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»Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. 
Spomladi do rožne cvetice, 

poleti do zrele pšenice, 
jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, 
v knjigi do zadnje vrstice, 

v življenju do prave resnice, 
a v sebi - do rdečice čez eno in drugo lice. 

A če ne prideš ne prvič ne drugič do krova in pravega kova, 
poskusi vnovič in zopet in znova.«  

(T. Pavček) 
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POVZETEK 
Za uspešno vključevanje učencev s posebnimi potrebami je potrebno zadostiti 
marsikaterim pogojem, med njimi je še zlasti pomembna inkluzivna naravnanost 
vzgojno-izobraževalnega procesa. V slovenskem prostoru vzgojo in izobraževanje 
usmerjajo številni dokumenti in zakonodaja, ki predvidevajo različne pristope, 
metode in načine dela. Pri delu z učenci s posebnimi potrebami morajo biti 
pedagoški delavci pozorni na čimprejšnje odkrivanje in nudenje ustrezne pomoči, 
saj lahko le s kakovostnim sodelovanjem med učitelji in specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi zagotovimo optimalen učenčev razvoj. Za ustrezno 
vključevanju učencev s posebnimi potrebami je pomembno, da se vsak pedagoški 
delavec zaveda pomena lastnega profesionalnega razvoja in si zanj prizadeva. Na 
to v kolikšni meri se bo posameznik profesionalno izpopolnjeval in strokovno rastel, 
pomembno vplivajo različni notranji in zunanji dejavniki.  
 
Glavni namen in cilj naše raziskave je bil ugotoviti, kakšna so pričakovanja 
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede sodelovanja z učitelji učencev s 
posebnimi potrebami, pri katerih izvajajo dodatno strokovno pomoč. Znotraj 
temeljnega cilja pa se je raziskava usmerila še v iskanje ovir in prednosti, ki se pri 
takšnem sodelovanju lahko pojavijo. Zanimale so nas tudi prednosti in 
pomanjkljivosti vključenosti specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v eno ali več 
delovnih okolij. Ugotoviti smo želeli tudi, kateri dejavniki spodbujajo profesionalni 
razvoj specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in v kolikšni meri. 
 
Empirična raziskava temelji na kvantitativni študiji, v raziskavo je bilo zajetih 40 
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov z različnih območnih regij Slovenije, z 
različnim obsegom delovne dobe. Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega 
vprašalnika in jih kasneje statistično obdelali.  
 
Ugotovili smo, da specialni in rehabilitacijski pedagogi sodelovanju z učitelji 
pripisujejo velik pomen, zavedajo se ključnih nalog učitelja, ki ima v razredu učenca 
s posebnimi potrebami, in jim pripisujejo visoke vrednosti. Tudi svoje poklicne 
naloge ocenjujejo kot dokaj zahtevne, večini ponujenih dejavnikov pa pripisujejo 
vsaj delni vpliv na njihov profesionalni razvoj.  
 
Ključne besede: učenci s posebnimi potrebami, redna osnovna šola, učitelji, 
specialni in rehabilitacijski pedagogi, profesionalni razvoj 
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ABSTRACT 

To successfully integrate children with special needs many conditions must be met 
and for full integration inclusion is very important. In Slovenia there are many 
documents which are related to education of children with special needs. Teachers 
and other pedagogical professionals should quickly recognize problems of their 
students and offer appropriate support. The team work between teachers and 
special education teachers is also very important for children's development. For 
successful integration professional development of special education teachers is 
also important and there are many factors which promote professional development.  
 
The main purpose of our research was to find out what the expectations of special 
education teachers are about cooperation with teachers, who have children with 
special needs in their class. Also, our research discovered positive and negative 
sides of such team work. We also asked which the positive and negative sides of 
teaching in one or more schools were. Furthermore, we discovered which factors of 
professional development affect special education teachers.  
 
Empirical quantitative research included 40 special education teachers from 
different places in Slovenia; also their working experience was different. We used a 
survey questionnaire and after that we statistically processed the data.  
 
We found out that special education teachers often cooperate with teachers who 
have children with special needs in their class and that time work is important. They 
value important professional work. Many factors of professional development 
(stated in the questionnaire) influence special education teachers’ professional 
development.  
 
Key words: children with special needs, primary school, special education 
teachers, professional development  
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1. UVOD  

V današnjem svetu in v našem prostoru je področje vzgoje in izobraževanja deležno 
številnih spreminjanj. Ena izmed ključnih in izjemno pomembnih sprememb je 
vključevanje učencev s posebnimi potrebami v osnovno šolo. Temeljno načelo inkluzije 
je, po I. Lesar (2013), večja vključenost in participacija učencev, ki so socialno manj 
vključeni, učencem s posebnimi potrebami pa tako omogoča pravico do enakovredne 
vzgoje in izobraževanja (Sardoč, 2006).  
 
Področje vključevanja otrok s posebnimi potrebami v osnovno šolsko izobraževanje je  
v slovenskem prostoru urejeno z zakonodajo in mnogi dokumenti, katere morajo vsi 
pedagoški delavci in specialni in rehabilitacijski pedagogi poznati, da lahko uspešno 
opravljajo svoje delo, spremljati pa morajo tudi spremembe, ki se dogajajo na področju 
zakonodaje.  
 
Na področju vključevanja učencev s posebnimi potrebami je pomemben tudi učitelj 
sam, saj ta za učenca s posebnimi potrebami oblikuje ustrezno učno okolje, s 
sodelovanjem s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom pa poskrbi, da je učenčev 
napredek še optimalnejši. 
 
Vsak pedagoški delavec oziroma specialni in rehabilitacijski pedagog se mora skozi 
svoje delovno obdobje strokovno in profesionalno razvijati, na kar vplivajo številni 
dejavniki. »Profesionalni razvoj je proces signifikantnega in vseživljenjskega, 
izkustvenega učenja, pri katerem študenti učitelji razvijajo (osmišljajo) svoja 
pojmovanja in spreminjajo svojo prakso poučevanja; gre za proces, ki vključuje 
učiteljevo osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo, in pomeni učiteljevo 
napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in ravnanja.« 
(Valenčič Zuljan, 1999, 2001, v Valenčič Zuljan, 2012, str. 17). Pomembno je namreč, 
da tako učitelji kot tudi specialni in rehabilitacijski pedagogi profesionalno rastejo, saj 
tudi to vpliva na uspešnost vključevanja učencev s posebnimi potrebami v osnovno 
šolo.  
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2. INKLUZIVNA VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 

Dandanes je v razvitejših državah osnovnošolsko izobraževanje ne le pravica, pač pa 
tudi dolžnost vsakega človeka. Starši morajo svoje otroke vključevati v osnovnošolsko 
izobraževanje. Lahko jih sicer izobražujejo tudi doma, vendar morajo ob tem 
dokazovati doseganje učnih standardov. Dejstvo je, da so si otroci ob vstopu v šolo 
različni glede na svoje spretnosti in sposobnosti, interese, izkušnje ter želje. Vseeno 
pa v Sloveniji obstaja še kar nekaj skupin otrok, ki so lahko izključeni tako na 
izobraževalnem kot tudi na socialnem področju (Lesar, 2013). Po Florian (2005, v 
Kavkler, 2011) inkluzija torej spada med osnovne pravice in vrednote vsakega učenca 
in nikakor ni privilegij.  
 
»Temeljno načelo inkluzije je, da lahko šola s spreminjanjem obstoječih in ustaljenih 
načinov delovanja omogoči večjo vključenost in participacijo doslej izključenih 
manjšinskih skupin oziroma tistih, ki so potisnjene na rob družbenega dogajanja.« 
(Lesar, 2013). Avtorica kot drugo temeljno lastnost inkluzije izpostavlja prilagodljivost 
šol različnim učencem in ne obratno. Inkluzijo poveže tudi z udeleženostjo učencev v 
procesu izobraževanja, in sicer glede možnosti kreiranja in izbire različnih oblik in 
metod dela ter načinov prilagoditev.  
 
Otroci s posebnimi potrebami imajo tako pravico do enakovrednih izobraževalnih 
možnosti, ki jih lahko omogočimo z inkluzivnim izobraževalnim pristopom (Sardoč, 
2006).  
 
Po Viola (2006, v Kavkler, 2010) inkluzija vsem učencem zagotavlja uspešno učenje z 
upoštevanjem individualnosti vsakega posameznika ter omogočanjem diferenciacije 
glede na posebnosti učencev. M. Kavkler (2010) tudi meni, da inkluzija zahteva veliko 
sprememb, ki jih lahko vpeljujejo pozitivno naravnani strokovni delavci z dodatnimi 
znanji na področju prepoznavanja in dela z učenci s posebnimi potrebami, ob tem pa 
je timsko delo z drugimi strokovnimi delavci neizogibno. Glavno vlogo na tem področju 
ima učitelj, saj ta pripomore k pozitivni razredni klimi. Pomembno je upoštevanje 
prilagoditev v vseh etapah učnega procesa, ob tem mora učitelj timsko sodelovati z 
ravnateljem, svetovalnim delavcem, specialnim in rehabilitacijskih pedagogom, 
drugimi učitelji in starši učenca.  
 

2.1. Inkluzivno naravnano poučevanje 

Učenci s posebnimi potrebami imajo torej pravico do vzgoje in izobraževanja pod 
enakimi pogoji kot njihovi vrstniki, ki nimajo posebnih težav. Tako imajo pravico do 
inkluzivnega izobraževanja, ki je v večini evropskih držav že predpisano v zakonodaji 
in dokumentih. V zadnjih desetletjih je potreba po inkluziji učencev s posebnimi 
potrebami narastla, mnogi si namreč prizadevajo učence s posebnimi potrebami čim 
bolje vključiti v ožjo in širšo okolico ter v izobraževalne ustanove. To je prispevalo k 
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številnim spremembam na področju vzgoje in izobraževanja. V prvi vrsti so se pojavile 
spremembe na zakonodajnem področju, ki ureja izobraževanje učencev s posebnimi 
potrebami. Spremembe so se pojavile tudi na kurikularnem področju, saj je bilo 
potrebno dobro predelati učne načrte in te prilagoditi. Spremembe pa so bile tudi na 
organizacijskem področju, saj so se pojavile potrebe po reorganizaciji načinov dela 
(Sardoč, 2006).  
 
Burgstahler in Sherly (2001, v Kiswardey, 2014) sta izpostavila 8 ključnih načel 
inkluzivnega poučevanja.  
 
Kot prvo sta predvidela pozitivno in spodbudno razredno klimo. V razredu je 
potrebno spodbujati vključenost vseh udeležencev, ki morajo v odnosu do ostalih čutiti 
sprejetost in sproščenost. Komunikacija med udeleženci mora biti pristna in spoštljiva, 
ob tem pa mora biti učitelj pozoren tudi na neverbalne oblike komunikacije. Poudariti 
in spodbujati je potrebno predvsem učenčeva močna področja in njegove uspehe, ne 
pa izpostavljati njegovih težav.  
 
Kot drugo načelo avtorja navajata medsebojno interakcijo in dinamično 
povezovanje. Učitelj mora poskrbeti, da znajo učenci učinkovito komunicirati, 
spodbujati mora sodelovanje med njimi.  
 
Tretje načelo je dostopno in funkcionalno fizično okolje in učni pripomočki. 
Celoten razred mora biti fizično oblikovan tako, da spodbuja čim več sodelovalnih 
dejavnosti, ob tem pa je potrebno minimalizirati arhitektonske ovire za osebe s 
posebnimi potrebami ter odstraniti morebitne moteče dejavnike pri pouku.  
 
Naslednje načelo sta avtorja poimenovala raznolike metode poučevanja, in sicer 
glede fleksibilnosti, smiselnosti učnih vsebin, ob tem pa je učencem, ki to potrebujejo, 
potrebno zagotoviti pomoč pri učenju.  
 
Peto načelo so učna gradiva in pripomočki, ki morajo biti učencem dostopni, 
upoštevati morajo vsakega posameznega učenca.  
 
Načelo povratne informacije opredeljuje, da so te koristne, še posebej, če so sprotne, 
učencem pa je potrebno omogočiti možnost, da povratno informacijo sprejmejo in jo 
upoštevajo pri ponovnem učenju. 
 
Naslednje načelo, ki je ocenjevanje, predpostavlja postavljanje kriterijev vnaprej ter 
enakovredne standarde znanja, medtem ko se metode in oblike dela prilagodijo glede 
na posameznega učenca. Učencem je potrebno ponuditi različne oblike izkazovanja 
znanja. 
 
Zadnje načelo se usmerja na prilagoditve, pomoč in na podporo, kjer avtorja v 
ospredje postavljata učence s posebnimi potrebami, učnimi težavami in nadarjene 
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učence. Za njihovo uspešno izobraževanje mora učitelj skrbno premisliti in izbrati učne 
metode in oblike dela ter načine prilagoditev. Z omogočanjem vsega tega in s 
poglobljeno evalvacijo učinkovitosti izvedenih prilagoditev se krepi tudi učiteljev 
profesionalni razvoj.  
 

2.1.1. Zakonodaja in dokumentacija, ki ureja področje vključevanja 
učencev s posebnimi potrebami v osnovo šolo 

Pravice otrok s posebnimi potrebami do enakovrednih možnosti za vzgojo in 
izobraževanje oziroma pravica do inkluzivnega poučevanja je zapisana v različnih 
dokumentih, predpisih in v zakonodajnem sistemu (Sardoč, 2006). 
 
Vzgoja in izobraževanje ter pravice učencev s posebnimi potrebami so opredeljene v 
naslednjih zakonih in dokumentih:  
 
• Zakon o osnovni šoli (ZOsn, 1996) 

Zakon o osnovni šoli ureja osnovnošolsko izobraževanje v sklopu javnih ali 
zasebnih šol ter šolanja na domu. V svojem 11. členu opredeljuje tudi otroke s 
posebnimi potrebami, med katere posebej uvršča tudi nadarjene otroke. Šola mora 
tako vsem učencev s posebnimi potrebami prilagoditi metode in oblike dela, jim 
omogočiti vključenost v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske 
učne pomoči.  
 
Leta 2013 so nastale pomembne dopolnitve in spremembe Zakona o osnovni šoli. 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli tako posebej 
opredeljuje nadarjene učence, za katere pravi, da so to učenci z nadpovprečnimi 
intelektualnimi sposobnostmi in dosežki. Nadarjenih učencev tako ne uvršča več v 
skupino učencev s posebnimi potrebami. Prav tako posebej, ločeno od učencev s 
posebnimi potrebami, opredeljuje učence z učnimi težavami, za katere pravi, da za 
uspešno funkcioniranje potrebujejo določene prilagoditve (ZOsn-H, 2011). Obe 
skupini učencev tako izključuje iz skupin učencev s posebnimi potrebami, kljub 
temu pa tudi zanje velja 5-stopenjski model pomoči po Konceptu dela z učenci z 
učnimi težavami.  
 

• Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZOUPP, 2011) 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ureja področje usmerjanja tako 
otrok kot tudi mladostnikov s posebnimi potrebami. S pomočjo usmeritve se tem 
učencem zagotovijo ustrezne oblike vzgoje in izobraževanja. V 5. členu Zakon 
opredeljuje tudi vse vrste programov, kamor so učenci s posebnimi potrebami lahko 
vključeni. Posebej, v 8. in 9. členu, se Zakon usmeri v področje dodatne strokovne 
pomoči. Opredeljuje, da se ta izvaja kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, 
kot svetovalna storitev ali kot učna pomoč. Izvaja se lahko tako skupinsko kot tudi 
individualno, omejena pa je na pet ur tedensko. 
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• Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011) 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju zajema številna področja vzgoje in 
izobraževanja, med njimi je posebej poglavje Vzgoja in izobraževanje otrok s 
posebnimi potrebami. Na začetku je tako predstavljen razvoj vzgoje in 
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v slovenskem prostoru, nato se 
osredotoči na analizo in mednarodno primerjavo, zajame tudi načela vzgoje in 
izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami ter različne predloge za izboljšanje. 
 

• Koncept dela – učne težave v osnovni šoli (2011) 
Koncept dela za učence z učnimi težavami v osnovni šoli je dokument, ki se 
usmerja predvsem na vzgojo in izobraževanje učencev s posebnimi potrebami ter 
učencev z učnimi težavami, ki niso usmerjeni v prilagojene programe vzgoje in 
izobraževanja. Koncept tako definira splošne in specifične učne težave, usmeri se 
na prepoznavanje in odkrivanje učnih težav v osnovi šoli ter na samo nudenje 
ustreznih oblik pomoči. Dotakne se različnih skupin učencev s specifičnimi učnimi 
težavami, njegov 5-stopenjski model pomoči pa tako velja tudi za vse skupine 
učencev s posebnimi potrebami, ne samo za učence z učnimi težavami. 
 

• Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 
posebnimi potrebami (2015) 
Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 
posebnimi potrebami je dokument, v katerem so definirane vse skupine otrok s 
posebnimi potrebami in vključene vse podskupine posamezne motnje. Za vsako 
skupino so navedeni predlogi za delo, možnosti spremljevalca in oblikovanje 
ustreznih prilagoditev za delo z določenim učencem.  

 

2.2. Učenci s posebnimi potrebami 

2.2.1. Opredelitev učencev s posebnimi potrebami 

Opredelitve in izrazi na področju otrok in učencev s posebnimi potrebami se 
neprestano spreminjajo zaradi novih ugotovitev in raziskav ter zaradi spreminjajočega 
se odnosa družbe do posebnih potreb (Kavkler, 2011).  
 
Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZOUPP, 2011) ločimo devet 
skupin učencev s posebnimi potrebami: 

- učenci z motnjo v duševnem razvoju, 
- slepi in slabovidni učenci oziroma učenci z okvaro vidne funkcije, 
- gluhi in naglušni učenci, 
- učenci z govorno-jezikovnimi motnjami, 
- gibalno ovirani učenci, 
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- dolgotrajno bolni učenci, 
- učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 
- učenci z avtističnimi motnjami, 
- učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

Na Finskem, kjer je sistem vzgoje in izobraževanja učencev s posebnimi potrebami 
zelo napreden, razlikujejo 8 skupin učencev s posebnimi potrebami: 

- otroci z lažjo, zmerno in težko motnjo v duševnem razvoju, 
- otroci s slušnimi motnjami, 
- otroci z motnjami vida, 
- otroci z gibalnimi motnjami, 
- otroci z avtizmom ali Aspergerjevim sindromom, 
- otroci z motnjami v jezikovnem razvoju, 
- otroci s čustvenimi in socialnimi motnjami, 
- otroci z drugimi motnjami (Organisation of the education system in Finland, 

2009/2010, v Eurydice, 2010, v Vovk Ornik, 2016).   
 
