, da timsko delo pozitivno vpliva na strokovne delavce. 

Vsem pa svetuje, naj se iz timskega dela z drugimi strokovnjaki čim več naučijo.  

2.6.3 Prednosti timskega dela za VIZ-ustanovo 

Prednosti, ki jih ima timsko delo za VIZ-ustanovo, se zelo prekrivajo s prednostmi, ki jih 

prepoznavamo pri učencih in strokovnih delavcih. Buckley (2000, v Polak, 2007) prepoznava 

sledeče prednosti timskega dela za VIZ-ustanovo: 

- večja specializacija poučevanja učiteljev (kakovostnejše, poglobljeno znanje učiteljev), 

- obogatitev kadrovske strukture, 

- s kombiniranjem močnih področij učiteljev lahko kompenziramo šibka področja 

poučevanja drugih učiteljev (dopolnjevanje učiteljev), 

- zagotavljanje organizacijske osnove za strokovno supervizijo učiteljev (problemi, diskusija, 

izmenjava mnenj), 

- timsko delo kot primeren pristop za dodatno izobraževanje učiteljev in usposabljanje 

učiteljev začetnikov, 

- večja uporaba avdio-vizualnih, tehničnih pripomočkov in drugih učil pri pouku, 

- intenzivnejše razvijanje zavedanja o pomembnosti pedagoškega dela in predanosti delu, 

- lajšanje organizacijskih težav ob odsotnosti nekaterih učiteljev (nadomeščanje), 

- spodbujanje raziskovalnega dela v šoli. 

Iz vseh naštetih prednosti lahko ugotovimo, da se pri timskem delu prednosti za učence, 

strokovne delavce in VIZ-ustanovo med seboj prepletajo in so si zelo podobne. Največ 

prednosti timskega dela avtorji prepoznavajo pri učencih in strokovnih delavcih, nekatere med 

naštetimi prednostmi so si tudi identične. Kadar je timsko delo zelo učinkovito, pomeni, da je 

izvajanje naloge v timu uspešno, kar pa ne prinaša prednosti samo eni skupini udeležencev, 

ampak vsem vpletenim, učencem, strokovnim delavcem in posledično tudi VIZ-ustanovi. 

Podobno je zapisala B. Marič (2016, str. 17), ki pravi, da »prednosti, ki se dotikajo in zajemajo 

različna življenjska področja sodobnega človeka, torej ne veljajo samo za posameznika, temveč 

tudi za preostale člane in institucije, ki so kakorkoli povezane s timskim delom«. 
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2.7 Ovire in problemi pri timskem delu 

Pri timskem delu se lahko zelo hitro pojavijo tudi ovire in problemi, ki so posledica različnih 

dejavnikov. Kažejo se na različne načine, na šolah najpogosteje v obliki organizacijskih, 

kadrovskih in prostorskih težav ali pa se pojavijo zaradi neučinkovitega delovanja tima. Avtorji 

različnih raziskav predstavljajo številne ovire, s katerimi se pri svojem delu srečujejo strokovni 

delavci v VIZ-ustanovah.  A. Polak (2007) in Thomas (1992) med ovire pri timskem delu 

pedagoških delavcev prištevata organizacijske ovire (prostorski, časovni pogoji), nejasno 

razdeljene vloge v timu (formalne in neformalne vloge članov tima), komunikacijske ovire 

(napačno dojemanje verbalne in neverbalne komunikacije, večja prisotnost konfliktov, 

oddaljevanje posameznika od skupine), medosebne ovire (nezaupanje med člani tima), osebne 

ovire (strah, osebna ogroženost), ovire v zvezi s statusom ter stres. Thomas (1992) poroča, da 

so najpogostejše ovire oziroma problemi, ki se vsakodnevno pojavljajo pri timu, ravno 

konflikti, ki se nanašajo na odnose med ljudmi. Vzrokov za konflikte je mnogo: neprimerna 

sestava tima,  nesporazumi v komunikaciji,  osebnostna različnost članov tima. Konflikti lahko 

na odnose med člani tima vplivajo negativno in pozitivno, kar je odvisno od tega, kakšni odnosi 

prevladujejo med člani tima. Pozitivni učinki konfliktov so po navadi prisotni takrat, kadar so 

člani tima med seboj bolj čustveno in intimno povezani in jim konflikt ponudi možnost za 

sprostitev nakopičene čustvene napetosti (Polak, 2007). Podobno meni tudi J. Grah (2010), ki 

je zapisala, da imajo konflikti v timu zelo pomembno vlogo, saj pogosto sprožijo napredovanje, 

spremembe, nova spoznanja in motivacijo za oblikovanje novih ciljev. Avtorica poudarja, da je 

konflikte treba vedno reševati znotraj tima, s sodelovanjem vseh članov. Čeprav za njihovo 

odpravljanje nimamo neke jasno izoblikovane formule, jih je treba odpravljati sprotno, s 

prisotnostjo vseh vpletenih.  

Chivers (1995, v Polak, 2007) predstavlja okvirne smernice za odpravljanje konfliktov v timu: 

(1.)  razjasnitev značilnosti konflikta, 

(2.)  analiza vplivov konflikta na tim in timsko delo, 

(3.)  analiza prednosti, ki jih bo prinesel konflikt, 

(4.)  vključitev izključno članov tima, 

(5.)  aktivni pristop h konfliktu,  

(6.)  izražanje razumevanja, iskanje možnih vzrokov za konflikt, 

(7.)  vključevanje zunanjih ljudi v reševanje konflikta (šolska svetovalna služba, vodstvo šole, 

zunanji strokovnjaki), 

(8.)  analiza učinkov konflikta in pričakovanih sprememb, 

(9.)  ponovna opredelitev prednosti, ki jih je konflikt prinesel posamezniku, timu, šoli. 

Villa idr. (2008) ugotavljajo, da so za reševanje konfliktov in problemov znotraj tima nujno 

potrebni medsebojno zaupanje, skupno osebnostno in strokovno razvijanje, učinkovita 

medsebojna komunikacija in skupno konstruktivno reševanje problemov vseh članov tima.  

Čeprav se je timsko delo zelo razvilo in postalo redni sestavni del pedagoške prakse, se znotraj 

tima še vedno velikokrat pojavljajo problemi, ki ovirajo potek timskega dela. Problemi znotraj 

tima so najpogosteje konfliktne narave, kar pomeni, da se nanašajo na odnose med člani tima. 

Najpomembnejšo vlogo pri odpravi konfliktov imajo člani tima, ki lahko le s pripravljenostjo 
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na timsko delo problem hitro in učinkovito odpravijo. V nadaljevanju bomo predstavili timsko 

sodelovanje SRP z učiteljem, na kar se bomo navezovali tudi v empiričnem delu. Predstavili 

bomo naloge SRP ter učitelja in potrebne oblike timskega sodelovanja, ki prinesejo čim več 

prednosti za strokovne delavce (učitelje in SRP), učence s PP in VIZ-ustanovo.  
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3 TIMSKO DELO SPECIALNEGA IN REHABILITACIJSKEGA 

PEDAGOGA TER UČITELJA V OSNOVNI ŠOLI 

Za uspešno vključevanje otrok s PP v program osnovne šole so odgovorni strokovni delavci 

(učitelji, svetovalni delavci, SRP), vodstvo šole in starši. Posebno pozorni pri izvajanju svojih 

dolžnosti morajo pri tem biti SRP ter učitelji, ki so vsakodnevno vključeni v neposredno delo z 

otrokom in so hkrati odgovorni za njegov napredek ter dobro počutje. V nadaljevanju bomo 

najprej predstavila vlogo SRP ter učitelja na redni osnovni šoli in nato prešli na timsko delo 

SRP ter učitelja pri delu z učenci s PP. 

3.1 Vloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v osnovni šoli 

Za delo z učenci s PP in učenci z učnimi težavami poznamo več modelov, katerih nosilci so 

SRP oziroma defektologi (Mirtič, 2001). Delo SRP oziroma defektologa se je skozi čas 

spreminjalo in počasi širilo na področja, kot jih poznamo danes. T. Bezić (1997) opozarja, da 

Zavod Republike Slovenije za statistiko pred obdobjem 1985/1986 ni zbiral podatkov, ki bi 

nam lahko povedali, koliko zaposlenih SRP je bilo v tistem času in kako so delali. V letih 

1985/1986 so zabeležili 45 SRP, v obdobju 1988/1989 le 25, v letih 1994/1995 pa jih je bilo že 

56. Število zaposlenih SRP je iz leta v leto naraščalo. Avtor poroča, da so z uvajanjem 

integracije otrok s PP v redno osnovno šolo začeli v šolskem letu 1994/1995. Zakonodaja pa se 

je dokončno spremenila v letu 1996, ko je število SRP zaposlenih na redni šoli začelo naraščati. 

G. Kverh (2003) navaja, da se je v devetdesetih letih začela intenzivno snovati mobilna 

specialno pedagoška služba.  

M. Kavkler (1996) opredeljuje SRP kot koordinatorja, ki lahko v vlogi »učitelja pomočnika« 

občasno pomaga učitelju pri poučevanju v razredu. Podobno piše tudi M. Lipec-Stopar (1999), 

ki trdi, da je SRP oziroma defektolog takšen profil strokovnjaka, ki je za delo koordinatorja za 

otroke s PP najbolj usposobljen in primeren. V svojem članku je zbrala mnenja različnih 

strokovnjakov, ki menijo, da se naloge koordinatorja navezujejo na različna področja: 

diagnostiko, načrtovanje, svetovanje, oblikovanje pripomočkov in materialov za delo, 

neposredno delo z otrokom ter informiranje sodelavcev.  

Avtorji Navodil h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo za otroke s PP (2003), T. Žerdin (1992) in G. Kverh (2003), opredeljujejo 

vlogo in naloge SRP na zelo podoben način. SRP vsi opisujejo kot osebo, ki povezuje strokovne 

delavce, vodstvo šole, starše, ustanove in otroka s PP. Koordinira sodelovanje med šolo in VIZ- 

ter zdravstvenimi zavodi, invalidskimi združenji, društvi in vsemi drugimi, ki so pomembni za 

napredek otroka s PP. Sodeluje na pedagoških konferencah, timskih sestankih, govorilnih urah, 

roditeljskih sestankih, razgovorih, delavnicah za starše in svetovanjih preostalim strokovnim 

delavcem pri njihovem delu  z otroki s PP, zaradi česar lahko rečemo tudi, da je delo SRP v 

osnovni šoli precej podobno delu v svetovalnem centru. Podobno so delo SRP oziroma 

defektologa opredelili tudi avtorji Navodil za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z 

dodatno strokovno pomočjo (2008), ki menijo, da je njegova naloga izvajanje dodatne 

strokovne pomoči ter stalno strokovno sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in starši. 
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M. Schmidt (2001) pa med glavne naloge SRP na šoli šteje sledeče: 

- neposredno delo s starši, 

- individualne obravnave ali obravnave v manjših skupinah, 

- uporaba ustreznih metod in pristopov, 

- sodelovanje z učiteljem na vseh področjih, ki so povezana z učencem (informiranje o 

napredku, pomoč pri poučevanju, medsebojno vrednotenje uspehov, pomoč pri reševanju 

problemov, pomoč pri vodenju dokumentacije, informiranje učitelja o rezultatih testiranj), 

- sodelovanje s starši (priporočila za delo z učencem doma). 

V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (2005, 2. člen) 

velja, da mora SRP, ki je zaposlen na redni osnovni šoli in izvaja druge oblike individualne ali 

skupinske pomoči in dodatno strokovno pomoč učencem s PP, tedensko izpolniti učno 

obveznost 22 ur po 45 minut.  

T. Žerdin (1992) navaja specialno pedagoška načela, ki jih pri svojem delu mora upoštevati 

vsak SRP: 

- spoznati in definirati mora problem, 

- sodelovati mora s starši, učitelji in učenci, 

- dogovarjati se mora o nalogah in prevzemanju odgovornosti, 

- upoštevati mora dejstvo, da morajo biti starši prisotni ob vseh pomembnih odločitvah. 

Med delo in pomembne naloge SRP M. Končar (1997) prišteva: 

- neposredno delo z učenci s PP (evidentiranje težav, izdelava diagnostične ocene, izdelava 

individualiziranega programa, določitev oblik in načinov dela, oblikovanje urnika, 

spremljanje in evalvacija otrokovega razvoja), 

- sodelovanje z učitelji in drugimi strokovnimi delavci na osnovni šoli (pridobitev in 

izmenjava informacij o otroku, svetovanje in pomoč preostalim strokovnim delavcem, 

sodelovanje v učiteljskih aktivih, sodelovanje na konferencah), 

- sodelovanje s starši (seznanitev staršev z otrokovimi težavami, pridobitev soglasja za delo 

z otrokom, sprotno poročanje o delu z otrokom), 

- sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in strokovnimi ustanovami ter inštitucijami na 

vseh področjih (socialnimi, zdravstvenimi in VIZ-ustanovami), 

- sodelovanje pri vseh aktivnostih na matični šoli s prilagojenim programom (pedagoške 

konference, sestanki strokovnega tima, krožki …), 

- vodenje dokumentacije (identifikacijska prijava otrok, izdelava urnika, individualna mapa 

za vsakega otroka, individualizirani program, poročilo o delu z otrokom, letni program 

dela), 

- druga dela SRP (urejanje prostorskih pogojev, sodelovanje pri sestavi urnika z drugimi 

sodelavci), 

- usposabljanje in izobraževanje (stalno strokovno izpolnjevanje, spremljanje novosti na 

področju teorije in prakse). 

E. Novljan (1992) poudarja, da morajo otroci s PP za uspešno integracijo v redno osnovno šolo 

biti deležni posebne specialno pedagoške obravnave, zaradi česar je delo SRP zelo kompleksno 

in razgibano. Sledeča slika nam prikazuje pestrost dela SRP oziroma defektologa pri delu z 

učenci s PP v redni osnovni šoli. 
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Slika 2:Delo specialnega pedagoga (Novljan, 1992, str. 198) 

 

SRP v stroki torej opredeljujemo kot strokovnjake, ki s svojim strokovnim znanjem pomagajo 

otrokom, mladostnikom in odraslim s PP na področju VIZ, usposabljanja, zdravstva, socialnega 

varstva in zaposlovanja. 
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3.2 Vloga učitelja, ki poučuje otroka s posebnimi potrebami 

Učitelj je oseba, ki ima pomembno vlogo v procesu izobraževanja vseh učencev, tudi učencev 

s PP. Pri vključevanju slednjih potrebuje nudenje podpore, pomoč in svetovanje svetovalnih 

delavcev, vodstva šole, SRP in staršev (Kavkler, 2008). 

Učitelji, ki poučujejo otroka s PP, so postavljeni pred številne zahteve. Zagotoviti morajo 

integracijo otrok s PP oziroma poskrbeti, da bodo upoštevane in zadovoljene vse njihove 

psihofizične in socialne potrebe. Delo z otrokom s PP od učitelja zahteva, da obvlada številna 

posebna znanja, veščine ter da sodeluje s preostalimi strokovnjaki. Učitelj tako pri svojem delu 

nujno potrebuje sprotne konzultacije, posvetovanja z drugimi učitelji, šolsko svetovalno službo 

in SRP (Kverh, 2003).  

Učitelj je odgovoren za vse otroke v razredu, prav tako za otroke s PP. Zaradi tega je 

sodelovanje s strokovnjaki drugih profilov zelo pomembno, čeprav je učitelj tisti, ki bo skupne 

odločitve vseh udeleženih vsakodnevno »vgrajeval« v svoje delo z otrokom. Na osnovi 

zapisanega lahko vidimo, da se je vloga učitelja skozi leta zelo spremenila, kar ugotavljajo tudi 

L. Magajna, G. Čačinovič Vogrinčič, M. Kavkler, S. Pečjak in K. Bregar-Golobič (2008), ki so 

zapisale, da nudenje pomoči otrokom s PP ni več samo naloga za to posebej izobraženih 

strokovnjakov, temveč tudi učiteljev. Koncept inkluzije predpostavlja, da so učitelji odgovorni 

za napredek in uspešnost vseh učencev.  

M. Lipec-Stopar (1999) našteva oblike vedenja, ki jih mora učitelj obvladati za uspešno delo z  

učenci s PP. Učitelj mora znati in biti zmožen odzvati se na individualne razlike med učenci, 

pripraviti učne situacije, pripraviti učne situacije za najbolj učinkovito socialno integracijo 

otroka s PP, v poučevanje vključevati specifične elemente za odpravljanje ali zmanjševanje 

specifičnih primanjkljajev otrok s PP, pri otroku razvijati samostojnost in iniciativnost, uspešno 

sodelovati s starši ter z drugimi strokovnjaki. 

Podobno kot M. Lipec-Stopar tudi Resman (2003) našteva znanja, ki jih mora obvladati učitelj 

za delo z učenci s PP. Pomembno je: 

- poznavanje glavnih vrst razvojnih motenj in njihove značilnosti, 

- poznavanje načinov obravnave učencev s PP, 

- poznavanje inštitucij, ki so povezane z delom s PP, 

- poznavanje zakonodaje, ki ureja izobraževanje učencev s PP, 

- poznavanje različnih učnih oblik, metod in strategij, 

- sodelovanje s starši in drugimi strokovnimi delavci, 

- sodelovanje pri načrtovanju individualiziranega programa, 

- oblikovanje ustreznega učnega okolja in uravnavanje odnosov v razredu med učenci, 

- znanje in spretnosti o timskem delu. 

Učitelj za poučevanje vseh otrok potrebuje dobro organizirano pomoč; dodatna znanja s 

področja specialne pedagogike, ustrezne kompetence za delo; ustrezen izbor strategij, metod in 

oblik poučevanja ter učinkovitih učnih pripomočkov (Dravčbaher, 2001).  

Avtorica kot pomembna izpostavlja tudi stališča učiteljev do vključitve otrok s PP v redno 

osnovno šolo. Nanje vplivajo številni dejavniki: lastnosti, izgled, spol otroka, osebnostne 
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lastnosti učitelja, poznavanje intelektualnih sposobnosti otroka, vrstniško sprejemanje otroka. 

Odvisna pa so tudi od stopnje in vrste težav otroka s PP (prav tam). 

Opazimo lahko, da na učinkovitost učiteljevega dela z otroki s PP vplivajo številni dejavniki, 

na katere moramo biti pozorni. Učitelj mora biti za uspešno delo z otrokom s PP pripravljen 

sodelovati s SRP in drugimi strokovnjaki, se dodatno izobraževati ter nadgrajevati svoje znanje. 

Velik vpliv na uspešnejše vključevanje otrok s PP v redno šolo ima lahko intenzivnejše in 

učinkovitejše delovanje stroke na tem področju.  

3.3 Timsko delo učiteljev ter specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v osnovni šoli 

Kompleksni problemi in hitre spremembe na vseh področjih so tisti, ki zahtevajo timsko delo, 

saj jim posameznik v današnjih časih velikokrat ne more biti kos (Mayer, 1995). Prav tako se 

tudi v šolstvu pojavljajo problemi, ki jih posameznik sam ni zmožen rešiti oziroma je reševanje 

teh problemov z znanjem različnih strokovnjakov uspešnejše. Zaradi tega je pomembno, da 

različni strokovnjaki pri reševanju problemov sodelujejo in si med seboj pomagajo.   

M. Lipec-Stopar (1999) meni, da je postalo sodelovanje SRP z učiteljem v današnjem času že 

skoraj nujni sestavni del šolske prakse. Za uspešno strokovno sodelovanje učitelja in SRP je 

pomemben že prvi stik, ko se učitelj zaradi opaženih primanjkljajev pri učencu obrne na SRP. 

SRP mora vedeti, da ima vsak učitelj določena pričakovanja in prepričanja glede otroka, ki pa 

niso nujno vedno pozitivna in realistična. Zaradi tega je njegova naloga, da se odzove kot 

strokovnjak, ki bo pripravljen skupaj z učiteljem poiskati možne odgovore, rešitve in strategije 

za rešitev problema. Za njuno uspešno sodelovanje je zelo pomemben proces prilagajanja obeh. 

Vzpostavitev in vzdrževanje profesionalnega odnosa med SRP in učiteljem sta zelo pomembna, 

kajti učitelj je tisti, ki bo večino dogovorjenih sprememb moral vsakodnevno uresničevati pri 

svojem delu z otrokom s PP v razredu (Dravčbaher, 2001).  

SRP ter učitelj morata izoblikovati učinkovito medsebojno komunikacijo, ki bo ključnega 

pomena za uspešno timsko poučevanje. Izmenjati si morata vse informacije, ki so povezane z 

obravnavo otroka s PP. Naloga učitelja je v tem primeru, da obvesti SRP z učno vsebino in cilji, 

SRP pa učitelja o vseh prilagoditvah, strategijah, ki so pomembne za otroka s PP, in ciljih, 

zapisanih v individualiziranem programu (Dieker in Murawski, 2004).  

M. Schmidt (2001) poudarja, da morata učitelj in SRP skupaj opazovati otroka s PP, 

identificirati njegove posebne potrebe, konstantno spremljati in vrednotiti cilje ter uporabljene 

strategije.  

M. Lipec-Stopar (1999) navaja vedenja in ravnanja SRP, ki pozitivno vplivajo na njegovo 

sodelovanje z učiteljem: 

- biti mora dober poslušalec, 

- imeti mora informacije, ki prispevajo k reševanju problema, 

- zavedati se mora pomembnosti svojega sodelovanja z učiteljem, 

- z učiteljem mora razviti dobro komunikacijo, 

- z učiteljem morata biti oba usmerjena k dosegljivim, kratkoročnim ciljem, ki jih lahko v 

kratkem času realizirata, 

- opazovati mora otroka v različnih situacijah, 
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- delati mora z otrokom v različnih situacijah, 

- učitelju mora omogočiti vpogled v svoje delo z otrokom, kadar z njim dela individualno, 

- učitelju mora predstaviti ustrezne pripomočke in strategije za delo z otrokom, 

- tesno mora sodelovati z vsemi strokovnjaki, 

- kadar ni napredka, mora predlagati ponovno vrednotenje otrokovih dosežkov. 

V šolski praksi pa so mnogokrat prisotna tudi vedenja in ravnanja SRP, ki negativno vplivajo 

na njegovo sodelovanje z učiteljem. Da bi se temu izognili, mora biti SRP pri timskem delu z 

učitelji pozoren na to, da: 

- ne prevzema popolne odgovornosti za program dela z otrokom s PP, 

- ne obljublja rednih srečanj in sestankov, kadar jih ne more zagotoviti, 

- si ne nalaga preveč obremenitev glede programa in zagotovitve učnih pripomočkov, 

- ne daje vtisa o nezmotljivosti, 

- ne daje vtisa o tem, da nima dovolj časa za reševanje konkretnih problemov, 

- ne olepšuje situacije, 

- ne kritizira učiteljevega dela, njegove organizacije in reševanja problemov v razredu. 

Z naštetimi neustreznimi vedenji in ravnanji lahko SRP izgubi učiteljevo zaupanje (prav tam). 

Tako SRP kot učitelji se morajo za uspešno timsko sodelovanje držati zgoraj omenjenih 

priporočil za delo. Tudi S. Tancig (1996) navaja nekaj pomembnih priporočil za delo z otroki s 

PP za vse vključene. Pomembno je, da: 

- poznajo splošne principe in značilnosti učenja vseh otrok, 

- učne težave dojemajo kot relativen pojem, 

- upoštevajo PP učencev, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč, 

- načrtujejo pomoč posameznemu otroku glede na poznavanje splošnih značilnosti in potreb 

določene skupine motenj, 

- upoštevajo sodobne pristope učenja, 

- zagotavljajo profesionalno rast s pomočjo supervizije, intervizije in timske supervizije, 

- zagotovijo sodelovanje med šolo in starši.  

Sodelovanje SRP in učitelja vključuje formalne in neformalne oblike sodelovanja. Med 

formalne oblike spadajo sestanki, konference, dogovorjena srečanja, medtem ko med 

neformalne oblike spadajo pogovori med vrati in na hodniku šole. Delo z učenci lahko poteka 

ločeno v posebnem prostoru, lahko pa timsko v skupnem prostoru. Za način dela se odločita 

oba skupaj na osnovi potreb otroka, potreb skupine, pripravljenosti učitelja in fleksibilnosti 

SRP. Vsak otrok je individuum in vsakemu ustreza drugačen način poučevanja. SRP in učitelj 

se pri delu z otroki s PP lahko poslužujeta različnih metod in oblik dela. SRP in učitelj se lahko 

pri timskem delu medsebojno prepletata, istočasno vodita iste ali različne aktivnosti ter 

istočasno vodita samostojno delo po skupinah. Oba pa se morata zavedati svojih primarnih 

nalog, učitelj poučevanja učencev v skladu z učnim načrtom, SRP pa prilagajanja dela učencu 

s PP, razvijanja njegovih spretnosti, uporabe raznih pripomočkov, metod, strategij, oblik dela 

ter učil, ki mu pomagajo pri odpravljanju njegovih primanjkljajev (Kverh, 2003). 
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Opara (2000, v Kverh, 2003) navaja, da morajo učitelji razumeti, da pomoč in obravnave SRP 

niso inštrukcije in da se obravnavana učna snov uporablja le kot sredstvo za odpravljanje 

primanjkljajev ali ovir.   

M. Kavkler (2011) je kot model skupnega poučevanja učitelja ter SRP predstavila tudi 

poučevanje v paru, kjer oba strokovna delavca skupaj načrtujeta, izvajata in evalvirata proces 

poučevanja. Takšno obliko dela opisuje kot učinkovito, saj učitelj dobro pozna kurikul 

predmeta, SRP pa pristope in metode dela, ki pozitivno vplivajo na poučevanje učenca s PP. 

Avtorica poudarja, da tovrstno poučevanje učencem s PP omogoča boljšo izrabo časa 

poučevanja in jim nudi boljše pogoje za napredek, strokovnim delavcem pa omogoča lažji 

profesionalni razvoj. 

Ugotovimo torej, da SRP in učitelj pri obravnavi otrok s PP lahko sodelujeta na različne načine. 