Iz finskega modela lahko vidimo, da so poimenovanja skupin učencev s posebnimi 
potrebami dokaj podobna našim, le da finski sistem dolgotrajno bolne učence umešča 
v skupino otrok z drugimi motnjami. Prav tako posebej ne razlikujejo skupine učencev 
s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.  
 
Učencem s posebnimi potrebami naša zakonodaja omogoča prilagojeno izvajanje 
izobraževalnih programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe 
vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.  
 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, 2011) opredeljuje tudi vrste 
programov, kamor so učenci s posebnimi potrebami lahko vključeni. Ti programi so: 

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

- prilagojen program za predšolske otroke, 
- vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, 
- prilagojen program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 

standardom, 
- prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, 
- posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko 

motnjo v duševnem razvoju, 
- vzgojni programi. 

Programe, v katere so lahko vključeni učenci s posebnimi potrebami, bi bilo zanimivo 
primerjati s sistemom na Švedskem, kjer vse učence s posebnimi potrebami vključujejo 
v osnovno šolo, znotraj teh pa je tako zagotovljena ustrezna pomoč in podpora. Ločene 
ustanove so namenjene le učencem s težavami na področju govora, vida, sluha in 
jezika (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s 
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posebnimi potrebami, 2015). Pri nas pa imamo veliko programov, v katere so lahko 
vključeni učenci s posebnimi potrebami, prav tako so to velikokrat ločene ustanove.  
 
Posebej Zakon o dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-H, 2011) opredeljuje 
učence z učnimi težavami in nadarjene učence. Prve opredeljuje kot učence, ki 
potrebujejo za doseganje standardov znanja prilagojene metode in oblike dela, 
dopolnilni pouk ter individualno ali skupinsko učno pomoč. Nadarjene učence pa Zakon 
o osnovni šoli opredeljuje kot nadpovprečne učence, ki dosegajo visoke dosežke na 
posameznih učnih področjih, v umetnosti ali na področju športa. Tudi tem učencem 
šola prilagodi vsebine, metode in oblike dela, omogoči jim vključevanje v dodatni pouk 
ter druge oblike dela.  
 
Pri učencih s posebnimi potrebami se njihove težave izražajo na kontinuumu od lažjih 
do zelo izrazitih. Največja skupina učencev s posebnimi potrebami v osnovni šoli je 
skupina učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (Kavkler in Magajna, 
2008), po statističnih podatkih je bilo teh v tekočem šolskem letu v osnovno šolo 
vključenih 43,3 % (MIZŠ, 2016). Iz istega vira je razvidno, da številčno sledijo učenci 
z več motnjami, ki sicer po Zakonu o usmerjanju niso samostojna skupina učencev s 
posebnimi potrebami, vseeno pa imajo pridruženih več motenj. Glede na pogostost 
pojavljanja sledi skupina dolgotrajno bolnih učencev. Najmanj je bilo v letu 2016/2017 
v osnovnošolsko izobraževanje vključenih učencev z motnjo v duševnem razvoju.   
 
Podoben sistem vključevanja učencev s posebnimi potrebami v osnovnošolsko 
izobraževanje imajo tudi na Novi Zelandiji. Izdelane imajo Smernice za 
individualizirane učne programe. Učencem se tako omogoči pomoč na področju 
prevoza, prilagajajo se učni programi, metode in oblike dela, strategije in pripomočki 
(Janželj, 2011).  
 

2.2.2. Skupine učencev s posebnimi potrebami 

Skupine učencev s posebnimi potrebami, ki jih vključuje Zakon o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami (ZUOPP, 2011), so natančneje opredeljene v Kriterijih za 
opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami 
(2015). 
 
Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 
potrebami (2015) med otroke s posebnimi potrebami uvršča naslednje skupine:  
 
- Otroci z motnjami v duševnem razvoju  

Motnja v duševnem razvoju je nevrološko pogojena, pojavi se pred osemnajstim 
letom starosti, kaže pa se v nižjem intelektualnem funkcioniranju ter težavah na 
področju prilagoditvenih spretnosti. Lahko se pojavi ločeno ali pa tudi skupaj z 
različnimi drugimi razvojnimi motnjami. Otroke z motnjo v duševnem razvoju ločimo 
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glede na lažjo, zmerno, težjo in težko obliko. Otroci z lažjo motnjo v duševnem 
razvoju, ki so poleg zmerne motnje še lahko vključeni v osnovno šolsko 
izobraževanje, imajo manjše sposobnosti učenja ter pridobivanja temeljnih znanj, 
njihovi miselni procesi so na konkretni ravni. Uporabljajo enostaven jezik. Otroci z 
zmerno motnjo v duševnem razvoju v šoli običajno usvojijo osnove branja, pisanja 
in računanja, potrebujejo pa konkretno razlago in ponazorila. Velikokrat uporabljajo 
podporno oziroma nadomestno komunikacijo. Opravljajo lahko enostavna opravila.  
 
Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ, 2016) je bilo v 
šolskem letu 2016/17 v programe osnovnošolskega izobraževanja s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo vključenih 0,1 % učencev z motnjo v 
duševnem razvoju glede na ostale skupine učencev s posebnimi potrebami. 
 

- Slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije  
Ti otroci imajo znižano vidno ostrino, zoženo vidno polje ali okvaro vidne funkcije. 
Slabovidni otroci se razlikujejo glede na zmerno ali težko slabovidnost. Prvi 
potrebujejo delne prilagoditve pri šolskem delu, predvsem so to različni pripomočki. 
Če so pogoji ustrezni, lahko sprejemajo vidne informacije. Potrebno je prilagoditi 
učna gradiva in učencu ponuditi bralne pripomočke. Otroci s težko slabovidnostjo 
potrebujejo pri poučevanju metode dela za slabovidne. Njihovo branje je običajno 
počasnejše in moteče, uporabljajo različne bralne pripomočke. V to skupino otrok 
s posebnimi potrebami spadajo tudi slepi otroci. Te delimo na tri skupine. Prvi so 
slepi otroci z ostankom vida. Tak učenec v šoli običajno dela po kombinaciji metod 
za slabovidne in slepe otroke. Pri delu potrebuje številne prilagoditve, njegovo 
funkcioniranje je počasnejše. Slepi otrok z minimalnim ostankom vida prav tako 
potrebuje številne prilagoditve in pripomočke za slepe, ki mu pomagajo na področju 
komunikacije, orientacije in učenja. Večinoma dela po metodi za slepe, je 
počasnejši od vrstnikov. Popolnoma slep otrok potrebuje vsakodnevni trening na 
področju socialnih veščin, orientacije ter prilagoditve didaktičnih pripomočkov. V 
primerjavi z vrstniki je bistveno počasnejši. Uči se preko tipa in sluha. Skupini slepih 
sledijo še otroci z okvaro vidne funkcije, ki so posledica okvare osrednjega živčevja. 
Znaki okvar vidne funkcije so težave z vidno pozornostjo, kompleksnostjo, motnje 
pri pogledu in osredotočenosti pogleda, počasnejši vidni govor, pomanjkljiva vidno-
motorična koordinacija ter slabša vidna pozornost.  
 
Zmerno slabovidni otrok in otrok z okvaro vidne funkcije potrebuje začasnega 
spremljevalca, ko zdravljenje še ni zaključeno, medtem ko težko slabovidni otrok 
potrebuje spremljevalca ves čas. 
 
Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ, 2016) je bilo v 
šolskem letu 2016/17 v programe osnovnošolskega izobraževanja s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo vključenih 0,6 % slepih in slabovidnih 
učencev oziroma učencev z okvaro vidne funkcije glede na ostale skupine učencev 
s posebnimi potrebami. 
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- Gluhi in naglušni otroci  
Izguba sluha pri gluhih in naglušnih otrocih posega na številna področja v 
otrokovem življenju. Otroci se med seboj močno razlikujejo. Ko otroka vključujemo 
v šolsko okolje, moramo v prvi vrsti upoštevati govorno-jezikovno in komunikacijsko 
funkcioniranje, kognitivne sposobnosti, strategije socializacije, čustveno zrelost in 
druge otrokove lastnosti. V kolikšni meri bo gluh oziroma naglušen otrok razvil 
govor, je odvisno od časa diagnosticiranja oziroma od časa, kdaj je otrok dobil 
različne pripomočke, ki lahko premostijo težave. Razlikujemo naglušne in gluhe 
otroke. V prvo skupino sodijo otroci z lažjo, zmerno in težko izgubo sluha. Med 
seboj se razlikujejo glede uporabe slušnih pripomočkov, usvajanju govora ter 
delovanju v vsakdanjem življenju. Gluhe otroke delimo na tiste z najtežjo izgubo 
sluha in s popolno izgubo sluha. Slednji ni sposoben slišati nobenega zvoka, tudi 
če je ta ojačan (pomaga le polžev vsadek), medtem ko prvi uporablja slušne 
pripomočke. Težave s sluhom tako vplivajo na področja besednega zaklada, 
socialnega vključevanja ter na razvoj govora. Vse to pa ima posledice še na drugih 
področjih.  
 
Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ, 2016) je bilo v 
šolskem letu 2016/17 v programe osnovnošolskega izobraževanja s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo vključenih 1,8 % gluhih in naglušnih 
učencev glede na ostale skupine učencev s posebnimi potrebami. 
 

- Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami  
Skupina otrok z govorno-jezikovnimi težavami v manjši meri usvoji, razume in 
izraža govor, jezik in komunikacijo. Težave vplivajo na sposobnosti in spretnosti 
vsakodnevnega funkcioniranja in učenja. Težave se lahko pojavljajo pri usvajanju 
temeljnih šolskih veščin, na področju odnosov z vrstniki in drugimi, vedenja in 
čustvovanja. Neverbalne sposobnosti so običajno boljše kot verbalne. Za 
opredelitev govorno-jezikovne motnje je potrebna ocena logopeda. Težave se 
pojavljajo na kontinuumu od blažje do težke oblike. Motnja se lahko pojavi kot 
samostojna motnja, kot sekundarna motnja (posledica druge motnje) ali kot 
pridružena motnja s katero drugo. Otroci z lažjo govorno-jezikovno motnjo 
razumejo govor v skladu s kronološko starostjo, vseeno pa od vrstnikov odstopajo 
na vsaj enem izmed področij pragmatike, sintakse, fonologije, artikulacije ali 
tekočnosti govora. V šolskem okolju jim je potrebno prilagoditi zahtevne jezikovne 
vsebine. Otroci z zmerno govorno-jezikovno motnjo od vrstnikov odstopajo na več 
zgoraj naštetih področjih. Razumevanje je zmanjšano, predvsem, kadar je jezik 
zahtevnejši. Otrok običajno komunicira le z bližnjimi osebami. Težave vplivajo na 
usvajanje branja in pisanja. Otroci s težjimi govorno-jezikovnimi težavami razvijejo 
zelo omejeno komunikacijo. Običajno komunicirajo le z ljudmi iz ožjega okolja, ob 
tem pa uporabljajo geste, glasove, kratke besede in povedi. Razumevanje otroka 
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je zelo slabo, zaradi tega potrebuje vrsto pripomočkov in prilagoditev pri delu. 
Lahko uporablja dopolnilno ali nadomestno komunikacijo, potrebuje dosledno 
logopedsko obravnavo. Otroci s težko govorno-jezikovno motnjo večinoma ne 
razvijejo funkcionalne komunikacije, oziroma je ta zelo ovirana. Govorno se ne 
izražajo, oziroma je govor nerazumljiv. Logopedsko pomoč potrebujejo pri učenju 
nadomestne komunikacije.  
 
Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ, 2016) je bilo v 
šolskem letu 2016/17 v programe osnovnošolskega izobraževanja s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo vključenih 9,8 % učencev zgovorno-
jezikovnimi motnjami glede na ostale skupine učencev s posebnimi potrebami. 

 
- Gibalno ovirani otroci  

Gibalno ovirani otroci imajo različne okvare gibalnega aparata, centralnega ali 
perifernega živčnega sistema. Otroci z lažjo gibalno oviranostjo sicer hodijo 
samostojno, imajo pa težave pri teku, daljši hoji, gibanju v skupini. Običajno so pri 
vseh opravilih samostojni, pomoč občasno potrebujejo pri opravilih fine motorike 
oziroma pri opravilih, za katera je pomembna ročna spretnost. Fizične pomoči v 
šoli ne potrebuje, občasno so potrebne prilagoditve. Otroci z zmerno gibalno 
oviranostjo so manj sposobni gibanja, samostojno hodijo v zaprtem prostoru 
oziroma na daljše razdalje. Velikokrat potrebujejo različne pripomočke. Za daljše 
razdalje lahko uporabljajo voziček oziroma kolo. Velikokrat potrebujejo pomoč 
druge osebe, predvsem pri prenašanju bremen, hoji po stopnicah in podobno. 
Otroci s težjo gibalno oviranostjo potrebujejo pripomočke tudi pri krajši hoji. 
Pridružene so tudi velike težave z orientacijo. Po stopnicah ne hodijo. Večinoma 
za funkcioniranje potrebujejo drugo osebo. Otroci s težko gibalno oviranostjo so 
popolnoma odvisni od druge osebe, saj pri njih samostojno gibanje ni mogoče. 
Delno se sicer lahko hranijo sami, a zaradi težav z rokami tudi tu potrebujejo stalno 
podporo.  
 
Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ, 2016) je bilo v 
šolskem letu 2016/17 v programe osnovnošolskega izobraževanja s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo vključenih 1,8 % gibalno oviranih 
učencev glede na ostale skupine učencev s posebnimi potrebami. 
 

- Dolgotrajno bolni otroci  
V skupino dolgotrajno bolnih otrok sodijo otroci, katerih bolezen traja dlje kot tri 
mesece. Med bolezni, ki se pojavljajo pri tej skupini otrok, uvrščamo bolezni srca, 
presnovne bolezni, bolezni požiralnika, želodca, črevesja, jeter, trebušne slinavke, 
žolča, revmatizem, ledvične bolezni, pulmološke bolezni, rakava obolenja, kožne 
bolezni, psihiatrične ter nevrološke bolezni. V to skupino otrok spadajo tudi otroci z 
motnjo pozornosti in s hiperaktivnostjo. Za diagnozo je potreben zdravnik, specialist 
za posamezno področje, prav tako pa mora bolezen vplivati na področja 
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otrokovega funkcioniranja v šoli. Tudi, ko je bolezen že končana, pogosto še 
potrebujejo dodatno pomoč in podporo.  
 
Dolgotrajno bolni otroci imajo pravico do začasnega spremljevalca, kadar 
potrebujejo fizično pomoč oziroma kadar potrebujejo posebno zdravstveno oskrbo, 
ki si je sami ne morejo zagotoviti. 
 
Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ, 2016) je bilo v 
šolskem letu 2016/17 v programe osnovnošolskega izobraževanja s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo vključenih 11,5 % dolgotrajno bolnih 
učencev glede na ostale skupine učencev s posebnimi potrebami. 
 

- Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
Sem spadajo učenci s težjo obliko specifičnih učnih težav, pri katerih se kljub 
povprečnim oziroma nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim pojavljajo 
specifične težave pri usvajanju temeljnih šolskih veščin. Primanjkljaji so notranje 
pogojeni in niso povezani z neustreznimi oblikami poučevanja, se pa lahko ob teh 
še potencirajo. Da ugotovimo, ali ima otrok primanjkljaje na posameznih področjih 
učenja, je v diagnostičnem procesu ugotavljanja primanjkljajev potrebno slediti 
določenim kriterijem. Pomemben pogoj za določitev je upoštevanje petih kriterijev. 
Primanjkljaji vztrajajo kljub izvedbi prvih treh korakov modela odziva na obravnavo 
(prilagajanje metod in oblik dela, vključenost v dopolnilni pouk, individualna ali 
skupinska učna pomoč). Za učenčev napredek je ključnega pomena specialno 
pedagoška obravnava, psihopedagoška pomoč in učenčev trud. Motnje lahko 
diagnosticiramo, ko učenec že usvoji temeljne šolske veščine.  
 
Po L. Magajna, M. Kavkler, G. Čačinovič Vogrinčič, S. Pečjak in K. Bregar Golobič 
(2008) samo slabši učni uspeh ne predstavlja merila, da učenca uvrstimo v skupino 
učencev s posebnimi potrebami. Pri svojem delu, predvsem pri diagnostičnem 
ocenjevanju in prepoznavanju učencev s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja, specialni in rehabilitacijski pedagogi in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo 
v procesu ocenjevanja učenčevih težav in močnih področij, sledijo določenim 
kriterijem, ki so predstavljeni v nadaljevanju.  

 
• Prvi kriterij je neskladnost med učenčevimi intelektualnimi sposobnostmi in 

njegovim dejanskim učnim uspehom. Njegovi izobraževalni dosežki na področju 
temeljnih šolskih veščin (branje, pisanje, pravopis, računanje) so bistveno nižji 
glede na intelektualni potencial, starost in razred. Intelektualna raven učenca je 
namreč povprečna ali nadpovprečna.  
 

• Drugi kriterij predstavljajo izrazite težave na enem ali več področjih temeljnih 
šolskih veščin. Težave se tako pojavljajo predvsem na področju branja, pisanja, 
računanja in pravopisa.  
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• Tretji kriterij je slabša učinkovitost učenja zaradi motenih kognitivnih in 
metakognitivnih strategij učenja ter oviranega tempa dela. Učenci s posebnimi 
potrebami imajo običajno težave v hitrosti in tudi pri obsegu obdelave tako vidnih 
kot tudi slušnih informacij. Ob zagotovitvi dodatnega časa lahko težave sicer 
premostijo. Težave imajo tudi pri poznavanju lastne kognicije ter pri prenosu znanj 
iz ene situacije na drugo. Na področju metakognicije potrebujejo načrtno učenje 
strategij.  
 

• Četrti kriterij je motenost enega ali več psiholoških procesov. Velikokrat se pri 
učencih s posebnimi potrebami pojavijo težave pri zaznavi, razlikovanju in 
interpretaciji različnih vidnih in slušnih dražljajev. Pozornost tako težko usmerijo na 
točno določen dražljaj iz okolja. Težave se pojavljajo tudi na področju delovnega 
pomnjenja, jezika in na področju socializacije.  
 

• Peti, zadnji kriterij izključuje druge okvare oziroma motnje kot primarni razlog za 
neuspešnost. Pri prepoznavanju in ocenjevanju je tako potrebno izključiti motnjo v 
duševnem razvoju, druge duševne in nevrološke težave, čustvene in vedenjske 
motnje, kulturno in jezikovno različnost, neustrezne okoliščine in načine 
poučevanja kot glavne povzročitelje učenčevih težav. Se pa primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja lahko sočasno pojavljajo še z nekaterimi drugimi 
motnjami (motnja pozornosti s hiperaktivnostjo, težave komunikacije, razvojne 
motnje koordinacije, motnje avtističnega spektra).  

 
Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ, 2016) je bilo v 
šolskem letu 2016/17 v programe osnovnošolskega izobraževanja s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo vključenih 43,3 % učencev s primanjkljaji 
na posameznih področjih učenja glede na ostale skupine učencev s posebnimi 
potrebami (MIZŠ, 2016).  
 

Tabela 1: Primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
Področje 
težav 

Vrsta primanjkljaja na posameznih področjih učenja  

Matematika  Specifične aritmetične učne težave 
Težave se pojavljajo pri avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in postopkov 
ter na področju vidnih in prostorskih sposobnosti, ki se kažejo v 
natančnosti in hitrosti računanja.  

Diskalkulija  
Izrazite težave se pojavljajo na vseh matematičnih področjih: številske 
predstave, priklic dejstev in postopkov, matematično rezoniranje.  

Branje  Disleksija 
Težave se kažejo na področju fonološkega in fonemskega zavedanja, 
pojavljajo pa se pri avtomatizaciji branja in pri razumevanju prebranega. 
Učenci imajo poleg težav z branjem še težave pri poznavanju in 
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upoštevanu pravopisnih pravil, hitrosti pisanja, delovnim pomnjenjem in 
zaporedji.  

Pisanje  Disgrafija 
Težave se pojavljajo pri vizualno prostorskem načrtovanju, poznavanju 
simbolov, pisanje je okornejše in počasnejše, težave se pojavljajo tudi 
na področju vidno-motorične koordinacije ter fino- in grafomotorike.  

Disortografija  
Učenci z disortografijo imajo težave pri poznavanju in uporabi različnih 
pravopisnih pravil pri pisanju.  

Neverbalno 
področje  

Neverbalne specifične učne težave  
Posegajo na neverbalna področja otrokovega funkcioniranja, zanje so 
značilne težave vidnega procesiranja, psihomotorične koordinacije ter 
zaznavanja prostora in časa. V šoli so kot posledica pogoste težave pri 
matematiki.  

Dispraksija  
Pri omenjeni motnji težave posegajo predvsem na področje gibanja in 
koordinacije.  

 
- Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami  

Motnje čustev in vedenja pogosto vplivajo na socialno vključenost otrok s 
posebnimi potrebami. Velikokrat se pojavljajo skupaj s še drugimi motnjami. 
Težave na področju čustev in vedenj morajo, ob opredelitvi otrok v to skupino, 
vztrajati dlje časa in odstopajo od razvojno pričakovanih norm. Težave morajo 
vztrajati najmanj 6 mesecev, pojavljati pa se morajo v najmanj dveh okoljih, v kateri 
je otrok vključen. Učenca ovirajo na različnih področjih funkcioniranja. Pojavljajo se 
lahko kot samo čustvene motnje ali samo vedenjske motnje, lahko pa so 
kombinacija obeh. Kadar so težave na področju čustvovanja, otrok doživlja hude 
notranje stiske, kar ovira njegovo funkcioniranje v okolju. Kadar so težave na 
področju vedenja, pa otrok težko interpretira neko socialno situacijo, to pa vodi do 
različnih vedenjskih odzivov. Tudi tu se težave razprostirajo na kontinuumu od 
blažjih do težjih.  
 
Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami imajo pravico do začasnega 
spremljevalca, kadar so opredeljeni kot otroci s težjimi vedenjskimi motnjami ali 
otroci s čustvenimi motnjami in težjimi oblikami vedenjskih motenj.  
 
Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ, 2016) je bilo v 
šolskem letu 2016/17 v programe osnovnošolskega izobraževanja s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo vključenih 2,1 % učencev s čustvenimi 
in vedenjskimi motnjami glede na ostale skupine učencev s posebnimi potrebami 
(MIZŠ, 2016).  
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- Otroci z avtističnimi motnjami  
Težave se pojavljajo na področjih socialne komunikacije in socialne interakcije ter 
na področjih vedenja, interesov in aktivnosti. Težave na področju socialnih 
spretnosti se kažejo predvsem na področju verbalne in neverbalne komunikacije, 
pri iskanju in vzdrževanju socialnih odnosov. Pri njih so velikokrat prisotna 
stereotipna vedenja, zavezanost k rutinam, značilni zanje so specifični interesi, ki 
jih hitro preokupirajo. Primanjkljaji se kažejo že v zgodnjem razvoju, motnjo pa 
opredelimo, ko so socialni primanjkljaji obsežnejši v primerjavi z vrstniki. Skupina 
je zelo raznolika, zmožnosti delovanja v okolju so raznolike. Obe področji (socialna 
komunikacija in vedenje) težav se razprostirata na kontinuumu od lažjih do izrazitih 
oblik in glede na to prilagodimo tudi delo z učenci.  
 
Do začasnega spremljevalca je opravičen otrok z avtistično motnjo, ki ima zmerne 
ali izrazite primanjkljaje na področju socialne komunikacije oziroma zmerne ali 
izrazite primanjkljaje na področju vedenja.  
 
Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ, 2016) je bilo v 
šolskem letu 2016/17 v programe osnovnošolskega izobraževanja s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo vključenih 1,2 % učencev z avtističnimi 
motnjami glede na ostale skupine učencev s posebnimi potrebami (MIZŠ, 2016).  

 

2.3. Učenci z učnimi težavami 

Učne težave delimo na splošne in specifične (v Magajna idr., 2008). Obe skupini učnih 
težav se razprostirata na kontinuumu od blažjih do težjih oblik, od oblik, ki trajajo nekaj 
časa, do oblik, ki so trajne. Učenci lahko imajo specifične učne težave, poleg teh pa 
pridružene še splošne učne težave. Učne težave se pri učencih lahko pojavljajo v zelo 
raznolikih pojavnih oblikah, za njimi pa se lahko skrivajo različni vzroki nastanka težave 
(v Magajna, Kavkler in Košir, 2011). Po Zakonu o osnovni šoli (ZOsn, 1996) so učenci 
z učnimi težavami tisti, ki brez določenih prilagoditev metod in oblik dela ne zmorejo 
slediti tekočemu šolskemu delu in zaradi tega ne dosegajo standardov znanja, 
predpisanih za določeno šolsko obdobje. Šola jim tako omogoči, da se vključijo v 
dopolnilni pouk ter v individualno ter skupinsko učno pomoč.  
 

2.3.1. Splošne učne težave 

Splošne učne težave se pojavljajo pri učencih, ki imajo pri učenju več težav kakor 
ostali. Zaradi tega so pri enem ali več šolskih predmetih manj uspešni oziroma 
neuspešni. (Magajna idr., 2008). 
 
Splošne učne težave nastanejo kot posledica različnih zunanjih ali notranjih 
dejavnikov. Med vzroke nastanka lahko spadajo motnje pozornosti in hiperaktivnosti, 
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podpovprečne ali mejne intelektualne sposobnosti, težave v socialno-emocionalnem 
dozorevanju, pomanjkljiva motivacija, manj razvite samoregulacijske sposobnosti, 
drugojezičnost oziroma kulturna drugačnost, nižji socialno-ekonomski status. Vse 
omenjene dejavnike pa lahko spremljajo še neustrezne oblike poučevanja.  

2.3.2. Specifične učne težave 

Specifične učne težave so glede na težavnost zastopane od blažjih do težjih oblik. 
Skupno vsem specifičnim učnim težavam je, da so nevrofiziološko pogojene, niso pa 
v osnovi posledica vidnih, slušnih ali motoričnih okvar, motenj v duševnem razvoju, 
čustveno-vedenjskih motenj ali neustreznih dejavnikov iz okolja (Kavkler in Magajna, 
2008).  
 
Specifične učne težave se kažejo že v zgodnjem razvoju. Že zelo hitro namreč 
posegajo na področje pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, 
socialne in čustvene zrelosti. Ker vplivajo na sposobnost predelovanja in integracije 
informacij, ovirajo usvajanje temeljnih šolskih veščin – branja, pisanja, pravopisa in 
računanja (Magajna idr., 2008).  
 
V osnovi jih lahko delimo na 2 skupini. V prvo spadajo specifični primanjkljaji na 
področju slušno-vizualnih procesov (motnje branja, pravopisa oziroma težave na 
področju jezika). V drugo skupino pa spadajo specifični primanjkljaji na področju 
vizualno-motoričnih procesov (težave na področju pisanja, matematike, organizacije in 
izvedbe praktičnih del) (Magajna idr., 2008). 
 
Učenci z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami so učenci s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja, ki so po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami (2011) tudi ena izmed skupin otrok s posebnimi potrebami. 
 
Za proces odkrivanja vseh vrst učnih težav je ključnega pomena interdisciplinarni 
pristop. Za uspešno odkrivanje je pomembno vključevanje in sodelovanje učenca, 
starša, učitelja in šolske svetovalne službe. V težjih primerih je ključno sodelovanje 
specialnega in rehabilitacijskega pedagoga s kliničnim psihologom, pedopsihiatrom in 
še s katerim drugim strokovnjakom. Poleg različnih preizkusov, ki jih z učencem 
izvajajo strokovnjaki, pa sta za odkrivanje učnih težav ključna 2 procesa. Prvi je 
pogovor o učenčevih učnih težavah z vsemi, ki so vpeti v proces usvajanja šolskih 
veščin, drugi pa je pogovor z učencem, ki v okviru procesa že pridobi spretnosti za 
prepoznavanje in reševanje učnih težav. Poleg samih težav je pri učencu potrebno 
odkriti še njegova močna področja, področja uspešnosti in učenčeve interese 
(Magajna idr., 2008).  
 
Učna neuspešnost je sicer lahko pomemben pokazatelj specifičnih učnih težav, še 
zdaleč pa to ni edini kriterij, po katerem bi učenca uvrstili med učence s specifičnimi 
učnimi težavami.  
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Specifične učne težave se razprostirajo na kontinuumu od blažjih do težjih oblik. 
Učenci z lažjimi in zmernimi učnimi težavami niso usmerjeni in po Zakonu o osnovni 
šoli niso opredeljeni kot učenci s posebnimi potrebami, medtem ko so učenci z 
izrazitimi specifičnimi učnimi težavami (učenci s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja) po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) ena izmed skupin 
otrok s posebnimi potrebami, torej so usmerjeni v vzgojno-izobraževalni program s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Tem učencem se znotraj 
šolanja omogočijo različne prilagoditve in možnosti dodatne strokovne pomoči. 
Vseeno pa dosegajo enakovreden izobrazbeni standard.  
 

2.3.3. Petstopenjski model pomoči učencem s posebnimi 
potrebami 

Petstopenjski model pomoči je osnovan na modelu odziv na obravnavo, ki predvideva 
zgodnjo obravnavo učencev z učnimi težavami. Model pedagoškim delavcem 
omogoča zgodnje prepoznavanje učnih težav in s tem hitro nudenje ustrezne 
obravnave, še preden se učne težave poglobijo. Ključno vlogo pri prepoznavanju in 
čimprejšnjem nudenju pomoči ima učitelj (Kavkler, 2011). Model odziv na obravnavo 
je bil temelj za pripravo slovenskega modela, petstopenjskega modela pomoči 
učencem s posebnimi potrebami (Vovk Ornik, 2016).  
 
Petstopenjski model pomoči učencem je zasnovan v Konceptu dela z učenci z učnimi 
težavami v osnovni šoli in pomembno vpliva na intenzivnost obravnave učencev v 
skladu z njihovimi posebnimi potrebami. Koncept predvideva 5 stopenj pomoči in v 
celoten proces morajo biti vključeni tudi starši učenca.  
 

• 1. stopnja modela pomoči: pomoč učitelja 
Celoten proces pomoči učencu se začne s 1. stopnjo, kjer ima ključno vlogo učitelj, 
vseeno pa je njegova vloga izjemnega pomena tudi na vseh ostalih stopnjah. Učitelj 
običajno prvi opazi, da ima učenec določene težave. Ob tem učencu nudi pomoč pri 
pouku, podaljšanjem bivanju oziroma varstvu, omogoči mu obiskovanje dopolnilnega 
pouka. Ocenjuje učne težave in v nadaljnjem procesu nudenja pomoči sodeluje s 
strokovnimi delavci in starši. Za blažje oblike učnih težav zadostuje, če učitelj izvaja 
dobro poučevalno prakso, medtem ko je pri težjih oblikah potrebno zagotoviti več 
prilagoditev in pomoči. V okviru pouka mora tako učitelj celoten proces poučevanja in 
tudi ocenjevanja individualizirati in diferencirati, omogočiti mora uporabo konkretnih 
učnih pripomočkov, določiti mora časovne omejitve. Nasvete in podporo lahko pridobi 
tudi od specialnega in rehabilitacijskega pedagoga ali svetovalne službe. Vse delo 
mora učitelj ustrezno načrtovati, dokumentirati in evalvirati.  
 

• 2. stopnja modela pomoči: pomoč šolske svetovalne službe 
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Če učenec, kljub vsej nudeni pomoči, ne napreduje, se v sklopu druge stopnje pomoči 
na pobudo učitelja ali starša vključi šolska svetovalna služba (psiholog, pedagog, 
socialni delavec, specialni pedagog, socialni pedagog). Ta proces odkrivanja ovir 
poglobi, še bolj je pozoren na učenčeva močna področja, v celoten proces pa vključi 
učenca, njegove starše in učitelja. Svetovalna služba tako svetuje učencu, staršem in 
učiteljem. Tu se za učenca začne voditi njegova osebna mapa, kamor je potrebno 
vložiti tudi učiteljevo mnenje. Svetovalna služba mora priskrbeti pisno soglasje staršev 
za delo z učencem.  
 

• 3. stopnja modela pomoči: individualna in skupinska pomoč 
Če učenec, kljub pomoči učitelja znotraj pouka in pomoči šolske svetovalne službe, ne 
napreduje, je deležen pomoči na tretji stopnji. Tam se mu omogoči dodatna 
individualna ali skupinska pomoč. Če je potrebno, se na tej stopnji opravijo 
diagnostične preiskave. Izvajalec dodatne individualne ali skupinske pomoči je lahko 
učitelj, specialni in rehabilitacijski pedagog, psiholog, pedagog ali socialni pedagog. 
Delo mora skrbno načrtovati, dokumentirati in evalvirati, jasne morajo biti učenčeve 
težave, posebne potrebe ter na njihovi podlagi prilagoditve.  
 

• 4. stopnja pomoči: pomoč strokovnjakov zunanje inštitucije 
Če je iz sklepne evalvacijske ocene prejšnje stopnje ugotovljeno, da učenec še vedno 
ne napreduje, na četrti stopnji šola za strokovno mnenje zaprosi zunanjo specializirano 
strokovno ustanovo. Če ta ugotovi, da šola še ni omogočila vseh oblik pomoči, ji pri 
tem nudi pomoč. Tudi tu se celoten postopek načrtuje, dokumentira in evalvira.  
 

• 5. stopnja modela pomoči: dodatna strokovna pomoč specialnega 
pedagoga, svetovalnega delavca in učitelja 

Če je iz sklepne evalvacijske ocene prejšnje stopnje razvidno, da učenec za 
napredovanje potrebuje še več prilagoditev in pomoči, se predlaga usmerjanje v 
izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
Dodatno strokovno pomoč izvaja specialni in rehabilitacijski pedagog oziroma učitelj 
določenega predmetnega področja z dodatnim usposabljanjem. Starši v celotnem 
postopku sodelujejo in celoten proces kreirajo.  
 
Za vse stopnje je ključna evalvacija učenčevega napredka in učinkovitosti nudene 
pomoči. Celoten postopek nudenja pomoči se lahko zaključi na kateri koli stopnji.  
 
Tudi sistem vzgoje in izobraževanja učencev s posebnimi potrebami poudarja 
pomembnost prepoznavanja in odkrivanja učencev s posebnimi potrebami, a vendar 
se ta bolj osredotoča na iskanje ustrezne pomoči in podpore in ne na iskanje 
primanjkljajev. Vse podatke, ki jih tam učitelji pridobijo z opazovanjem ali različnimi 
testi, nato uporabijo za oblikovanje individualiziranega programa. Ravno tu pa 
opozarjajo na pomembnost vključenosti več članov v proces: staršev, učitelja učenca 
s posebnimi potrebami, specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter učenca (Janželj, 
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2011). V Sloveniji še ni razširjena praksa, da bi se učenci s posebnimi potrebami 
vključevali v oblikovanje individualiziranega programa, bi bila pa potrebna. 
 

2.3.4. Učno okolje kot dejavnik pomoči učencem s posebnimi 
potrebami 

Ysseldyke in Christenson (1987, v Jereb, 2011) učno okolje definirata kot raznolike 
oblike pouka, učiteljeva stališča in pričakovanja do učencev, učne cilje ter načine 
motiviranja, ki jih učitelj pri svojem delu uporablja. Poleg naštetega pod učno okolje 
uvrščata še prakso učiteljevega dela, časovni okvir pouka, možnosti povratne 
informacije, ki jih učitelj daje učencem, ter prilagoditve, ki jih izvaja učitelj pri delu z 
učenci. K učnemu okolju uvrščata tudi evalvacije učenčevih napredkov, ki jih pripravi 
učitelj, in prepoznavanje učenčevih močnih področij.  
 
Allodi (2010, v Jereb, 2011) učno okolje definira kot socialno, psihološko, fizično in 
pedagoško okolje, kjer se izvaja učenje in vpliva na učenčeve učne dosežke in 
osebnostna prepričanja o učenju.  
 
Po Kosnik in Beck (2009) imajo lahko učenci težave pri učenju, kadar jih pri učenju kaj 
zmoti, kadar ne vedo, kako nadaljevati, kadar se v učnem procesu ne počutijo varne 
ali kadar z učiteljem ne vzpostavijo pristnega stika.  
 

2.3.5. Vpliv učnega okolja na učno uspešnost učencev 

Ustrezno učno okolje je varovalni dejavnik za učence s posebnimi potrebami (Magajna, 
2008, v Jereb, 2011) in omogoča upoštevanje njihovih posebnih potreb.  
 
Da bi bilo učno okolje čim bolj učinkovito, mora biti čim bolj vključujoče in za učence 
prijetno (Jereb, 2011). Učence mora usmerjati k učenju in jim obenem omogočiti dovolj 
časa in prostora za vključevanje v učni proces. Učno okolje mora tako spodbujati 
kognitivni, fizični, socialni in čustveni razvoj vseh učencev. V takšnem okolju namreč 
učenci doživljajo občutke varnosti in sprejetosti, so uspešni. Šolska pravila bolje 
razumejo in jih bolje upoštevajo, če jih imajo možnost konstruirati. Dobro zasnovano 
učno okolje učencem daje možnost soočanja s spodbudnimi izzivi in tako zmanjšuje 
stres pri učencih (Allodi, 2010, v Jereb, 2011). To lahko učitelj zagotovi z dobrim 
odnosom z učenci, z možnostjo uporabe različnih učnih pripomočkov in materialov, 
pomembno pa je tudi, da pri pouku skrbno načrtuje in premišljeno izvaja učno 
individualizacijo in diferenciacijo. Za uspešno izvajanje didaktičnega načela učne 
diferenciacije in individualizacije mora učitelj med drugim dobro poznati učence in tudi 
didaktične načine dela. Pri načrtovanju dela je dobro, če v sam proces vključi učence.  
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2.3.6. Vrste učnega okolja 

Za uspešno napredovanje učencev s posebnimi potrebami je potrebno upoštevanje 
njihovih posebnih potreb v učnem okolju, ki ga lahko razdelimo na fizično, didaktično, 
socialno in kurikularno učno okolje (Jereb, 2011). 
 