V nadaljevanju bomo bolj podrobno opisali način dela, kjer se SRP pojavlja v vlogi 

koordinatorja za delo z otroki s PP.  

Več avtorjev poudarja, da je SRP za to vlogo najbolj strokovno usposobljen. Med njimi je tudi 

M. Lipec-Stopar (1999, str. 69), ki je na osnovi raziskav tujih avtorjev naštela naloge 

koordinatorja v modelu skrbi za otroke s PP: 

- »identificirati in oceniti posebne potrebe otrok, 

- oblikovati, spremljati in ovrednotiti učne izkušnje, 

- svetovati učiteljem o najprimernejših učnih metodah in najprimernejšem učnem okolju, 

- uvesti postopke za identificiranje, ocenjevanje in spremljanje otrokovih potreb in napredka 

znotraj šole, 

- odgovoriti na zahteve staršev in drugih institucij po informacijah o otrocih in njihovih učnih 

zmožnosti, 

- poznati različne inštitucije, ki se ukvarjajo z otroki s PP, in zlasti razumeti njihove funkcije, 

- zagotoviti učinkovito izmenjevanje informacij pri otrokovem prehodu iz ene skupine v 

drugo ali iz enega razreda v drugega ali z ene šole na drugo, 

- dobro poznati zakonodajo s področja skrbi za otroke s PP, še posebno področje njihovih 

pravic in pravic njihovih staršev«. 

M. Lipec-Stopar (1999) izpostavlja tudi model pomoči otroku po štirih stopnjah, kjer je 

sodelovanje med učiteljem in SRP kot koordinatorjem nujno potrebno. Učitelj prevzema 

največjo odgovornost za delo z otrokom s PP v razredu. SRP oziroma koordinator pa prevzema 

odgovornost na višjih stopnjah, kjer skrbi za usmerjanje otroka, neposredno delo z otrokom in 

sodelovanje z drugimi strokovnjaki. Sodelovanje učitelja in koordinatorja je potrebno pri: 

- identificiranju posebnih potreb, 

- izdelavi ocene otrokovega funkcioniranja, močnih in šibkih področij, 

- načrtovanju dela (diferenciacija pouka, oblikovanje individualiziranih učnih načrtov in 

individualiziranih programov), 

- izvajanju individualiziranih učnih načrtov in individualiziranih programov, 

- evalvaciji napredka, 

- realizaciji načrtovanih ciljev, 

- odločitvah o nadaljnjih oblikah pomoči. 
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Učitelj in SRP lahko tudi istočasno sodelujeta v razredu, kjer si pri delu z učenci s PP in tudi 

drugimi učenci pomagata ter se dopolnjujeta. Pomembni vidiki sodelovanja učitelja in SRP v 

razredu so partnerstvo, izmenjevanje informacij o otrocih ter skupno načrtovanje, spremljanje 

in vrednotenje programa. V praksi se glede takšne oblike poučevanja v razredu še vedno 

pojavljajo številna vprašanja (prav tam).  

A. Polak (2011) poudarja, da so za uspešno integracijo otrok s PP v redno osnovno šolo 

pomembne vse oblike sodelovanja med učitelji in SRP ter preostalimi strokovnimi delavci na 

šoli in zunaj nje. Za večjo učinkovitost timskega dela strokovnih delavcev bi bilo smiselno 

uvesti skupno usposabljanje celotnega kolektiva za timsko delo. To bi bila odlična priložnost 

za izmenjavo medsebojnih mnenj, razjasnitev številnih pomislekov, dilem in problemov pa tudi 

za sistematično zasnovo in izvedbo vseh etap timskega dela. 

Poudariti je treba še sodelovanje SRP, učiteljev in drugih strokovnih delavcev s starši učenca s 

PP. Med njimi mora vladati korekten in strokoven odnos. Učitelji, SRP in drugi strokovni 

delavci morajo starše sproti seznanjati z učenčevim napredkom in morebitnimi težavami, ki jih 

opažajo pri svojem delu. Strokovni delavci morajo prisluhniti staršem in obratno, saj bodo le 

tako lahko dosegali najboljše rezultate (Vučko, 2011).  

Večina avtorjev v svojih opredelitvah poudarja predvsem timsko delo vseh strokovnih delavcev 

vključenih v obravnavo otroka s PP. S tem se strinjamo in tudi poudarjamo pomembnost 

timskega dela strokovnih delavcev. Na osnovi lastnih delovnih izkušenj lahko zatrdimo, da je 

sodelovanje SRP z učitelji, razredniki, svetovalno službo in starši zelo pomembno za učenca. 

Sama sem kot SRP v nenehnem stiku z vsemi učitelji, ki učijo učence s PP. Z njimi se 

vsakodnevno pogovarjam o delu z učenci, morebitnih učnih težavah in napredku.  

3.4 Sodelovalna kultura 

Na učinkovitost timskega dela vpliva tudi klima na šoli, kar so ugotovili številni avtorji. 

Grebenc, Kvaternik, Kodele in Rihter (2010) menijo, da se šole med seboj razlikujejo glede na 

šolsko kulturo, skupnost in šolsko klimo. Pravijo, da je za učinkovito timsko delo pomembna 

prisotnost sodelovalne kulture na šoli, kjer se med seboj spoštujejo, pozdravljajo, učijo drug od 

drugega in skrbijo za dober delovni odnos. Sodelovala kultura vpliva na bolj spodbudno 

delovno okolje in boljšo klimo na šoli. A. Polak (2015) meni, da prav učinkovito timsko delo 

spodbuja oblikovanje sodelovalne kulture v določenem delovnem okolju.  

Sodelovalna kultura v delovnem okolju je zelo pomembna, saj spodbuja in opogumlja 

strokovne delavce k uvajanju inovacij, izmenjavi uspešnih strategij in večji kompetentnosti 

strokovnih delavcev pri delu z učenci s PP (Hargreaves, 1997, v Polak, 2015). 

Triandis (1995, v Polak, 2015) našteva štiri pogoje za nastanek sodelovalne kulture: 

- poudarjeni skupinski pogledi, potrebe in cilji, 

- poudarjeno vedenje, določeno s socialnimi normami in dolžnostmi, 

- podobna skupna prepričanja, 

- pripravljenost za sodelovanje. 

Sodelovalna kultura se razvije s timskim delom strokovnih delavcev, kjer morajo ti imeti 

zagotovljen občutek varnosti ter ustrezno strokovno, organizacijsko in osebno podporo. Pot do 
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izoblikovanja sodelovalne kulture pa ni enostavna, saj že timsko delo samo po sebi vključuje 

pestre psihosocialne razsežnosti. Zelo pomembna za nastanek sodelovalne kulture je že prej 

omenjena pozitivna konkretna izkušnja s timskim delom, ki strokovne delavce motivira za 

timsko delo in jim nudi številne prednosti. Pomembno vlogo ima tudi vodstvo, katerega vloga 

lahko spodbuja ali otežuje prenos novih strokovnih znanj in spretnosti. Vodstvo VIZ-ustanove 

običajno spodbuja timsko delo strokovnih delavcev, ti pa od njega pričakujejo strokovno, 

organizacijsko, osebno in materialno podporo (Polak, 2015).  

Značilnosti strokovnih delavcev, ki delujejo v delovnem okolju s sodelovalno kulturo, so: 

- medsebojna pomoč strokovnih delavcev, 

- konstruktivna komunikacija, 

- dobro medsebojno poznavanje, 

- pozitivna soodvisnost strokovnih delavcev, 

- pripadnost istemu kolektivu, 

- kolektivna odgovornost ter 

- socialna povezanost in varnost (prav tam). 

Učinkovita sodelovalna kultura v VIZ-ustanovi se torej lahko vzpostavi, kadar so strokovni 

delavci za timsko delo osebno motivirani, kadar imajo pozitivne konkretne izkušnje s timskim 

delom in kadar jim vodstvo omogoča optimalne pogoje za delo. Prisotnost sodelovalne kulture 

je nujna za vse VIZ-ustanove, saj strokovnim delavcem omogoča osebnostni in profesionalni 

razvoj ter vpliva na kakovost dela ter počutje vseh zaposlenih. 
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II. EMPIRIČNI DEL 
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4 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

Pedagoška enciklopedija (1989) opredeljuje timsko delo na področju vzgoje in izobraževanja 

kot obliko aktivnosti, ki jo opravlja skupina strokovnih delavcev v obliki neposrednega in 

enakovrednega sodelovanja z namenom doseči skupne cilje. Timsko delo strokovnih delavcev 

v šoli je pomemben del njihove poklicne vloge in zavedati se morajo, da takšna oblika dela 

prinaša številne prednosti vsem vpletenim.  

Projekt Drugače v drugačno šolo (1991‒1994) je prvi empirično potrdil prednosti timskega dela 

na področju VIZ. Učiteljice so na osnovi neposrednih izkušenj s timskim delom prepoznale 

določene prednosti timskega dela v razredu (Razdevšek-Pučko, 1994). Tudi evalvacijska 

študija Pedagoški delavci, njihovo strokovno izpopolnjevanje, motivacija in stališča do 

posameznih strokovnih rešitev kurikularne prenove (2000 – 2002) je proučevala različne sklope 

timskega dela, med njimi tudi prednosti timskega dela za učence, pedagoške delavce in VIZ-

ustanovo. Omenjena raziskava je potrdila številne prednosti timskega dela tako za učence kot 

za pedagoške delavce in VIZ-ustanovo ter nakazala na potrebo po večjem usposabljanju 

učiteljev za timsko delo (Žorga, 2002, v Polak, 2012 b). P. Havaj in A. Polak (2014) sta v 

raziskavi ugotovili, da izvajalci dodatne strokovne pomoči in učitelji v praksi prepoznavajo 

številne prednosti timskega poučevanja, in sicer pri vseh v raziskavi sodelujočih učencih in 

strokovnih delavcih. Avtorici sta se pri raziskovanju osredotočili tudi na področje posebnih 

potreb. Tuji (Buckley, 2000; Atkinson in Kinder, 2000) in domači avtorji (Polak, 1997; 2000; 

2003; 2004; 2008; Šarlah, 2002; Žorga in drugi, 2002; Grapulin Bavčar, 2011) so v svojih 

raziskavah prav tako potrdili prednosti, ki jih timsko delo prinaša pedagoškim strokovnim 

delavcem, učencem in VIZ-ustanovi (Polak, 2011).  

V strokovni literaturi in v pedagoški praksi so torej različni avtorji in številne raziskave 

prepoznali in potrdili prednosti timskega dela. Navedeno prikazuje, da je bilo področje 

prednosti timskega dela raziskano na različnih ciljnih skupinah, raziskava P. Havaj in A. Polak 

(2014) pa se edina delno nanaša tudi na prepoznavanje prednosti timskega dela pri delu z učenci 

s PP za strokovne delavce in učence same. V magistrskem delu smo se posvetili raziskovanju 

tega področja in empirično ugotavljali, katere prednosti so pri timskem delu z učenci s PP 

pogosteje prepoznane ‒ prednosti za učence s PP, prednosti za strokovne delavce ali prednosti 

za VIZ-ustanovo. Zanimale so  nas konkretne prednosti, ki jih strokovni delavci v VIZ-

ustanovah prepoznavajo pri svojem pedagoškem delu. 
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5 CILJ RAZISKAVE, RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

Splošen cilj raziskave je bil ugotoviti, katere prednosti timskega dela v osnovni šoli 

prepoznavajo učitelji in SRP, kako se med seboj v tem razlikujejo ter kako se prepoznavanje 

prednosti timskega dela povezuje z delovno dobo in smerjo izobrazbe.   

Omenjene cilje smo skušali doseči  z iskanjem odgovorov na  naslednja raziskovalna vprašanja 

in postavljene statistične hipoteze.  

RV1: Katere prednosti timskega dela v osnovni šoli prepoznavajo učitelji ter katere specialni 

in rehabilitacijski pedagogi pri delu z učenci s PP? 

RV2: Kakšen je odnos med samozaznavanjem učinkovitosti tima in prepoznavanjem prednosti 

timskega dela pri delu z učenci s PP?  

RV3: Kakšen je odnos med samozaznavanjem učinkovitosti tima in številom let delovne dobe 

na področju VIZ pri delu z učenci s PP? 

RV4: Kakšen je odnos med vrsto izobrazbe in oceno učinkovitosti timskega dela pri delu z 

učenci s PP? 

RV5: Kakšen je odnos med številom let delovne dobe in izkušnjami s timskim delom pri delu 

z učenci s PP? 

RV6: Kakšen je odnos med številom let delovne dobe na področju VIZ in prepoznavanjem 

prednosti timskega dela pri delu z učenci s PP? 

RV7: Kakšen je odnos med pogostostjo izvajanja različnih etap timskega dela  in 

samozaznavanjem učinkovitosti tima pri delu  z učenci s PP? 

Glede na raziskovalna vprašanja sem oblikovala naslednje hipoteze: 

H1: V prepoznavanju prednosti timskega dela pri delu z učenci s PP, med učitelji in SRP ni 

statistično pomembnih razlik. 

H2: Strokovni delavci, ki delo svojega tima ocenjujejo kot učinkovito, prepoznavajo več 

prednosti pri delu z učenci s PP kot tisti strokovni delavci, ki delo svojega tima ocenjujejo kot 

neučinkovito. 

H3: Strokovni delavci z daljšo delovno dobo ocenjujejo delo svojega tima kot bolj učinkovito 

kot strokovni delavci s krajšo delovno dobo.  

H4: Pri samozaznavanju učinkovitosti tima pri delu z učenci s PP med učitelji in SRP ni 

statistično pomembnih razlik.   

H5: Strokovni delavci z daljšo delovno dobo imajo več izkušenj s timskim delom pri delu z 

učenci s PP kot tisti s krajšo delovno dobo. 

H6: Strokovni delavci z daljšo delovno dobo prepoznavajo več prednosti timskega dela pri delu 

z učenci s PP kot tisti z manj delovne dobe. 
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H7: Strokovni delavci, ki pri timskem delu z učenci s PP pogosteje izvajajo etape timskega dela 

(timsko načrtovanje, timsko izvajanje, timsko evalvacijo), ocenjujejo delo svojega tima kot bolj 

učinkovito kot tisti strokovni delavci, ki pri delu z učenci s PP manj pogosto izvajajo etape 

timskega dela. 
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6 SEZNAM NEODVISNIH IN ODVISNIH SPREMENLJIVK 

Neodvisne spremenljivke v raziskavi: 

- starost, 

- smer izobrazbe, 

- število let delovne dobe, 

- ocena učinkovitosti timskega dela pri delu z učenci s PP. 

Odvisne spremenljivke v raziskavi: 

- izkušnje s timskim delom pri delu z učenci s PP, 

- sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci pri timskem delu z učenci s PP, 

- ocena učinkovitosti timskega dela pri delu z učenci s PP, 

- prepoznane prednosti timskega dela glede na delovne izkušnje, 

- pogostost sodelovanja z drugimi strokovnimi delavci pri načrtovanju pedagoškega dela, 

- način sodelovanja z drugimi strokovnimi delavci pri načrtovanju pedagoškega dela, 

- pogostost sodelovanja z drugimi strokovnimi delavci pri izvajanju pedagoškega dela, 

- način sodelovanja z drugimi strokovnimi delavci pri izvajanju pedagoškega dela, 

- pogostost sodelovanja z drugimi strokovnimi delavci pri evalvaciji pedagoškega dela, 

- način sodelovanja z drugimi strokovnimi delavci pri evalvaciji pedagoškega dela, 

- prepoznane prednosti timskega dela za učence, 

- prepoznane prednosti timskega dela za strokovne delavce, 

- prepoznane prednosti timskega dela za inštitucijo. 
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7 METODOLOGIJA 

7.1 Raziskovalna metoda 

V raziskovalnem delu smo uporabili deskriptivno, kavzalno - neeksperimentalno metodo ter 

kombinacijo kvantitativnega in kvalitativnega raziskovalnega pristopa. 

7.2 Merski inštrumenti 

Podatke smo zbrali  s pomočjo vprašalnika, ki vključuje vprašanja o objektivnih dejstvih, 

vprašanja vezana na področje timskega dela z učenci s PP in tri lestvice prepoznavanja prednosti 

timskega dela pri delu z učenci s PP. Vprašalnik je bil avtorsko oblikovan v sodelovanju z 

mentorico. Anketni vprašalnik zajema 17 vprašanj, od tega so tri vprašanja v obliki 

ocenjevalnih lestvic. Razdeljen je na tri različne vsebinske sklope: splošni podatki, področje 

timskega dela in prednosti timskega dela za učence s PP, strokovne delavce in inštitucijo, kjer 

posamezne ocene  pomenijo: 0 – ne drži, 1 – delno drži, 2 – večinoma drži, 3 – popolnoma drži.  

Vprašalnik v prvem delu zajema splošne podatke o specialnih in rehabilitacijskih pedagogih ter 

učiteljih: starost, smer izobrazbe, delovno mesto in delovno dobo na področju vzgoje in 

izobraževanja. V drugem delu vprašalnika so vprašanja, ki se nanašajo na izkušnje specialnih 

in rehabilitacijskih pedagogov ter učiteljev s timskim delom pri ukvarjanju z učenci s PP: 

izkušnje s timskim delom, sodelovanje s preostalimi strokovnimi delavci, ocena učinkovitosti 

timskega dela, pogostost in način sodelovanja z drugimi strokovnimi delavci pri načrtovanju, 

izvajanju in evalvaciji pedagoškega dela. Vprašalnik vsebuje štiri odprta vprašanja, in sicer 

katere prednosti timskega dela učitelji ter specialni in rehabilitacijski pedagogi prepoznavajo 

glede na lastne delovne izkušnje. Tretji del vprašalnika pa vsebuje vprašanja, ki se nanašajo le 

na prednosti, ki jih timsko delo prinaša učencem, strokovnim delavcem in inštituciji.  

7.3 Merske karakteristike 

Veljavnost: Poskusno obliko protokola smo v prvi fazi v skladu z ugotovitvami sondažne 

uporabe izpopolnili z vidika veljavnosti. Veljavnost Slednjo smo preverili tudi s faktorsko 

analizo. Glede na to da prvi faktor pojasnjuje 30,621 % variance, kar je več od predpostavljene 

spodnje meje (20 %), ocenjujemo, da je protokol veljaven. 

Zanesljivost: Tudi za določanje zanesljivosti smo uporabili postopek faktorizacije. Dobili smo 

12 faktorjev, ki skupaj pojasnjujejo 69,095 % variance, iz česar sledi (po zakonitosti rtt ≥ √h2), 

da gre za dokaj zanesljiv protokol (rtt = 0,831). To potrjuje tudi Cronbachov koeficient alfa (α = 

0,945). 

Objektivnost: Objektivnost protokola smo v fazi izvedbe zagotovili z enotnimi, enopomenskimi 

navodili, na osnovi katerih so anketiranci samostojno izpolnjevali vprašalnik. Objektivnost 

vrednotenja pa je temeljila tudi na zaprtem tipu vprašanj. 
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7.4 Postopek pridobivanja podatkov 

Za zbiranje podatkov smo preko elektronske pošte k sodelovanju povabili osnovne šole in tudi 

šole s programom nižjega izobrazbenega standarda v Sloveniji ter preko njih skušali stopiti v 

stik s SRP, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč na rednih šolah, in učitelji razredne ter 

predmetne stopnje, ki tam poučujejo.  

Zbiranje podatkov je potekalo preko portala 1KA v obliki spletnih anketnih vprašalnikov.   

Slednji so bili aktivni med 31. 5. 2017 in 26. 6. 2017. Reševanje je bilo anonimno, varstvo 

osebnih podatkov je bilo zagotovljeno. Vsi anketirani strokovni delavci so bili seznanjeni z 

namenom in ciljem raziskave.  

7.5 Statistična obdelava podatkov 

Pridobljene podatke smo obdelali s pomočjo statističnih programov IBM SPSS Statistics 22.0 

in Microsoft Office Excel. Rezultati so predstavljeni grafično, tabelarno in opisno. 

Uporabili smo naslednje statistične metode: 

- frekvence (f) in strukturne odstotke (f %) odgovorov, 

- parametre osnovne deskriptivne statistike: 

-  aritmetično sredino (M),  

-  standardno deviacijo (SD), 

-  minimalne vrednosti (min.), 

-  maksimalne vrednosti (maks.), 

- hi-kvadrat preizkus (neparametričen test za preverjanje povezanosti dveh spremenljivk), 

- t-test za neodvisne vzorce ‒ parametričen test, 

- enosmerno analizo variance ‒ parametričen test, 

- Welchovo aproksimacijo, če predpostavka o homogenosti ni bila upravičena za ugotavljanje 

razlik,  

- Cronbachov koeficient alfa kot mera zanesljivosti numeričnih postavk. 

 

7.6 Opis vzorca 

V raziskavi smo uporabili namenski, neslučajnostni način vzorčenja. Vzorec zajema učitelje 

razrednega in predmetnega pouka ter SRP z različno starostjo, z različno izobrazbo, z različnim 

številom let delovne dobe na področju VIZ, z zaposlitvijo na različnih delovnih mestih in z 

različnimi izkušnjami s timskim delom pri delu z učenci s PP. V spodnjih grafikonih bomo 

predstavili strukturo vzorca glede na starost, smer izobrazbe, delovno mesto, delovno dobo in 

izkušnje s timskim delom pri delu z učenci s PP. 

Končni vzorec empirične raziskave zajema 150 anketirancev, ki so ustrezno izpolnili 

vprašalnik. Nepopolno izpolnjenih vprašalnikov nismo vključili v obdelavo podatkov.  
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Graf 1: Struktura vzorca glede na starost (v %) 

Z Grafa 1 je razvidno, da je največ v vzorec zajetih anketiranih strokovnih delavcev starih med 

31 in 40 let (28 %) ter 41 in 50 let (28 %). Po številu odgovorov jim sledijo strokovni delavci 

stari med 26 in 30 let (16 %). Skupina strokovnih delavcev starih do 25 let predstavlja 9,4 % 

anketirancev, skupini strokovnih delavcev starih med 51 in 55 let ter več kot 55 let pa vsaka po 

9,3 % deleža vzorca. 

 
Graf 2: Struktura vzorca glede na izobrazbo (v %) 

 

Z Grafa 2 je razvidno, da največji odstotek glede na izobrazbo predstavljajo specialni in 

rehabilitacijski pedagogi (29,3 %). Po številčnosti jim sledijo učitelji razrednega pouka, ki 

predstavljajo 26 % anketiranih strokovnih delavcev. Učitelji predmetnega pouka predstavljajo 

23,3 % anketiranih strokovnih delavcev, najmanjši delež pa pripada defektologom (21,4 %). 
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Pri obdelavi podatkov ugotavljamo, da je za  boljšo vsebinsko primerjavo podatkov, 

odgovarjanje na raziskovalna vprašanja in preverjanje hipotez vzorec smiselno razdeliti le na 

dva podvzorca – na SRP in učitelje. V podvzorec specialni in rehabilitacijski pedagog združimo 

SRP in defektologe (izobrazbeni profil po starih študijskih programih), v podvzorec učitelj pa 

združimo učitelje predmetnega in učitelje razrednega pouka. 

 

 
Graf 3: Preoblikovan vzorec glede na izobrazbo (v %) 

Z Grafa 3 je razvidno, da sta preoblikovana  podvzorca glede na izobrazbo uravnotežena. Med 

anketiranci je bilo 50,7 % specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter 49,3 % učiteljev. 

 

 

 
Graf 4: Struktura vzorca glede na delovno mesto (v %) 

Z Grafa 4 je razvidno, da je največ anketiranih strokovnih delavcev (38,7 %) zaposlenih na 

delovnem mestu mobilnega SRP. Po deležu jim sledijo  učitelji, ki poučujejo na razredni stopnji 

(22,6 %), in učitelji, ki poučujejo na predmetni stopnji (20,7 %). Na delovnem mestu SRP na 

šoli je zaposlenih 16 % anketiranih. Le 2 % anketiranih opravlja delo v podaljšanem bivanju. 
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Graf 5: Struktura vzorca glede na delovno dobo (v %) 

Z Grafa 5 je razvidno, da so v raziskavi sodelovali strokovni delavci z različnim številom let 

delovne dobe. Med anketiranci prevladujejo strokovni delavci, ki imajo od 11 do 20 let delovnih 

izkušenj (31,3 %). Glede na odstotni delež jim sledijo strokovni delavci z 1 do 5 let delovnih 

izkušenj (24, 7 %),  strokovni delavci s 6 do 10 let delovnih izkušenj (15,3 %), strokovni delavci 

z 21 do 30 let delovnih izkušenj (15,3 %) ter strokovni delavci z več kot 30 let delovnih izkušenj 

(14 %). 

 

Ugotavljali smo tudi, s katerimi strokovnimi delavci pri timskem delu pri delu z učenci s PP 

sodelujejo učitelji razrednega in učitelji predmetnega pouka ter SRP. Pri tem vprašanju je bilo 

možnih več odgovorov. Skupno je bilo 578 veljavnih. Dobljene odgovore smo kategorizirali  

glede na izobrazbo: SRP in učitelji. 

 

Graf 6: Struktura vzorca glede na sodelovanje SRP s strokovnimi delavci (v %)1 

                                                           
1 Tabela h Grafu 6 se nahaja v Prilogi 2. 
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Z Grafa 6 lahko razberemo, s katerimi strokovnimi delavci pri timskem delu z učenci s PP 

sodelujejo SRP in defektologi. Vsak anketiranec je imel možnost obkrožiti več odgovorov. SRP 

so podali 379 veljavnih odgovorov.  

Z Grafa 6 je razvidno, da 20,3 % SRP ter defektologov sodeluje z učiteljem (-i) razrednega 

pouka, 19,8 % jih sodeluje s svetovalnim(-i) delavcem(-i), 19 % z učiteljem(-i) predmetnega 

pouka in  11,8 % s strokovnjaki svojega profila. Anketiranci so imeli možnost pri tem vprašanju 

pod rubriko drugo navesti tudi svoj odgovor, kar jih je izkoristilo le 5,3 %. Odgovori, ki so jih 

anketiranci navedli pod možnost drugo, so predstavljeni na Grafu 7. 