• Fizično učno okolje pomeni šolsko opremo in urejenost šole ter razreda. 
Učencem je omogočena uporaba različnih didaktičnih materialov in 
pripomočkov. Med fizično okolje spada tudi urejenost učilnice z razporeditvijo 
miz, stolov in druge opreme. Z ustrezno pripravljeno učilnico in učnimi pogoji 
tako učitelji omogočijo učenčevo dobro počutje. Marentič Požarnik (1995, v 
Jereb, 2011) med fizično okolje uvršča tudi nivo hrupa, temperaturo v prostoru 
in osvetljenost. Različnim učencem namreč ustrezajo različni pogoji. Za učence 
s posebnimi potrebami je, po Jereb (2011), pomembno, da iz fizičnega okolja 
učitelj izključi čim več motečih dejavnikov, ob tem pa je potrebno upoštevati 
raznolikost vsakega posameznega učenca.  
 

• Pod didaktično učno okolje sodijo učni materiali in pripomočki, ki so 
uporabljeni pri pouku (Jereb, 2011). Ti morajo upoštevati različne potrebe 
učencev. V to vrsto okolja uvrščamo tudi učni stil poučevanja in strategije 
motiviranja. Sem spadajo tudi vse prilagoditve, ki so znotraj pouka namenjene 
učencem s posebnimi potrebami in učnimi težavami. Pomembno je, da učitelj 
uporablja prilagoditve v vseh etapah učnega procesa: od uvajanja, 
obravnavanja nove učne snovi, vadenja, ponavljanja in preverjanja ter 
ocenjevanja. Z raznolikimi učnimi metodami omogoči večjo pestrost in miselno 
vključenost učencev. Zelo pomembna je tudi uporaba raznolikih učnih gradiv. V 
razredu so učencem tako na razpolago plakati s ključnimi besedami. Ti imajo 
največjo vrednost, če jih učenci izdelajo sami. Zelo uporabna je tudi 
računalniška tehnologija. Vsi ti pripomočki pripomorejo k usvajanju temeljnih 
veščin znanja in omogočijo samostojno učenje. Pri oblikovanju učnih gradiv 
moramo biti pozorni tudi na multisenzorni pristop dela. Učenci tako pri pouku 
informacije pridobijo s sluhom, vidom, tipanjem ter gibanjem.  

 
• Socialno učno okolje opredeljujejo odnosi med učitelji, učenci in drugimi 

zaposlenimi na šoli. Kakovostni odnosi med učenci in učitelji se kažejo 
predvsem v medsebojnem spoštovanju, upoštevanju mnenj, iskanju močnih 
področij. Prav tako je tu pomemben odnos med učitelji in starši učencev. Učitelj 
s svojim načinom dela vpliva tudi na kreiranje različnih medvrstniških odnosov 
v razredu.  
 

• Kurikularno učno okolje v šolskem sistemu opredeljuje šolski kurikul (Jereb, 
2011). Sem spadajo letni delovni načrti, učni načrti za posamezne predmete, 
prilagoditve, ki so pri pouku uporabljene. Sem spada tudi izvirni delovni projekt 
pomoči, katerega učitelji zasnujejo za učence z učnimi težavami. Vanj učitelj 
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zapiše oblike in metode dela z učencem ter prilagoditve izvajanja pouka ter 
preverjanja in ocenjevanja znanja.  
 

2.3.7. Učna diferenciacija in individualizacija 

Na področju vključevanja učencev s posebnimi potrebami sta pomembna tudi učna 
diferenciacija in učna individualizacija, ki ju zagotavlja učitelj.  
 
Pojma učne diferenciacije in individualizacije pogostokrat enačimo in ne poznamo 
temeljnih razlik med njima. Strmčnik (1993) opozarja ravno na to problematiko in tako 
učno diferenciacijo opredeli kot ukrep na področju organizacije. Šola namreč učence 
razporedi v določene homogene ali heterogene skupine in s tem omogoča bolj 
učinkovito vzgojo in izobraževanje. Tudi Kramar (2009) učno diferenciacijo označi kot 
ločevanje učencev na določene skupine, da delo poteka nemoteno. Strmčnik (1993) 
opredeli pojem učne individualizacije kot posebno didaktično načelo vzgoje in 
izobraževanja. Pedagoški strokovni delavci morajo namreč prepoznavati razlike med 
učenci in jim tako omogočiti napredek v razvoju. S pomočjo učne individualizacije tako 
učitelj pouk prilagodi različnim učencem. 
 
Pri učni diferenciaciji se torej usmerimo bolj v sam proces organizacije pouka, 
individualizacija pa v kakovost pouka. Bolj kot je skupina učencev heterogena, večja 
je možnost individualizacije, kar je sicer bolj zahtevno in ravno zato je potrebna še 
diferenciacija, ki učence znotraj heterogenih združuje v bolj homogene skupine 
(Kramar, 2009).  
 
Strmčnik (1993) v svojem delu opredeli načela učne diferenciacije in individualizacije, 
ki jih je potrebno nujno upoštevati, če želimo kot pedagoški delavci priti do kakovostne 
in k napredku usmerjene pedagoške prakse.  
 
Načela učne diferenciacije in individualizacije so:  
 

• Enotnost socialne integracije in diferenciacije  
Šola kot vzgojno-izobraževalna ustanova učence po eni strani socialno združuje in 
vključuje v svoje okolje, po drugi strani pa jih zaradi procesov zunanje diferenciacije 
ločuje. Če je šola enotna in učencem omogoča učno diferenciacijo in 
individualizacijo, lahko učne razlike med učenci zmanjša in tako poskrbi za boljšo 
vključenost vseh.  

 
• Enotnost med individualnimi in socialnimi značilnostmi učenca 
Kljub številnim razlikam med učenci, tako intelektualnimi kot tudi socialnimi, učna 
diferenciacija in individualizacija omogoča njihovo zmanjšanje in spodbuja boljšo 
vključenost učencev.  
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• Enotnost polivalentnega in parcialnega učenčevega razvoja 
Glavi cilj vzgoje in izobraževanja v šoli je, da bi se posameznik razvil v neko celovito 
osebnost, pogostokrat pedagoški delavci pozabljajo na razvoj učenčevih posebnih 
sposobnosti. Učna diferenciacija in individualizacija mora tako poskrbeti tudi za 
nadarjene učence.  

 
• Enotnost učne skrbi za šibkejše in zmožnejše učence 
Ne samo, da učna diferenciacija in individualizacija skrbita za nadarjene, usmeriti 
se morata tudi na tiste učence, ki med šolanjem naletijo na težave, ob tem pa ne 
sme škoditi tistim, ki težav nimajo.  
 
• Enotnost kontinuitete in diskontinuitete učne diferenciacije in individualizacije  
Vse individualne razlike med učenci se s starostjo večajo in ravno zaradi tega je 
pomembno, da učno diferenciacijo in individualizacijo v vzgojo in izobraževanje 
vpeljemo zgodaj, že v predšolsko obdobje.  
 
• Enotnost skupnih in diferenciranih sestavin šole  
Četudi prihajajo učenci iz manj spodbudnih okolij, morajo biti deležni enakih 
možnosti kot vsi ostali učenci, individualno moramo upoštevati vsakega učenca in 
mu z diferenciacijo omogočiti vključenost.  

 
Raziskava C. Pekljaj in M. Puklek Levpušček (2006) kaže na to, da učitelji potrebujejo 
na področju vključevanja učencev s posebnimi potrebami, še zlasti na področju 
vedenjskih težav, poznavanje ustreznih strategij za učence s posebnimi potrebami. 
Prav tako potrebujejo še veliko dodatnih znanj na področju vključevanja v družbeno 
okolje. V okviru raziskave so učitelji povedali, da se čutijo manj kompetentne na 
področju informacijsko-komunikacijske tehnologije, medtem ko so študenti pedagoških 
smeri, katere so v raziskavo tudi zajeli, povedali, da se čutijo manj kompetentne na 
področju sodelovanja s starši. O enakem poroča tudi mednarodna študija Teachers 
Matters (OECD, 2005, v Pekljaj idr., 2008). Ugotovili so namreč, da so učitelji premalo 
kompetentni na področju priprave individualiziranega učenja ter uporabe 
informacijsko-komunikacije tehnologije, težave pa imajo tudi pri usmerjanju učencev v 
samostojno učenje (Pekljaj idr., 2008).  
 
Učna diferenciacija in individualizacija sta pomembni sestavini pouka, še zlasti, ko gre 
za učence s posebnimi potrebami. V Sloveniji je bilo izvedenih kar nekaj raziskav, v 
katerih so proučevali odnos učiteljev do učencev s posebnimi potrebami, ki vpliva na 
izvajanje učne diferenciacije in individualizacije pri učencih s posebnimi potrebami.  
 
M. Peček Čuk in I. Lesar (2010) sta izvedli raziskavo, v kateri sta raziskovali, ali učitelji 
prepoznavajo razlike med različnimi skupinami učencev s posebnimi potrebami. 
Posebej sta se osredotočili na najštevilčnejšo skupino učencev s posebnimi potrebami, 
na učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. V raziskavo sta zajeli 207 
učiteljev razrednega pouka in 207 učiteljev predmetnega pouka, ki so zaposleni v 41 
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različnih šolah po Sloveniji, izbor teh je bil naključen, sodelovale so tako šole v mestih 
kot šole na deželi. V okviru raziskave sta prišli do naslednjih pomembnih ugotovitev: 
 
• Razlike v lastnostih med posameznimi skupinami učencev s posebnimi potrebami 
Ugotovili sta, da se po mnenju učiteljev učenci glede na svoje posebne potrebe 
razlikujejo glede na vedenje, socialno vključenost, samopodobo in storilnost. Na 
področju vedenja namreč najbolj izstopajo učenci s čustvenimi in vedenjskimi 
motnjami, na področju samopodobe so v ospredju učenci s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja, saj imajo običajno nižjo samopodobo kot druge skupine 
posebnih potreb. Na področju delovnih navad prednjačijo gluhi in naglušni učenci, na 
področju socialne vključenosti pa nobena izmed skupin (po mnenju učiteljev) ne 
izstopa. Za učitelje so tako najbolj problematični učenci s čustvenimi in vedenjskimi 
motnjami, kot najmanj motečo skupino učencev s posebnimi potrebami pa označujejo 
gluhe in naglušne učence.  
 
• Razlike v učnem uspehu učencev s posebnimi potrebami 
Po podatkih učiteljev najnižji šolski učni uspeh dosegajo učenci s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja, sledijo jim dolgotrajno bolni otroci, nato učenci z 
govorno-jezikovnimi motnjami ter učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami. 
Gibalno ovirani učenci ter slepi in slabovidni imajo v povprečju dober učni uspeh, 
medtem ko najvišji šolski učni uspeh dosegajo gluhi in naglušni. Ob vprašanju, ali lahko 
učenci s posebnimi potrebami dosegajo enak učni uspeh, kot ostali učenci, je bila 
večina učiteljev mnenja, da ne. 
 
• Povezava lastnosti učencev s posebnimi potrebami z učnim uspehom 
Kot temeljne lastnosti učencev s posebnimi potrebami sta avtorici izpostavili 
konstantnost, aktivnost in iniciativnost, natančnost, daljšo koncentracijo, hitrost 
dojemanja ter splošno razgledanost. Ugotovili sta, da bolj, kot so za učenca značilne 
zgoraj navedene lastnosti, višji je njegov šolski učni uspeh. Storilnost učenca s 
posebnimi potrebami je torej pomembnejša pri učencih s posebnimi potrebami v 
primerjavi z ostalimi učenci. A vendar učitelji drugače ocenjujejo učence s primanjkljaji 
na posameznih področjih učenja, kjer učitelji storilnosti ne povezujejo v tolikšni meri z 
učnim uspehom.  
 
Vse ugotovitve zgoraj omenjene raziskave opozarjajo na to, da morajo biti učitelji 
pozorni tudi na internalizirana vedenja učencev, ki se navzven ne kažejo in so za 
učitelja tudi manj moteča, vseeno pa lahko vodijo k slabšemu učnemu uspehu. Učenci, 
ki sprejemajo in upoštevajo vsa pravila, ki so storilnostno naravnani, so običajno 
uspešni, medtem ko učenci, za katere to ne velja, niso uspešni. Glede na ugotovitve 
navedene raziskave lahko sklepamo, da bi bilo potrebno didaktično načelo učne 
diferenciacije in individualizacije v našem prostoru še okrepiti.  
 
V slovenskem prostoru na področju vključenosti učitelja v pouk obstaja še ena 
pomembna raziskava, kjer so raziskovalke ugotavljale, koliko učitelj s svojim načinom 
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poučevanja, dajanjem povratnih informacij učencem, upoštevanjem individualnih razlik 
med učenci ter s spodbujanjem učenja vpliva na razvijanje učenčevih spretnosti 
(Ajdišek, Kalin, Pečjak, Peklaj, Puklek Levpušček in Valenčič Zuljan, 2009). Raziskava 
je tako tudi opredelila učiteljeve kompetence, ki vplivajo na vodenje pouka, opredelila 
je tudi glavne razlike med kompetencami učiteljev v osnovni in srednji šoli. Raziskovale 
so tudi, kolikšno vlogo imajo učiteljeve kompetence pri uresničevanju različnih učnih 
ciljev. V raziskavo so bili vključeni učenci osnovne šole (sedmi razred osemletne 
osnovne šole oziroma osmi razred devetletne osnovne šole) ter dijaki tretjih letnikov 
gimnazij. Kompetence so proučevale pri slovenščini in matematiki, saj se s tema 
dvema predmetoma učenci in dijaki vsakodnevno srečujejo. Kot pripomoček so 
raziskovalke uporabile vprašalnike za učence oziroma dijake ter vprašalnike o učencih, 
ki so jih izpolnjevali učitelji.  
 
Avtorice so ugotovile, da učenci visoko ocenjujejo didaktično-metodični vidik vodenja 
pouka, učitelji po mnenju učencev novo učno snov podajajo razumljivo. Raziskava je 
pokazala, da učitelji manj uporabljajo skupinsko delo. Pouk, usmerjen v učenca, 
zahteva učiteljevo poznavanje vsakega učenca posebej, s tem pa notranjo 
individualizacijo in diferenciacijo, ugotovitve pa kažejo, da je sploh v srednji šoli 
učiteljevo prilagajanje pouka vsem učencem zastopano v manjši meri, hkrati pa bi 
učitelj moral v pouk vnašati še več spodbujanja učencev k sodelovanju. Učitelji 
premalo povezujejo učno snov z vsakodnevnim življenjem, manj je medpredmetnega 
povezovanja. Učitelji običajno podajajo manj informacij o načinih učenja, kar je ključno 
predvsem za učence, ki imajo težave z načrtovanjem in organizacijo šolskega dela. 
Prav tako učitelji manj uporabljajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ki je spet 
lahko ključnega pomena pri vključevanju učencev s posebnimi potrebami, ki za 
učinkovito vključenost potrebujejo različne pripomočke.  
 
Raziskava je tudi pokazala, da so na področju učiteljevega dela pri pouku potrebne še 
mnoge izboljšave, ki bi lahko pripomogle k boljši vključenosti učencev s posebnimi 
potrebami v osnovno šolo (Ajdišek idr., 2009). 
 
Raziskave na področju učiteljevega doprinosa razredu so se izvajale tudi v tujini. 
Walberg (2003, v Ajdišek idr., 2009) je v okviru raziskave oblikoval dejavnike, ki 
vplivajo na izobraževalno produktivnost. Ugotovil je, da je učitelj pomemben člen pri 
poučevanju v razredu, hkrati pa učencem oblikuje dobro psihološko okolje, kar vpliva 
na učenčevo učenje.  
 
S. Lau in Y. Nie (2008, v Ajdišek idr., 2009) sta raziskovali interakcijo med razrednim 
okoljem, cilji razreda, cilji učenca, učenčevim pozitivnim vedenjem in učenčevim 
negativnim vedenjem ter uspešnostjo na področju matematike. Ugotovili sta, da 
učiteljeve primerjave med učenci povečujejo negativni vpliv in učenčevo izogibanje 
nalogam, izkazovanju znanja, sodelovanju in se kažejo v bolj negativnih oblikah 
učenčevega vedenja. Če učitelj v razredu spodbuja medsebojno primerjanje med 
učenci ter tekmovalnost, bodo učenci pri sodelovanju izkazovali več odpora in 
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negativnega vedenja. Raziskava kaže, da je učiteljeva podpora učencem v razredu 
povezana z znanjem in uspehi učencev.  
 

3. PROFESIONALNI RAZVOJ PEDAGOŠKIH DELAVCEV 

Za uspešno delo z učenci s posebnimi potrebami morajo tako učitelji kot tudi specialni 
in rehabilitacijski pedagogi skrbeti za svoj profesionalni razvoj, saj pomembno prispeva 
h kvaliteti poučevanja. Valenčič Zuljan (1999, 2001, v Valenčič Zuljan, 2012) pravi: 
»Profesionalni razvoj je proces signifikantnega in vseživljenjskega, izkustvenega 
učenja, pri katerem študenti učitelji razvijajo (osmišljajo) svoja pojmovanja in 
spreminjajo svojo prakso poučevanja; gre za proces, ki vključuje učiteljevo 
osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo, in pomeni učiteljevo napredovanje v smeri 
kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in ravnanja.« (str. 17).  
 
Profesionalni razvoj je proces, ki traja vse življenje in poteka na več ravneh, te pa so 
med seboj povezane in druga od druge odvisne. Na področju poučevanja ima 
profesionalni razvoj strokovnih delavcev zelo pomembno vlogo, preko njega se namreč 
vsa znanja, ki jih je pridobil v času šolanja, nadgradijo (Obran, Ivanuš Grmek, 2010).  
 