 

Graf 7: Odgovori pod možnost drugo (v %)2 

Z Grafa 7 ugotovimo, da SRP ter defektologi pri timskem delu pri delu z učenci s PP sodelujejo 

tudi z drugimi strokovnjaki. Največ jih sodeluje s socialnim(-i) pedagogom(-i) (35 %), sledi 

sodelovanje s pediatrom(-i) (20 %) in fizioterapevtom(-i) (10 %). Anketirani SRP najmanj 

sodelujejo z inkluzivnim(-i) pedagogom(-i) (5 %), delovnim(-i) terapevtom(-i) (5 %), s 

Centrom za socialno delo (5 %), s starši (5 %), s spremljevalcem (5 %), s tiflopedagogom(-i) 

(5 %) in Komisijo za usmerjanje (5 %). Vsak zadnji možni odgovor je izbral po le en 

anketiranec, kar za posamezni odgovor predstavlja 5 % vzorca.  

Graf 8 predstavlja sodelovanje učiteljev razrednega in predmetnega pouka ter učiteljev 

podaljšanega bivanja s strokovnimi delavci na področju dela z učenci s PP. Učitelji razrednega 

in predmetnega pouka ter učitelji podaljšanega bivanja so skupno podali 200 veljavnih 

odgovorov. 

 

                                                           
2 Tabela h Grafu 7 se nahaja v Prilogi 3. 
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Graf 8: Struktura vzorca glede na sodelovanje učiteljev s strokovnimi delavci (v %)3 

Z Grafa 8 razberemo, da 28,5 % učiteljev pri timskem delu z učenci s PP sodeluje s 

svetovalnim(-i) delavcem(-i), 26 %  jih sodeluje s SRP oziroma defektologom(-i). Vidno je še, 

da tudi učitelji sodelujejo s strokovnjaki lastnega profila (učitelji razrednega in učitelji 

predmetnega pouka), 14 % jih sodeluje z učiteljem(-i) razrednega pouka, 13,5 % pa z 

učiteljem(-i) predmetnega pouka. Nekoliko manj pa sodelujejo s strokovnimi delavci drugih 

profilov, in sicer le 11,5 % jih sodeluje s psihologom(-i) in le 6,5 % z logopedom(-i). Med 

anketiranci ni nihče zapisal odgovora pod možnost drugo. 

Do podobnih ugotovitev pa so prišli tudi v evalvacijski študiji Evalvacija različnih oblik 

dodatne strokovne pomoči, ki je otrokom dodeljena v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (2016), kjer so ugotovili, da so v timsko delo pri delu z učenci s PP 

najpogosteje vključeni razredniki, učitelji, SRP, pedagogi, socialni pedagogi, psihologi ter 

mobilni SRP. 

Koliko se strokovni delavci zavedajo vseh prednosti, ki jih timsko delo prinaša učencem, 

strokovnim delavcem ter VIZ-inštituciji, pa bomo ugotovili v naslednjem poglavju. 

 

 

  

                                                           
3 Tabela h Grafu 8 se nahaja v Prilogi 4. 
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8 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate raziskave, v kateri smo zbirali podatke strokovnih 

delavcev – učiteljev razrednega in predmetnega pouka ter specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov o njihovem prepoznavanju prednosti timskega dela pri delu z učenci s PP za učence, 

strokovne delavce in ustanovo. V interpretaciji bomo predstavili tisti odstotek odgovorov, ki 

prevladuje. 

8.1 Prepoznavanje prednosti timskega dela v osnovni šoli pri učiteljih ter specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogih pri delu z učenci s posebnimi potrebami 

Osrednji del naše empirične magistrske raziskave se je nanašal na proučevanje prednosti 

timskega dela pri delu z učenci s PP. V analizo smo vključili  osmo, petnajsto, šestnajsto in 

sedemnajsto vprašanje v anketnem vprašalniku. Znotraj osmega vprašanja nas je zanimalo, 

katere prednosti timskega dela zaznavajo strokovni delavci pri delu z učenci s PP glede na 

konkretne izkušnje, znotraj petnajstega, šestnajstega in sedemnajstega vprašanja (ocenjevalne 

lestvice) pa nas je zanimalo, koliko prepoznavajo že naštete prednosti za učence s PP, strokovne 

delavce in VIZ-inštitucijo. 

Osmo vprašanje o prednostih timskega dela je odprtega tipa. Na vprašanje o prednostih 

timskega dela, ki jih prepoznavajo pri svojem delu z učenci s PP, je odgovorilo 128 

anketirancev. Posamezni anketiranci so navedli več prepoznanih prednosti. Odgovore pri 

osmem vprašanju smo ob upoštevanju strokovne literature (Buckley, 2000, Polak, 2007) 

razvrstili v tri kategorije: prednosti za učence, prednosti za strokovne delavce in prednosti za 

inštitucijo. Anketiranci so pri osmem vprašanju navedli 44 prednosti, ki smo jih uvrstili med 

prednosti za učence s PP, 126 prednosti, uvrščene med prednosti za strokovne delavce, ter 13 

prednosti, ki smo jih uvrstili med prednosti za inštitucijo. 

Tabela 1: Frekvence (f) in strukturni odstotki (f %) ‒ prednosti timskega dela 

Iz Tabele 1 lahko razberemo, da strokovni delavci pri timskem delu pri delu z učenci s PP 

navajajo največ prednosti za strokovne delavce (68,9 %), zatem za učence s PP (24 %) in šele 

nato za VIZ-inštitucijo (7,1 %).  

Iz Tabele 2 je razvidno, da učitelji in SRP kot največjo prednost za učence prepoznavajo  

celotno obravnavo učencev (6,5 %), po pogostosti sledi hitrejši napredek učencev (4,4 %). 

Enako število učiteljev in SRP meni, da se kot pomembni prednosti pri timskem delu z učenci 

s PP kažeta tudi lažje doseganje vzgojnih in izobraževalnih ciljev (3,3 %) ter bolj učinkovita 

pomoč in podpora učencem (3,3 %). Med prednosti tovrstnega timskega dela prav tako štejejo 

več dobrih, učinkovitih metod in pristopov za pomoč učencu (2,2 %), boljše doseganje učnih 

rezultatov učencev s PP (1,6 %), učinkovitejše uresničevanje individualiziranega programa (1,1 

Prepoznane prednosti f f % 

Prepoznane prednosti za učence 44 24 

Prepoznane prednosti za strokovne delavce 126 68,9 

Prepoznane prednosti za VIZ-inštitucijo 13 7,1 

Skupaj 183 100 
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%), različne stile in pristope poučevanja (1,1 %) ter hitrejšo povratno informacijo učencem (0,5 

%). 

Tabela 2: Frekvence (f) in strukturni odstotki (f %) ‒  prednosti timskega dela za učence s PP 

Prepoznane prednosti za učence f f % 

Celostna obravnava učencev 12 6,5 

Hitrejši napredek učencev 8 4,4 

Bolj učinkovita pomoč in podpora učencem 6 3,3 

Lažje doseganje vzgojnih in izobraževalnih ciljev 6 3,3 

Več dobrih, učinkovitih metod in pristopov za pomoč učencu 4 2,2 

Boljše doseganje učnih rezultatov učencev s PP 3 1,6 

Učinkovitejše uresničevanje individualiziranega programa 2 1,1 

Različni stili, pristopi poučevanja 2 1,1 

Hitrejša povratna informacija 1 0,5 

Skupaj 44 24 
 

Tabela 3: Frekvence (f) in strukturni odstotki (f %) prednosti za inštitucijo 

Frekvenčna Tabela 3 prikazuje, da učitelji in SRP pri timskem delu pri delu z učenci s PP glede 

na lastne izkušnje prepoznavajo zelo malo prednosti za inštitucijo. Kot glavno prednost jih je 

3,3 % navedlo strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, 2,7 % jih je kot prednost navedlo boljšo 

komunikacijo med zaposlenimi in 1,1 % boljši pretok informacij. 

Tabela 4: Frekvence (f) in strukturni odstotki (f %) ‒  prednosti za strokovne delavce 

Prepoznane prednosti za strokovne delavce f f % 

Izmenjava izkušenj, znanj in mnenj 30 16,4 

Različni pogledi in opažanja 22 12 

Učinkovito reševanje problemov 12 6,6 

Poznavanje učenca v različnih situacijah 11 6 

Medsebojna pomoč in podpora strokovnih delavcev 10 5,5 

Pridobivanje novih znanj, spoznanj, ugotovitev in videnj 10 5,5 

Večja strokovnost dela 6 3,3 

Poenoten pristop dela z učencem 6 3,3 

Učinkoviteje začrtane smernice dela 4 2,2 

Lažje izvajanje in doseganje skupno zastavljenih ciljev 4 2,2 

Skupno dogovarjanje o prilagoditvah 4 2,2 

Učinkovitejše načrtovanje dela 3 1,6 

Boljši odnosi s sodelavci 3 1,6 

Večje medsebojno zaupanje 1 0,5 

Skupaj 126 68,9 

Iz Tabele 4 lahko razberemo, da večina anketirancev (16,4 %), ki je odgovorila na to vprašanje, 

kot glavno prednost timskega dela pri delu z učenci s PP za strokovne delavce  pri svojem delu 

prepoznava izmenjavo izkušenj, znanj in mnenj. 12 % anketirancev kot pomembno prednost  

Prepoznane prednosti za VIZ-inštitucijo f f % 

Strokovno izpopolnjevanje zaposlenih 6 3,3 

Boljša komunikacija med zaposlenimi 5 2,7 

Boljši pretok informacij 2 1,1 

Skupaj 13 7,1 
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navaja možnost različnih pogledov in opažanj, 6,6 % jih navaja učinkovito reševanje 

problemov, 6 % pa poznavanje učenca v različnih situacijah. Isti delež anketirancev (5,5 %) kot 

prednost timskega dela prepoznava še medsebojno pomoč in podporo strokovnih delavcev ter 

pridobivanje novih znanj, spoznanj, ugotovitev in videnj. Preostale prednosti je navedlo manjše 

število anketirancev. Kot prednosti za strokovne delavce so anketiranci navajali večjo 

strokovnost dela (3,3 %), poenoten pristop dela z učencem (3,3 %), učinkoviteje začrtane 

smernice dela (2,2 %), lažje izvajanje in doseganje zastavljenih ciljev (2,2 %), skupno 

dogovarjanje o prilagoditvah (2,2 %), učinkovitejše načrtovanje dela (1,6 %), boljši odnosi s 

sodelavci (1,6 %) ter večje medsebojno zaupanje (0,5 %).  

Zanimivo je, da so le 3 anketiranci kot prednost navedli boljše odnose s sodelavci. Osebno se 

nam ta prednost skupaj z večjim medsebojnim zaupanjem med strokovnimi delavci zdi izjemno 

pomembna za vse izvajalce timskega dela. S številom navedenih odgovorov pri osmem 

vprašanju, ki je bilo odprtega tipa, smo dokaj zadovoljni, saj smo se zaradi preteklih izkušenj 

nekoliko bali da se anketiranci na vprašanje ne bodo odzvali oziroma nanj ne bodo odgovorili. 

Odgovori anketirancev nas vsebinsko niso zelo presenetili, saj smo podobne odgovore 

pričakovali.  

Petnajsto vprašanje (Tabela 5), ki se je nanašalo na prepoznavanje že navedenih prednosti za 

učence s PP, je bilo v obliki ocenjevalne lestvice, pri kateri so strokovni delavci z ocenami od 

0 do 3 označevali, koliko v tabeli navedene prednosti prepoznavajo pri svojem timskem delu. 

Posamezne vrednosti odgovorov od 0 do 3 pomenijo naslednje: 0 – ne drži, 1 – delno drži, 2 – 

večinoma drži, 3 – popolnoma drži. 

Iz Tabele 5 je razvidno, da anketirani strokovni delavci med najpomembnejše prednosti 

timskega dela za učence s PP uvrščajo naslednje trditve: »Učenci so deležni različnih stilov in 

tehnik poučevanja.« (M = 2,20), »Učenci so deležni  hitrejših povratnih informacij.« (M = 

2,05), »Učenci so deležni bolj fleksibilnega poučevanja.« (M = 2,05) ter »Timsko poučevanje 

učencem nudi neposreden zgled sodelovalne naravnanosti.« (M = 2,01). Strokovni delavci so 

pri prej navedenih trditvah v povprečju največkrat obkrožili odgovor večinoma drži ali 

popolnoma drži. Kot najmanj pomembne prednosti timskega dela za učence s PP pa ocenjujejo 

naslednje trditve: »Učenci so deležni zgleda kritičnega mišljenja.« (M = 1,61), »Učenci se učijo 

od najboljših učiteljev.« (M = 1,58) ter »Zmanjšana je nevarnost vsiljevanja učencem idej, 

vrednot, načina razmišljanja posameznega učitelja.« (M = 1,55). Strokovni delavci so pri teh 

trditvah v povprečju največkrat obkrožili odgovor delno drži ali večinoma drži. Preostale trditve 

si v Tabeli 5 sledijo v padajočem vrstnem redu glede na velikost  aritmetične sredine. Pri vseh 

trditvah oz. navedenih prednostih so bile obkrožene vse vrednosti od 0 do 3. Nihče od 

anketirancev ni izkoristil možnosti odgovora pod kategorijo drugo, kjer bi lahko dodatno 

zapisal še kakšno prepoznano prednost timskega dela za učence s PP, ki ni bila predhodno 

navedena. 
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Tabela 5: Števila (N), minimumi (min.), maksimumi (maks.), aritmetične sredine (M) in standardne deviacije (SD) 

‒  prednosti za učence s PP 

Šestnajsto vprašanje (Tabela 6), ki se je nanašalo na prepoznavanje že navedenih prednosti za 

strokovne delavce, je bilo prav tako v obliki ocenjevalne lestvice, pri kateri so strokovni delavci 

od 0 do 3 označevali, koliko prepoznavajo posamezne prednosti. Posamezne vrednosti od 0 do 

3 tudi pri tej ocenjevalni lestvici pomenijo naslednje: 0 – ne drži, 1 – delno drži, 2 – večinoma 

drži, 3 – popolnoma drži. 

Iz Tabele 6 je razvidno, da vsi anketirani strokovni delavci kot najpomembnejše prednosti 

timskega dela za strokovne delavce ocenjujejo naslednje trditve: »Pri timskem delu si strokovni 

delavci izmenjujejo različne pristope in ideje.« (M = 2,37), »Strokovni delavci si pri timskem 

delu medsebojno pomagajo.« (M = 2,23), »Pri timskem delu člani tima svoje znanje lahko delijo 

z drugimi sodelavci in jih naučijo veliko novega.« (M = 2,23), »Pri timskem delu je v ospredju 

skupno reševanje problemov.« (M = 2,22) ter »Pri timskem delu je v ospredju skupno reševanje 

problemov.« (M =2,19). Strokovni delavci so pri teh trditvah v  povprečju največkrat obkrožili 

odgovor večinoma drži ali popolnoma drži. Kot najmanj pomembne prednosti timskega dela za 

strokovne delavce pa ocenjujejo naslednje trditve: »Pri timskem poučevanju so šolske ure bolj 

časovno izkoriščene.« (M = 1,77), »Pri timskem poučevanju je večja kakovost poučevanja.« 

(M = 1,77), »Pri timskem delu se zmanjša verjetnost sindroma izgorelosti.« (M = 1,75) ter »Pri 

timskem delu je pogostejša uporaba učnih pripomočkov in tehnične opreme.« (M = 1,65). 

Prednosti za učence s PP N min. maks. M SD 

Učenci so deležni različnih stilov in tehnik poučevanja. 150 0 3 2,20 0,695 

Učenci so deležni hitrejših povratnih informacij. 150 0 3 2,05 0,749 

Učenci so deležni bolj fleksibilnega poučevanja. 150 0 3 2,05 0,698 

Timsko poučevanje učencem nudi neposreden zgled 

sodelovalne naravnanosti. 

150 0 3 2,01 0,742 

Ob timskem poučevanju se učenci neposredno učijo 

soodvisnosti in medsebojne povezanosti različnih življenjskih 

tem in izkušenj. 

150 0 3 1,94 0,716 

Lažja je organizacija skupinskega dela učencev. 150 0 3 1,93 0,743 

Timsko poučevanje učencem omogoča večjo aktivnost pri 

pouku. 

150 0 3 1,92 0,737 

Učenci lažje razvijajo komunikacijske spretnosti. 150 0 3 1,83 0,740 

Ob prisotnosti več učiteljev obstaja manjša verjetnost za 

disciplinske težave v razredu. 

150 0 3 1,82 0,812 

Učenci dobijo bolj celosten pogled na določeno temo. 150 0 3 1,81 0,789 

Učenci lažje dosegajo zastavljene vzgojne cilje. 150 0 3 1,81 0,718 

Timsko poučevanje je učencem zanimivo. 150 0 3 1,80 0,714 

Učenci lažje dosegajo zastavljene izobraževalne cilje. 150 0 3 1,80 0,742 

Učenci se naučijo bolj aktivnega poslušanja. 150 0 3 1,69 0,777 

Učenci so deležni zgleda kritičnega mišljenja. 150 0 3 1,61 0,741 

Učenci se učijo od najboljših učiteljev. 150 0 3 1,58 0,813 

Zmanjšana je nevarnost vsiljevanja učencem idej, vrednot, 

načina razmišljanja posameznega učitelja. 

150 0 3 1,55 0,720 

Drugo 0 - - - - 
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Strokovni delavci so pri teh trditvah v povprečju največkrat obkrožili odgovor delno drži ali 

večinoma drži. 

Tabela 6: Števila (N), minimumi (min.), maksimumi (maks.), aritmetične sredine (M), standardne deviacije (SD) 

‒  prednosti za strokovne delavce 

Prednosti za strokovne delavce N min. maks. M SD 

Pri timskem delu si strokovni delavci izmenjujejo različne 

pristope in ideje. 

150 1 3 2,37 0,639 

Strokovni delavci si pri timskem delu medsebojno pomagajo. 150 0 3 2,23 0,689 

Pri timskem delu člani tima svoje znanje lahko delijo z 

drugimi sodelavci in jih naučijo veliko novega. 

150 0 3 2,23 0,660 

Pri timskem delu je v ospredju skupno reševanje problemov. 150 0 3 2,22 0,623 

Pri timskem delu drug drugemu nadgrajujejo svoja močna in 

dopolnjujejo šibka področja. 

150 0 3 2,19 0,699 

Pri timskem delu se seznanjajo s strokovnimi novostmi in 

raziskovalnimi spoznanji. 

150 0 3 2,15 0,699 

Bolj dinamičen pouk zmanjšuje monotonijo poučevanja. 150 0 3 2,12 0,741 

Pri timskem delu se oblikujejo občutki pripadnosti timu. 150 0 3 2,11 0,640 

Timski uspehi povečajo samozavest posameznega člana 

tima. 

150 0 3 2,09 0,659 

Timsko delo prispeva k večji strokovni rasti strokovnih 

delavcev. 

150 0 3 2,09 0,679 

Timsko delo prispeva k večji osebnostni rasti strokovnih 

delavcev. 

150 0 3 2,06 0,647 

Pri timskem delu je večja  možnost za uspeh. 150 0 3 2,03 0,727 

Pri timskem delu so večje možnosti za specializacijo na 

posameznem področju. 

150 0 3 1,95 0,745 

Med sodelavci tima se oblikujejo nova prijateljstva. 150 0 3 1,95 0,659 

Pri timskem delu je proces samoevalvacije in timske 

evalvacije bolj intenziven. 

150 0 3 1,93 0,620 

Pri timskem delu se bolj učinkovito rešuje disciplinske 

težave v razredu. 

150 0 3 1,92 0,700 

Pri timskem delu se vloge in obveznosti porazdelijo med vse 

člane tima. 

150 0 3 1,91 0,789 

Pri timskem delu je pouk bolj kakovosten in zanimiv. 150 0 3 1,91 0,704 

Pri timskem delu se izboljšajo odnosi med strokovnimi 

delavci in učenci. 

150 0 3 1,87 0,735 

Pri timskem delu so motivirani za pedagoško delo. 150 0 3 1,86 0,777 

Pri timskem delu se strokovni delavci soočajo s svojimi 

osebnimi pojmovanji o znanju, učenju in poučevanju. 

150 0 3 1,85 0,699 

Pri timskem delu je večja ciljna naravnanost pouka. 150 0 3 1,79 0,691 

Pri timskem poučevanju so šolske ure bolj časovno 

izkoriščene. 

150 0 3 1,77 0,743 

Pri timskem poučevanju je večja kakovost poučevanja. 150 0 3 1,77 0,718 

Pri timskem delu se zmanjša verjetnost sindroma izgorelosti. 150 0 3 1,75 0,821 

Pri timskem delu je pogostejša uporaba učnih pripomočkov 

in tehnične opreme. 

150 0 3 1,65 0,837 

Drugo 0 - - - - 
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Vse druge trditve si v Tabeli 6 sledijo v padajočem vrstnem redu glede na velikost aritmetične 

sredine. Pri vseh trditvah oz. navedenih prednostih, razen pri eni, so bile obkrožene vse 

vrednosti od 0 do 3. Pri trditvi: »Pri timskem delu si strokovni delavci izmenjujejo različne 

pristope in ideje.«, ki je prepoznana tudi kot največja prednost timskega dela za strokovne 

delavce, nihče od anketiranih strokovnih delavcev ni obkrožil vrednosti 0. Prav tako ni nihče 

izkoristil možnosti odgovora pod kategorijo drugo, kjer bi lahko še dodatno zapisali prepoznane 

prednosti timskega dela za strokovne delavce. 

Sedemnajsto vprašanje (Tabela 7), ki se je nanašalo na prepoznavanje navedenih prednosti za 

VIZ-inštitucijo, je bilo  tudi v obliki ocenjevalne lestvice, pri kateri so strokovni delavci od 0 

do 3 označevali, koliko prepoznavajo posamezne prednosti. Posamezne vrednosti od 0 do 3 tudi 

pri tej ocenjevalni lestvici pomenijo naslednje: 0 – ne drži, 1 – delno drži, 2 – večinoma drži, 3 

– popolnoma drži. 

Tabela 7: Števila (N), minimumi (min.), maksimumi (maks.), aritmetične sredine (M), standardne deviacije (SD) 

‒  prednosti za VIZ-inštitucijo 

Prednosti za VIZ-inštitucijo N min. maks. M SD 

Timski uspehi prispevajo k uspešnosti šole kot inštitucije. 150 0 3 1,84 0,733 

Zaradi timskega dela je na šoli med zaposlenimi več 

vzajemne interakcije in medsebojne podpore. 

150 0 3 1,79 0,756 

Zaradi timskega dela so zaposleni na šoli bolj ozaveščeni o 

pomembnosti timskega  dela. 

150 0 3 1,71 0,824 

Timsko delo zagotavlja večjo specializacijo poučevanja. 150 0 3 1,70 0,740 

Zaradi timskega dela je izvajanje letnega delovnega načrta 

šole bolj kakovostno. 

150 0 3 1,67 0,730 

Zaradi timskega dela je delovno zadovoljstvo zaposlenih 

večje. 

150 0 3 1,66 0,758 

Zaradi timskega dela je na šoli bolj sproščeno vzdušje. 150 0 3 1,64 0,726 

Zaradi timskega dela se na šoli lažje organizira delo, če je 

kateri od učiteljev odsoten. 

150 0 3 1,63 0,856 

Zaradi timskega dela so zaposleni na šoli bolj predani 

svojemu delu. 

150 0 3 1,35 0,770 

Zaradi timskega dela je na šoli več raziskovalnega dela 

strokovnih delavcev. 

150 0 3 1,33 0,755 

Drugo 0 - - - - 

 

Iz Tabele 7 je razvidno, da vsi anketirani strokovni delavci kot najpomembnejše prednosti 

timskega dela za VIZ-inštitucijo ocenjujejo naslednji trditvi: »Timski uspehi prispevajo k 

uspešnosti šole kot inštitucije.« (M = 1,84) in »Zaradi timskega dela je na šoli med zaposlenimi 

več vzajemne interakcije in medsebojne podpore.« (M = 1,79). Strokovni delavci so pri teh 

trditvah v povprečju največkrat obkrožili odgovor večinoma drži ali popolnoma drži. Kot 

najmanj pomembne prednosti timskega dela za VIZ-inštitucijo pa ocenjujejo naslednji trditvi: 

»Zaradi timskega dela so zaposleni na šoli bolj predani svojemu delu.« (M = 1,35) ter »Zaradi 

timskega dela je na šoli več raziskovalnega dela strokovnih delavcev.« (M = 1,33). Strokovni 

delavci so pri teh trditvah v povprečju največkrat obkrožili odgovor delno drži ali večinoma 

drži. Vse druge trditve si v tabeli sledijo v padajočem vrstnem redu glede na velikost aritmetične 

sredine. Pri vseh trditvah oz. navedenih prednostih so bile obkrožene vse vrednosti od 0 do 3. 
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Tudi pri prepoznavanju prednosti za VIZ-inštitucijo nihče izmed anketiranih pod možnost 

drugo ni navedel dodatne prednosti.  

8.1.1 Preverjanje hipoteze H1 

Na osnovi raziskovalnega vprašanja RV1 smo zastavili hipotezo H1: V prepoznavanju 

prednosti timskega dela pri delu z učenci s PP med učitelji in SRP ni statistično pomembnih 

razlik. 

Hipotezo H1 smo preverili s pomočjo t-testa za neodvisne vzorce. T-test smo zaradi boljše 

preglednosti in lažje interpretacije izvedli za vsako ocenjevalno lestvico posebej, na področju 

prednosti za učence, strokovne delavce in za VIZ-inštitucijo. 

Prednosti za učence s PP: 

Tabela 8: Števila (N), aritmetične sredine (M), standardne deviacije (SD), preizkusi homogenosti varianc in 

preizkusi razlik aritmetičnih sredin pri prepoznavanju prednosti za učence s PP glede na izobrazbo 

Trditve – prednosti za učence s PP Izobrazba N M SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test) 

     F P t P 

Timsko poučevanje je učencem zanimivo. 
SRP 76 1,87 0,754  

0,323 

 

0,571 

 

1,191 

 

0,000 Učitelj 74 1,73 0,668 

Timsko poučevanje učencem omogoča večjo 

aktivnost pri pouku. 

SRP 76 1,84 0,767  

3,292 

 

0,072 

 

-1,314 

 

0,191 Učitelj 74 2,00 0,702 

Timsko poučevanje učencem nudi neposreden 

zgled sodelovalne naravnanosti. 

SRP 76 2,03 0,800  

2,176 

 

0,142 

 
0,217 

 

0,828 
Učitelj 74 2,00 0,682 

Ob timskem poučevanju se učenci neposredno 

učijo soodvisnosti in medsebojne povezanosti 

različnih življenjskih tem in izkušenj. 

SRP 
76 1,89 

0,741 
 

0,689 

 

0,408 

 

-0,783 

 

0,435 
Učitelj 74 1,99 0,692 

Učenci dobijo bolj celosten pogled na določeno 

temo. 

SRP 76 1,68 0,867  

15,102 

 

0,000a 

 

-2,053 

 

0,042 Učitelj 74 1,95 0,680 

Učenci se učijo od najboljših učiteljev. 
SRP 76 1,46 0,807  

0,066 

 

0,798 

 

-1,838 

 

0,068 Učitelj 74 1,70 0,806 

Učenci so deležni zgleda kritičnega mišljenja. 
SRP 76 1,51 0,757  

1,100 

 

0,296 

 

-1,574 

 

0,118 Učitelj 74 1,70 0,716 

Zmanjšana je nevarnost vsiljevanja učencem 

idej, vrednot, načina razmišljanja posameznega 

učitelja. 

SRP 76 1,54 0,720  

0,000 

 

0,988 

 

-0,124 

 

0,902 
Učitelj 

74 1,55 
0,724 

Učenci se naučijo bolj aktivnega poslušanja. 
SRP 76 1,70 0,766  

0,076 

 

0,784 

 

0,064 

 

0,949 Učitelj 74 1,69 0,793 

Učenci so deležni različnih stilov in tehnik 

poučevanja. 

SRP 76 2,28 0,704  

1,785 

 

0,184 

 

1,367 

 

0,174 Učitelj 74 2,12 0,682 

Učenci so deležni bolj fleksibilnega poučevanja. 
SRP 76 2,13 0,680  

0,173 

 

0,678 

 

1,516 

 

0,132 Učitelj 74 1,96 0,711 

Učenci lažje razvijajo komunikacijske spretnosti. 
SRP 76 1,74 0,755  

1,100 

 

0,296 

 

-1,514 

 

0,132 Učitelj 74 1,92 0,717 

Učenci lažje dosegajo zastavljene vzgojne cilje. 
SRP 76 1,76 0,651  

0,859 

 

0,356 

 

-0,867 

 

0,387 Učitelj 74 1,86 0,782 

Učenci lažje dosegajo zastavljene izobraževalne 

cilje. 

SRP 76 1,71 0,708  

0,000 

 

0,994 

 

-1,503 

 

0,135 Učitelj 74 1,89 0,769 

Učenci so deležni  hitrejših povratnih informacij. 
SRP 76 2,07 0,699  

0,416 

 

0,520 

 

0,206 

 

0,837 Učitelj 74 2,04 0,801 

Ob prisotnosti več učiteljev obstaja manjša 

verjetnost za disciplinske težave v razredu. 

SRP 76 1,89 0,826  

0,059 

 

0,808 

 

1,144 

 

0,254 Učitelj 74 1,74 0,795 

Lažja je organizacija skupinskega dela učencev. 
SRP 76 2,03 0,632  

8,497 

 

0,004a 

 

1,669 

 

0,097 Učitelj 74 1,82 0,834 
a V primeru neupravičenosti preizkusa homogenosti varianc smo uporabili aproksimativno metodo (Equal variances not assumed). 
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Iz Tabele 8 je razvidno, da pri prepoznavanju prednosti za učence s PP glede na izobrazbo 

obstajajo statistično značilne razlike le pri dveh trditvah: »Timsko poučevanje je učencem 

zanimivo.« (P = 0,000) in »Učenci dobijo bolj celosten pogled na določeno temo.« (P = 0,042). 

Pri preostalih trditvah ni statistično značilnih razlik. Hipotezo H1 lahko torej za področje 

prednosti timskega dela za učence s PP v primeru obeh navedenih trditev zavrnemo, v primeru 

preostalih trditev pa potrdimo, saj razlik nismo predvidevali. Tudi iz aritmetičnih sredin 

posameznih trditev je razvidno, da med učitelji ter specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi 

ni velikih razlik v prepoznavanju prednosti timskega dela za učence s PP.  

Prednosti za strokovne delavce: 

Tabela 9: Števila (N), aritmetične sredine (M), standardne deviacije (SD), preizkusi homogenosti varianc in 

preizkusi razlik aritmetičnih sredin pri prepoznavanju prednosti za strokovne delavce glede na izobrazbo 

Trditve – prednosti timskega dela za 

strokovne delavce 

 

Izobrazba 

 

N 

 

M 

 

 

SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test) 

     F P t P 

Strokovni delavci si pri timskem delu 

medsebojno pomagajo. 

SRP 76 2,28 0,685  

0,001 

 

0,980 

 

0,773 

 

0,441 Učitelj 74 2,19 0,696 

Pri timskem delu si strokovni delavci 

izmenjujejo različne pristope in ideje. 

SRP 76 2,42 0,595  

1,119 

 

0,292 

 

1,057 

 

0,292 Učitelj 74 2,31 0,681 

Pri timskem delu se seznanjajo s strokovnimi 

novostmi in raziskovalnimi spoznanji. 

SRP 76 2,18 0,725  

1,770 

 

0,185 

 

0,666 

 

0,507 Učitelj 74 2,11 0,674 

Pri timskem delu je v ospredju skupno 

reševanje problemov. 

SRP 76 2,20 0,490  

16,06

5 

 

0,000a 

 

-0,448 

 

0,655 
Učitelj 

74 2,24 0,737 

Pri timskem delu so večje možnosti za 

specializacijo na posameznem področju. 

SRP 76 1,82 0,706  

0,108 

 

0,742 

 

-2,326 

 

0,021 Učitelj 74 2,09 0,762 

Pri timskem delu se vloge in obveznosti 

porazdelijo med vse člane tima. 

SRP 76 1,82 0,812  

3,894 

 

0,050 

 

-1,435 

 

0,153 Učitelj 74 2,00 0,759 

Pri timskem delu člani tima svoje znanje lahko 

delijo z drugimi sodelavci in jih naučijo veliko 

novega. 

SRP 76 2,20 0,633  

1,123 

 

0,291 

 

-0,675 

 

0,500 
Učitelj 

74 2,27 0,688 

Pri timskem delu drug drugemu nadgrajujejo 

svoja močna in dopolnjujejo šibka področja. 

SRP 76 2,14 0,706  

0,000 

 

0,993 

 

-0,744 

 

0,458 Učitelj 74 2,23 0,693 

Pri timskem delu so motivirani za pedagoško 

delo. 

SRP 76 1,80 0,766  

0,320 

 

0,573 

 

-0,915 

 

0,361 Učitelj 74 1,92 0,790 

Pri timskem delu se izboljšajo odnosi med 

strokovnimi delavci in učenci. 

SRP 76 1,82 0,668  

0,928 

 

0,337 

 

-0,971 

 

0,333 Učitelj 74 1,93 0,800 

Pri timskem delu je pogostejša  uporaba učnih 

pripomočkov in tehnične opreme. 

SRP 76 1,58 0,883  

2,100 

 

0,149 

 

-1,005 

 

0,317 Učitelj 74 1,72 0,785 

Pri timskem delu je pouk bolj kakovosten 

in  zanimiv. 

SRP 76 1,83 0,737  

3,544 

 

0,062 

 

-1,494 

 

0,137 Učitelj 74 2,00 0,662 

Bolj dinamičen pouk zmanjšuje monotonijo 

poučevanja. 

SRP 76 2,13 0,772  

0,258 

 

0,612 

 

0,193 

 

0,847 Učitelj 74 2,11 0,713 

Pri timskem delu se zmanjša verjetnost 

sindroma izgorelosti. 

SRP 76 1,76 0,764  

2,751 

 

0,099 

 

0,249 

 

0,804 Učitelj 74 1,73 0,880 

Pri timskem delu je večja ciljna naravnanost 

pouka. 

SRP 76 1,78 0,624  

1,971 

 

0,162 

 

-0,185 

 

0,853 Učitelj 74 1,80 0,758 

Pri timskem poučevanju so šolske ure bolj 

časovno izkoriščene. 

SRP 76 1,76 0,709  

0,567 

 

0,453 

 

-0,169 

 

0,866 Učitelj 74 1,78 0,781 

Pri timskem poučevanju je večja  kakovost 

poučevanja. 

SRP 76 1,79 0,660  

1,648 

 

0,201 

 

0,393 

 

0,695 Učitelj 74 1,74 0,777 

Pri timskem delu se strokovni delavci soočajo  s 

svojimi osebnimi pojmovanji o znanju, učenju 

in poučevanju. 

SRP 76 1,89 0,645  

3,300 

 

0,071 

 

0,734 

 

0,464 
Učitelj 

 

74 

 

1,81 

0,753 

Pri timskem delu je proces samoevalvacije in 

timske evalvacije bolj intenziven. 

SRP 76 1,97 0,653  

0,389 

 

0,534 

 

0,806 

 

0,421 Učitelj 74 1,89 0,587 
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Pri timskem delu se bolj učinkovito rešuje 

disciplinske težave v razredu. 

SRP 76 1,95 0,609  

4,180 

 

0,043a 

 

0,484 

 

0,629 Učitelj 74 1,89 0,786 

Med sodelavci tima se oblikujejo nova 

prijateljstva. 

SRP 76 1,97 0,632  

0,798 

 

0,373 

 

0,382 

 

0,703 Učitelj 74 1,93 0,689 

Timski uspehi povečajo samozavest 

posameznega člana tima. 

SRP 76 2,13 0,640  

0,069 

 

0,793 

 

0,719 

 

0,473 Učitelj 74 2,05 0,680 

Pri timskem delu se oblikujejo občutki 

pripadnosti timu. 

SRP 76 2,07 0,618  

1,228 

 

0,270 

 

-0,921 

 

0,358 Učitelj 74 2,16 0,663 

Pri timskem delu je večja  možnost za uspeh. 
SRP 76 2,08 0,707  

0,099 

 

0,754 

 

0,777 

 

0,438 Učitelj 74 1,99 0,749 

Timsko delo prispeva k večji strokovni rasti 

strokovnih delavcev. 

SRP 76 2,11 0,645  

0,110 

 

0,741 

 

0,217 

 

0,828 Učitelj 74 2,08 0,717 

Timsko delo prispeva k večji osebnostni rasti 

strokovnih delavcev. 

SRP 76 2,05 0,651  

0,328 

 

0,568 

 

-0,141 

 

0,888 Učitelj 74 2,07 0,648 
a V primeru neupravičenosti preizkusa homogenosti varianc smo uporabili aproksimativno metodo (Equal variances not assumed). 

Iz Tabele 9 je razvidno, da pri prepoznavanju prednosti timskega dela z učenci s PP za strokovne 

delavce  obstajajo statistično značilne razlike glede na izobrazbo le pri eni trditvi: »Pri timskem 

delu so večje možnosti za specializacijo na posameznem področju.« (P = 0,021). Pri preostalih 

trditvah ni statistično značilnih razlik. Hipotezo H1 lahko torej za področje prednosti timskega 

dela za VIZ-inštitucijo v primeru navedene trditve zavrnemo, v primeru vseh preostalih trditev 

pa potrdimo, saj razlik nismo predvidevali. Tudi iz podatkov aritmetičnih sredin posameznih 

trditev je razvidno, da med učitelji ter specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ni velikih 

razlik v prepoznavanju prednosti timskega dela za strokovne delavce pri delu z učenci s PP. 

Prednosti za VIZ-inštitucijo: 

Tabela 10: Števila (N), aritmetične sredine (M), standardne deviacije (SD), preizkusi homogenosti varianc in 

preizkusi razlik aritmetičnih sredin pri prepoznavanju prednosti za VI inštitucijo glede na izobrazbo 

Trditve – prednosti za VIZ-

inštitucijo 

 

Izobrazba 

 

N 

 

M 

 

SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test) 

     F P t P 

Timsko delo zagotavlja večjo 

specializacijo poučevanja. 

SRP 76 1,62 0,748  

1,205 

 

0,274 

 

-1,373 

 

0,172 Učitelj 74 1,78 0,727 

Zaradi timskega dela so zaposleni 

na šoli bolj ozaveščeni o 

pomembnosti timskega  dela. 

SRP 76 1,63 0,862  

2,755 

 

0,099 

 

-1,133 

 

0,259 
Učitelj 

74 1,78 0,781 

Zaradi timskega dela so zaposleni 

na šoli bolj predani svojemu delu. 

SRP 76 1,26 0,806  

0,117 

 

0,732 

 

-1,460 

 

0,147 Učitelj 74 1,45 0,724 

Zaradi timskega dela je na šoli med 

zaposlenimi več vzajemne 

interakcije in medsebojne podpore. 

SRP 76 1,72 0,810  

3,969 

 

0,048a 

 

-1,034 

 

0,303 
Učitelj 

74 1,85 0,696 

Zaradi timskega dela je na šoli več 

raziskovalnega dela strokovnih 

delavcev. 

SRP 76 1,14 0,795  

0,033 

 

0,856 

 

-3,073 

 

0,003 
Učitelj 

74 1,51 0,667 

Zaradi timskega dela  se na 

šoli  lažje organizira delo, če je 

kateri od učiteljev odsoten. 

SRP 76 1,49 0,887  

1,444 

 

0,231 

 

-2,050 

 

0,042 
Učitelj 

74 1,77 0,803 

Zaradi timskega dela je izvajanje 

letnega delovnega načrta šole bolj 

kakovostno. 

SRP 76 1,61 0,801  

4,625 
 

0,033a 

 

-1,048 

 

0,297 
Učitelj 

74 1,73 0,647 

Timski uspehi prispevajo k 

uspešnosti šole kot inštitucije. 

SRP 76 1,79 0,771  

2,891 

 

0,091 

 

-0,854 

 

0,394 Učitelj 74 1,89 0,694 

Zaradi timskega dela je na šoli bolj 

sproščeno vzdušje. 

SRP 76 1,62 0,748  

0,265 

 

0,607 

 

-0,368 

 

0,714 Učitelj 74 1,66 0,708 

Zaradi timskega dela je delovno 

zadovoljstvo zaposlenih večje. 

SRP 76 1,64 0,778  

0,182 

 

0,670 

 

-0,249 

 

0,804 Učitelj 74 1,68 0,742 
a V primeru neupravičenosti preizkusa homogenosti varianc smo uporabili aproksimativno metodo (Equal variances not assumed). 
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Iz Tabele 10 ugotovimo, da pri prepoznavanju prednosti timskega dela pri delu z učenci s PP 

obstajajo na področju prepoznanih prednosti timskega dela za VIZ-inštitucijo statistične 

značilne razlike glede na izobrazbo anketirancev pri dveh trditvah: »Zaradi timskega dela je na 

šoli več raziskovalnega dela strokovnih delavcev.« (P = 0,003) in »Zaradi timskega dela se na 

šoli lažje organizira delo, če je kateri od učiteljev odsoten.« (P = 0,042). Hipotezo H1 lahko 

torej za področje prednosti timskega dela za VIZ-inštitucijo v primeru navedenih dveh trditev 

zavrnemo, v primeru vseh preostalih trditev pa potrdimo, saj razlik nismo predvidevali. Tudi iz 

podatkov aritmetičnih sredin posameznih trditev je razvidno, da med učitelji ter specialnimi in 

rehabilitacijskimi pedagogi ni velikih razlik v prepoznavanju prednosti timskega dela za VIZ-

inštitucijo. 

V prepoznavanju prednosti timskega dela za učence s PP, strokovne delavce ter VIZ-inštitucijo 

glede na izobrazbo anketirancev pri 48-ih prednostih od 53-ih navedenih prednosti ni statistično 

značilnih razlik. Statistično značilne razlike se pojavijo samo pri 5-ih primerih od 53-ih naštetih. 

Na osnovi izida t-testa torej lahko hipotezo H1 v primeru večine trditev (90 %) potrdimo. 

8.2 Odnos med samozaznavanjem učinkovitosti tima in prepoznavanjem prednosti timskega 

dela pri delu z učenci s posebnimi potrebami 

8.2.1 Preverjanje hipoteze H2 

Na osnovi raziskovalnega vprašanja RV2 smo zastavili  hipotezo H2: Strokovni delavci, ki delo 

svojega tima ocenjujejo kot učinkovito, prepoznavajo več prednosti pri delu z učenci s PP kot 

tisti strokovni delavci, ki delo svojega tima ocenjujejo kot neučinkovito. 

Hipotezo H2 smo preverili s pomočjo t-testa za neodvisne vzorce. T-test smo zaradi boljše 

preglednosti in lažje interpretacije izvedli za vsako ocenjevalno lestvico posebej, torej za 

področje prednosti timskega dela za učence, strokovne delavce in za VIZ-inštitucijo. 

Iz Tabele  11 je razvidno, da pri prepoznavanju prednosti timskega dela za učence s PP obstajajo 

statistično značilne razlike glede na oceno samoučinkovitosti tima pri naslednjih trditvah: 

»Timsko poučevanje je učencem zanimivo.« (P = 0,000), »Timsko poučevanje učencem 

omogoča večjo aktivnost pri pouku.« (P = 0,000), »Timsko poučevanje učencem nudi 

neposreden zgled sodelovalne naravnanosti.« (P = 0,001), »Ob timskem poučevanju se učenci 

neposredno učijo soodvisnosti in medsebojne povezanosti različnih življenjskih tem in 

izkušenj.« (P = 0,002), »Učenci dobijo bolj celosten pogled na določeno temo.« (P = 0,000), 

»Učenci se učijo od najboljših učiteljev.« (P = 0,013), »Učenci so deležni zgleda kritičnega 

mišljenja.« (P = 0,033), »Zmanjšana je nevarnost vsiljevanja učencem idej, vrednot, načina 

razmišljanja posameznega učitelja.« (P = 0,025), »Učenci se naučijo  bolj aktivnega 

poslušanja.« (P =0,000), »Učenci so deležni različnih stilov in tehnik poučevanja.« (P = 0,000), 

»Učenci so deležni bolj fleksibilnega poučevanja.« (P =0,001), »Učenci lažje razvijajo 

komunikacijske spretnosti.« (P = 0,000), »Učenci lažje dosegajo zastavljene vzgojne cilje.« (P 

= 0,001) ter »Učenci so deležni  hitrejših povratnih informacij.« (P = 0,039). Le pri treh 

navedenih trditvah oz. prednostih za učence s PP ni statistično značilnih razlik glede na oceno 

samoučinkovitosti timskega dela pri delu z učenci s PP. Tudi iz aritmetičnih sredin posameznih 

trditev je razvidno, da strokovni delavci, ki delo svojega tima ocenjujejo kot učinkovito, 

prepoznavajo več prednosti timskega dela za učence s PP.  Hipotezo H2 lahko torej za tri prej 
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navedene prepoznane prednosti timskega dela za učence zavrnemo, v primeru vseh preostalih 

trditev pa potrdimo; strokovni delavci, ki svoje timsko delo zaznavajo kot učinkovito, 

prepoznavajo več prednosti timskega dela za učence kot pa strokovni delavci, ki svoje timsko 

delo zaznavajo kot neučinkovito.    

Prednosti timskega dela za učence s PP: 

Tabela 11: Števila (N), aritmetične sredine  (M), standardne deviacije (SD), preizkusi homogenosti varianc in 

preizkusi aritmetičnih razlik v prepoznavanja prednosti za učence s PP glede na oceno učinkovitosti tima 

Trditve – prednosti za 

učence s PP 

 

Učinkovitost 

 

N 

 

M 

 

 

SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

Preizkus razlik 

aritmetičnih sredin  

(t-test) 

F P T P 

Timsko poučevanje je 

učencem zanimivo. 

Neučinkovito 31 1,32 0,599  

0,001 

 

0,972 

 

-4,432 
 

0,000 Učinkovito 119 1,92 0,691 

Timsko poučevanje 

učencem omogoča 

večjo aktivnost pri 

pouku. 

Neučinkovito 31 1,45 0,624 

 

0,405 

 

0,525 

 

-4,184 
 

0,000 Učinkovito 119 2,04 0,718 

Timsko poučevanje 

učencem nudi 

neposreden zgled 

sodelovalne 

naravnanosti. 

Neučinkovito 31 1,61 0,761 

1,817 0,180 -3,500 0,001 
Učinkovito 119 2,12 0,703 

Ob timskem poučevanju 

se učenci neposredno 

učijo soodvisnosti in 

medsebojne povezanosti 

različnih življenjskih 

tem in izkušenj. 

Neučinkovito 31 1,58 0,672 
 

 
1,162 

 

 
0,283 

 

 
-3,234 

 

 

0 ,002 Učinkovito 119 2,03 0,700 

Učenci dobijo bolj 

celosten pogled na 

določeno temo. 

Neučinkovito 31 1,35 0,709  

0,060 

 

0,806 

 

-3,792 
 

0,000 Učinkovito 119 1,93 0,767 

Učenci se učijo od 

najboljših učiteljev. 

Neučinkovito 31 1,26 0,773  

0,323 

 

0,571 

 

-2,519 
 

0,013 Učinkovito 119 1,66 0,805 

Učenci so deležni 

zgleda kritičnega 

mišljenja. 

Neučinkovito 31 1,35 0,661 
 

0,938 

 

0,334 

 

-2,150 
 

0,033 Učinkovito 119 1,67 0,749 

Zmanjšana je nevarnost 

vsiljevanja učencem 

idej, vrednot, načina 

razmišljanja 

posameznega učitelja. 

Neučinkovito 31 1,29 0,783 

 

0,719 

 

0,398 

 

-2,257 
 

0,025 Učinkovito 119 1,61 0,690 

Učenci se naučijo  bolj 

aktivnega poslušanja. 

Neučinkovito 31 1,19 0,749 
 

0,043 

 

0,836 

 

-4,246 
 

0,000 Učinkovito 119 1,82 0,732 

Učenci so deležni 

različnih stilov in tehnik 

poučevanja. 

Neučinkovito 31 1,81 0,703  

0,167 

 

0,683 

 

-3,685 
 

0,000 Učinkovito 119 2,30 0,658 

Učenci so deležni bolj 

fleksibilnega 

poučevanja. 

Neučinkovito 31 1,68 0,599  

0,011 

 

0,918 

 

-3,422 
 

0,001 Učinkovito 119 2,14 0,692 

Učenci lažje razvijajo 

komunikacijske 

spretnosti. 

Neučinkovito 31 1,42 0,620  

0,030 

 

0,862 

 

-3,576 
 

0,000 Učinkovito 119 1,93 0,733 

Učenci lažje dosegajo 

zastavljene vzgojne 

cilje. 

Neučinkovito 31 1,45 0,624  

0,313 

 

0,577 

 

-3,250 
 

0,001 Učinkovito 119 1,91 0,713 

Učenci lažje dosegajo 

zastavljene 

izobraževalne cilje. 

Neučinkovito 31 1,58 0,720  

0,565 

 

0,453 

 

-1,864 

 

0,064 Učinkovito 119 1,86 0,740 

Neučinkovito 31 1,81 0,654     
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Učenci so 

deležni  hitrejših 

povratnih informacij. 

Učinkovito 119 2,12 0,761 

1,431 0,234 -2,084 0,039 

Ob prisotnosti več 

učiteljev obstaja manjša 

verjetnost za 

disciplinske težave v 

razredu. 

Neučinkovito 31 1,84 0,820 
 

 

0,047 

 

 

0,828 

 

 

0,144 

 

 

0,886 Učinkovito 119 1,82 0,813 

Lažja je organizacija 

skupinskega dela 

učencev. 

Neučinkovito 31 1,71 0,739  

1,577 

 

0,211 

 

-1,841 

 

0,068 Učinkovito 119 1,98 0,736 
a V primeru neupravičenosti preizkusa homogenosti varianc smo uporabili aproksimativno metodo (Equal variances not assumed). 

Prednosti timskega dela za strokovne delavce: 

Tabela 12: Števila (N), aritmetične sredine  (M), standardne deviacije (SD), preizkusi homogenosti varianc in 

preizkusi aritmetičnih razlik v prepoznavanja prednosti za strokovne delavce  glede na oceno učinkovitosti tima 

Trditve – prednosti za 

strokovne delavce 

 

 

Učinkovitost 

 

 

N 

 

 

M 

 

 

SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

Preizkus razlik 

aritmetičnih sredin 

(t-test) 

F P T P 
Strokovni delavci si pri 

timskem delu 

medsebojno pomagajo. 

Neučinkovito 31 1,90 0,700 
 

0,430 

 

0,513 

 

-3,077 
 

0,002 Učinkovito 119 2,32 0,663 

Pri timskem delu si 

strokovni delavci 

izmenjujejo različne 

pristope in ideje. 

Neučinkovito 31 2,10 0,539 

 

15,450 

 

0,000a 

 

-2,998 
 

0,004 Učinkovito 119 2,44 0,646 

Pri timskem delu se 

seznanjajo s 

strokovnimi novostmi 

in raziskovalnimi 

spoznanji. 

Neučinkovito 31 1,81 0,749 

 

0,321 

 

0,572 

 

-3,132 
 

0,002 Učinkovito 119 2,24 0,660 

Pri timskem delu je v 

ospredju skupno 

reševanje problemov. 

Neučinkovito 31 1,87 0,562 
 

3,748 

 

0,055 

 

-3,647 
 

0,000 Učinkovito 119 2,31 0,607 

Pri timskem delu so 

večje možnosti za 

specializacijo na 

posameznem področju. 