3.1. Profesionalni razvoj specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov ter učiteljev 

 
Ornells, Cook in Jenkins (2007, v Kavkler, 2010) so s pomočjo različnih raziskav 
ugotovili, da so specialni in rehabilitacijski pedagogi za inkluzivno delo z učenci s 
posebnimi potrebami bolj usposobljeni kot učitelji, vseeno pa je tudi zanje ključnega 
pomena njihov profesionalni razvoj, saj morajo, po Leko in Grownell (2009, v Kavkler, 
2010), upoštevati potrebe in cilje učitelja, ki ima v razredu vključenega učenca s 
posebnimi potrebami, poznati in upoštevati morajo zakonodajo ter druge predpise, ki 
urejajo področje vključevanja otrok s posebnimi potrebami v osnovno šolo, poznati pa 
morajo tudi sam učni načrt in kurikul šole.  
 
Ravno tako mora za profesionalni razvoj skrbeti učitelj. Znati mora povezati teorijo s 
prakso, z vsebinami predmeta, poglobiti se mora tudi v načine poučevanja, ki so 
primerni za učence s posebnimi potrebami in to povezati s poučevanjem celotnega 
razreda. Specialni in rehabilitacijski pedagog pa se pri svojem delu bolj usmeri v 
specifične strategije, te ponudi učiteljem, ravno zato pa je med njima nujno 
sodelovanje. Le tako lahko namreč dosežeta učenčev optimalni napredek (Kavkler, 
2010).  
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3.2. Modeli profesionalnega razvoja 

Profesionalni razvoj pedagoških strokovnih delavcev, tudi specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov, po M. Valenčič Zuljan (2012), osvetljujejo različni modeli, ki izhajajo iz 
različnih predpostavk. V literaturi je tako moč najti Fullerjev trifazni model učiteljevega 
razvoja, ki temelji na učiteljevih dilemah, težavah. Huberman je trifazni model razširil, 
pri nas ga je preoblikovala Javrhova. Berlinerjev model profesionalnega razvoja se 
osredotoča na lastnosti učiteljev glede na fazo razvoja. Dreyfusov model poudarja 
vlogo razumevanja in interpretacije, saj se ta spretnost skozi različna obdobja 
spreminja. Poleg omenjenih obstaja še kar nekaj drugih modelov, v nadaljevanju pa 
se bomo osredotočili na model po Hubermanu in preoblikovan model po Javrhovi 
(Valenčič Zuljan, 2012).  
 

3.2.1. Hubermanov model profesionalnega razvoja 

M. Javornik Krečič (2008) v svojem delu opisuje Hubermanov model profesionalnega 
razvoja. Ta je namreč profesionalni razvoj raziskoval s pomočjo 160 švicarskih 
učiteljev. Avtor je poglobil model Fullerjeve in v primerjavi z njenim modelom postavil 
več možnosti, ki so pomembni za učiteljevo kariero in kariero specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogov (Huberman, 1993, 1995, v Javornik Krečič, 2008). Po M. 
Valenčič Zuljan (1999, v Javornik Krečič, 2008) proces ne poteka enako pri vseh 
pedagoških delavcih, prav tako vsi ne dosežejo istih rezultatov. Gre torej za heterogen 
in raznolik proces. Ima pa model tudi nekaj pomanjkljivosti: za stopnje niso razvide 
temeljne poklicne kompetence, prav tako pa avtor posebej ne opiše vplivov na 
profesionalni razvoj strokovnih delavcev.  
 
V slovenskem prostoru je Hubermanov model preizkusila Petra Javrh. V nadaljevanju 
bomo skušali povzeti oba modela ter med njima poiskati podobnosti in razlike.  
 
Hubermanov model profesionalnega razvoja avtor opredeljuje s pomočjo let delovnih 
izkušenj in te poveže s fazo poklicnega razvoja (Huberman, 1993, v Javornik Krečič, 
2008).  
 
- Začetna faza je »faza preživetja in odkrivanja« (Huberman, 1993, v Javornik 

Krečič, 2008, str. 27). Pedagoški delavci so tu šele na začetku svoje poklicne 
kariere, za začetno obdobje se tako šteje nekje od prvega do tretjega leta delovnih 
izkušenj. Začetna faza je velikokrat označevana kot boleča, s številnimi 
napredovanji in negotovostjo.  

 
- Drugo fazo Huberman poimenuje »faza poklicne stabilizacije« (1993, v Javornik 

Krečič, 2008, str. 27). Traja nekje od štirih do šestih let delovnih izkušenj 
pedagoških delavcev, običajno pa je to najbolj univerzalna stopnja, ki ni omejena 
samo na pedagoške poklice. Faza poklicne stabilizacije se loči na dve podfazi, in 
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sicer stabilizacijo, vezano na kariero pedagoškega delavca, in stabilizacijo, vezano 
na samo poučevanje. Po M. Valenčič Zuljan (2012) Huberman prepozna dejavnike, 
ki vplivajo na uspešno zmožnost stabilizacije pri poklicu. Mednje uvršča ustrezno 
ravnotežje med službo, delovnim časom in domačim, družinskim okoljem. Poudari 
tudi, da če pedagoški delavec teh pogojev ne interpretira uspešno, lahko v 
poznejših obdobjih pride do nepričakovanih izidov.  

 
- Sledi tretja faza, ki jo Huberman razdeli na dve podfazi, in sicer »fazo poklicne 

aktivnosti in eksperimentiranja« in »fazo vnovičnega samovrednotenja« (1993, v 
Javornik Krečič, 2008, str. 27). Časovno se faza nahaja nekje od sedmih do 
osemnajstih let delovnih izkušenj. Nekateri pedagoški delavci iz faze stabilizacije 
preidejo v fazo poklicne aktivnosti, kjer razmišljajo o svojem delu, iščejo različne 
možne načine in so pozorni na to, kako vplivajo na svoje učence. Takšni učitelji 
oziroma specialni in rehabilitacijski pedagogi so bolj fleksibilni, avtonomni, izkušeni 
in entuziastični. Drugi učitelji pa lahko iz faze stabilizacije preidejo v fazo 
vnovičnega vrednotenja, v svoj poklic niso stoodstotno prepričani, negotovi so 
glede svojih ravnanj. Po M. Valenčič Zuljan (2012) sta obe fazi med seboj povezani, 
se lahko prepletata.  

 
- Tudi četrto fazo Huberman razdeli na dve podfazi, in sicer »fazo jasnosti« in »fazo 

konservatizma« (1993, v Javornik Krečič, 2008). Časovno trajata ti dve podfazi 
nekje od devetnajstih do tridesetih let delovnih izkušenj. Prva podfaza običajno 
izhaja iz prejšnje podfaze poklicne aktivnosti, redkeje se pojavi po fazi 
samoocenjevanja. Pedagoški delavci tu počasi izgubijo entuziastičnost, v večji meri 
zaupajo sami vase in se tudi bolj sprejemajo. Za podfazo konservatizma pa je po 
drugi strani značilna stabilizacija, stagnacija in manjša ambicioznost v svojem 
poklicu (Kremer Hayon, 1991, v Javornik Krečič, 2008).  

 
- Četrti sledi peta faza, in sicer učiteljeva priprava oziroma priprava specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga na slovo od svoje poklicne vloge, ki ga lahko sprejme 
z vedrino in umirjenostjo ali po drugi strani z zagrenjenostjo. Časovno to obdobje 
traja od enaintrideset do štirideset let delovne dobe (Huberman, 1993, v Javornik 
Krečič, 2008).  
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Slika 1: Profesionalni razvoj pedagoških delavcev po Hubermanu (Huberman, 1992 in 
Huberman, 1993, v Valenčič Zuljan, 2012) 

 

3.2.2. Model profesionalnega razvoja po Javrhovi 

V našem, slovenskem prostoru, je Hubermanov model profesionalnega razvoja 
raziskovala P. Javrh in ta model poimenovala S model (Valenčič Zuljan, 2012). Faze 
je avtorica modela povezala z izvirnim Hubermanovim modelom profesionalnega 
razvoja.  
 

• Tudi Javrhova je prvo fazo profesionalnega razvoja poimenovala fazo 
odkrivanja. Za to fazo so značilni entuziastičnost, pridobivanje pozitivnih 
izkušenj v svojem poklicu, občutki ponosa in pripadnosti, po drugi strani pa tudi 
neprenehno spraševanje o svoji učinkovitosti in profesionalnosti.  

 
• Drugo obdobje, ravno tako kot Huberman, poimenuje fazo stabilizacije in tudi 

ona to poveže s stabilizacijo v karieri in pri pouku. Prva se osredotoča na 
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posameznikovo zavezanost k svojemu poklicu, druga pa se nanaša na vedno 
večjo poklicno odgovornost, samozaupanje, fleksibilnost: lastnosti, ki so 
potrebne za uspešno vodenje razreda.  

 
• Tudi pri oblikovanju tretje faze profesionalnega razvoja P. Javrh ne odstopa od 

trditev Hubermana. Tako kot on jih tudi sama razdeli na dve podetapi in poudari 
njuno medsebojno povezanost, recimo: faza aktivnosti lahko preide v ponovno 
fazo samovrednotenja. Tretja stopnja profesionalnega razvoja tako traja do 
konca srednje kariere, z naslednjo stopnjo pa se začne obdobje pozne kariere 
(Javrh, 2008, v Valenčič Zuljan, 2012).  

 
• Četrto obdobje profesionalnega razvoja P. Javrh razdeli na 3 podetape, in 

sicer fazo kritične odgovornosti, fazo sproščenosti in fazo nemoči. Avtorica je s 
pomočjo raziskave ugotovila, da pri obeh modelih, tako pri slovenskem kot tudi 
pri švicarskem, prihaja do določenih sprememb. Kot temeljno razliko v 
slovenskem modelu izpostavi učitelje, ki so že vstopili v četrto fazo, vendar sta 
zanje še vedno značilna eksperimentiranje in poklicna aktivnost, vendar so 
sedaj ob tem bolj samozavestni in bolj izkušeni. Avtorica se osredotoči tudi na 
problem prvih znakov staranja, s katerimi se morajo pedagoški strokovni delavci 
v tem obdobju soočati. Kot bistveno razliko s Hubermanovim modelom avtorica 
oblikuje podetapo kritične odgovornosti, kjer je učitelj že zelo izkušen in mu 
vsaka težava predstavlja težnjo po ponovni aktivnosti. Avtorica fazo 
konservatizma preimenuje v fazo nemoči in tako v ospredje postavi čustveno 
raven učiteljevega doživljanja poklica. Znotraj te faze izpostavi učitelje, ki so že 
v obdobju poklicne aktivnosti in eksperimentiranja šli skozi različne težave in 
posledično sedaj, v želji po ustaljenosti, popuščajo in z učenci ne iščejo več 
pristnega stika, k čemur svoje prispevajo tudi generacijske razlike. Po drugi 
strani avtorica izpostavi tudi učitelje, ki so bili pri svojem delu uspešni, vendar 
so zaradi preobremenitve, konfliktov pogosto izčrpani. Tretji učitelji, ki jih 
avtorica prepozna, so tisti, ki so kljub preprekam ohranili pristen stik z učenci, a 
imajo več težav pri komunikaciji in vzpostavljanju in ohranjanju odnosov z 
drugimi strokovnimi kolegi, nadrejenimi in širšo okolico. Ne gre toliko torej za 
konservatizem kot pri Hubermanu, pač pa je tu v ospredju izgorelost. Zaradi 
visokih pričakovanj in ciljev so učitelji lahko naleteli na številne ovire, težave in 
travmatične izkušnje, te pa so prispevale k manjšemu samozaupanju. Do 
izolacije v slovenskem modelu običajno ne pride, če že, se kaže z manjšo 
izpostavljenostjo učitelja pri procesih skupnega odločanja (Javrh, 2008, v 
Valenčič Zuljan, 2012).  

 
• Zadnjo fazo Javrhova poimenuje fazo izpreganja, to je lahko sproščeno ali 

zagrenjeno. Gre torej za postopno učiteljevo poslavljanje od svojega poklica, 
razlikuje pa se glede na osebnostno in profesionalno kakovost. Tisti, ki so bolj 
sproščeni, bodo opozorili na določene pomanjkljivosti sistema, zagrenjeni 
učitelji pa bodo bolj utrujeni in manj angažirani pri iskanju rešitev. Sproščeni 
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bodo ohranjali pristen stik z učenci, zagrenjeni tega ne bodo več zmogli, v 
njihovih razredih bo tako več disciplinskih težav (Javrh, 2008, v Valenčič Zuljan, 
2012).  

 

 

Slika 2: Profesionalni razvoj pedagoških delavcev po P. Javrh (Javrh, 2008; Muršak idr., 
2011, v Valenčič Zuljan, 2012) 

 

3.3. Dejavniki spodbujanja profesionalnega razvoja 

Po M. Javornik Krečič (2007, v Ivanjšič in Ivanuš Grmek, 2009) na profesionalni razvoj 
pedagoških delavcev vpliva zelo veliko dejavnikov. V osnovi jih lahko delimo na 
notranje in zunanje. Med prve spadajo vsi osebni vidiki in pojmovanja pedagoškega 
delavca o profesionalnem razvoju, med druge pa različne vrste izobraževanja, reforme 
in drugi neformalni dejavniki.  
 
V nadaljevanju bomo predstavili dejavnike spodbujanja profesionalnega razvoja 
pedagoških delavcev oziroma specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki se v literaturi 
pojavljajo najpogosteje.  
 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Jerneja Mežnarc, magistrsko delo 
 

30 

 

• Osebna pojmovanja in spretnosti ravnanja  

Po M. Valenčič Zuljan (2000) je pojmovanje o pedagoškem poklicu, pouku, znanju, o 
učiteljih, učencih, ki si jih bodoči učitelj pridobi med svojim šolanjem, ključno pri 
posameznikovem poklicnem oblikovanju. Avtorica poudarja, da vse izkušnje, ki si jih 
učitelj pridobi že v času zgodnje vključenosti v šolsko okolje, kasneje vplivajo na 
njegova ravnanja.  
 
Tudi danes je še dokaj močno zakoreninjena miselnost, da pedagoški delavci (učitelji) 
znanje predajajo učencem. Znanje tako predstavljajo številna, pogostokrat 
nepovezana dejstva o svetu. Učenec ta dejstva usvoji in jih reproducira, kar potem 
učitelji ocenijo (Ivanjšič in Ivanuš Grmek, 2009). Premalokrat pa se pedagoški delavci 
zavedamo, da predstavlja prenos znanja na učence bistvo zmožnosti spreminjanja 
pojmovanj o svetu (Marentič Požarnik, v Ivanjšič in Ivanuš Grmek, 2009). Vsak 
pedagoški delavec je najprej učenec in že v procesu učenja se v njem izoblikujejo 
osebna pojmovanja o poklicu učitelja, ki imajo pomemben vpliv pri udejanjanju poklica 
pedagoškega delavca v prihodnosti (Javornik Krečič, 2008). Po M. Valenčič Zuljan 
(2004, v Ivanjšič in Ivanuš Grmek, 2009) so vse predstave o poučevanju, učenju, 
znanju, poklicni vlogi učitelja, vlogi. Pomembno je, da učitelj tako vsa svoja doživljanja 
reflektira in predela, saj bo le tako, lahko vse to razvijal tudi pri svojih učencih (Valenčič 
Zuljan, 2012). Po M. Valenčič Zuljan (2012) namreč profesionalna rast učiteljev poteka 
preko dveh ravni. Prva je raven pojmovanj, ki so globoko zakoreninjena v učitelju in so 
posledica vseh njegovih preteklih izkušenj, situacij. Druga raven je raven ravnanja, kjer 
učitelj pridobiva in izpopolnjuje svoje spretnosti. Učiteljeva pojmovanja tako vodijo 
njegovo delovanje, spreminjanje učiteljevega ravnanja pa vključuje tudi spreminjanje 
pojmovanj. Učiteljeva osebna pojmovanja o svojem delu, učencih, ki jih pridobi med 
svojo vključenostjo v šolski sistem, torej pomembno vplivajo na delovanje bodočega 
učitelja. Zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da so pedagoški delavci sposobni 
svoja osebna pojmovanja ozaveščati in spreminjati. Keiny in Dreyfus (v Valenčič 
Zuljan, 2012) opredelita spreminjanje s pomočjo treh etap. Prvo etapo predstavlja 
doživljanje šoka, ko posameznik spozna, da je njegova opremljenost z znanjem 
premajhna za reševanje določenih poklicnih situacij. To ga spodbudi k iskanju novosti. 
Sledi etapa spreminjanja prakse, kjer učitelj najprej ob analiziranju lastnega ravnanja 
vpeljuje novosti oz. spremembe. tu pa ima pomembno vlogo tretja oseba, ki učitelju pri 
tem nudi pomoč. Zadnja faza je pridobivanje novega znanja, kjer učitelj vnaprej 
postavljene teorije preverja, preizkuša različne metode in oblike dela, jih reflektira in 
tako išče nova teoretična spoznanja. Tudi tu je pomembna tretja oseba, ki učitelju nudi 
oporo.  
 
M. Valenčič Zuljan (2012) izpostavlja, da je za profesionalni razvoj strokovnega 
delavca izjemnega pomena poznavanje samega sebe in prav tako poznavanje svojih 
učencev, do česar lahko strokovni delavec pride le z zmožnostjo refleksije.  
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• Začetno izobraževanje  

Po M. Javornik Krečič (2008) je izobraževanje pedagoških strokovnih delavcev 
izjemnega pomena zaradi težavnosti različnih situacij, s katerimi se lahko med 
opravljanjem svojega poklica soočijo. Številni raziskovalci namreč opozarjajo, da so 
učitelji pri svojem poklicu izpostavljeni kompleksnim interakcijam in ravno zaradi tega 
morajo biti sposobni prepoznavati pomembnost situacije, situacijo celostno oceniti, 
selektirati in ustrezno ravnati. Ravnanje ob takšnih situacijah je lahko posledica 
učiteljevih ponotranjenih občutij ter manj posledica poznavanja teoretičnih izhodišč, 
ravno zaradi tega pa je ključno oboje vključiti v sisteme izobraževanja pedagoških 
strokovnih delavcev (Wallace, 1991, v Javornik Krečič, 2008).  
 
V literaturi je zaznati več modelov izobraževanja pedagoških delavcev oziroma 
učiteljev. 
 
- Model mojstrskega usposabljanja 

Zeicher (1986, v Javornik Krečič, 2008) v center omenjenega modela postavlja 
učitelja, ki znanje predaja, učenci oziroma študenti pa ga sprejemajo. Ob tem je 
zelo velikega pomena teoretično znanje, ki mu sledi praksa, s pomočjo obeh pa se 
študent oblikuje v profesionalno kompetentnega učitelja. Ta model je bil, razširjen 
tudi pri nas (Krečič Javornik, 2008).  
 

- Model uporabne znanosti  
M. Javornik Krečič (2008) postavlja v ospredje modela pridobljeno praktično 
uporabno znanje, ki je najpogosteje posledica nekega eksperimentalnega dela. 
Temelj je teoretično pridobljeno znanje, ki ga bo moral kasneje študent vpeljati v 
svoj poklic. Določeno znanje, pridobljeno s pomočjo raziskav, se v okviru tega 
modela posreduje študentom, ti pa ga potem samostojno vnašajo v prakso in tako 
oblikujejo svojo profesionalnost. Takšno izobraževanje poteka pri nas v zadnjih 
nekaj desetletjih.  
 

- Reflektivni model 
Izobraževanje učiteljev je s pomočjo tega modela »razvijanje učiteljevih zmožnosti 
za situacijsko razumevanje, ki predstavlja osnovo za modre presoje in inteligentne 
odločitve v sestavljenih, nepredvidljivih in dinamičnih izobraževalnih situacijah« 
(Javornik Krečič, 2008, str. 37). Pri tem modelu sta, poleg podanega teoretičnega 
znanja, pomembni še praksa ter samoocenjevanje. S pomočjo refleksije lastnega 
dela tako učitelj oblikuje svoj profesionalni razvoj. 
 

• Vseživljenjsko strokovno izpopolnjevanje 

Vse nadaljnje izobraževanje učiteljev zelo pomemben dejavnik spodbujanja 
profesionalnega razvoja pedagoških strokovnih delavcev že v tako imenovani fazi 
preživetja, kjer se strokovni delavci v celoti posvetijo svojemu poklicu (Devjak in Polak, 
2007). Nadaljnje usposabljanje je potrebno prilagoditi potrebam posameznega 
strokovnega delavca, pozornost pa naj bi posvečalo tudi razvijanju pozitivne 
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samopodobe in samozavesti strokovnega delavca. Tudi v obdobju, ko imajo strokovni 
delavci že veliko izkušenj, lahko vsa dodatna izobraževanja pomembno vplivajo na 
njihov profesionalni razvoj. Ta jim namreč ponudijo še več izzivov, novosti, ki jih potem 
strokovni delavci vnašajo v svoje delo. Dejstvo je namreč, da učitelji med študijem, 
zaradi kompleksnosti situacij, ne morejo pridobiti vseh potrebnih znanj in spretnosti. 
Ravno zaradi tega je vse nadaljnje izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko 
učenje ključnega pomena. Brez tega se namreč pedagoški strokovni delavci ne 
znajdejo v vrsti sprememb, ki se dogajajo v šolskem sistemu, ter v zahtevnih in 
problematičnih situacijah (Pevec, 2012). V Pravilniku o nadaljnjem izobraževanju in 
usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (2007, 2. člen, v Pevec, 
2012) je ključni cilj razvijanje profesionalnosti pedagoških strokovnih delavcev. Učitelji 
se tako vseh nadaljnjih izobraževanj udeležujejo zaradi osebne želje po novih znanjih, 
po drugi strani pa tudi zaradi zahtev vodje in posledično zaradi želje po ohranitvi 
ustrezne izobrazbe. Pravilnik tako predpostavlja različne programe nadaljnjih 
izobraževanj, ki se jih lahko pedagoški strokovni delavci udeležijo. To so programi 
izpopolnjevanja, profesionalnega usposabljanja ter različni tematski programi, vezani 
na določeno tematiko. V sklopu tega tako potekajo različni seminarji, delavnice, 
strokovna srečanja in konference. Ob tem pa so v današnjem času pomembni še 
različni razvojni in inovacijski projekti, ki se jih lotijo institucije same. Vseeno pa mnogi 
avtorji opozarjajo na problematiko vseživljenjskega učenja učiteljev, mnogi učitelji se 
namreč različnih izobraževanj udeležujejo zgolj zaradi zahtev s strani nadrejenih in 
manj zaradi želje po samoiniciativnosti, dojemajo jih celo kot obremenjujoča (Pevec, 
2012).  
 
Pri učiteljevem vseživljenjskem učenju ima ključno vlogo izkustveno učenje. Po Kolbu 
(v Marentič Požarnik, 1987, v Valenčič Zuljan, 2012) je to proces, ki poteka preko štirih 
stopenj: konkretna izkušnja, razmišljujoče opazovanje, abstraktna konceptualizacija in 
aktivno eksperimentiranje, kjer ni nujno, da se proces začne vedno na isti stopnji, 
bistveno je namreč prehajanje z ene stopnje na drugo.  

 
• Mentorstvo 

Pedagoški delavci imajo možnost biti mentorji študentom, ki se praktično usposabljajo 
v okviru študija. Na tak način zelo pomembno vplivajo na razvijanje kompetenc bodočih 
sodelavcev (Javornik Krečič, 2008). Fish (v Juriševič, 2000) razlikuje dva pogleda na 
mentorstvo. Ključna naloga študenta pri prvem je, da obvlada določene spretnosti 
poučevanja, te pa pridobi z opazovanjem modela. Drugi pogled pa mentorju nalaga 
odgovornost oblikovati učne pogoje, kjer študent raziskuje in se profesionalno razvija.  
 
Po M. Valenčič Zuljan idr. (2007) je mentorstvo pri nas aktivnost z dolgo tradicijo. 
Mentor je tako nekdo, ki bodočega učitelja spodbuja, usmerja, mu daje naloge in s tem 
povezane cilje ter mu nudi možnost pridobivanja novih znanj in spretnosti. Hkrati pa 
mu učenje in pridobivanje novih znanj olajša, opozori ga na težave in usmerja 
pozornost na področja, na katerih bodoči pedagoški strokovni delavec še nima 
izkušenj. Mentor mora ravno zaradi pomembnosti svoje vloge sam imeti razvita 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Jerneja Mežnarc, magistrsko delo 
 

33 

 

določena znanja in spretnosti. Imeti mora andragoška znanja, ki so povezana z 
učenjem in poučevanjem odraslih oseb, da lahko z učečim posameznikom 
(pripravnikom, študentom) vzpostavi in vzdržuje primeren odnos, ponudi možnost 
samostojnega dela, ga spodbuja in usmerja. Poznati in usvojiti mora temeljne 
učiteljske kompetence, biti mora dober opazovalec, znati mora reflektivno razmišljati 
ter dobro povezati teorijo s prakso. Ravno zaradi tega, ker mentor, po M. Javornik 
Krečič (2008), neprestano ustvarja učne možnosti za svojega pripravnika, mora slediti 
novostim, se neprestano strokovno izpolnjevati, s tem pa se tudi sam mentor 
profesionalno razvija. Pri mentorstvu gre torej za vpliv pripravnika in mentorja drug na 
drugega.  

 
• Refleksija 

Refleksija je, po Bell idr. (1993, Valenčič Zuljan idr., 2007), ključen faktor strokovne 
rasti pedagoških delavcev. Preko refleksije se namreč učitelji učijo s praktično izkušnjo, 
katero poglobljeno analizirajo na kognitivni in metakognitivni ravni. Refleksija lahko 
poteka individualno, to je takrat, ko učitelj sam analizira določen proces, poteka pa 
lahko tudi interaktivno, kadar učitelj določen proces reflektira s pomočjo drugih oseb. 
S pomočjo refleksije si tako pedagoški delavec pridobi širok vpogled v določeno 
situacijo, ob tem pa je pozoren tudi na procese, ki njegovo ravnanje usmerjajo. Po J. 
Erčulj idr. (2008) je zmožnost refleksije pedagoškega strokovnega delavca izjemnega 
pomena za oblikovanje njegovega profesionalnega razvoja. S pomočjo nje namreč 
strokovni delavci razvijajo spretnosti kritičnega mišljenja o poučevanju.  
 
Ko je pedagoški strokovni delavec sposoben kritične samorefleksije, se v svojem 
razmišljanju usmeri na dejavnike, ki vplivajo na njegovo celostno doživljanje, odločanje 
in ravnanje v neki situaciji (Rupnik Vec, 2006). 
 
• Profesionalni razvoj institucije  

Profesionalni razvoj pedagoških strokovnih delavcev je odvisen tudi od vodstva šole, 
kulture in klime poklicnega okolja. Šolska klima mora biti pozitivna, podpirati mora 
profesionalni razvoj strokovnih delavcev, učitelji naj se profesionalno razvijajo s 
pomočjo timov, izobraževanje učiteljev pa naj poteka skozi celotno poklicno pot (Craft, 
1996, v Javornik Krečič, 2008). M. Javornik Krečič (2008) meni, da ima zelo 
pomembno vlogo vodstvo šole oziroma ravnatelj s svojo podporo, spodbudami in 
usmerjanjem v sodelovalno kulturo.  
 
M. Valenčič Zuljan (1993, 1996, v Valenčič Zuljan, 2012) je v eni izmed svojih raziskav 
ugotovila, da sproščeni odnosi med pedagoškimi strokovnimi delavci in drugimi 
zaposlenimi pozitivno vplivajo na dobro počutje in zadovoljstvo, manj vpliva pa imajo 
na učiteljevo vnašanje inovacij v svoj delovni proces in s tem tudi na učiteljevo 
profesionalno rast. Po M. Valenčič Zuljan (2012) je tako za učiteljev profesionalni 
razvoj pomembno, da pri svojem delu ni sam, pač pa, da ima možnost sodelovanja. 
Za oblikovanje takšne šolske klime je ključno vodstvo, čeprav se vloga tega razlikuje 
glede na centraliziran ali decentraliziran šolski sistem. V prvem ima ravnatelj točno 
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določene vloge, voditi mora vnaprej načrtovane in od zunaj podane postopke, v 
drugem primeru pa ravnatelj lažje vpliva na samo organizacijo šolske klime. S pomočjo 
zaposlenih tako ravnatelj oziroma vodstvo šole oblikuje identiteto šole.  
 
Sodelovalna kultura v instituciji je pomembna za profesionalni razvoj pedagoških 
strokovnih delavcev. Takšna kultura namreč učitelja sprejme kot posameznika, hkrati 
pa poudarja njegovo vlogo v skupini. Učitelj se ob sodelovalni kulturi ne počuti 
prepuščenega samemu sebi, je manj negotov glede svojega dela in je pri njem 
uspešnejši (Valenčič Zuljan, 2012).  
 
• Timsko delo 

Timsko delo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah lahko poteka na različne načine. Po 
Resman (2005) je timsko delo znotraj šolskega okolja osnovna oblika sodelovalno 
naravnane šole. Sodelovalna kultura je, po J. Grah (2010), pogoj za uspešno timsko 
delo v šoli. Pri nas tako delujejo različni aktivi učiteljev in drugih pedagoških strokovnih 
delavcev, med seboj si pomagajo z zbiranjem idej, pri izdelavi učnih materialov. Malo 
manj se v našem šolskem prostoru uveljavlja timsko poučevanje, kjer v razredu 
sodelujeta dva ali več pedagoških strokovnih delavcev. Timsko poučevanje pa samo 
po sebi pomeni še več možnosti za profesionalni razvoj pedagoških strokovnih 
delavcev (Polak, 1998).  
 
Timsko delo v vzgoji in izobraževanju je, po A. Polak (2007), vsaka situacija, kjer se 
dva ali več pedagoških delavcev z učnimi cilji obenem osredotočijo na določene 
učence v okviru pedagoških aktivnosti. Poteka preko treh faz: timsko načrtovanje, 
timsko izvajanje in timska evalvacija.  
 
S timskim delom tako oblikujemo in dosegamo skupne cilje, načine in metode dela. 
Prav tako se s timskim delom upošteva vsak posameznik. Z njim razvijamo spretnosti 
medosebnih odnosov ter se zavedamo različnosti vsakega posameznika. Pozorni smo 
tako na uspehe posameznika kot tudi na uspehe celotnega tima, odgovornost med 
člani se enakovredno porazdeli, prisotna je podpora vsakemu.  
 
S. Tancig (2008) meni, da je timsko delo v šolskem okolju nujno tudi zaradi inkluzije 
učencev s posebnimi potrebami. Zaradi vseh prilagoditev, ki jih potrebujejo ti učenci, 
je napredek učencev možen le, kadar učitelji in drugi strokovni delavci med seboj 
sodelujejo. Z enotno in sodelovalno naravnanostjo v šoli namreč lahko oblikujemo 
inkluzivno učno okolje. Čeprav je delo šolskih strokovnih delavcev individualno, so 
učinki njihovega dela posledica odnosov z drugimi. Pri obravnavi učencev s posebnimi 
potrebami so se tako razvili različni timi. Mednje sodijo »timi za upravljanje šole, timi 
staršev, timi partnerstva šole in staršev, timi za poučevanje v razredu, strokovni timi 
itd.« (Tancig, 2008, str. 97).  
 
A. Polak (2007) je mnenja, da na timsko delo v šolski ustanovi vpliva več dejavnikov. 
V prvi vrsti na možnost timskega dela vpliva organizacija dela, načrtovanje pouka, 
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časovna porazdelitev ur pouka, kadrovski pogoji, fizični prostor, zahteve in standardi s 
strani vodstva, izobraženost zaposlenih ter komunikacija in odnosi med zaposlenimi.  
 
A. Polak (1998) izpostavlja naslednje prednosti timskega dela pred individualnim: 

• člani tima vedo, da skupne cilje lažje in bolj učinkovito dosežejo s 
sodelovanjem in medsebojno podporo; 

• skupini bolj pripadajo, saj so skupaj oblikovali cilje in skupaj iščejo rešitve za 
dosego ciljev; 

• vsak član s svojim znanjem in sposobnostmi prispeva k doseganju skupnega 
cilja; 

• razvijajo se zaupanje, sproščenost, izraženost različnih mnenj, občutkov, 
vprašanj; 

• razvija se odprta in pristna komunikacija; 
• člani tima so deležni podpore drug drugega; 
• konfliktne situacije jim predstavljajo priložnost za iskanje novih rešitev, 

prilagodljivost, težave pa tako rešujejo hitreje in bolj konstruktivno; 
• člani tima razumejo vlogo vodje kot člana, ki diskusijo vodi v smeri rešitve 

problema; 
• timsko delo vpliva na profesionalni razvoj pedagoških strokovnih delavcev.  

 
J. Grah (2010) v svojem delu opredeljuje naslednja načela timskega soustvarjanja v 
šolskem okolju:  

• načelo vsestranskega pristopa in partnerskega sodelovanja; 
• raba vseh oblik in metod dela za učence s posebnimi potrebami, ki pripomorejo 

k njegovi čim večji vključenosti v projekt pomoči. Prav tako to načelo v projekt 
pomoči vključuje tudi učenčeve starše, v prvi vrsti pa mora biti strokovni 
delavec, ki z otrokom dela, strokovno usposobljen; 

• načelo optimalne vključenosti; 
• načelo v ospredje postavlja dejavno vključenost vseh udeleženih. Vsak 

udeleženi član je torej pogoj za čim večji napredek učenca s posebnimi 
potrebami; 

• načelo strokovne usposobljenosti; 
• šolski strokovni delavci morajo poznati zakonodajo in druge predpise, ki urejajo 

področje del z učenci s posebnimi potrebami, delovati morajo v skladu z njimi. 
Če je potrebno, morajo sodelovati tudi z drugimi zunanjimi strokovnjaki; 

• načelo odkrivanja močnih področij: potrebno je odkriti močna področja pri 
učencu, pri starših, pri učiteljih in strokovnih delavcih, saj bo to predstavljalo 
pogoj nadaljnjega dela; 

• načelo postavljanja ciljev in vrednotenja dosežkov, ki je pomembno predvsem 
zaradi motivacije in udeleženosti vseh članov, hkrati pa tako člani uvidijo 
potrebo po načrtovanju, evalvaciji in vnovičnem načrtovanju; 

• načelo razumevanja, odgovornosti in soustvarjanja. 
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Za doseganje ciljev in napredka so odgovorni vsi člani.  
 
• Neformalni vplivi 

Po Draper (2000, v Javornik Krečič, 2008) in Cencič (2000, v Javornik Krečič, 2008) 
na profesionalni razvoj strokovnih delavcev vplivajo še številni drugi dejavniki. Sem 
spadajo različni vplivi iz družinskega okolja, družbena dogajanja ter odločitev za poklic 
učitelja, izbira mora biti premišljena in zavestna.  
 
Povzamemo lahko, da je profesionalni razvoj pedagoških delavcev pomemben pri 
uspešnem sodelovanju učitelja in specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, kar pa 
je pomemben dejavnik za napredek učenca s posebnimi potrebami, ki je vključen v 
osnovno šolo. Specialni in rehabilitacijski pedagogi ter učitelji s svojo pripravljenostjo 
profesionalnega razvijanja pomembno prispevajo k uspešni pedagoški praksi in 
timskemu delu. Hkrati pa je samo timsko delo pomemben dejavnik razvijanja 
profesionalnega razvoja pedagoških delavcev.  
 

4. EMPIRIČNI DEL 

4.1. Opredelitev problema 

Sodelovanje med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi v redni osnovni šoli in 
učitelji učencev, s katerimi izvajajo dodatno strokovno pomoč, je že zaradi samega 
odkrivanja in prepoznavanja učencev s posebnimi potrebami ter tudi za vse nadaljnje 
delo izjemnega pomena (Magajna idr., 2008). Pri vsakem timskem delu lahko pride do 
različnih ovir in konfliktov (Polak, 2007). Da bi jih bilo čim manj in da bi bilo sodelovanje 
med učitelji in specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi čim bolj kakovostno, je 
pomembna tudi opredelitev vlog in jasnost medsebojnih pričakovanj. V slovenskem 
prostoru nismo zasledili nobene raziskave, ki bi se osredotočila na analizo sodelovanja 
med učitelji in specialno rehabilitacijskimi pedagogi z vidika izkušenj in pričakovanj 
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov do učiteljev, ki imajo v razredu vključenega 
učenca s posebnimi potrebami, kar je tudi glavni razlog za izbiro raziskovalnega 
problema. Z raziskavo želimo ugotoviti, kakšna so pričakovanja specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogov do učiteljev, s katerimi sodelujejo, ter kakšna je sama 
dinamika dela specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na rednih osnovnih šolah. 
Zanimal nas je profesionalni razvoj specialnih in rehabilitacijskih pedagogov skozi 
procese sodelovanja z učitelji, ki imajo v razredu vključenega učenca s posebnimi 
potrebami. Ugotovitve bodo prispevale k boljšemu razumevanju omenjenega 
sodelovanja in povečanju zavedanja o pomembnosti takšnega sodelovanja. Hkrati bo 
predstavljen dober vpogled v delo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki so 
vključeni v eno ali več delovnih okolij.  
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4.2. Cilji raziskave 

Splošni in glavni cilj raziskave je ugotoviti, kakšna so pričakovanja specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogov glede sodelovanja z učitelji učencev s posebnimi 
potrebami, s katerimi izvajajo dodatno strokovno pomoč. Znotraj omenjenega cilja se 
bo raziskava osredotočila na iskanje ovir, ki se pri omenjenem sodelovanju lahko 
pojavijo. Želimo tudi ugotoviti, kakšni so pozitivni zaključki takšnega sodelovanja. Cilj 
raziskave bo tudi prepoznati, kateri dejavniki profesionalnega razvoja vplivajo na 
profesionalni razvoj specialnih in rehabilitacijskih pedagogov.  
 