Neučinkovito 31 1,74 0,729 

1,093 0,298 -1,787 0,076 
Učinkovito 119 2,01 0,742 

Pri timskem delu se 

vloge in 

obveznosti  porazdelijo 

med vse člane tima. 

Neučinkovito 31 1,45 0,624 

 

0,019 

 

0,891 

 

-3,762 

 

0,000 Učinkovito 119 2,03 0,786 

Pri timskem delu člani 

tima svoje znanje lahko 

delijo z drugimi 

sodelavci in jih naučijo 

veliko novega. 

Neučinkovito 31 1,87 0,428 

 

 

21,146 

 

 

0,000a 

 

 

-4,624 

 

 

0,000 
Učinkovito 119 2,33 0,678 

Pri timskem delu drug 

drugemu nadgrajujejo 

svoja močna in 

dopolnjujejo šibka 

področja. 

Neučinkovito 31 1,94 0,512 

 

 

16,078 

 

 

0,000a 

 

 

-2,787 

 

 

0,007 
Učinkovito 119 2,25 0,727 

Pri timskem delu so 

motivirani za 

pedagoško delo. 

Neučinkovito 31 1,35 0,608 
 

0,002 

 

0,961 

 

-4,293 
 

0,000 Učinkovito 119 1,99 0,765 

Pri timskem delu se 

izboljšajo odnosi med 

strokovnimi delavci in 

učenci. 

Neučinkovito 31 1,58 0,672 

 

0,558 

 

0,456 

 

-2,533 
 

0,012 Učinkovito 119 1,95 0,735 

Pri timskem delu je 

pogostejša uporaba 

učnih pripomočkov in 

tehnične opreme. 

Neučinkovito 31 1,29 0,739 

 

0,591 

 

0,443 

 

-2,719 

 

0,007 Učinkovito 119 1,74 0,838 

Neučinkovito 31 1,74 0,514     
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Pri timskem delu je 

pouk bolj kakovosten 

in zanimiv. 

Učinkovito 119 1,96 0,741 

0,498 0,481 -1,528 0,129 

Bolj dinamičen pouk 

zmanjšuje monotonijo 

poučevanja. 

Neučinkovito 31 1,97 0,605 
 

9,198 

 

0,003a 

 

-1,482 

 

0,144 Učinkovito 119 2,16 0,770 

Pri timskem delu se 

zmanjša verjetnost 

sindroma izgorelosti. 

Neučinkovito 31 1,52 0,724 
 

0,251 

 

0,617 

 

-1,768 

 

0,079 Učinkovito 119 1,81 0,836 

Pri timskem delu je 

večja ciljna 

naravnanost pouka. 

Neučinkovito 31 1,55 0,568 
 

0,019 

 

0,889 

 

-2,182 

 

0,031 Učinkovito 119 1,85 0,709 

Pri timskem 

poučevanju so šolske 

ure bolj časovno 

izkoriščene. 

Neučinkovito 31 1,58 0,720 

 

0,269 

 

0,605 

 

-1,630 

 

0,105 Učinkovito 119 1,82 0,744 

Pri timskem 

poučevanju je 

večja  kakovost 

poučevanja. 

Neučinkovito 31 1,65 0,661 

 

0,017 

 

0,897 

 

-1,058 

 

0,292 Učinkovito 119 1,80 0,732 

Pri timskem delu se 

strokovni delavci 

soočajo s svojimi 

osebnimi pojmovanji o 

znanju, učenju in 

poučevanju. 

Neučinkovito 31 1,71 0,529 

 

1,272 

 

0,261 
-1,288 

 

0,200 Učinkovito 119 1,89 0,734 

Pri timskem delu je 

proces samoevalvacije 

in timske evalvacije 

bolj intenziven. 

Neučinkovito 31 1,84 0,523 

 

0,189 

 

0,664 

 

-0,953 

 

0,342 Učinkovito 119 1,96 0,643 

Pri timskem delu se 

bolj učinkovito rešuje 

disciplinske težave v 

razredu. 

Neučinkovito 31 2,03 0,547 

4,865 0,029a 1,189 0,239 
Učinkovito 119 1,89 0,734 

Med sodelavci tima se 

oblikujejo nova 

prijateljstva. 

Neučinkovito 31 1,77 0,669 
 

2,238 

 

0,137 

 

-1,711 

 

0,089 Učinkovito 119 2,00 0,651 

Timski uspehi 

povečajo samozavest 

posameznega člana 

tima. 

Neučinkovito 31 2,03 0,482 

 

9,142 

 

0,003a 

 

-0,715 

 

0,477 Učinkovito 119 2,11 0,699 

Pri timskem delu se 

oblikujejo občutki 

pripadnosti timu. 

Neučinkovito 31 1,97 0,482 
 

9,404 

 

0,003a 

 

-1,727 

 

0,089 Učinkovito 119 2,15 0,672 

Pri timskem delu je 

večja  možnost za 

uspeh. 

Neučinkovito 31 1,87 0,670 
 

0,152 

 

0,697 

 

-1,400 

 

0,164 Učinkovito 119 2,08 0,738 

Timsko delo prispeva k 

večji strokovni rasti 

strokovnih delavcev. 

Neučinkovito 31 1,97 0,706 
 

0,025 

 

0,876 

 

-1,158 

 

0,249 Učinkovito 119 2,13 0,671 

Timsko delo prispeva k 

večji osebnostni rasti 

strokovnih delavcev. 

Neučinkovito 31 2,06 0,629 
 

0,002 

 

0,963 

 

0,043 

 

0,965 Učinkovito 119 2,06 0,655 

a V primeru neupravičenosti preizkusa homogenosti varianc smo uporabili aproksimativno metodo (Equal variances not assumed). 

Iz Tabele 12 razberemo, da pri prepoznavanju prednosti timskega dela za strokovne delavce 

obstajajo statistično značilne razlike glede na oceno učinkovitosti tima pri naslednjih trditvah: 

»Strokovni delavci si pri timskem delu medsebojno pomagajo.« (P = 0,002), »Pri timskem delu 

si strokovni delavci izmenjujejo različne pristope in ideje.« (P = 0,004), »Pri timskem delu se 

seznanjajo s strokovnimi novostmi in raziskovalnimi spoznanji.« (P = 0,002), »Pri timskem 

delu je v ospredju skupno reševanje problemov.« (P = 0,000), »Pri timskem delu člani tima 

svoje znanje lahko delijo z drugimi sodelavci in jih naučijo veliko novega.« (P = 0,000), »Pri 

timskem delu drug drugemu nadgrajujejo svoja močna in dopolnjujejo šibka področja.« (P = 
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0,007), »Pri timskem delu so motivirani za pedagoško delo.« (P = 0,000), »Pri timskem delu se 

izboljšajo odnosi med strokovnimi delavci in učenci.« (P = 0,012) ter »Pri timskem delu je 

večja ciljna naravnanost pouka.« (P = 0,031). Pri 16-ih navedenih trditvah oz. prednostih za 

strokovne delavce ni statistično značilnih razlik glede na oceno samoučinkovitosti timskega 

dela pri delu z učenci s PP. Iz podatkov aritmetičnih sredin posameznih trditev je razvidno, da 

strokovni delavci, ki delo svojega tima ocenjujejo kot učinkovito, prepoznavajo več prednosti 

timskega dela za strokovne delavce pri delu z učenci s PP. Hipotezo H2 lahko torej delno 

zavrnemo (v primeru prej navedenih 16-ih prepoznanih prednosti timskega dela za učence), v 

primeru vseh preostalih trditev pa potrdimo; strokovni delavci, ki svoje timsko delo zaznavajo 

kot učinkovito, prepoznavajo več prednosti, ki jih ima timsko delo za strokovne delavce, kot pa 

strokovni delavci, ki svoje timsko delo zaznavajo kot neučinkovito.    

Tabela 13: Števila (N), aritmetične sredine  (M), standardne deviacije (SD), preizkusi homogenosti varianc in 

preizkusi aritmetičnih razlik v prepoznavanja prednosti za VIZ-inštitucijo glede na oceno učinkovitosti tima 

Trditve – prednosti za 

VIZ-inštitucijo 

 

 

Učinkovitost 

 

 

N 

 

 

M 

 

 

SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

Preizkus razlik 

aritmetičnih sredin  

(t-test) 

F P F P 
Timsko delo zagotavlja 

večjo specializacijo 

poučevanja. 

Neučinkovito 31 1,45 0,675 
 

0,001 

 

0,972 

 

-2,124 

 

0,035 Učinkovito 119 1,76 0,745 

Zaradi timskega dela 

so zaposleni na šoli 

bolj ozaveščeni o 

pomembnosti  

 timskega  dela. 

Neučinkovito 31 1,39 0,715 

 

 

0,383 

 

 

0,537 

 

 

-2,466 

 

 

0,015 
Učinkovito 119 1,79 0,832 

Zaradi timskega dela 

so zaposleni na šoli 

bolj predani svojemu 

delu. 

Neučinkovito 31 1,16 0,779 

 

0,379 

 

0,539 

 

-1,567 

 

0,119 Učinkovito 119 1,40 0,763 

Zaradi timskega dela je 

na šoli med 

zaposlenimi več 

vzajemne interakcije in 

medsebojne podpore. 

Neučinkovito 31 1,58 0,620 

0,563 0,454 -1,714 0,089 
Učinkovito 119 1,84 0,781 

Zaradi timskega dela je 

na šoli več 

raziskovalnega dela 

strokovnih delavcev. 

Neučinkovito 31 1,29 0,783 

0,172 0,679 -0,300 0,765 
Učinkovito 119 1,34 0,751 

Zaradi timskega dela se 

na šoli lažje organizira 

delo, če je kateri od 

učiteljev odsoten. 

Neučinkovito 31 1,61 0,761 

1,157 0,284 -0,100 0,920 
Učinkovito 119 1,63 0,882 

Zaradi timskega dela je 

izvajanje letnega 

delovnega načrta šole 

bolj kakovostno. 

Neučinkovito 31 1,61 0,715 

0,102 0,750 -0,459 

 

 

0,647 
Učinkovito 119 1,68 0,736 

Timski uspehi 

prispevajo k uspešnosti 

šole kot inštitucije. 

Neučinkovito 31 1,68 0,653 

0,251 0,617 -1,390 0,167 
Učinkovito 119 1,88 0,750 

Zaradi timskega dela je 

na šoli  bolj 

 sproščeno vzdušje. 

Neučinkovito 31 1,48 0,677 

0,553 0,458 -1,348 0,180 
Učinkovito 119 1,68 0,736 

Zaradi timskega dela je 

delovno zadovoljstvo   

zaposlenih večje. 

Neučinkovito 31 1,45 0,810 

0,626 0,430 -1,729 0,086 
Učinkovito 119 1,71 0,738 

a V primeru neupravičenosti preizkusa homogenosti varianc smo uporabili aproksimativno metodo (Equal variances not assumed). 

Iz Tabele 13 ugotovimo, da pri prepoznavanju prednosti timskega dela za VIZ-inštitucijo 

obstajajo statistično značilne razlike glede na oceno samoučinkovitosti tima pri naslednjih 
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trditvah: »Timsko delo zagotavlja večjo specializacijo poučevanja.« (P = 0,035) ter »Zaradi 

timskega dela so zaposleni na šoli bolj ozaveščeni o pomembnosti timskega  dela.« (P = 0,015). 

Pri 8-ih navedenih trditvah oz. prednostih za VIZ-inštitucijo ni statistično značilnih razlik glede 

na oceno učinkovitosti timskega dela pri delu z učenci s PP.  Iz aritmetičnih sredin posameznih 

trditev je razvidno, da strokovni delavci, ki delo svojega tima ocenjujejo kot učinkovito, 

prepoznavajo več prednosti timskega dela  za VI inštitucijo. Hipotezo H2 torej zavrnemo v 

primeru prej navedenih 8-ih prepoznanih prednosti timskega dela za VIZ-inštitucijo, v primeru 

vseh preostalih trditev pa potrdimo; strokovni delavci, ki svoje timsko delo zaznavajo kot 

učinkovito, prepoznavajo več prednosti timskega dela za VIZ-inštitucijo kot pa strokovni 

delavci, ki svoje timsko delo zaznavajo kot neučinkovito.   

V prepoznavanju prednosti timskega dela za učence s PP, strokovne delavce ter VIZ-inštitucijo 

glede na oceno samoučinkovitosti tima pri 27-ih prednostih od naštetih 53-ih (51 %) ni 

statistično značilnih razlik. Statistično značilne razlike se pojavijo samo pri 26-ih prednostih od 

53-ih naštetih, to je v 49 % prepoznanih prednosti timskega dela. Hipotezo H2 lahko torej delno 

potrdimo in delno zavrnemo, odvisno od konkretnih prepoznanih prednosti timskega dela.  

8.3 Odnos med samozaznavanjem učinkovitosti tima in številom let delovne dobe na področju 

VIZ pri delu z učenci s posebnimi potrebami 

V raziskavi nas je zanimalo, kako bi strokovni delavci ocenili učinkovitost lastnega timskega 

dela pri delu z učenci s PP. Na oceno učinkovitosti timskega dela pri delu z učenci s PP se je 

nanašalo sedmo vprašanje v vprašalniku.  

 

Graf 9: Ocena samoučinkovitosti timskega dela (v %)4 

Z Grafa 9 je razvidno, da večina strokovnih delavcev (64,7 %) timsko delo svojega tima 

ocenjuje kot učinkovito. Točno 20 % anketirancev timsko delo svojega tima ocenjuje kot delno 

učinkovito, 14,7 % kot zelo učinkovito in le 0,7 % anketirancev kot neučinkovito. 

                                                           
4 Tabela h Grafu 9 se nahaja v Prilogi 5. 
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Večina anketiranih strokovnih delavcev ocenjuje delo svojega tima kot učinkovito. V 

nadaljevanju bomo preverili povezanost med samozaznavanjem učinkovitosti timskega dela in 

delovno dobo ter izobrazbo. 

Za nadaljnjo obdelavo podatkov za potrebe odgovarjanja na raziskovalna vprašanja in 

preverjanja hipotez smo različne odgovore na vprašanje v vprašalniku (neučinkovito, delno 

učinkovito, učinkovito in zelo učinkovito) združili v samo dve kategoriji: 

- neučinkovito in 

- učinkovito.      

 

 

Graf 10: Ocena samoučinkovitosti timskega dela (v %)5 

Z Grafa 10 ugotovimo, da večina anketiranih strokovnih delavcev (79,3 %) ocenjuje delo 

svojega tima kot učinkovito, 20,7 % anketiranih strokovnih delavcev pa kot neučinkovito. 

 

8.3.1 Preverjanje hipoteze H3 

V povezavi z raziskovalnim vprašanjem RV3 smo zastavili hipotezo H3: Strokovni delavci z 

daljšo delovno dobo ocenjujejo delo svojega tima kot bolj učinkovito kot pa strokovni delavci 

s krajšo delovno dobo. 

Hipotezo H3 smo preverili s pomočjo hi-kvadrat preizkusa.  

Iz Tabele 14 razberemo, da večina strokovnih delavcev, ne glede na število let delovne dobe, 

delo svojega tima ocenjuje kot učinkovito.  

                                                           
5 Tabela h Grafu 10 se nahaja v Prilogi 6. 
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Tabela 14: Frekvence (f), strukturni odstotki (f %) in hi-kvadrat preizkus za ocene učinkovitosti timskega dela 

glede na delovno dobo 

 
Učinkovitost 

Skupaj 
Neučinkovito Učinkovito 

Delovna doba 

1‒5 let 
f 8 29 37 

f % 25,8  24,4  24,7  

6‒10 let 
f 8 15 23 

f % 25,8  12,6  15,3  

11‒20 let 
f 9 38 47 

f % 29,0  31,9  31,3  

21‒30 let 
f 4 18 22 

f % 12,9  15,1  14,7  

več kot 30 let 
f 2 19 21 

f % 6,5  16,0  14,0  

Skupaj 
f 31 119 150 

f % 100,0  100,0  100,0  

Izid hi-kvadrat preizkusa: 2 = 4,520; g = 4; P = 0,340 

Iz Tabele 14 je razvidno, da je največ strokovnih delavcev, ki delo svojega tima ocenjujejo kot 

učinkovito, tistih z 11 do 20 let delovne dobe (31,9 %). Sledijo jim strokovni delavci z 1 do 5 

let delovne dobe (24,4 %), strokovni delavci z več kot 30 let delovne dobe (16 %), strokovni 

delavci z 21 do 30 let delovne dobe (15,1 %) ter strokovni delavci z 6 do 10 let delovne dobe 

(12,6 %), ki prav tako delo svojega tima označujejo kot učinkovito. Strokovnih delavcev, ki 

delo svojega tima ocenjujejo kot neučinkovito, je največ z 11 do 20 let delovne dobe (29 %). 

Sledijo jim strokovni delavci z 1 do 5 ter 6 do 10 let delovne dobe (25,8 %). Strokovnih 

delavcev, ki delo svojega tima ocenjujejo kot neučinkovito, je najmanj z več kot 30 let delovne 

dobe (6,5 %). 

Na osnovi Tabele 14 ugotovimo, da med samozaznavanjem učinkovitosti tima in številom let 

delovne dobe na področju VIZ pri delu z učenci s PP ni statistično značilnih razlik (P = 0,340).  

Na osnovi rezultatov hi-kvadrat preizkusa hipotezo H3 zavrnemo.  

8.4 Odnos med samozaznavanjem učinkovitosti tima in izobrazbo strokovnih delavcev pri 

delu z učenci s posebnimi potrebami 

8.4.1 Preverjanje hipoteze H4 

V povezavi z raziskovalnim vprašanjem RV4 smo si zastavili hipotezo H4: Pri samozaznavanju 

učinkovitosti tima pri delu z učenci s PP med učitelji in SRP ni statistično pomembnih razlik.  

Hipotezo H4 smo preverili s pomočjo hi-kvadrat preizkusa.  
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Tabela 15: Frekvence (f), strukturni odstotki (f %) in hi-kvadrat preizkus za ocene učinkovitosti timskega dela 

glede na izobrazbo 

 Učinkovitost  Skupaj 

Neučinkovito Učinkovito 

Izobrazba 

Specialni in rehabilitacijski 

pedagog 

f 19 57 76 

f % 61,3  47,9  50,7  

Učitelj 
f 12 62 74 

f % 38,7  52,1  49,3  

Skupaj 
f 31 119 150 

f % 100,0  100,0  100,0  

Izid hi-kvadrat preizkusa: 2 = 1,764; g = 1; P = 0,184 

Če analiziramo rezultate v Tabeli 15, ugotovimo, da več učiteljev (52,1 %) kot SRP (47,9 %)  

ocenjuje delo svojega tima kot učinkovito. Prav nasprotno pa nam kaže podatek, ki pravi, da 

več SRP (61,3 %) kot učiteljev (38,7 %) ocenjuje delo svojega tima kot neučinkovito.  

Iz Tabele 15 ugotovimo, da v ocenah samoučinkovitosti timskega dela pri delu z učenci s PP 

glede na vrsto izobrazbe anketirancev ni statistično značilnih razlik (P = 0,184). Na osnovi izida 

hi-kvadrat preizkusa hipotezo H4 potrdimo.  

8.5 Odnos med številom let delovne dobe in izkušnjami s timskim delom pri delu z učenci s 

PP 

Na izkušnje s timskim delom pri delu z učenci s PP se je nanašalo peto vprašanje v anketnem 

vprašalniku. V raziskavi nas je zanimalo, koliko izkušenj imajo strokovni delavci s timskim 

delom pri delu z učenci s PP. 

 

Graf 11: Izkušnje s timskim delom (v %)6 

Z Grafa 11 lahko razberemo, da ima  56,7 % anketiranih že nekaj izkušenj s timskim delom, 

40,6 % anketiranih pa trdi, da ima s timskim delom pri delu z učenci s PP že veliko izkušenj. 

                                                           
6 Tabela h Grafu 11 se nahaja v Prilogi 7. 
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Le 2,7 % anketirancev trdi, da tovrstnih izkušenj s timskim delom še nimajo. Na osnovi 

odgovorov na peto vprašanje lahko ugotovimo, da ima večina anketiranih strokovnih delavcev 

vsaj nekaj izkušenj s timskim delom pri delu z učenci s PP. 

8.5.1 Preverjanje hipoteze H5 

Na osnovi raziskovalnega vprašanja RV5 smo zastavili hipotezo H5: Strokovni delavci z daljšo 

delovno dobo imajo več izkušenj s timskim delom pri delu z učenci s PP kot tisti s krajšo 

delovno dobo. 

Hipotezo H5 smo preverili s pomočjo hi-kvadrat preizkusa. 

Tabela 16: Frekvence (f) , strukturni odstotki (f %) in hi-kvadrat preizkus za izkušnje s timskim delom glede na 

delovno dobo 

 

Izkušnje s timskim delom 
 

Skupaj 
Še nimam 

izkušenj 

Imam že nekaj 

izkušenj 

Imam veliko 

izkušenj 

Delovna 

doba 

1‒5 let 
f 1 29 7 37 

f % 25,0  34,1  11,5  24,7  

6‒10 let 
f 0 15 8 23 

f % 0,0  17,6  13,1 15,3  

11‒20 let 
f 3 22 22 47 

f % 75,0  25,9  36,1  31,3  

21‒30 let 
f 0 7 15 22 

f % 0,0  8,2  24,6  14,7  

več kot 30 

let 

f 0 12 9 21 

f % 0,0  14,1  14,8  14,0  

Skupaj 
f 4 85 61 150 

f % 100,0  100,0  100,0  100,0  

Izid hi-kvadrat preizkusa: 2 = 21,426; g = 8; P = 0,006 

V raziskavi nas je zanimalo, kako se izkušnje s timskim delom pri delu z učenci s PP med 

strokovnimi delavci razlikujejo glede na delovno dobo.  

Med strokovnimi delavci z 1 do 5 let delovne dobe jih je 34,1 % odgovorilo, da imajo že nekaj 

izkušenj s timskim delom pri delu z učenci s PP. Tudi med strokovnimi delavci z 6 do 10 let 

delovne dobe jih je 17,6 % odgovorilo, da imajo že nekaj izkušenj z dotičnim timskim delom. 

Rezultati se z večanjem števila let delovne dobe nekoliko spreminjajo, saj ima 25,9 % 

strokovnih delavcev z 11 do 20 let delovne dobe tudi nekaj izkušenj s timskim delom. Prav tako 

pa 36,1 % strokovnih delavcev z istim številom let delovne dobe trdi, da ima že veliko izkušenj 

s timskim delom pri delu z učenci s PP. Med strokovnimi delavci z 21 do 30 let delovne dobe 

jih 24,6 % trdi, da ima veliko izkušenj s timskim delom na tem področju. Presenetljivi pa so 

odgovori strokovnih delavcev, ki imajo več kot 30 let delovne dobe. Med njimi jih 14,1 % trdi, 

da imajo nekaj izkušenj, samo 14,8 % pa jih trdi, da imajo veliko izkušenj s timskim delom pri 

delu z učenci s PP. Nihče izmed strokovnih delavcev z 21 do 30 in več kot 30 let delovne dobe 

ni brez izkušenj s timskim delom na tem področju.  
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Če povzamemo rezultate, ugotovimo, da ima večina anketirancev ne glede na število let delovne 

dobe precej izkušenj s timskim delom. Razlog je verjetno ta, da se tudi vse več mlajših 

strokovnih delavcev zaveda, da je timsko delo zelo pomemben pristop na področju VIZ, saj 

pozitivno vpliva na vse vpletene.  

Podatki v Tabeli 16 kažejo, da obstajajo statistično pomembne razlike med odgovori strokovnih 

delavcev glede na število let delovne dobe in izkušnjami s timskim delom pri delu z učenci s 

PP (P = 0,006). Na osnovi izida hi-kvadrat preizkusa hipotezo H5 potrdimo. 

8.6 Odnos med številom let delovne dobe na področju VIZ in prepoznavanjem prednosti 

timskega dela pri delu z učenci s posebnimi potrebami 

8.6.1 Preverjanje hipoteze H6 

Na osnovi raziskovalnega vprašanja RV6 smo zastavili  hipotezo H6: Strokovni delavci z daljšo 

delovno dobo prepoznavajo več prednosti timskega dela pri delu z učenci s PP kot tisti z manj 

delovne dobe. 

Hipotezo H6 smo preverili s pomočjo večsmerne analize variance za neodvisne vzorce. 

Enosmerno analizo varianc smo zaradi boljše preglednosti in lažje interpretacije izvedli za 

vsako ocenjevalno lestvico posebej; za prednosti za učence (Tabela 17), prednosti za strokovne 

delavce (Tabela 18) in prednosti za VIZ-inštitucijo (Tabela 19). 

Prednosti timskega dela za učence s PP glede na delovno dobo: 

Tabela 17: Števila (N), aritmetične sredine (M), standardne deviacije (SD), preizkusi homogenosti varianc in 

preizkusi razlik aritmetičnih sredin pri prepoznavanju prednosti za učence s PP glede na delovno dobo 

 

Trditve – prednosti za učence s PP 
 

N 

 

M 

 

SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

Preizkus 

razlik 

aritmetičnih 

sredin 

F P F P 

Timsko poučevanje  je učencem zanimivo. 

1‒5 let  37 1,95 0,743  

 

0,746 

 

 

0,562 

 

 

0,774 

 

 

0,544 
6‒10 let 23 1,65 0,647 

11‒20 let 47 1,77 0,729 

21‒30 let 22 1,86 0,834 

več kot 30 let 21 1,71 0,561 

Timsko poučevanje učencem omogoča večjo 

aktivnost pri pouku. 

1‒5 let 37 1,95 0,743  

 

0,428 

 

 

0,789 

 

 

1,177 

 

 

0,323 
6‒10 let 23 1,74 0,619 

11‒20 let 47 1,83 0,761 

21‒30 let 22 2,05 0,844 

več kot 30 let 21 2,14 0,655 

Timsko poučevanje učencem nudi neposreden zgled 

sodelovalne naravnanosti. 

1‒5 let 37 2,05 0,780  

 

0,378 

 

 

0,824 

 

 

0,700 

 

 

0,593 
6‒10 let 23 1,96 0,638 

11‒20 let 47 1,94 0,791 

21‒30 let 22 1,95 0,785 

več kot 30 let 21 2,24 0,625 

Ob timskem poučevanju se učenci neposredno učijo 

soodvisnosti in medsebojne povezanosti različnih 

življenjskih tem in izkušenj. 

1‒5 let 37 1,86 0,673  

 

 

1,385 

 

 

 

0,242 

 

 

 

0,433 

 

 

 

0,785 

6‒10 let 23 1,96 0,562 

11‒20 let 47 1,89 0,814 

21‒30 let 22 2,00 0,756 

več kot 30 let 21 2,10 0,700 

Učenci dobijo bolj celosten pogled na določeno 

temo. 

1‒5 let 37 1,68 0,784  

 

0,321 

 

 

0,864 

 

 

1,303 

 

 

0,272 
6‒10 let 23 1,65 0,714 

11‒20 let 47 1,81 0,825 

21‒30 let 22 2,00 0,756 

več kot 30 let 21 2,05 0,805 
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Učenci se učijo od najboljših učiteljev. 

1‒5 let 37 1,35 0,824  

 

0,856 

 

 

0,492 

 

 

2,288 

 

 

0,063 
6‒10 let 23 1,52 0,665 

11‒20 let 47 1,53 0,856 

21‒30 let 22 1,77 0,813 

več kot 30 let 21 1,95 0,740 

Učenci so deležni zgleda kritičnega mišljenja. 

1‒5 let 37 1,59 0,686  

 

0,884 

 

 

0,475 

 

 

0,851 

 

 

0,495 
6‒10 let 23 1,57 0,590 

11‒20 let 47 1,49 0,804 

21‒30 let 22 1,73 0,827 

več kot 30 let 21 1,81 0,750 

Zmanjšana je nevarnost vsiljevanja učencem idej, 

vrednot, načina razmišljanja posameznega učitelja. 

1‒5 let 37 1,68 0,709  

 

1,037 

 

 

0,390 

 

 

1,236 

 

 

0,298 
6‒10 let 23 1,26 0,619 

11‒20 let 47 1,57 0,801 

21‒30 let 22 1,55 0,739 

več kot 30 let 21 1,57 0,598 

Učenci se naučijo bolj aktivnega poslušanja. 

 

1‒5 let 

 

37 

 

1,78 

 

0,672 

 

 

 

1,448 

 

 

 

0,221 

 

 

 

0,313 

 

 

 

0,869 
6‒10 let 23 1,65 0,775 

11‒20 let 47 1,62 0,874 

21‒30 let 22 1,77 0,752 

več kot 30 let 21 1,67 0,796 

Učenci so deležni različnih stilov in tehnik 

poučevanja. 

1‒5 let 37 2,27 0,608  

 

0,247 

 

 

0,911 

 

 

0,727 

 

 

0,575 
6‒10 let 23 2,00 0,739 

11‒20 let 47 2,19 0,711 

21‒30 let 22 2,32 0,780 

več kot 30 let 21 2,19 0,680 

Učenci so deležni bolj fleksibilnega poučevanja. 

1‒5 let 37 2,14 0,751  

 

0,562 

 

 

0,691 

 

 

1,183 

 

 

0,321 
6‒10 let 23 1,78 0,600 

11‒20 let 47 2,04 0,690 

21‒30 let 22 2,18 0,733 

več kot 30 let 21 2,05 0,669 

Učenci lažje razvijajo komunikacijske spretnosti. 

1‒5 let 37 1,76 0,796  

 

0,628 

 

 

0,644 

 

 

1,533 

 

 

0,196 
6‒10 let 23 1,57 0,507 

11‒20 let 47 1,96 0,751 

21‒30 let 22 2,00 0,816 

več kot 30 let 21 1,76 0,700 

Učenci lažje dosegajo zastavljene vzgojne cilje. 

1‒5 let 37 1,73 0,693  

 

0,929 

 

 

0,449 

 

 

1,429 

 

 

0,227 
6‒10 let 23 1,57 0,590 

11‒20 let 47 1,85 0,807 

21‒30 let 22 1,95 0,653 

več kot 30 let 21 2,00 0,707 

Učenci lažje dosegajo zastavljene izobraževalne 

cilje. 

1‒5 let 37 1,76 0,760  

 

3,128 

 

 

0,017a 

 

 

1,793 

 

 

0,141 
6‒10 let 23 1,57 0,507 

11‒20 let 47 1,83 0,892 

21‒30 let 22 2,00 0,617 

več kot 30 let 21 1,86 0,655 

Učenci so deležni hitrejših povratnih informacij. 

1‒5 let 37 1,89 0,614  

 

1,835 

 

 

0,125 

 

 

0,692 

 

 

0,599 
6‒10 let 23 2,04 0,825 

11‒20 let 47 2,15 0,859 

21‒30 let 22 2,05 0,653 

več kot 30 let 21 2,14 0,727 

Ob prisotnosti več učiteljev obstaja manjša 

verjetnost za disciplinske težave v razredu. 

1‒5 let 37 1,86 0,751  

 

0,364 

 

 

0,834 

 

 

1,017 

 

 

0,401 
6‒10 let 23 1,74 0,810 

11‒20 let 47 1,98 0,872 

21‒30 let 22 1,68 0,894 

več kot 30 let 21 1,62 0,669 

Lažja je organizacija skupinskega dela učencev. 

1‒5 let 37 1,86 0,631  

 

1,646 

 

 

0,166 

 

 

1,647 

 

 

0,166 
6‒10 let 23 2,09 0,596 

11‒20 let 47 2,06 0,818 

21‒30 let 22 1,64 0,727 

več kot 30 let 21 1,86 0,854 
a V primeru neupravičenosti preizkusa homogenosti varianc smo uporabili Welchovo aproksimativno metodo. 
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Iz Tabele 17 je razvidno, da pri prepoznavanju prednosti timskega dela za učence s PP pri 

nobeni izmed navedenih trditev ni statistično značilnih razlik glede na delovno dobo 

anketirancev. To je razvidno tudi iz  aritmetičnih sredin posameznih trditev, kjer vidimo, da 

med strokovnimi delavci z različno delovno dobo ni velikih razlik v prepoznavanju prednosti 

timskega dela za učence s PP. 

Prednosti timskega dela za strokovne delavce glede na delovno dobo: 

Tabela 18: Števila (N), aritmetične sredine (M), standardne deviacije (SD), preizkusi homogenosti varianc in 

preizkusi razlik aritmetičnih sredin pri prepoznavanju prednosti za strokovne delavce glede na delovno dobo 

 

Trditve – prednosti za strokovne delavce 

 

N 

 

M 

 

SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

Preizkus 

razlik 

aritmetičnih 

sredin 

F P F P 

Strokovni delavci si pri timskem delu 

medsebojno pomagajo. 

1‒5 let 37 2,14 0,713  

 

0,398 

 

 

0,810 

 

0,598 

 

0,665 

6‒10 let 23 2,17 0,834 

11‒20 let 47 2,30 0,623 

21‒30 let 22 2,18 0,733 

več kot 30 let 21 2,38 0,590 

Pri timskem delu si strokovni delavci 

izmenjujejo različne pristope in ideje. 

1‒5 let 37 2,32 0,669  

 

0,616 

 

 

0,652 

 

 

0,951 

 

 

0,437 
6‒10 let 23 2,52 0,511 

11‒20 let 47 2,30 0,689 

21‒30 let 22 2,27 0,631 

več kot 30 let 21 2,52 0,602 

Pri timskem delu se seznanjajo s strokovnimi 

novostmi in raziskovalnimi spoznanji. 

1‒5 let 37 2,11 0,658  

 

0,436 

 

 

0,782 

 

 

0,530 

 

 

0,714 
6‒10 let 23 2,22 0,671 

11‒20 let 47 2,15 0,722 

21‒30 let 22 2,00 0,756 

več kot 30 let 21 2,29 0,717 

Pri timskem delu je v ospredju skupno reševanje 

problemov. 

1‒5 let 37 2,05 0,329  

 

12,800 

 

 

0,000a 

 

 

2,020 

 

 

0,103 
6‒10 let 23 2,26 0,449 

11‒20 let 47 2,28 0,772 

21‒30 let 22 2,18 0,733 

več kot 30 let 21 2,38 0,669 

Pri timskem delu so večje možnosti za 

specializacijo na posameznem področju. 

1‒5 let 37 1,76 0,641  

 

1,244 

 

 

0,295 

 

 

1,116 

 

 

0,351 
6‒10 let 23 1,96 0,638 

11‒20 let 47 2,06 0,763 

21‒30 let 22 1,91 0,811 

več kot 30 let 21 2,10 0,889 

Pri timskem delu se vloge in obveznosti 

porazdelijo med vse člane tima. 

1‒5 let 37 1,49 0,731  

 

0,277 

 

 

0,893 

 

 

4,194 

 

 

0,003 

6‒10 let 23 2,09 0,793 

11‒20 let 47 2,11 0,729 

21‒30 let 22 1,86 0,834 

več kot 30 let 21 2,05 0,740 

Pri timskem delu člani tima svoje znanje lahko 

delijo z drugimi sodelavci in jih naučijo veliko 

novega. 

1‒5 let 37 2,14 0,585  

 

1,459 

 

 

0,218 

 

 

0,837 

 

 

0,504 
6‒10 let 23 2,13 0,626 

11‒20 let 47 2,32 0,663 

21‒30 let 22 2,18 0,795 

več kot 30 let 21 2,38 0,669 

Pri timskem delu drug drugemu nadgrajujejo 

svoja močna in dopolnjujejo šibka področja. 

1‒5 let 37 2,11 0,658  

 

1,267 

 

 

0,286 

 

 

0,601 

 

 

0,663 
6‒10 let 23 2,09 0,668 

11‒20 let 47 2,26 0,675 

21‒30 let 22 2,14 0,889 

več kot 30 let 21 2,33 0,658 

Pri timskem delu so motivirani za pedagoško 

delo. 

1‒5 let 37 1,81 0,701  

 

0,703 

 

 

0,591 

 

 

0,819 

 

 

0,515 
6‒10 let 23 1,78 0,795 

11‒20 let 47 1,83 0,842 

21‒30 let 22 1,82 0,853 

več kot 30 let 21 2,14 0,655 

Pri timskem delu se izboljšajo odnosi med 

strokovnimi delavci in učenci. 

1‒5 let 37 1,89 0,658  

 

 

 

 

 

 

 6‒10 let 23 1,65 0,714 
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11‒20 let 47 1,79 0,750 0,666 0,616 1,485 0,210 

21‒30 let 22 2,05 0,844 

več kot 30 let 21 2,10 0,700 

Pri timskem delu je pogostejša  uporaba učnih 

pripomočkov in tehnične opreme. 

1‒5 let 37 1,32 0,784  

 

2,905 

 

 

0,024a 

 

 

2,954 

 

 

0,027 

6‒10 let 23 1,70 0,822 

11‒20 let 47 1,70 0,907 

21‒30 let 22 1,73 0,883 

več kot 30 let 21 1,95 0,590 

Pri timskem delu je pouk bolj kakovosten 

in zanimiv. 

1‒5 let 37 1,78 0,672  

 

1,075 

 

 

0,371 

 

 

1,129 

 

 

0,345 
6‒10 let 23 1,78 0,795 

11‒20 let 47 2,04 0,624 

21‒30 let 22 1,86 0,774 

več kot 30 let 21 2,05 0,740 

Bolj dinamičen pouk zmanjšuje monotonijo 

poučevanja. 

1‒5 let 37 1,86 0,822  

 

0,144 

 

 

0,965 

 

 

1,792 

 

 

0,134 
6‒10 let 23 2,17 0,778 

11‒20 let 47 2,21 0,690 

21‒30 let 22 2,09 0,684 

več kot 30 let 21 2,33 0,658 

Pri timskem delu se zmanjša verjetnost sindroma 

izgorelosti. 

1‒5 let 37 1,59 0,798  

 

1,545 

 

 

0,192 

 

 

0,560 

 

 

0,692 
6‒10 let 23 1,70 0,822 

11‒20 let 47 1,85 0,691 

21‒30 let 22 1,77 0,973 

več kot 30 let 21 1,81 0,981 

Pri timskem delu je večja ciljna naravnanost 

pouka. 

1‒5 let 37 1,76 0,641  

 

0,947 

 

 

0,439 

 

 

1,135 

 

 

0,343 
6‒10 let 23 1,57 0,662 

11‒20 let 47 1,87 0,647 

21‒30 let 22 1,73 0,883 

več kot 30 let 21 1,95 0,669 

Pri timskem poučevanju so šolske ure bolj 

časovno izkoriščene. 

1‒5 let 37 1,57 0,603  

 

0,910 

 

 

0,460 

 

 

2,054 

 

 

0,090 
6‒10 let 23 1,65 0,832 

11‒20 let 47 1,94 0,734 

21‒30 let 22 1,68 0,839 

več kot 30 let 21 2,00 0,707 

Pri timskem poučevanju je večja kakovost 

poučevanja. 

1‒5 let 37 1,70 0,661  

 

1,660 

 

 

0,162 

 

 

0,597 

 

 

0,665 
6‒10 let 23 1,65 0,775 

11‒20 let 47 1,89 0,667 

21‒30 let 22 1,73 0,935 

več kot 30 let 21 1,76 0,625 

Pri timskem delu se strokovni delavci soočajo  s 

svojimi osebnimi pojmovanji o znanju, učenju in 

poučevanju. 

1‒5 let 37 1,81 0,660  

 

1,672 

 

 

0,160 

 

 

0,853 

 

 

0,494 
6‒10 let 23 1,87 0,626 

11‒20 let 47 1,96 0,658 

21‒30 let 22 1,64 0,790 

več kot 30 let 21 1,90 0,831 

Pri timskem delu je proces samoevalvacije in 

timske evalvacije bolj intenziven. 

1‒5 let 37 1,92 0,640  

 

1,287 

 

 

0,278 

 

 

0,481 

 

 

0,749 
6‒10 let 23 1,96 0,638 

11‒20 let 47 1,89 0,598 

21‒30 let 22 1,86 0,774 

več kot 30 let 21 2,10 0,436 

Pri timskem delu se bolj učinkovito rešuje 

disciplinske težave v razredu. 

1‒5 let 37 1,86 0,751  

 

1,462 

 

 

0,217 

 

 

0,102 

 

 

0,982 
6‒10 let 23 1,91 0,515 

11‒20 let 47 1,96 0,721 

21‒30 let 22 1,91 0,868 

več kot 30 let 21 1,95 0,590 

Med sodelavci tima se oblikujejo nova 

prijateljstva. 

1‒5 let 37 2,00 0,707  

 

1,697 

 

 

0,154 

 

 

0,098 

 

 

 

 

0,983 
6‒10 let 23 1,96 0,475 

11‒20 let 47 1,96 0,624 

21‒30 let 22 1,91 0,811 

več kot 30 let 21 1,90 0,700 

Timski uspehi povečajo samozavest 

posameznega člana tima. 

1‒5 let 37 2,19 0,660  

 

1,017 

 

 

0,401 

 

 

0,293 

 

 

0,882 
6‒10 let 23 2,04 0,562 

11‒20 let 47 2,04 0,690 

21‒30 let 22 2,09 0,750 

več kot 30 let 21 2,10 0,625 

1‒5 let 37 2,16 0,688     
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Pri timskem delu se oblikujejo občutki 

pripadnosti timu. 

6‒10 let 23 1,96 0,475  

2,737 
 

0,031a 

 

0,725 

 

0,578 11‒20 let 47 2,11 0,634 

21‒30 let 22 2,23 0,752 

več kot 30 let 21 2,10 0,625 

Pri timskem delu je večja  možnost za uspeh. 

1‒5 let 37 2,11 0,774  

 

1,969 

 

 

0,102 

 

 

0,132 

 

 

0,970 
6‒10 let 23 2,00 0,522 

11‒20 let 47 2,02 0,766 

21‒30 let 22 2,00 0,756 

več kot 30 let 21 2,00 0,775 

Timsko delo prispeva k večji strokovni rasti 

strokovnih delavcev. 

1‒5 let 37 2,16 0,688  

 

1,375 

 

 

0,245 

 

 

0,545 

 

 

0,703 
6‒10 let 23 1,91 0,515 

11‒20 let 47 2,09 0,747 

21‒30 let 22 2,14 0,774 

več kot 30 let 21 2,14 0,573 

Timsko delo prispeva k večji osebnostni rasti 

strokovnih delavcev. 

1‒5 let 37 2,14 0,673  

 

1,373 

 

 

0,246 

 

 

0,451 

 

 

0,772 
6‒10 let 23 1,91 0,515 

11‒20 let 47 2,04 0,658 

21‒30 let 22 2,09 0,811 

več kot 30 let 21 2,10 0,539 
a V primeru neupravičenosti preizkusa homogenosti varianc smo uporabili Welchovo aproksimativno metodo. 

Iz Tabele 18 lahko razberemo, da pri prepoznavanju prednosti timskega dela za strokovne 

delavce pri delu z učenci s PP obstajajo statistično značilne razlike glede na delovno dobo pri 

sledečih dveh trditvah: »Pri timskem delu se vloge in obveznosti  porazdelijo med vse člane 

tima.« (P = 0,003) in »Pri timskem delu je pogostejša  uporaba učnih pripomočkov in tehnične 

opreme.« (P = 0,027).  Kot prednost v pedagoški praksi trditev »Pri timskem delu se vloge in 

obveznosti porazdelijo med vse člane tima.« najbolj prepoznavajo strokovni delavci z 11 do 20 

let delovne dobe (M = 2,11), sledijo pa jim strokovni delavci s 6 do 10 let delovne dobe (M = 

2,08). Omenjeno trditev kot prednost najmanj prepoznavajo strokovni delavci z 1 do 5 let 

delovne dobe (M = 1,49). Trditev »Pri timskem delu je pogostejša uporaba učnih pripomočkov 

in tehnične opreme.« kot prednost najbolj prepoznavajo strokovni delavci z več kot 30 let 

delovne dobe (M = 1,95), sledijo jim strokovni delavci z 21 do 30 let delovne dobe (M = 1,73). 

Omenjeno trditev kot prednost spet najmanj prepoznavajo strokovni delavci z 1 do 5 let delovne 

dobe (M = 1,32). Pri preostalih trditvah ni statistično značilnih razlik. Iz podatkov aritmetičnih 

sredin posameznih trditev je razvidno, da med strokovnimi delavci z različno delovno dobo ni 

velikih razlik v prepoznavanju prednosti timskega dela za strokovne delavce pri delu z učenci 

s PP. 
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Prednosti timskega dela za VIZ-inštitucijo glede na delovno dobo: 

Tabela 19: Števila (N), aritmetične sredine (M), standardne deviacije (SD), preizkusi homogenosti varianc in 

preizkusi razlik aritmetičnih sredin pri prepoznavanju prednosti za VIZ-inštitucijo glede na delovno dobo 

 

Trditve ‒ prednosti za VIZ-inštitucijo 
 

N 

 

M 

 

SD 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

Preizkus 

razlik 

aritmetičnih 

sredin 

F P F P 

Timsko delo zagotavlja večjo specializacijo 

poučevanja. 

1‒5 let 37 1,49 0,651  

 

0,836 

 

 

0,505 

 

 

1,796 

 

 

0,133 
6‒10 let 23 1,74 0,689 

11‒20 let 47 1,89 0,729 

21‒30 let 22 1,73 0,827 

več kot 30 let 21 1,57 0,811 

Zaradi timskega dela so zaposleni na šoli bolj 

ozaveščeni o pomembnosti timskega  dela. 

1‒5 let 37 1,54 0,869  

 

1,160 

 

 

0,331 

 

 

0,878 

 

 

0,479 
6‒10 let 23 1,70 0,703 

11‒20 let 47 1,79 0,858 

21‒30 let 22 1,91 0,750 

več kot 30 let 21 1,62 0,865 

Zaradi timskega dela so zaposleni na šoli bolj 

predani svojemu delu. 

1‒5 let 37 1,27 0,652  

 

1,658 

 

 

0,163 

 

 

0,937 

 

 

0,445 
6‒10 let 23 1,17 0,778 

11‒20 let 47 1,36 0,845 

21‒30 let 22 1,45 0,912 

več kot 30 let 21 1,57 0,598 

Zaradi timskega dela je na šoli med zaposlenimi 

več vzajemne interakcije in medsebojne 

podpore. 

1‒5 let 37 1,84 0,764  

 

0,029 

 

 

0,998 

 

 

0,308 

 

 

0,872 
6‒10 let 23 1,65 0,714 

11‒20 let 47 1,81 0,770 

21‒30 let 22 1,73 0,767 

več kot 30 let 21 1,86 0,793 

Zaradi timskega dela je na šoli več 

raziskovalnega dela strokovnih delavcev. 

1‒5 let 37 1,05 0,664  

 

2,507 

 

 

0,045a 

 

 

2,192 

 

 

0,080 
6‒10 let 23 1,43 0,788 

11‒20 let 47 1,34 0,815 

21‒30 let 22 1,45 0,739 

več kot 30 let 21 1,52 0,680 

Zaradi timskega dela  se na šoli  lažje organizira 

delo, če je kateri od učiteljev odsoten. 

1‒5 let 37 1,35 0,716  

 

0,791 

 

 

0,533 

 

 

2,050 

 

 

0,090 
6‒10 let 23 1,61 0,941 

11‒20 let 47 1,74 0,846 

21‒30 let 22 1,55 0,912 

več kot 30 let 21 1,95 0,865 

Zaradi timskega dela je izvajanje letnega 

delovnega načrta šole bolj kakovostno. 

1‒5 let 37 1,51 0,607  

 

1,679 

 

 

0,158 

 

 

1,264 

 

 

0,287 
6‒10 let 23 1,61 0,891 

11‒20 let 47 1,68 0,755 

21‒30 let 22 1,68 0,568 

več kot 30 let 21 1,95 0,805 

Timski uspehi prispevajo k uspešnosti šole kot 

inštitucije. 

1‒5 let 37 1,73 0,804  

 

0,752 

 

 

0,558 

 

 

0,967 

 

 

0,428 
6 ‒10 let 23 1,91 0,793 

11‒20 let 47 1,79 0,690 

21‒30 let 22 1,82 0,664 

več kot 30 let 21 2,10 0,700 

Zaradi timskega dela je na šoli bolj sproščeno 

vzdušje. 

1‒5 let 37 1,54 0,836  

 

1,341 

 

 

0,258 

 

 

0,883 

 

 

0,476 
6‒10 let 23 1,78 0,671 

11‒20 let 47 1,64 0,705 

21‒30 let 22 1,50 0,598 

več kot 30 let 21 1,81 0,750 

Zaradi timskega dela je delovno zadovoljstvo 

zaposlenih  večje. 

1‒5 let 37 1,62 0,893  

 

1,767 

 

 

0,139 

 

 

0,265 

 

 

0,900 
6‒10 let 23 1,65 0,832 

11‒20 let 47 1,62 0,644 

21‒30 let 22 1,68 0,716 

več kot 30 let 21 1,81 0,750 
a V primeru neupravičenosti preizkusa homogenosti varianc smo uporabili Welchovo aproksimativno metodo. 
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Iz Tabele 19 ugotovimo, da pri prepoznavanju prednosti timskega dela za VIZ-inštitucijo pri 

nobeni izmed navedenih trditev ne obstajajo statistično značilne razlike glede na delovno dobo. 

Podobno lahko ugotovimo tudi iz podatkov aritmetičnih sredin posameznih trditev, ki nam prav 

tako kažejo, da med strokovnimi delavci z različno delovno dobo ni velikih razlik v 

prepoznavanju prednosti timskega dela za VIZ-inštitucijo. Glede na delovno dobo v 

prepoznavanju prednosti timskega dela za učence s PP, strokovne delavce ter VIZ-inštitucijo 

pri 51-ih prednostih od 53-ih naštetih ni večjih statistično značilnih razlik. Statistično značilne 

razlike se pojavijo samo pri dveh primerih od 53-ih naštetih, v 96 % navedb razlik nismo 

potrdili, zato  hipotezo H6 zavrnemo. 

8.7 Odnos med pogostostjo izvajanja različnih etap timskega dela in samozaznavanjem 

učinkovitosti tima pri delu z učenci s posebnimi potrebami 

Na pogostost izvajanja različnih etap timskega dela se nanaša deveto, enajsto in trinajsto 

vprašanje, na oceno učinkovitosti timskega dela se nanaša sedmo vprašanje.  

 

Graf 12: Pogostost timskega načrtovanja (v %)7 

Z Grafa 12 je razvidno, da 46 % strokovnih delavcev večkrat v ocenjevalnem obdobju timsko 

načrtuje pedagoško delo. 18,7 % anketiranih strokovnih delavcev timsko načrtuje pedagoško 

delo vsaj enkrat tedensko, 17,3 % enkrat v ocenjevalnem obdobju, 7,3 % enkrat mesečno, 6,7 

% večkrat tedensko in 4 % anketiranih strokovnih delavcev nikoli timsko ne načrtuje 

pedagoškega dela.  

Še vedno je presenetljivo, ko zasledimo navedbo katerega izmed strokovnih delavcev, da 

pedagoškega dela nikoli timsko ne načrtuje. Navedena trditev se  zdi že zaradi same narave dela 

                                                           
7 Tabela h Grafu 12 se nahaja v Prilogi 8. 
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za področju dela z OPP nemogoča. V praksi namreč opažamo, da je timskega načrtovanja 

pedagoškega dela v osnovnih šolah veliko.  

Na vprašanje o tem, kako strokovni delavci izvajajo timsko načrtovanje, se je nanašalo deseto 

vprašanje v anketnem vprašalniku, ki je bilo odprtega tipa. Na vprašanje o načinu timskega 

načrtovanja pedagoškega dela je odgovorilo 120 anketirancev. Posamezni anketiranci so našteli 

več različnih načinov in/ali tudi vsebin timskega načrtovanja pedagoškega dela. Pri desetem 

vprašanju je bilo 217 veljavnih odgovorov. Odgovore pri tem vprašanju smo razvrstili v dve 

kategoriji: način timskega načrtovanja in vsebina timskega načrtovanja.  