4.3. Raziskovalna vprašanja 

V raziskavi se bomo osredotočili na naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. S katerimi skupinami učencev s posebnimi potrebami se specialni in rehabilitacijski 
pedagogi v redni osnovni šoli najpogosteje srečujejo v svoji delovni praksi? 

2. V kolikšni meri specialni in rehabilitacijski pedagogi poznajo dokumente, ki urejajo 
področje vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole?  

3. Kako specialni in rehabilitacijski pedagogi ocenjujejo zahtevnost poklicnih nalog? 

4. Kdaj in na kakšen način specialni in rehabilitacijski pedagogi sodelujejo z učitelji 
učenca, s katerim izvajajo dodatno strokovno pomoč, kako ocenjujejo učinkovitost 
takega sodelovanja, kolikšno pomembnost mu pripisujejo ter s katerimi prednostmi, 
omejitvami ter težavami se soočajo? 

5. Kaj lahko specialni in rehabilitacijski pedagogi pridobijo s sodelovanjem z učiteljem 
in kaj lahko od sodelovanja pridobijo učitelji?  

6. Kakšne so po mnenju specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ključne naloge 
učitelja, ki ima v razredu vključenega učenca s posebnimi potrebami?  

7. Katere so prednosti in pomanjkljivosti dela specialnega in rehabilitacijskega 
pedagoga, ki je zaposlen v redni osnovni šoli in je vključen v eno delovno okolje, in 
kakšne pri tistih, ki delajo v več šolah in so tako vključeni v več delovnih okolij?  

8. Kako specialni in rehabilitacijski pedagogi ocenjujejo svoja pričakovanja o delu z 
učenci s posebnimi potrebami danes v primerjavi s pričakovanji s časa študija, z 
začetka delovne dobe? 

9. Kateri dejavniki vplivajo na profesionalni razvoj specialnega in rehabilitacijskega 
pedagoga? 
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4.4. Metodologija 

4.4.1. Opis vzorca 

V raziskavi je sodelovalo 40 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. V raziskavi so 
lahko sodelovali specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki so zaposleni v osnovni šoli 
bodisi kot mobilni specialni in rehabilitacijski pedagogi ali pa so stalno zaposleni v eni 
osnovni šoli. 
 

 

Graf 1: Spol udeležencev 

Spol

Moški Ženski
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V raziskavi je sodelovalo 40 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov (N=40). Glede 
na spol je vzorec homogen. Vse udeleženke v raziskavi so ženskega spola.  
 
V vprašalniku smo navedli 12 regij: Gorenjska, Goriška, Jugovzhodna Slovenija, 
Koroška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska, Posavska, 
Primorsko-notranjska, Savinjska in Zasavska. 
 

 

Graf 2: Regija, iz katere prihajajo udeleženke 
 
Udeleženke, vključene v raziskavo, prihajajo iz različnih slovenskih regij. Iz grafa 2 je 
razvidno, da je bilo največ udeleženk iz Osrednjeslovenske regije (13 oz. 32,5 %) ter 
iz Savinjske regije (12 oz. 30 %). Ostale udeleženke so bile iz Gorenjske (5 oz. 12,5 
%), Koroške (4 oz. 10 %), Podravske (2 oz. 5 %), Pomurske (2 oz. 5 %), Goriške (1 
oz. 2,5 %) in Jugovzhodne Slovenije (1 oz. 2,5 %). Nobena izmed udeleženk ni 
prihajalo iz Obalno-kraške, Primorsko-notranjske ter Zasavske regije.  
 
Udeleženke raziskave so imele različno število let delovne dobe. V vprašalniku smo 
delovno dobo opredelili s pomočjo Hubermanovega modela profesionalnega razvoja. 
Predvideli smo naslednja leta delovne dobe: 1–3 let, 4–6 let, 7–18 let, 19–30 let in 30–
40 let.  
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Graf 3: Število let delovne dobe udeleženk 
 
Iz grafa 3 je razvidno, da ima največ udeleženk od 1–3 let delovne dobe (15 oz. 37,5 
%), sledijo udeleženke, ki so zaposlene od 7–18 let (12 oz. 30 %). Nekoliko manj 
udeleženk je zaposlenih od 4–6 let (9 oz. 22,5 %), najmanj pa ji je zaposlenih od 19–
30 let (4 oz. 10 %). Nobena izmed udeleženk nima od 30–40 let delovne dobe.  
 
Eden izmed pogojev za izpolnjevanje vprašalnika je bila zaposlitev oziroma delo v 
osnovni šoli. Glede na vrsto zaposlitve smo tako predvideli vključenost v eno delovno 
okolje oziroma na eni osnovni šoli, ter vključenost v več delovnih okolij, se pravi, v 
mobilno specialno pedagoško službo. 
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Graf 4: Vrsta zaposlitve 
 
Iz grafa 4 je razvidno, da je 33 udeleženk (82,5 %), kar predstavlja večino, vključenih 
v eno delovno okolje, oziroma so redno zaposlene v osnovni šoli, medtem ko je ostalih 
7 udeleženk (17,5 %) vključenih v več delovnih okolij oziroma so zaposlene v mobilni 
specialno pedagoški službi.  
 

4.4.2. Opis instrumentarija 

Instrument zbiranja podatkov je bil anketni vprašalnik z 22 vprašanji. V prvem delu smo 
ugotavljali spol, regijo zaposlitve, število let delovne dobe ter delo, ki ga specialni in 
rehabilitacijski pedagogi opravljajo. Vprašanja so bila zaprtega tipa, razen vprašanja o 
študiju, kjer je anketirani imel možnost dopisati še druge možnosti, poleg že podanih. 
V drugem delu smo se s pomočjo ocenjevalne lestvice osredotočili na pogostost dela 
specialnega in rehabilitacijskega pedagoga s posameznimi skupinami učencev s 
posebnimi potrebami v dveh obdobjih – do leta 2013 in od 2013, ko je stopil v veljavo 
novi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami s spremembami, sledilo pa mu 
je sprejetje Kriterijev za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj. 
V nadaljevanju smo tudi s pomočjo ocenjevalne lestvice raziskovali, v kolikšni meri 
specialni in rehabilitacijski pedagogi poznajo določene dokumente, ki urejajo področje 
vključevanja učencev s posebnimi potrebami. Tretji del vprašalnika je bil namenjen 
področju njihovega sodelovanja z učitelji učencev, s katerimi specialni in rehabilitacijski 
pedagogi izvajajo dodatno strokovno pomoč, in pričakovanjem, ki jih imajo do učiteljev 
učencev s posebnimi potrebami. S pomočjo ocenjevalnih lestvic in odprtih vprašanj 
smo se usmerili na oblike in pomembnost sodelovanja, ovire pri sodelovanju ter 
morebitne pridobitve za vsakega člana ob takem sodelovanju. Zanimalo nas je tudi, 
kateri so dejavniki, ki vplivajo na profesionalni razvoj specialnih in rehabilitacijskih 
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pedagogov ter na morebitne dobre prakse dela. S pomočjo odprtega tipa vprašanj smo 
jih povprašali še o prednostih in pomanjkljivostih zaposlenosti specialnega in 
rehabilitacijskega pedagoga v enem ali več delovnih okolij.   
 

4.4.3. Postopek zbiranja podatkov 

Vprašalnik je bil dostopen na spletni strani https://www.1ka.si od 8. 5. 2017 do 8. 8. 
2017, preko elektronskega naslova pa je bil poslan v različne osnovne šole po 
Sloveniji. Ustrezno izpolnjenih anket je bilo 40, delno izpolnjenih pa še 35, katerih v 
analizi podatkov nismo uporabili.  
 

4.4.4. Postopek obdelave podatkov 

Podatki so bili obdelani s pomočjo programov Excel in SPSS. Dobljene podatke smo 
najprej vnesli v bazo (s pomočjo programa Excel) in jih nato statistično obdelali s 
programom SPSS. Za opis ključnih značilnosti vseh zbranih podatkov smo uporabili 
deskriptivno in interferenčno statistiko. 

 

4.5. Rezultati in interpretacija 

4.5.1. Skupine učencev s posebnimi potrebami v redni osnovni 
šoli, s katerimi se specialni in rehabilitacijski pedagogi 
najpogosteje srečujejo 

V okviru raziskave nas je najprej zanimalo, s katerimi skupinami učencev s posebnimi 
potrebami se specialni in rehabilitacijski pedagogi v svoji delovni praksi najpogosteje 
srečujejo. Zaradi sprememb Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami smo 
pogostost srečanj s skupinami učencev s posebnimi potrebami ločili na obdobje pred 
letom 2013 in na obdobje po letu 2013, saj je takrat začel veljati Zakon o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami. 
 
Udeleženke so bile v okviru vprašalnika vprašane, s kolikšnim številom učencev s 
posebnimi potrebami so se srečevale pred letom 2013 in po letu 2013. Skupine 
učencev, ki smo jih zajeli v vprašalniku, so vse skupine, ki jih opredeljuje Zakon o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. 
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Graf 5: Delež specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj, ki so se do leta 2013 srečale s 
posamezno skupino učencev s posebnimi potrebami 

 
Iz grafa 5 je razvidno, da so se v obdobju do leta 2013 specialne in rehabilitacijske 
pedagoginje, vključene v raziskavo, v največji meri srečevale z učenci s primanjkljaji 
na posameznih področjih. Kar 21 udeleženk (53 %) je namreč na tristopenjski lestvici 
označilo, da so se s to skupino srečevale v večjem številu. Po pogostosti srečevanj 
skupini učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja sledi skupina učencev 
z govorno-jezikovnimi motnjami, 7 udeleženk (18 %) se je namreč s to skupino 
srečevalo v večji meri. Sledi skupina dolgotrajno bolnih učencev, kjer so 4 udeleženke 
(10 %) označile srečevanje v velikem številu. Procentualno enakovredno zastopane 
skupine učencev (glede na pogostost srečevanj) predstavljajo učenci s čustveno-
vedenjskimi motnjami in gibalno ovirani, s temi skupinami sta se veliki meri srečevali 
2 specialni in rehabilitacijski pedagoginji (5 %). Izstopa podatek, da nobena izmed 
udeleženk kot skupine, s katero učenci se srečujejo v zelo velikem številu, ni označila 
skupine gluhih in naglušnih ter slepih in slabovidnih.  
 
Specialne in rehabilitacijske pedagoginje so se najredkeje srečevale z gluhimi in 
naglušnimi učenci (26 udeleženk oz. 65 %) ter s slepimi in slabovidnimi (23 udeleženk 
oz. 58 %), sledi skupina gibalno oviranih učencev (20 udeleženk oz. 50 %), skupina 
učencev s čustveno vedenjskimi motnjami (14 udeleženk oz. 35 %) ter skupina 
dolgotrajno bolnih učencev (13 udeleženk oz. 33 %). Razlog za manj srečevanj lahko 
pripišemo temu, da so te skupine običajno vključene v druge vzgojno-izobraževalne 
institucije, oziroma jim pomoč nudi drug strokovni kader (socialni pedagogi, logopedi, 
surdopedagogi in tiflopedagogi).  
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Graf 6: Delež specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj, ki so se po letu 2013 srečale s 
posamezno skupino učencev s posebnimi potrebami 

 
Tudi po letu 2013, ko je v veljavo stopil Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami (2011), so se v raziskavo vključene najpogosteje srečevale z učenci s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja, kar je razvidno iz podatkov, ki so 
prikazani v grafu 6. 35 udeleženk (87,5 %) se je srečevalo z velikim številom učencev 
s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, po pogostosti srečevanj sledi skupina 
učencev s čustveno-vedenjskimi motnjami, saj se je 11 udeleženk (27,5 %) s skupino 
srečevalo najpogosteje. Učence z govorno-jezikovnimi motnjami je 10 udeleženk (25 
%) izpostavilo kot skupino, s katero delajo malo manj, 4 specialne in rehabilitacijske 
pedagoginje (10 %) pa so se srečevale z velikim številom dolgotrajno bolnih učencev.  
 
Tudi po letu 2013 so se specialne in rehabilitacijske pedagoginje najmanj srečevale s 
slepimi in slabovidnimi, 34 udeleženk (85 %) je to skupino ocenilo z oceno 1, torej z 
zelo majhnim številom ter gluhimi in naglušnimi, 31 udeleženk (78 %) je to skupino 
ocenilo z oceno 1.  
 
Na podlagi zbranih podatkov lahko odgovorimo na raziskovalno vprašanje o pogostosti 
srečanj s posameznimi skupinami učencev s posebnimi potrebami, da se specialni in 
rehabilitacijski pedagogi v svoji delovni praksi najpogosteje srečujejo s skupino 
učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ne glede na prelomno letnico 
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2013, ki smo jo v vprašalniku izpostavili. Malo manj pogosto, a še vedno v precejšnji 
meri, se specialni in rehabilitacijski pedagogi srečujejo z učenci s čustveno vedenjskimi 
motnjami, govorno-jezikovnimi motnjami in dolgotrajno bolnimi učenci. Najredkeje se 
v svoji delovni praksi srečujejo z gluhimi in naglušnimi ter slepimi in slabovidnimi.  
 

4.5.2. Dokumentacija, ki ureja področje vključevanja učencev s 
posebnimi potrebami v osnovno šolo 

V nadaljevanju smo preverili, v kolikšni meri specialni in rehabilitacijski pedagogi 
poznajo dokumentacijo, ki ureja področje vključevanja učencev s posebnimi potrebami 
v osnovno šolo. V vprašalniku smo navedli naslednje dokumente: Zakon o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami (2011), Zakon o osnovni šoli (1996), Bela knjiga o vzgoji 
in izobraževanju (2011), Koncept dela za učence z učnimi težavami (2008) in Kriterij 
za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 
potrebami (2014). S pomočjo tristopenjske ocenjevalne lestvice so specialne in 
rehabilitacijske pedagoginje označile, v kolikšni meri poznajo omenjene dokumente, 
na razpolago so imele naslednje možne odgovore: ne poznam, delno poznam (le za 
določeno skupino otrok s posebnimi potrebami) in dobro poznam.  
 

 

Graf 7: Poznavanje dokumentov, ki urejajo področje vključevanja učencev s posebnimi 
potrebami v osnovno šolo 
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Iz grafa 7 je razvidno, da večina udeleženk Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami dobro pozna (37 oz. 92 % udeleženk z oceno »dobro poznam«), prav tako 
dobro poznajo Koncept dela za učence z učnimi težavami (35 oz. 87 % udeleženk z 
oceno »dobro poznam«). Kar nekaj udeleženk dobro pozna tudi Kriterije za opredelitev 
vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (29 oz. 73 
% udeleženk z oceno »dobro poznam«). Malo manj dobro pa udeleženke poznajo 
Zakon o osnovni šoli (25 oz. 62 % udeleženk z oceno »dobro poznam«) in Belo knjigo 
o vzgoji in izobraževanju (11 oz. 27 % udeleženk z oceno »dobro poznam«).  
 
Kot dokumente, ki jih sploh ne poznajo, kot je razvidno iz grafa 7, so nekatere 
udeleženke izpostavile Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju (4 oz. 10 % udeleženk z 
oceno »ne poznam«), Zakon o osnovni šoli (1 oz. 3 % udeleženk z oceno »ne 
poznam«), Koncept dela za učence z učnimi težavami (1 oz. 3 % udeleženk z oceno 
»ne poznam«) ter Kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj 
otrok s posebnimi potrebami (1 oz. 3 % udeleženk z oceno »ne poznam«).  
 
Na raziskovalno vprašanje, v kolikšni meri specialni in rehabilitacijski pedagogi poznajo 
dokumente, ki urejajo področje vključevanja učencev s posebnimi potrebami v 
osnovno šolo, lahko odgovorimo, da v raziskavo zajete udeleženke najbolje poznajo 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, sledi Koncept dela za učence z 
učnimi težavami ter Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. 
motenj učenca s posebnimi potrebami, najmanj pa poznajo Belo knjigo o vzgoji in 
izobraževanju.  
 

4.5.3. Področja dela specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

Zanimalo nas je tudi, kako specialni in rehabilitacijski pedagogi ocenjujejo zahtevnost 
svojih poklicnih nalog, ki jih opravljajo v okviru zaposlitve. V vprašalniku smo navedli 
enajst poklicnih nalog specialnega in rehabilitacijskega pedagoga: priprava 
individualne obravnave za učenca, s katerim specialni in rehabilitacijski pedagogi 
izvajajo dodatno strokovno pomoč, izvedba individualne obravnave, sodelovanje s 
starši učencev, ki so vključeni v dodatno strokovno pomoč, sodelovanje s šolskimi 
svetovalnimi delavci, izvedba timskih sestankov, pregledovanje in urejanje potrebne 
dokumentacije, priprava globalne ocene učenca, s katerim izvajajo dodatno strokovno 
pomoč, načrtovanje individualiziranega dela z učencem: področja pomoči, 
prilagoditve, strategije, cilji, organizacija individualne obravnave, evalvacija ciljev in 
celotnega procesa ter menjavanje šol, če je specialni in rehabilitacijski pedagog 
zaposlen v mobilni specialno pedagoški službi. Udeleženke raziskave so tako poklicne 
naloge ocenile na tristopenjski ocenjevalni lestvici, pri čemer so poklicno nalogo 
prepoznale kot nezahtevno, srednje zahtevno ali zahtevno. Ob vsaki postavki so imele 
možnost zapisati še komentar.  
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Tabela 2: Predstavitev odgovorov specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o zahtevnosti 
posameznih področij dela  

 f (%)   

Področja dela Nezahtevno Srednje 
zahtevno 

Zahtevno M SD 

Sodelovanje s starši 
učencev, s katerimi 
izvajate dodatno 
strokovno pomoč 
 

3 (7,5 %) 15 (37,5 %) 22 (55 %) 2,48 0,64 

Menjavanje šol (če ste v 
mobilni specialno 
pedagoški službi) 
 

2 (5 %) 19 (47,5 %) 15 (37,5 %) 2,36 0,59 

Izvedba timskih 
sestankov s starši in 
učitelji učenca, s katerim 
izvajate dodatno 
strokovno pomoč 
 

3 (7,5 %) 22 (55 %) 15 (37,5 %) 2,30 0,61 

Načrtovanje 
individualiziranega dela z 
učencem: področja 
pomoči, cilji, prilagoditve, 
strategije 
 

5 (12,5 %) 19 (47,5 %) 16 (40 %) 2,28 0,68 

Priprava globalne ocene 
učenca, s katerim 
izvajate dodatno 
strokovno pomoč 
 

4 (10 %) 22 (55 %) 14 (35 %) 2,25 0,63 

Evalvacija doseganja 
ciljev ter same izvedbe 
dodatne strokovne 
pomoči 
 

3 (7,5 %) 28 (70 %) 9 (22,5 %) 2,15 0,53 

Priprava individualne 
obravnave za učenca, s 
katerim izvajate dodatno 
strokovno pomoč 
 

7 (17,5 %) 23 (57,5 %) 10 (25 %) 2,08 0,66 

Organizacijsko 
načrtovanje individualnih 
obravnav 
 

11 (27,5 %) 21 (52,5 %) 8 (20 %) 1,93 0,69 
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Izvajanje individualne 
obravnave z učencem, s 
katerim izvajate dodatno 
strokovno pomoč 
 

7 (17,5 %) 31 (77,5 %) 2 (5 %) 1,88 0,46 

Pregledovanje in 
urejanje dokumentacije 
za učenca, s katerim 
izvajate dodatno 
strokovno pomoč 
 

12 (30 %) 21 (52,5 %) 7 (17,5 %) 1,85 0,67 

Sodelovanje s šolskimi 
svetovalnimi delavci 

15 (37,5 %) 21 (52,5 %) 4 (10 %) 1,73 0,64 

 
Iz tabele 2 je razvidno, kolikšno zahtevnost specialni in rehabilitacijski pedagogi 
pripisujejo posamezni poklicni nalogi.  
 