Tabela 20: Frekvence (f) in strukturni odstotki (f %) timskega načrtovanja 

Timsko načrtovanje f f % 

Način 85 39,2 

Vsebina 132 60,8 

Skupaj 217 100 

Iz frekvenčne tabele (Tabela 20) je razvidno, da je pri desetem vprašanju 60,8 % strokovnih 

delavcev navedlo odgovor, ki se navezuje na vsebino timskega načrtovanja, 39,2 % pa jih je 

navedlo odgovor, povezan z načinom timskega načrtovanja.  
 

Tabela 21: Frekvence (f) in strukturni odstotki (f %)  načina timskega načrtovanja 

Način f f % 

Dogovarjanje na timskih sestankih ob začetku 1. in 2. ocenjevalnega obdobja 37 17,1 

Dogovarjanje na vmesnih sestankih po potrebi 17 7,8 

Dogovarjanje na hodniku med odmori 12 5,5 

Dogovarjanje po elektronski pošti 9 4,2 

Dogovarjanje na aktivih 6 2,8 

Dogovarjanje na pogovornih urah 2 0,9 

Dogovarjanje med malico 2 0,9 

Tabela 21 ponazarja odgovore anketirancev, ki smo jih uvrstili pod način timskega načrtovanja. 

Velik delež strokovnih delavcev (17,1 %) izvaja timsko načrtovanje v obliki dogovarjanja na 

timskih sestankih ob začetku 1. in 2. ocenjevalnega obdobja, po pogostosti sledijo dogovarjanje 

v obliki vmesnih sestankov po potrebi (7,8 %), dogovarjanje na hodniku med odmori (5,5 %), 

dogovarjanje po elektronski pošti (4,2 %), dogovarjanje na aktivih (4,2 %), dogovarjanje na 

pogovornih urah (0,9 %) ter dogovarjanje med malico (0,9 %). Poudariti je treba, da se vsak od 

anketiranih strokovnih delavcev poslužuje več različnih načinov timskega načrtovanja. Tudi v 

pedagoški praksi opažamo, da veliko strokovnih delavcev timsko delo še dodatno načrtuje zunaj 

timskih sestankov ob začetku 1. ocenjevalnega in 2. ocenjevalnega obdobja. 

Tabela 22 ponazarja odgovore anketirancev, ki smo jih uvrstili pod vsebino timskega 

načrtovanja. Večina strokovnih delavcev je izpostavila skupno načrtovanje dela (14,8 %). Po 

številčnosti odgovorov sledijo iskanje učinkovitih strategij dela (7,8 %), priprava in 

predstavitev ciljev (7,4 %), urejanje prilagoditev (6,5 %) ter urejanje učnih vsebin (5,5 %). 

Anketirani strokovni delavci so najmanj pogosto kot vsebino timskega načrtovanja navedli 

svetovanje in pomoč (1,3 %) ter izmenjavo idej in pristopov (1,3 %).  
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Tabela 22: Frekvence (f) in strukturni odstotki (%) vsebine timskega načrtovanja 

 

Če na kratko povzamemo dobljene rezultate, lahko ugotovimo, da strokovni delavci 

najpogosteje timsko načrtujejo pedagoško delo v obliki sestankov ob začetku ocenjevalnega 

obdobja, kjer skupaj celotno načrtujejo delo z učencem s PP. 

 

 

Graf 13: Pogostost timskega izvajanja (v %)8 

Graf 13 kaže, koliko strokovni delavci timsko poučujejo. Po pogostosti prevladuje odgovor 

nikoli (43,3 %), sledita odgovor večkrat v ocenjevalnem obdobju (23,3 %) ter odgovor enkrat 

v ocenjevalnem obdobju (15,3 %). Z Grafa 13 je razvidno, da strokovni delavci v pedagoški 

praksi redkeje timsko poučujejo večkrat tedensko (6,7 %), enkrat tedensko (6 %) ter enkrat 

mesečno (5,3 %).  

Na vprašanje o tem, kako strokovni delavci izvajajo timsko poučevanje, se je nanašalo 

dvanajsto vprašanje, ki je bilo odprtega tipa. Nanj je odgovorilo 54 anketirancev.  

                                                           
8 Tabela h Grafu 13 se nahaja v Prilogi 9. 
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Vsebina f f % 

Skupno načrtovanje dela 32 14,8 

Iskanje učinkovitih strategij dela 17 7,8 

Priprava in predstavitev ciljev 16 7,4 

Urejanje prilagoditev 14 6,5 

Urejanje učnih vsebin 12 5,5 

Izmenjava informacij o učenčevem funkcioniranju, možnih zapletih 9 4,2 

Pregled močnih in šibkih področij 9 4,2 

Urejanje preverjanj in ocenjevanj znanja 9 4,2 

Oblikovanje celostnega načrta za delo 4 1,8 

Prenos dobrih poučevalnih praks 4 1,8 

Svetovanje in pomoč 3 1,3 

Izmenjava idej, pristopov 3 1,3 
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Tabela 23: Frekvence (f) in strukturni odstotki (f %)  timskega izvajanja 

Timsko izvajanje f f % 

Način 55 100 

Skupaj 55 100 

Iz Tabele 23 je razvidno, da odziv anketirancev na dvanajsto vprašanje ni bil velik, veljavnih je 

bilo 55 odgovorov. Odgovori pri dvanajstem vprašanju so se nanašali le na način timskega 

izvajanja. Posamezni anketiranci so našteli več različnih načinov timskega izvajanja 

pedagoškega dela. 

Tabela 24: Frekvence (f) in strukturni odstotki (f %)  načina timskega izvajanja 

Način f f % 

Znotraj oddelka – učitelj vodi pouk, SRP pomaga samo učencu s PP. 31 56,4 

Znotraj oddelka – učitelj in SRP izmenično vodita pouk in se dopolnjujeta, 

SRP je bolj osredotočen na učenca s PP. 
21 38,2 

Znotraj oddelka – delo v skupinah. 3 5,4 

Skupaj 55 100 

Iz Tabele 24 razberemo, da so strokovni delavci navedli tri različne načine izvajanja timskega 

poučevanja. Največ (56,4 %) jih timsko poučuje znotraj oddelka, kjer učitelj vodi pouk, SRP 

pa pomaga samo učencu s PP. Malo manjši delež strokovnih delavcev (38,2 %), ki so odgovorili 

na to vprašanje, tudi timsko poučuje znotraj oddelka, kjer učitelj in SRP izmenično vodita pouk, 

se dopolnjujeta, SRP pa je bolj osredotočen na učenca s PP. Najmanjši delež strokovnih 

delavcev (5,4 %) pa timsko poučuje znotraj oddelka v obliki dela v skupinah. 

 

Graf 14: Pogostost timske evalvacije (v %)9 

Z Grafa 14 je razvidno, kako pogosto strokovni delavci timsko evalvirajo pedagoško delo. Iz 

podatkov razberemo, da strokovni delavci najpogosteje timsko evalvirajo enkrat v 

ocenjevalnem obdobju (44 %) ter večkrat v ocenjevalnem obdobju (38,7 %). Le 9,3 % 

anketirancev timsko evalvira pedagoško delo enkrat mesečno, 6 % enkrat tedensko. Strokovni 

delavci najmanj timsko evalvirajo pedagoško delo večkrat tedensko (1,3 %) ter nikoli (0,7 %). 

                                                           
9 Tabela h Grafu 14 se nahaja v prilogi 10. 
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Na vprašanje o načinu timske evalvacije pedagoškega dela je odgovorilo 125 anketirancev. 

Posamezni anketiranci so našteli več oblik in vsebin evalvacije pedagoškega dela in posledično 

je bilo veljavnih 210 odgovorov. Odgovore pri štirinajstem vprašanju smo razvrstili glede na 

način timske evalvacije in vsebino timske evalvacije. 

Tabela 25: Frekvence (f) in strukturni odstotki (f %)  timske evalvacije 

Timska evalvacija f f % 

Način 111 52,9 

Vsebina 99 47,1 

Skupaj 210 100 

Iz Tabele 25 je razvidno, da je pri štirinajstem vprašanju 52,9 % strokovnih delavcev navedlo 

odgovor, ki se navezuje na način timskega načrtovanja, 47,1 % pa jih je navedlo odgovor,  

povezan z vsebino timskega načrtovanja.  

 

Tabela 26: Frekvence (f) in strukturni odstotki (f %) načina timske evalvacije 

Način f f % 

Pogovor na timskih sestankih 62 29,5 

Zapis poročila 22 10,5 

Pogovor na hodniku med odmori 5 2,4 

Pogovor na vmesnih sestankih 5 2,4 

Pogovor na aktivih 3 1,4 

Pogovor na pogovornih urah 2 0,9 

Pogovor po elektronski pošti 11 5,2 

Telefonski pogovori strokovnih delavcev s starši 1 0,5 

V Tabeli 26 so zapisani načini timske evalvacije, ki se jih poslužujejo anketirani strokovni 

delavci. Vidimo, da prevladuje delež strokovnih delavcev (29,5 %), ki izvaja timsko evalvacijo 

v obliki pogovorov na timskih sestankih. Po pogostosti sledi evalvacija v obliki zapisa poročila, 

ki se je poslužuje 10,5 % anketiranih strokovnih delavcev. Malo manjši delež (10,5 %) 

anketiranih strokovnih delavcev je zapisal, da timsko delo evalvira v obliki zapisa poročila. 

Strokovni delavci se poslužujejo še preostalih načinov timske evalvacije: pogovora na hodniku 

med odmori, pogovora na vmesnih sestankih, pogovora na aktivih, pogovora na pogovornih 

urah, pogovora po elektronski pošti ter telefonskih pogovorov strokovnih delavcev s starši. 

Poudariti je treba, da se vsak od anketiranih strokovnih delavcev poslužuje več navedenih 

načinov timske evalvacije.  

 

Tabela 27: Frekvence (f) in strukturni odstotki (f %) vsebine timske evalvacije 

Vsebina f f % 

Pregled realizacije načrtovanih ciljev 27 12,9 

Podajanje predlogov za nadaljnje delo  19 9,1 

Podajanje ugotovitev in opažanj 12 5,7 

Ustreznost uporabljenih pripomočkov in učil 11 5,2 

Izmenjava izkušenj (metod, oblik dela) 10 4,8 

Pregled doseženih rezultatov 8 3,8 

Iskanje možnih novih strategij in prilagoditev za doseganje ciljev 8 3,8 

Oblikovanje zaključne ocene učenčevega funkcioniranja 4 1,9 
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V Tabeli 27 so navedene različne vsebine timske evalvacije. Velik delež anketiranih strokovnih 

delavcev (12,9 %) na timskih evalvacijah pregleduje realizacijo načrtovanih ciljev, 9,1 % jih 

podaja predloge za nadaljnje delo, 5,7 % jih podaja svoje ugotovitve in opažanja, 5,2 % jih 

preverja ustreznost uporabljenih pripomočkov in učil. Najmanjši delež (4,8 %) pa si znotraj 

evalvacijskih srečanj izmenjuje izkušnje (metode in oblike dela).  

8.7.1 Preverjanje hipoteze H7 

Na osnovi raziskovalnega vprašanja RV7 smo zastavili  hipotezo H7: Strokovni delavci, ki pri 

timskem delu z učenci s PP pogosteje izvajajo etape timskega dela (timsko načrtovanje, timsko 

izvajanje, timsko evalvacijo), ocenjujejo delo svojega tima kot bolj učinkovito kot tisti 

strokovni delavci, ki pri delu z učenci s PP manj pogosto izvajajo etape timskega dela. 

Hipotezo H7 smo preverili s pomočjo hi-kvadrat preizkusa. Slednjega smo zaradi boljše 

preglednosti in lažje interpretacije izvedli za vsako etapo timskega dela posebej. 

Timsko načrtovanje:  

Tabela 28: Frekvence (f) in strukturni odstotki (f %) ocene učinkovitosti timskega dela glede na pogostost timskega 

načrtovanja 

 
Učinkovitost 

Skupaj 
Neučinkovito Učinkovito 

Pogostost 

načrtovanja 

timskega dela 

Nikoli 
f 4 2 6 

f % 12,9  1,7  4,0  

Enkrat v ocenjevalnem 

obdobju 

f 9 17 26 

f % 29,0  14,3  17,3  

Večkrat v ocenjevalnem 

obdobju 

f 13 56 69 

f % 41,9  47,1  46,0  

Enkrat mesečno 
f 1 10 11 

f % 3,2  8,4  7,3  

Enkrat tedensko 
f 2 26 28 

f % 6,5  21,8  18,7  

Večkrat tedensko 
f 2 8 10 

f % 6,5  6,7  6,7  

Skupaj 
f 31 119 150 

f % 100,0  100,0  100,0  

Izid hi-kvadrat preizkusa: 2 = 13,774; g = 5; P = 0,017 

 

Iz Tabele 28 lahko razberemo, da med strokovnimi delavci, ki ocenjujejo delo svojega tima kot 

učinkovito, 17,3 % anketiranih nikoli timsko ne načrtuje, 14,3 % jih timsko načrtuje enkrat v 

ocenjevalnem obdobju, 47,1 % večkrat v ocenjevalnem obdobju, 8,4 % enkrat mesečno, 21,8 

% enkrat tedensko ter 6,7 % večkrat tedensko. Med strokovnimi delavci, ki ocenjujejo delo 

svojega tima kot neučinkovito, jih največ (41,9 %) timsko načrtuje večkrat v ocenjevalnem 

obdobju. Sledijo jim strokovni delavci, ki timsko načrtujejo enkrat v ocenjevalnem obdobju (29 

%), ter strokovni delavci, ki timsko nikoli ne načrtujejo pedagoškega dela (12,9 %). Podatki v 

Tabeli 34 kažejo, da obstajajo statistično pomembne razlike med pogostostjo izvajanja 

timskega načrtovanja in samozaznavanjem učinkovitosti tima pri delu  z učenci s PP (P = 

0,017). Na osnovi statističnega izračuna in dobljenih podatkov ugotovimo, da strokovni delavci, 
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ki pri timskem delu z učenci s PP pedagoško delo pogosteje timsko načrtujejo, delo svojega 

tima ocenjujejo kot bolj učinkovito kot pa tisti strokovni delavci, ki pri delu z učenci s PP manj 

timsko  načrtujejo. 

Timsko poučevanje:  

Tabela 29: Frekvence (f) in strukturni odstotki (f %) ocene učinkovitosti timskega dela glede na pogostost timskega 

izvajanja 

 
Učinkovitost 

Skupaj 
Neučinkovito Učinkovito 

Pogostost 

poučevanja 

Nikoli 
f 20 45 65 

f % 64,5  37,8  43,3  

Enkrat v ocenjevalnem 

obdobju 

f 1 22 23 

f % 3,2  18,5  15,3  

Večkrat v ocenjevalnem 

obdobju 

f 5 30 35 

f % 16,1  25,2  23,3  

Enkrat mesečno 
f 1 7 8 

f % 3,2  5,9  5,3  

Enkrat tedensko 
f 1 8 9 

f % 3,2  6,7  6, 0  

Večkrat tedensko 
f 3 7 10 

f % 9,7  5,9  6,7  

Skupaj 
f 31 119 150 

f % 100,0  100,0  100,0  

Izid hi-kvadrat preizkusa: 2 = 11,151; g = 5; P = 0,048 

 

Iz Tabele 29 lahko razberemo, da med strokovnimi delavci, ki ocenjujejo delo svojega tima kot 

učinkovito, timsko nikoli ne poučuje 37,8 % anketiranih, 18,5 % jih timsko poučuje enkrat v 

ocenjevalnem obdobju, 25,2 % večkrat v ocenjevalnem obdobju, 5,9 % enkrat mesečno, 6,7 % 

enkrat tedensko ter 5,9 % večkrat tedensko. Med strokovnimi delavci, ki ocenjujejo delo 

svojega tima kot neučinkovito, pa jih 64,5 % timsko nikoli ne poučuje. Sledijo jim strokovni 

delavci, ki timsko poučujejo večkrat v ocenjevalnem obdobju (16,1 %), ter strokovni delavci, 

ki timsko poučujejo večkrat tedensko (9,7 %).  

Na osnovi navedenih podatkov in statističnega izračuna v Tabeli 29 ugotovimo, da strokovni 

delavci, ki pri timskem delu z učenci s PP pogosteje timsko poučujejo, delo svojega tima 

ocenjujejo kot bolj učinkovito v primerjavi s tistimi strokovnimi delavci, ki pri delu z učenci s 

PP manj pogosto timsko poučujejo. Podatki v Tabeli 29 torej kažejo, da obstajajo statistično 

pomembne razlike v pogostosti izvajanja timskega poučevanja glede na samozaznavanje 

učinkovitosti tima pri delu z učenci s PP (P = 0,048). 

Iz Tabele 30 lahko razberemo, da vsi strokovni delavci, ki ocenjujejo delo svojega tima kot 

učinkovito, timsko evalvirajo pedagoško delo. Med strokovnimi delavci, ki delo svojega tima 

ocenjujejo kot učinkovito, jih 42 % pedagoško delo timsko evalvira večkrat v ocenjevalnem 

obdobju, 38,7 % enkrat v ocenjevalnem obdobju ter 10,1 % enkrat mesečno. Med strokovnimi 

delavci, ki ocenjujejo delo svojega tima kot neučinkovito, jih 1 % nikoli timsko ne poučuje. 

Večina (64,5 %) jih timsko evalvira enkrat v ocenjevalnem obdobju ter 25,8 % večkrat v 

ocenjevalnem obdobju. Med strokovnimi delavci, ki delo svojega tima ocenjujejo kot 
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neučinkovito, nihče timsko ne evalvira pedagoškega dela enkrat ali večkrat tedensko. Podatki 

v Tabeli 30 kažejo, da obstajajo statistično pomembne razlike med pogostostjo izvajanja timske 

evalvacije in samozaznavanjem učinkovitosti tima pri delu z učenci s PP (P = 0,017). Na osnovi 

podatkov in statističnega izračuna ugotovimo, da strokovni delavci, ki pri timskem delu z 

učenci s PP pogosteje timsko evalvirajo pedagoško delo, delo svojega tima ocenjujejo kot bolj 

učinkovito v primerjavi s tistimi, ki pri delu z učenci s PP manj pogosto timsko evalvirajo. 

Timska evalvacija:  

 
Tabela 30: Frekvence (f) in strukturni odstotki (f %) ocene učinkovitosti timskega dela glede na pogostost timske 

evalvacije 

 
Učinkovitost 

Skupaj 
Neučinkovito Učinkovito 

Pogostost 

evalvacije 

Nikoli 
f 1 0 1 

f % 3,2  0,0  0,7  

Enkrat v ocenjevalnem 

obdobju 

f 20 46 66 

f % 64,5  38,7  44,0  

Večkrat v 

ocenjevalnem obdobju 

f 8 50 58 

f % 25,8  42,0  38,7  

Enkrat mesečno 
f 2 12 14 

f % 6,5  10,1  9,3  

Enkrat tedensko 
f 0 9 9 

f % 0,0  7,6  6,0  

Večkrat tedensko 
f 0 2 2 

f % 0,0  1,7  1,3  

Skupaj 
f 31 119 150 

f % 100,0  100,0  100,0  

Izid hi-kvadrat preizkusa: 2 = 13,861; g = 5; P = 0,017 
 

 

 

Tabela 31: Rezultati hi-kvadrat preizkusa za oceno učinkovitosti timskega dela glede na pogostost izvajanja etap 

Etapa 2 P 

Timsko načrtovanje v povezavi s samozaznavanjem 

učinkovitosti tima 
13,774 0,017 

Timsko izvajanje v povezavi s samozaznavanjem učinkovitosti 

tima 
11,151 0,048 

Timska evalvacija v povezavi s samozaznavanjem učinkovitosti 

tima 
13,861 0,017 

Iz Tabele 31 ugotovimo, da obstajajo statistično značilne razlike v pogostosti izvajanja različnih 

etap timskega dela glede na samozaznavanje učinkovitosti tima pri delu z učenci s PP. Na 

osnovi izida hi-kvadrat preizkusa hipotezo H7 potrdimo. 
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9 PREGLED POSTAVLJENIH HIPOTEZ 

V Tabeli 32 so predstavljeni vse zastavljene hipoteze in podatki, ki nam povedo, ali so bile 

hipoteze v raziskavi potrjene, delno potrjene ali zavrnjene. 

 Tabela 32: Pregled zastavljenih hipotez 

HIPOTEZA POTRJENA ZAVRNJENA 
DELNO 

POTRJENA 

H1: V prepoznavanju prednosti 

timskega dela pri delu z učenci s PP 

med učitelji in SRP ni statistično 

pomembnih razlik 
   

H2: Strokovni delavci, ki delo svojega 

tima ocenjujejo kot učinkovito, 

prepoznavajo več prednosti pri delu z 

učenci s PP kot tisti strokovni delavci, 

ki delo svojega tima ocenjujejo kot 

neučinkovito. 

  

 

H3: Strokovni delavci z daljšo 

delovno dobo ocenjujejo delo svojega 

tima kot bolj učinkovito kot strokovni 

delavci s krajšo delovno dobo. 

  
 

H4: Pri samozaznavanju učinkovitosti 

tima pri delu z učenci s PP med 

učitelji in SRP ni statistično 

pomembnih razlik. 
   

H5: Strokovni delavci z daljšo 

delovno dobo imajo več izkušenj s 

timskim delom pri delu z učenci s PP 

kot tisti s krajšo delovno dobo. 
     

H6: Strokovni delavci z daljšo 

delovno dobo prepoznavajo več 

prednosti timskega dela pri delu z 

učenci s PP kot tisti z manj delovne 

dobe. 

  
 

H7: Strokovni delavci, ki pri timskem 

delu z učenci s PP pogosteje izvajajo 

etape timskega dela (timsko 

načrtovanje, timsko izvajanje, timsko 

evalvacijo), ocenjujejo delo svojega 

tima kot bolj učinkovito kot tisti 

strokovni delavci, ki pri delu z učenci 

s PP etape timskega dela manj pogosto 

izvajajo. 
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10 SKLEPNE UGOTOVITVE IN USMERITVE 

V ospredju magistrskega dela je bilo proučiti, kakšne so razlike v prepoznavanju prednosti 

timskega dela pri delu z učenci s PP med učitelji in SRP z različno starostjo, izobrazbo ter 

številom let delovne dobe na področju VIZ. Obenem pa smo pri proučevanju upoštevali tudi 

zaposlitev na različnih delovnih mestih in različne izkušnje s timskim delom pri delu z učenci 

s PP. 

V uvodnem delu smo opredelili ključno vsebino Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (2011), dodatno strokovno pomoč, individualizirani program ter strokovno skupino. 

Predstavili smo pojem tima in timskega dela, nastanka tima ter osnovnih značilnosti timskega 

dela. Dotaknili smo se tudi razčlembe etap timskega dela ter podrobno opisali učinkovite in 

neučinkovite time ter prednosti, ki jih ima timsko delo strokovnih delavcev za učence s PP,  

strokovne delavce in za VIZ-ustanovo. 

Znotraj empiričnega dela in raziskovalnih vprašanj nas je zanimalo, katere prednosti timskega 

dela v osnovni šoli prepoznavajo učitelji in katere SRP pri delu z učenci s PP, kakšen je odnos 

med samozaznavanjem učinkovitosti tima in prepoznavanjem prednosti timskega dela pri delu 

z učenci s PP, kakšen je odnos med samozaznavanjem učinkovitosti tima in številom let delovne 

dobe na področju VIZ pri delu z učenci s PP, kakšen je odnos med vrsto izobrazbe in oceno 

učinkovitosti timskega dela pri delu z učenci s PP, kakšen je odnos med številom let delovne 

dobe in izkušnjami s timskim delom pri delu z učenci s PP, kakšen je odnos med številom let 

delovne dobe na področju VIZ in prepoznavanjem prednosti timskega dela pri delu z učenci s 

PP ter kakšen je odnos med pogostostjo izvajanja različnih etap timskega dela in 

samozaznavanjem učinkovitosti tima pri delu  z učenci s PP. V raziskavi smo uporabili avtorsko 

oblikovan anketni vprašalnik s tremi vsebinskimi sklopi. V raziskavo je bilo vključenih 150 

anketiranih strokovnih delavcev (učiteljev in SRP), nepopolno izpolnjenih anketnih 

vprašalnikov nismo vključili v analizo. Rezultate smo obdelali s pomočjo programa SPSS.  

S pomočjo raziskave smo dobili odgovore na vsa zastavljena raziskovalna vprašanja. Prvo 

raziskovalno vprašanje (RV1) in šesto raziskovalno vprašanje (RV6) se med seboj tesno 

povezujeta, zato njune ugotovitve predstavljamo skupaj. Znotraj prvega raziskovalnega 

vprašanja (RV1)  in šestega raziskovalnega vprašanja (RV6) smo ugotovili, da v prepoznavanju 

prednosti timskega dela pri delu z učenci s PP, med učitelji in SRP ni statistično pomembnih 

razlik in da strokovni delavci, ne glede na delovno dobo, prepoznavajo veliko prednosti 

timskega dela pri delu z učenci s PP. Strokovni delavci pri timskem delu pri delu z učenci s PP 

prepoznavajo največ prednosti za strokovne delavce, zatem za učence s PP in šele nato za VIZ-

inštitucijo. Podobno raziskavo sta izvedli tudi P. Havaj in A. Polak (2014), ki sta anketirali 

izvajalce dodatne strokovne pomoči in učitelje z različnimi poklicnimi profili. Del njune 

raziskave se je nanašal na prednosti timskega dela, ki jih anketiranci prepoznavajo za strokovne 

delavce, del pa na prednosti timskega dela, ki jih anketiranci prepoznavajo za učence. Tudi 

podatki iz njune raziskave kažejo na to, da strokovni delavci pri timskem delu prepoznavajo 

prednosti za strokovne delavce in učence s PP. Prednosti timskega dela na področju VIZ je prvi 

potrdil projekt Drugače v drugačno šolo (1991‒1994), kjer so učiteljice na osnovi neposrednih 

izkušenj s timskim delom prepoznavale posamezne prednosti timskega dela v razredu. Tudi v 
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tem projektu so učiteljice prepoznale največ prednosti za strokovne delavce in učence 

(Razdevšek-Pučko, 1994). Za področje timskega dela je prav tako pomembna študija Pedagoški 

delavci, njihovo strokovno izpopolnjevanje, motivacija in stališča do posameznih strokovnih 

rešitev kurikularne prenove (2002), ki je preučevala različne sklope timskega dela, med njimi 

tudi prednosti timskega dela za učence, pedagoške delavce in VIZ-ustanovo. Omenjena 

raziskava je potrdila številne prednosti timskega dela, tako za učence kot pedagoške delavce in 

za VIZ-ustanovo (Žorga, 2002, v Polak 2012 b). Znotraj drugega raziskovalnega vprašanja 

(RV2) smo ugotovili, da le nekateri strokovni delavci, ki delo svojega tima ocenjujejo kot 

učinkovito, prepoznavajo več prednosti pri delu z učenci s PP kot tisti strokovni delavci, ki delo 

svojega tima ocenjujejo kot neučinkovito. To je odvisno od konkretnih prednosti, ki jih 

strokovni delavci pri timskem delu prepoznavajo, pri tem pa se moramo zavedati, da vsi 

strokovni delavci ne prepoznavajo enakih prednosti. A. Polak (1999 b) ugotavlja, da uspešno 

timsko poučevanje omogoča strokovnim delavcem oziroma članom tima, da sami uvidijo 

prednosti timskega dela, hkrati pa jim predstavlja tudi motivacijsko spodbudo za nadaljnje 

timsko delo. Rezultati raziskave pri tretjem raziskovalnem vprašanju (RV3) nam kažejo, da 

večina strokovnih delavcev, ne glede na delovno dobo, ocenjuje delo svojega tima kot 

učinkovito. Najverjetneje je k temu prispevala ugotovitev, da starejši strokovni delavci 

ocenjujejo samoučinkovitost timskega dela na osnovi večletnih delovnih izkušenj, mlajši 

strokovni delavci v pedagoški praksi pa se vse bolj zavedajo pomembnosti timskega dela. V 

pedagoški praksi lahko tudi pri vse večjem številu mlajših strokovnih delavcev najdemo 

lastnosti, ki pozitivno vplivajo na učinkovitost tima. A. Polak (2007) med elemente večje 

učinkovitosti navaja več idej, hitrejše urejanje učilnice, hitrejše povratne informacije ter več 

praktičnega dela. Marinšek (2000) meni, da na učinkovitost tima vplivajo velikost skupine, 

narava naloge, povratna informacija, komunikacija med člani tima, vloge v timu, medsebojni 

odnosi in organizacija. Znotraj četrtega raziskovalnega vprašanja (RV4) smo ugotovili, da v 

ocenah samoučinkovitosti timskega dela pri delu z učenci s PP med učitelji in SRP ni statistično 

značilnih razlik. Trdimo lahko, da oboji, tako učitelji kot SRP, pogosteje ocenjujejo delo 

svojega tima kot učinkovito. Med zanimive podatke zagotovo spada ugotovitev, da nekoliko 

več učiteljev kot SRP ocenjuje delo svojega tima kot učinkovito. Predpostavljamo, da je tako, 

ker so SRP bolj samokritični do timskega dela, imajo večja pričakovanja ter višje postavljena 

merila učinkovitosti. V evalvacijski študiji Evalvacija različnih oblik dodatne strokovne 

pomoči, ki je otrokom dodeljena v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(2016) jih je zanimalo, kako razredniki učencev s PP in zaposleni v šolski svetovalni službi, 

ocenjujejo sodelovanje strokovnega tima pri delu z učenci s PP. Ugotovili so, da med 

skupinama anketirancev v oceni sodelovanja strokovne skupine obstajajo statistično značilne 

razlike in da zaposleni v šolski svetovalni službi sodelovanje strokovne skupine ocenjujejo bolje 

kot razredniki učencev s PP. Med splošne ugotovitve raziskave pa spada, da je sodelovanje 

strokovnih skupin za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo individualiziranih programov in 

dodatne strokovne pomoči na ravni osnovne šole dokaj zadovoljivo. Analiza podatkov nam je 

za peto raziskovalno vprašanje (RV5) pokazala, da ima večina anketiranih strokovnih delavcev 

precej izkušenj s timskim delom pri delu z učenci s PP (nekateri več, nekateri manj), delovna 

doba pa pri tem ne igra pomembne vloge. V pedagoški praksi namreč opažamo, da je timskega 

dela vse več in posledično se tudi vsi strokovni delavci, ne glede na starost in delovno dobo, 

vedno bolj zavedajo, da je timsko delo pomemben pristop, ki vsem vpletenim prinaša številne 
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prednosti. Zadnja ugotovitev (RV7) je, da strokovni delavci, ki pri timskem delu z učenci s PP 

pogosteje izvajajo etape timskega dela, ocenjujejo delo svojega tima kot bolj učinkovito v 

primerjavi s tistimi strokovnimi delavci, ki pri delu z učenci s PP manj pogosteje izvajajo etape 

timskega dela. Dobljeni rezultati nas niso presenetili, saj sklepamo, da pogostejše izvajanje etap 

timskega dela pozitivno vpliva na učinkovitost timskega dela. Iz rezultatov raziskave je med 

drugim razvidno tudi, da strokovni delavci zelo malo timsko poučujejo. Morda je tako, ker je 

timsko poučevanje najzahtevnejša etapa timskega dela, ki poleg uresničitve vseh zastavljenih 

ciljev zahteva veliko usklajevanja in organizacijskega dela vseh vpletenih. Pogostost izvajanja 

etap timskega dela so raziskovali tudi Polak in sodelavci (2007), ki so oblikovali pomembne 

ugotovitve (Polak, 2012 b). Škoda, da je tako, kajti timsko poučevanje predstavlja zelo 

pomembno etapo timskega dela, ki lahko vsem učencem, ne le učencem s PP, veliko prinese. 

Podobno raziskavo so izvedli v okviru evalvacijske študije Evalvacija različnih oblik dodatne 

strokovne pomoči, ki je otrokom dodeljena v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (2016), kjer so ugotovili, da se srečanja strokovnega tima izvedejo dva do trikrat 

letno in da ima strokovni tim pomembno vlogo pri načrtovanju in izvajanju dodatne strokovne 

pomoči.  Njihove ugotovitve ustrezajo smernicam, da naj bi se strokovni tim sestal trikrat na 

leto za potrebe načrtovanja, izvajanja in evalvacije timskega dela. Z nekaterimi podobnimi 

ugotovitvami glede timskega dela so se soočili v projektu Drugače v drugačno šolo (1991‒

1994); študiji Pedagoški delavci, njihovo strokovno izpopolnjevanje, motivacija in stališča do 

posameznih strokovnih rešitev kurikularne prenove (2002) in Evalvaciji prenove v prvem 

triletju devetletne osnovne šole (2005‒2006) (Polak, 2012 b). Prav tako so se s prednostmi 

timskega dela ukvarjali številni tuji (Buckley, 2000; Atkinson in Kinder, 2000) in domači 

avtorji (Polak, 1997; 2000; 2003; 2004; 2008; Šarlah 2002; Žorga in drugi, 2002; Grapulin 

Bavčar, 2011). Ti so v svojih raziskavah tudi potrdili prednosti, ki jih timsko delo prinaša 

pedagoškim strokovnim delavcem, učencem in VIZ-ustanovi (Polak, 2011). Med pomembne 

raziskave na tem področju spada še evalvacijska študija Evalvacija različnih oblik dodatne 

strokovne pomoči, ki je otrokom dodeljena v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (2016). 

Rezultati raziskave so zadovoljivi in upamo, da bomo z njimi o pomembnosti timskega dela in 

prednostih, ki jih timsko delo prinaša učencem s PP, strokovnim delavcem in VIZ-inštitucijam, 

ozavestili čim večje število strokovnih delavcev. Kljub vsemu pa je v pedagoški praksi treba 

strokovnim delavcem nuditi še veliko več znanja o timskem delu. Vsem strokovnim delavcem 

bi morali nujno omogočiti več sistematičnega izobraževanja v obliki vsebin na fakulteti, 

seminarjev znotraj nadaljnjega izobraževanja, programov za usposabljanje in spodbujanja 

preostalih načinov profesionalnega razvoja. K temu bi vsekakor pripomogla tudi večja 

strokovna popularizacija timskega dela. Tudi A. Polak (1999 b) meni, da notranja potreba 

strokovnih delavcev po timskem delu ni dovolj in da strokovni delavci nujno potrebujejo tudi 

strokovno oporo, sistematično vodenje in usmerjanje vodstva šole ter strokovne javnosti. 

Usposabljanje strokovnih delavcev za timsko delo pa mora sloneti na sistematičnem in rednem 

izvajanju vseh etap timskega dela (Polak, 2004 b). Potrebo po večjem usposabljanju učiteljev 

za timsko delo je potrdila tudi študija Pedagoški delavci, njihovo strokovno izpopolnjevanje, 

motivacija in stališča do posameznih strokovnih rešitev kurikularne prenove (2002) (Žorga, 

2002, v Polak, 2012 b). 
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Za večjo zanesljivost in veljavnost rezultatov bi lahko v raziskavo vključili še večje število 

strokovnih delavcev. Rezultatov, ki smo jih dobili z raziskavo, ne moremo posploševati na vse 

strokovne delavce, lahko pa jih z njihovo pomočjo ozaveščamo o pomembnosti timskega dela. 

V prihodnosti bi bilo dobro raziskati, katere so pomanjkljivosti, ki jih učitelji in SRP 

prepoznavajo v procesu timskega dela pri delu z učenci s PP. Dobljene rezultate bi lahko med 

seboj primerjali in zelo hitro ugotovili, kaj je treba na področju timskega dela še izboljšati. 

Zanimivo pa bi bilo o prednostih in pomanjkljivostih timskega dela pri delu z učenci s PP 

povprašati tudi vzgojitelje.  

Ugotovitve, ki smi jih pridobili v sklopu empiričnega dela, bodo koristile vsem strokovnim 

delavcem pri timskem delu z učenci s PP, prav tako pa predstavljajo možnosti za nadaljnje 

raziskovanje. Pomembno je, da se vsi strokovni delavci zavedajo pomena timskega dela v 

pedagoški praksi in vseh pozitivnih vplivov, ki jih prinaša za učence, strokovne delavce in VIZ-

ustanovo.  
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12 PRILOGE 

PRILOGA 1 – Anketni vprašalnik 

 

PREPOZNAVANJE PREDNOSTI TIMSKEGA DELA V OSNOVNI ŠOLI PRI 

DELU Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Spoštovani, 

        sem Tina Tanacek, absolventka študija specialne in rehabilitacijske pedagogike na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V svojem magistrskem delu  želim raziskati, kakšne so 

razlike med učitelji ter specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, v prepoznavanju 

prednosti timskega dela pri delu z učenci s posebnimi potrebami. Oblikovala sem 

vprašalnik in pri zbiranju želenih podatkov prosim za  Vašo pomoč. Prosim Vas, da 

anonimno izpolnite vprašalnik, pri katerem bodo vsi podatki uporabljeni zgolj v 

raziskovalne namene za potrebe mojega magistrskega dela. Za Vašo pomoč in 

sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem. 

Tina Tanacek 

 

1. Starost: 

a) do 25 let                                                                              d)  41 – 50 let                                       

b) 26 – 30 let                                                                           e)  51 – 55 let 

c) 31 – 40 let                                                                           f)  več kot 55 let 

 

 

2. Smer izobrazbe, ki ste jo pridobili: 

a) specialni in rehabilitacijski pedagog  

b) defektolog 

c) učitelj razrednega pouka 

d) učitelj predmetnega pouka 

 

3. Delovno mesto, na katerem ste zaposleni: 

a) specialni in rehabilitacijski pedagog na šoli 

b) mobilni specialni in rehabilitacijski pedagog 

c) učitelj na razredni stopnji 

d) učitelj na predmetni stopnji 

e) učitelj v podaljšanem bivanju 

f) drugo: _________________ 

 

 

4. Delovna doba na področju vzgoje in izobraževanja: 

a) 1 – 5 let 

b) 6 – 10 let 

c) 11 – 20 let 

d) 21 – 30 let 

e) več kot 30 let
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5. Koliko izkušenj imate pri timskem delu z učenci s posebnimi potrebami (OPP)? 

a) še nimam izkušenj s timskim delom z OPP 

b) imam že nekaj izkušenj s timskim delom z OPP 

c) imam veliko izkušenj s timskim delo 

 

 

6. S katerimi strokovnimi delavci sodelujete pri timskem delu na področju dela z učenci s 

posebnimi potrebami?  

a) z učiteljem(-i) razrednega pouka 

b) z učiteljem(-i) predmetnega pouka 

c) s specialnim(-i) in rehabilitacijskim(-i) pedagogom(-i) 

d) s svetovalnim(-i) delavcem(-i) 

e) s psihologom(-i) 

f) z logopedom(-i) 

g) drugo (navedite s kom): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

7. Kako bi ocenili delo tima, v katerega ste vključeni, pri delu z učenci s posebnimi       

potrebami?  

a) neučinkovito 

b) delno učinkovito 

c) učinkovito 

d) zelo učinkovito 

 

 

8. Katere prednosti ima, glede na vaše izkušnje, timsko delo pri ukvarjanju z učenci s 

posebnimi potrebami?                                                                      

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

 

9. Kako pogosto, pri delu z učenci s posebnimi potrebami, skupaj z ostalimi strokovnimi 

delavci načrtujete pedagoško delo? 

a) nikoli 

b) enkrat v ocenjevalnem obdobju 

c) večkrat v ocenjevalnem obdobju 

d) enkrat mesečno 

e) enkrat tedensko 

f) večkrat tedensko 
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10. Kako poteka načrtovanje pedagoškega dela skupaj z ostalimi strokovnjaki? 

Na kratko opišite. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

11. Kako pogosto, pri delu z učenci s posebnimi potrebami, skupaj z ostalimi 

strokovnimi delavci timsko poučujete? 

a) nikoli 

b) enkrat v ocenjevalnem obdobju 

c) večkrat v ocenjevalnem obdobju 

d) enkrat mesečno 

e) enkrat tedensko 

f) večkrat tedensko 

 

12. Kako poteka timsko poučevanje skupaj z ostalimi strokovnjaki? Na kratko 

opišite. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

13. Kako pogosto, pri delu z učenci s posebnimi potrebami, skupaj z ostalimi 

strokovnimi delavci evalvirate pedagoško delo? 

a) nikoli 

b) enkrat v ocenjevalnem obdobju 

c) večkrat v ocenjevalnem obdobju 

d) enkrat mesečno 

e) enkrat tedensko 

f) večkrat tedensko 

 

14. Kako poteka evalvacija pedagoškega dela skupaj z ostalimi strokovnjaki? 

Na kratko opišite. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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15. Na lestvici od 0 –3 ocenite, KATERE PREDNOSTI, ki jih lahko ima timsko delo za 

učence s posebnimi potrebami  PREPOZNAVATE pri svojem delu. Za vsako trditev 

označite z X tisto oceno, ki najbolje odraža vaše mnenje. 

 

PREDNOSTI TIMSKEGA DELA ZA 

UČENCE S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

0 

(ne drži ) 

1 

(delno  

drži 

2 

(večinoma 

drži  

3 

(popolnoma 

drži ) 

Timsko poučevanje  je učencem 

zanimivo. 

    

Timsko poučevanje učencem omogoča 

večjo aktivnost pri pouku. 

    

Timsko poučevanje učencem nudi 

neposreden zgled sodelovalne 

naravnanosti. 

    

Ob timskem poučevanju se učenci 

neposredno učijo soodvisnosti in 

medsebojne povezanosti različnih 

življenjskih tem in izkušenj. 

    

Učenci dobijo bolj celosten pogled na 

določeno temo. 

    

Učenci se učijo se od najboljših 

učiteljev. 

    

Učenci so deležni so zgleda kritičnega 

mišljenja. 

    

Zmanjšana je nevarnost vsiljevanja 

učencem idej, vrednot, načina 

razmišljanja posameznega učitelja. 

    

Učenci se naučijo bolj aktivnega 

poslušanja. 

    

Učenci so deležni so različnih stilov in 

tehnik poučevanja. 

    

Učenci so deležni bolj fleksibilnega 

poučevanja.  

    

Učenci lažje razvijajo komunikacijske 

spretnosti. 

    

Učenci lažje dosegajo zastavljene 

vzgojne cilje. 

    

Učenci lažje dosegajo zastavljene 

izobraževalne cilje. 

    

Učenci so deležni  hitrejših povratnih 

informacije. 

    

Ob prisotnosti več učiteljev obstaja 

manjša verjetnost za disciplinske težave 

v razredu. 

    

Lažja je organizacija skupinskega dela 

učencev. 

    

Drugo (dopišite):     
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16. Na lestvici od 0 –3 ocenite, KATERE PREDNOSTI, ki jih ima timsko delo pri delu z 

učenci s posebnimi potrebami  za strokovne delavce  PREPOZNAVATE pri svojem delu. 

Za vsako trditev z X označite tisto oceno, ki najbolje odraža vaše mnenje. 

 

PREDNOSTI TIMSKEGA DELA ZA 

STROKOVNE DELAVCE 

0 

(ne drži ) 

1 

(delno  

drži) 

2 

(večinoma 

drži) 

3 

(popolnom

a drži ) 

Strokovni delavci si pri timskem delu 

medsebojno pomagajo. 

    

Pri timskem delu si strokovni delavci 

izmenjujejo različne pristope in ideje. 

    

Pri timskem delu se seznanjajo s 

strokovnimi novostmi in raziskovalnimi 

spoznanji. 

    

Pri timskem delu je v ospredju skupno 

reševanje problemov. 

    

Pri timskem delu so večje možnosti za 

specializacijo na posameznem področju. 

    

Pri timskem delu se vloge in obveznosti  

porazdelijo med vse člane tima. 

    

Pri timskem delu člani tima svoje znanje 

lahko delijo z ostalimi sodelavci in jih 

naučijo veliko novega. 

    

Pri timskem delu drug drugemu 

nadgrajujejo svoja močna in dopolnjujejo 

šibka področja. 

    

Pri timskem delu so motivirani za 

pedagoško delo. 

    

Pri timskem delu se izboljšajo odnosi 

med strokovnimi delavci in učenci. 

    

Pri timskem delu je pogostejša  uporaba 

učnih pripomočkov in tehnične opreme. 

    

Pri timskem delu je pouk bolj 

kakovosten in  zanimiv. 

    

Bolj dinamičen pouk zmanjšuje 

monotonijo poučevanja. 

    

Pri timskem delu se zmanjša verjetnost 

sindroma izgorelosti. 

    

Pri timskem delu je večja ciljna 

naravnanost pouka.  

    

Pri timskem poučevanju so šolske ure  

bolj časovno izkoriščene. 

    

Pri timskem poučevanju je večja  

kakovost poučevanja. 

    

Pri timskem delu se strokovni delavci 

soočajo  s svojimi osebnimi pojmovanji 

o znanju, učenju in poučevanju. 

    



 

95 
 

Pri timskem delu je proces 

samoevalvacije in timske evalvacije  bolj 

intenziven. 

    

Pri timskem delu se bolj učinkovito 

rešuje disciplinske težave v razredu. 

    

Med sodelavci tima se oblikujejo nova 

prijateljstva. 

    

Timski uspehi povečajo samozavest 

posameznega člana tima. 

    

Pri timskem delu se oblikujejo občutki 

pripadnosti timu. 

    

Pri timskem delu je večja  možnost za 

uspeh. 

    

Timsko delo prispeva k večji strokovni 

rasti strokovnih delavcev. 

    

Timsko delo prispeva k večji osebnostni 

rasti strokovnih delavcev. 

    

Drugo (dopišite):     

 

17.  Na lestvici od 0 – 3 ocenite, katere PREDNOSTI, ki jih ima timsko delo pri delu z UP za 

inštitucijo PREPOZNAVATE pri svojem delu.  Za vsako trditev z X označite tisto oceno, ki 

najbolje odraža vaše mnenje. 

PREDNOSTI TIMSKEGA DELA ZA 

INŠTITUCIJO 

0 

(ne drži ) 

1 

(delno  

drži 

2 

(večinoma 

drži  

3 

(popolnoma 

drži ) 

Timsko delo zagotavlja večjo 

specializacijo poučevanja. 

    

Zaradi timskega dela so zaposleni na 

šoli bolj ozaveščeni o pomembnosti  

timskega  dela. 

    

Zaradi timskega dela so zaposleni na 

šoli  bolj predani svojemu delu. 

    

Zaradi timskega dela je na šoli med 

zaposlenimi več vzajemne interakcije in 

medsebojne podpore. 

    

Zaradi timskega dela je na šoli več 

raziskovalnega dela strokovnih 

delavcev. 

    

Zaradi timskega dela  se na šoli  lažje 

organizira delo, če je kateri od učiteljev 

odsoten. 

    

Zaradi timskega dela je izvajanje letnega 

delovnega načrta šole bolj kakovostno. 

    

Timski uspehi prispevajo k uspešnosti 

šole kot inštitucije.   
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PRILOGA 2 – Frekvence (f) in strukturni odstotki (f %) strokovnih delavcev, s katerimi 

sodelujejo SRP 

Sodelovanje SRP s strokovnimi delavci f f % 

Z učiteljem(-i) razrednega pouka 77 20,3 

S svetovalnim(-i) delavcem(-i) 75 19,8 

Z učiteljem(-i) predmetnega pouka 72 19 

Z logopedom(-i) 47 12,4 

S specialnim(-i) in rehabilitacijskim(-i) pedagogom(-i) 45 11,8 

S psihologom(-i) 43 11,4 

Drugo 20 5,3 

Skupaj 379 100 

 

PRILOGA 3 –  Frekvence (f) in strukturni odstotki (f %) odgovorov pod možnost drugo 

Odgovori pod možnost drugo f f % 

S socialnim(-i) pedagogom(-i) 7 35 

S pediatrom(-i) 4 20 

S fizioterapevtom(-i) 2 10 

Z inkluzivnim(-i) pedagogom(-i) 1 5 

Z delovnim(-i) terapevtom(-i) 1 5 

S Centrom za socialno delo 1 5 

S starši 1 5 

S Komisijo za usmerjanje 1 5 

S tiflopedagogom(-i) 1 5 

S spremljevalcem(-i) 1 5 

 

PRILOGA 4 –  Frekvence (f) in strukturni odstotki (f %) strokovnih delavcev, s katerimi 

sodelujejo učitelji 

Sodelovanje učiteljev s strokovnimi delavci f f % 

S svetovalnim(-i) delavcem(-i) 57 28,5 

S specialnim(-i) in rehabilitacijskim(-i) pedagogom(-i) 52 26 

Z učiteljem(-i) razrednega pouka 28 14 

Z učiteljem(-i) predmetnega pouka 27 13,5 

S psihologom(-i) 23 11,5 

Z logopedom(-i) 13 6,5 

Drugo 0 0 

Skupaj 200 100 

 

Zaradi timskega dela je na šoli  bolj 

sproščeno vzdušje. 

    

Zaradi timskega dela je delovno 

zadovoljstvo  zaposlenih  večje.  

    

Drugo (dopišite):     
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PRILOGA 5 –  Frekvence (f) in strukturni odstotki (f %) ocene samo-učinkovitosti 

timskega dela 

 

PRILOGA 6 – Frekvence (f) in strukturni odstotki (f %) ocene samo-učinkovitosti 

timskega dela (preoblikovan vzorec) 

 

PRILOGA 7 – Frekvence (f) in strukturni odstotki (f %) izkušenj strokovnih delavcev s 

timskim delom 

 

PRILOGA 8 – Frekvence (f) in strukturni odstotki (f %) pogostosti timskega načrtovanja 

  

PRILOGA 9 – Frekvence (f) in strukturni odstotki (f %) pogostosti timskega izvajanja 

Ocena učinkovitosti f f % 

Neučinkovito 1 0,7 

Delno učinkovito 30 20,0 

Učinkovito 97 64,7 

Zelo učinkovito 22 14,7 

Skupaj 150 100,0 

Ocena učinkovitosti – preoblikovan vzorec f f % 

Neučinkovito 31 20,7 

Učinkovito 119 79,3 

Skupaj 150 100,0 

Izkušnje s timskim delom f f % 

Še nimam izkušenj 4 2,7 

Imam že nekaj izkušenj 85 56,7 

Imam veliko izkušenj 61 40,6 

Skupaj 150 100,0 

Pogostost timskega načrtovanja f f % 

Nikoli 6 4,0 

Enkrat v ocenjevalnem obdobju 26 17,3 

Večkrat v ocenjevalnem obdobju 69 46,0 

Enkrat mesečno 11 7,3 

Enkrat tedensko 28 18,7 

Večkrat tedensko 10 6,7 

Skupaj 150 100,0 

Pogostost timskega izvajanja f f % 

Nikoli 65 43,3 

Enkrat v ocenjevalnem obdobju 23 15,3 

Večkrat v ocenjevalnem obdobju 35 23,3 

Enkrat mesečno 8 5,3 

Enkrat tedensko 9 6,0 

Večkrat tedensko 10 6,7 

Skupaj 150 100,0 
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PRILOGA 10 – Frekvence (f) in strukturni odstotki (f %) pogostosti timske evalvacije 

 

 

 

 

 

Pogostost timske evalvacije f f % 

Nikoli 1 0,7 

Enkrat v ocenjevalnem obdobju 66 44,0 

Večkrat v ocenjevalnem obdobju 58 38,7 

Enkrat mesečno 14 9,3 

Enkrat tedensko 9 6,0 

Večkrat tedensko 2 1,3 

Skupaj 150 100,0 