22 udeleženk raziskave (55 %) ocenjuje, da je sodelovanje s starši učencev, s katerimi 
udeleženke izvajajo dodatno strokovno pomoč, kot zahtevno poklicno nalogo, 15 
udeleženk (37,5 %) jih je mnenja, da je naloga srednje zahtevna, 3 udeleženke (7,5 
%) pa, da je naloga nezahtevna.  
 
15 udeleženk (47,5 %) ocenjuje menjavanje šol kot srednje zahtevno poklicno nalogo, 
19 udeleženk (37,5 %) kot zahtevno nalogo in 2 udeleženki (5 %) kot nezahtevno 
poklicno nalogo. Ena izmed udeleženk meni, da je zahtevnost tako odvisna od števila 
šol, ki jih moraš obiskovati ter njihove oddaljenosti druga od druge.  
 
22  udeleženk (55 %) ocenjuje Izvedbo timskih sestankov s starši in učitelji učenca, s 
katerim udeleženke izvajajo dodatno strokovno pomoč, kot srednje zahtevno, 15 
udeleženk (37,5 %)  kot zahtevno in 3 udeleženke (7,5 %)  kot nezahtevno poklicno 
nalogo. Ena izmed specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj tudi izpostavila, da je pri 
timskih sestankih potrebnega zelo veliko usklajevanja.  
 
19 udeleženk (47,5 %) načrtovanje individualiziranega dela, kamor spada ugotavljanje 
področij pomoči, postavljanje ciljev, določanje prilagoditev in iskanje strategije, 
ocenjuje kot srednje zahtevno, 16 udeleženk (40 %) kot zahtevno in 5 udeleženk (12,5 
%) kot nezahtevno poklicno nalogo.  
 
22 udeleženk (55 %) meni, da je priprava globalne ocene za učenca, s katerim izvajajo 
dodatno strokovno pomoč, srednje zahtevna poklicna naloga, 14 udeleženk (35 %) 
meni, da je to zahtevna poklicna naloga in 4 udeleženke (10 %), da poklicna naloga ni 
zahtevna.  
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28 udeleženk (70 %) meni, da je evalvacija ciljev in izvedbe dodatne strokovne pomoči 
srednje zahtevna poklicna naloga, 9 udeleženk (22,5 %), da je zahtevna in 3 
udeleženke (7,5 %), da je to nezahtevna poklicna naloga.  
 
23 udeleženk (57,5 %) meni, da je priprava individualne obravnave za učenca, s 
katerim izvajajo dodatno strokovno pomoč, srednje zahtevna poklicna naloga, 10 
udeleženk (25 %) nalogo ocenjuje kot zahtevno in 7 udeleženk (17,5 %) kot 
nezahtevno poklicno nalogo.  
 
21 udeleženk (52,5 %) ocenjuje organizacijsko načrtovanje individualnih priprav kot 
srednje zahtevno poklicno nalogo, 11 udeleženk (27,5 %) jih meni, da je to nezahtevna 
poklicna naloga in 8 (20 %), da je poklicna naloga zahtevna.  
 
31 udeleženk (77,5 %) meni, da je izvajanje individualne obravnave za učence, s 
katerim izvajajo dodatno strokovno pomoč, srednje zahtevna poklicna naloga, 7 
udeleženk (17,5 %), da je to nezahtevna poklicna naloga in 2 udeleženki (5 %), da je 
to zahtevna poklicna naloga.   
 
21 udeleženk (52,5 %) meni, da je pregledovanje in urejanje vse potrebne 
dokumentacije srednje zahtevna poklicna naloga, 12 udeleženk (30 %) nalogo 
ocenjuje kot nezahtevno in 7 udeleženk (17,5 %) kot zahtevno poklicno nalogo.  
 
21 udeleženk (52,5 %) meni, da je sodelovanje s šolskimi svetovalnimi delavci srednje 
zahtevna poklicna naloga, 15 udeleženk (37,5 %), da je naloga nezahtevna in 4 
udeleženke (10 %), da je poklicna naloga zahtevna.  
 
Na raziskovalno vprašanje, kolikšno zahtevnost specialni in rehabilitacijski pedagogi 
pripisujejo določeni poklicni nalogi, lahko odgovorimo, da specialne in rehabilitacijske 
pedagoginje, vključene v raziskavo, v povprečju ocenjujejo kot eno izmed zahtevnejših 
poklicnih nalog sodelovanje s starši učencev (M = 2,48), s katerimi specialni in 
rehabilitacijski pedagogi izvajajo dodatno strokovno pomoč. Sledita ji menjavanje šol 
v primeru zaposlitve v mobilni specialno pedagoški službi (M = 2,36) in izvedba timskih 
sestankov (M = 2,30). Kot manj zahtevne poklicne naloge pa tako ocenjujejo 
sodelovanje s šolskimi svetovalnimi delavci (M = 1,73), pregledovanje in urejanje 
dokumentacije (M = 1,85) ter izvajanje same individualne obravnave (M = 1,88). 
 

4.5.4. Sodelovanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov z 
učitelji učenca, s katerim izvajajo dodatno strokovno pomoč 

 
V nadaljevanju nas je zanimalo, kdaj specialni in rehabilitacijski pedagogi najpogosteje 
sodelujejo z učitelji učenca, s katerim izvajajo dodatno strokovno pomoč. V vprašalniku 
smo navedli različne oblike takšnega sodelovanja, udeleženke pa so s pomočjo 
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tristopenjske lestvice, kjer so se imele možnost odločiti med postavkami nikoli, 
občasno ali redno, ocenile, kako pogosto uporabljajo določene oblike sodelovanja.  
 

Tabela 3: Predstavitev odgovorov specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o pogostosti 
dela na posameznih področjih sodelovanja z učitelji učenca, s katerim izvajajo dodatno 
strokovno pomoč 

 f (%)   

Sodelovanje med SRP in 
učitelji  

Nikoli Občasno Redno M SD 

Seznanjanje učiteljev s 
težavami učenca s 
posebnimi potrebami  
 

0 (0 %) 8 (20 %) 32 (80 %) 2,82 0,39 

Usklajevanje urnika za 
izvajanje dodatne 
strokovne pomoči   
 

0 (0 %) 11 (27,5 %) 29 (72,5 %) 2,73 0,45 

Dajanje priporočil za 
uspešno vključenost 
učenca s posebnimi 
potrebami v razred 
 

1 (2,5 %) 13 (32,5 %) 25 (62,5 %) 2,62 0,54 

Dajanje priporočil za 
ustrezno učno okolje v 
razredu  
 

1 (2,5 %) 27 (67,5 %) 12 (30 %) 2,31 0,47 

Dajanje priporočil za 
načine, strategije 
poučevanja učenca s 
posebnimi potrebami   

1 (2,5 %) 19 (47,5 %) 19 (47,5 %) 2,46 0,55 

Dajanje priporočil pri 
načinu ocenjevanja znanja 
učenca s posebnimi 
potrebami   

1 (2,5 %) 19 (47,5 %) 19 (47,5 %) 2,46 0,55 

Timski sestanki z učitelji in 
starši otroka s posebnimi 
potrebami   

0 (0 %) 15 (37,5 %) 25 (62,5 %) 2,62 0,49 

 
Iz tabele 3, kjer so zapisane vse oblike sodelovanja specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov z učitelji, je razvidno, da 29 udeleženk (72,5 %) redno sodeluje z učitelji 
zaradi usklajevanja urnikov za izvajanje dodatne strokovne pomoči, 11 udeleženk 
(27,5 %) jih zaradi usklajevanja urnika sodeluje občasno, nobena izmed udeleženk pa 
takšne vrste sodelovanja ni čisto izključila. 
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Specialni in rehabilitacijski pedagogi z učitelji sodelujejo tudi zaradi dajanja priporočil 
za uspešno vključenost učenca s posebnimi potrebami v razred. 25 udeleženk (62,5 
%) takšno vrsto sodelovanja redno uporablja, 13 udeleženk (32,5 %) občasno in pa 1 
udeleženka (2,5 %) nikoli.  
 
Specialni in rehabilitacijski pedagogi v svoji delovni praksi učitelja seznanjajo s 
težavami učenca s posebnimi potrebami. V raziskavi 32 udeleženk (80 %) takšno 
sodelovanje redno uporablja, 8 udeleženk (20 %) občasno, nobena izmed udeleženk 
pa ni postavke ocenila z »nikoli«.  
 
Specialni in rehabilitacijski pedagogi lahko učitelju podajo številna priporočila, kako 
oblikovati ustrezno učno okolje v razredu, kjer je vključen učenec s posebnimi 
potrebami. 27 (67,5 %) udeleženk to občasno počne, 12 udeleženk (30 %) pa redno. 
1 izmed udeleženk (2,5 %) je izpostavila, da takšne vrste sodelovanja sploh ne izvaja.  
 
Poleg ostalih priporočil lahko specialni pedagog učitelju pomaga pri iskanju načinov, 
strategij poučevanja za učence s posebnimi potrebami. 19 udeleženk (47,5 %) pravi, 
da je to redna praksa sodelovanja, enak delež, torej 19 udeleženk (47,5 %), meni, da 
je takšno sodelovanje občasno in 1 udeleženka (2,5 %), da takšnega sodelovanja ni.  
 
Specialni in rehabilitacijski pedagog lahko učitelju svetuje pri načinih ocenjevanja 
učenca s posebnimi potrebami. 19 udeleženk (47,5 %) je mnenja, da je takšno 
sodelovanje v njihovi delovni praksi redno, prav tako 19 udeleženk (47,5 %) meni, da 
je to le občasno in 1 udeleženka (2,5 %) tega ne počne.  
 
Ena izmed zelo pomembnih oblik sodelovanja je izvajanje timskih sestankov z učitelji 
in tudi s starši učenca s posebnimi potrebami. 25 udeleženk (62,5 %) to vrsto 
sodelovanja redno vključuje v svojo delovno prakso, 15 udeleženk (37,5 %) pa 
občasno. 
 
Na raziskovalno vprašanje, povezano s področjem sodelovanja med specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi in učitelji, lahko na podlagi danih odgovorov zaključimo, da 
specialni in rehabilitacijski pedagogi sodelujejo z učitelji v povprečju vsaj občasno pri 
skoraj vseh pomembnih oblikah delovanja. Najpogostejša oblika sodelovanja je 
seznanjanje učiteljev s težavami, ki jih ima učenec s posebnimi potrebami, sledi pa 
usklajevanje urnikov za izvajanje dodatne strokovne pomoči. Najmanj pogosta oblika 
sodelovanja pa je dajanje priporočil v zvezi z učnim okoljem.  
 
V nadaljevanju smo specialne in rehabilitacijske pedagoginje s pomočjo vprašanja 
odprtega tipa vprašali, kaj lahko same pridobijo od sodelovanja z učiteljem, ki ima v 
razredu vključenega učenca s posebnimi potrebami. Vprašali smo jih tudi, kaj menijo, 
kaj lahko učitelji pridobijo iz sodelovanja s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom. 
Udeleženke, vključene v raziskavo so zapisale svoje odgovore, mi pa smo odgovore 
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nato razvrstili v skupine glede na ključne poudarke. Nekatere izmed udeleženk so 
izpostavile več odgovorov.  

Tabela 4: Frekvenčna in strukturna predstavitev odgovorov, kaj lahko specialni in 
rehabilitacijski pedagog pridobi od sodelovanja z učiteljem 

 

Učiteljev doprinos SRP  

f (%) udeleženk, 

ki so poročale o 

pridobitvi 

Informacije o učencu (funkcioniranje v razredu, razmere doma ipd.) 28 (70 %) 

Priporočila za delo z učencem (napotki, metode ipd.) 11 (27 %) 

Večje možnosti za učenčev napredek 4 (10 %) 

Izmenjava strokovnega mnenja 4 (10 %) 

 
Iz tabele 4 je razvidno, da je 28 (70 %) udeleženk mnenja, da od učitelja lahko pridobijo 
pomembne informacije o učencu, informacije o njegovem funkcioniranju v razredu, 
učenčevih razmerah doma, njegovi socialni vključenosti in podobno. Sledijo različna 
priporočila za delo, ki jih učitelj uporablja v razredu in so pri učencu koristna, za kar se 
je odločilo 11 (27 %) udeleženk raziskave. 4 udeleženke (10 %) so izpostavile (10 %), 
da imajo učenci s pomočjo takšnega sodelovanja večje možnosti za napredek in 4 
udeleženke (10 %), da je temeljni doprinos izmenjava strokovnih mnenj. 
 

Tabela 5: Frekvenčna in strukturna predstavitev odgovorov, kaj lahko učitelj pridobi od 
sodelovanja s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom 

 

Doprinos SRP za učitelja  

f (%) udeleženk, ki 

so poročale o 

pridobitvi 

Učenčev napredek (individualno ter v razredu) 5 (13 %) 

Možne strategije in načini dela z učencem, nasveti 32 (80 %) 

Učenčevi primanjkljaji 16 (40 %) 

Podpora, spodbuda 7 (17 %) 

 
Iz tabele 5 je razvidno, da lahko od sodelovanja med specialnim in rehabilitacijskim 
pedagogom in učiteljem veliko pridobi tudi učitelj. 32 udeleženk (80 %) meni, da lahko 
učitelj od specialnega in rehabilitacijskega pedagoga dobi različne strategije, metode 
dela, ki so primerne za določenega učenca s posebnimi potrebami. 16 udeleženk (40 
%) meni, da lahko učitelju specialni in rehabilitacijski pedagog pomaga pri seznanjanju 
z učenčevimi primanjkljaji. 7 anketirank (17 %) meni, da lahko dobi spodbudo za delo, 
podporo in pomoč ter 5 udeleženk (13 %), da specialni in rehabilitacijski pedagog 
pomembno prispeva k napredku učenca.  
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Rezultati o učinkovitosti sodelovanja med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi in 
učitelji kažejo, da je sodelovanje učinkovito in da ima večstransko korist – korist 
specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, korist učitelja in ne nazadnje, kar je tudi 
najpomembnejše, korist učenca samega. Raziskava, narejena na Irskem (Shevlin, 
Kenny in Loxley, 2008), dobro osvetljuje področje učiteljeve vključenosti v proces 
inkluzije. Ugotovili so namreč, da učitelji niso dobro strokovno podkovani za uspešno 
vključevanje učencev s posebnimi potrebami in da si tako informacije pogosto pridobijo 
od staršev učencev, drugih strokovnih delavcev ter s pomočjo spleta (prav tam). To se 
ujema z rezultati naše raziskave, kjer so udeleženke izpostavile, da lahko učitelji od 
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov pridobijo mnogo pomembnih informacij. 
 
V nadaljevanju nas je zanimalo, v kolikšni meri specialni in rehabilitacijski pedagogi 
ocenjujejo pomembnost določenih nalog, ki naj bi jih opravljal učitelj, ki ima v razred 
vključenega učenca s posebnimi potrebami. Udeleženke so strinjanje glede 
pomembnosti posamezne naloge ocenile na tristopenjski ocenjevalni lestvici, kjer so 
označile, ali se s trditvijo ne strinjajo, se deloma strinjajo ali se strinjajo. Udeleženke 
so ob vsaki trditvi imele možnost zapisati še svoj komentar.  
 

Tabela 6: Predstavitev odgovorov, kako specialni in rehabilitacijski pedagogi ocenjujejo 
pomembnost nalog učitelja, ki ima v razredu vključenega učenca s posebnimi potrebami 

 f (%)   

 Naloge učitelja, ki ima v 
razredu vključenega učenca s 
posebnimi potrebami  

Se ne 
strinjam 

Se deloma 
strinjam 

Se strinjam M SD 

Učitelj se mora seznaniti s 
težavami učenca in s tem, kako 
težava vpliva na njegovo učenje 
in na kakšen način se učenec 
lahko uči. 

0 (0 %)  2 (5 %)  
 

38 (95 %)  
 

2,95 0,22 

Učitelj mora znati dobro opazovati 
in tako prepoznati težave učenca 
in o tem pravočasno obvestiti 
strokovnjaka. 

0 (0 %) 3 (7,5 %) 37 (92,5 %) 2,93 0,27 

Učitelj mora prisluhniti učencu s 
posebnimi potrebami in z njim 
vzpostaviti dober, sodelovalni 
odnos.   

0 (0 %) 4 (10 %) 36 (90 %) 2,90 0,30 

Učitelj se mora posvetovati s 
specialno rehabilitacijskimi 
pedagogi in z njimi vzpostaviti 
sodelovalen odnos. 

0 (0 %) 4 (10 %) 36 (87,5%) 2,90 0,31 
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Učitelj mora prepoznati močna 
področja učenca s težavami in ta 
upoštevati pri načrtovanju pouka.  

1 (2,5 %) 3 (7,5 %) 36 (90 %) 2,88 0,40 

Učitelj mora dobro poznati učni 
načrt, vedeti mora, kaj v njem bo 
potrebno prilagoditi.   

0 (0 %) 6 (15 %) 34 (85 %) 2,85 0,36 

Učitelj mora dobro sodelovati in v 
delo vključevati starše učenca s 
posebnimi potrebami.   

1 (2,5 %) 11 (27,5 %) 28 (70 %) 2,68 0,53 

Učitelj se naj udeleži dodatnih 
izobraževanj za delo z učenci s 
posebnimi potrebami.  

0 (0 %) 17 (42,5 %) 23 (57,5 %) 2,58 0,50 

 
Iz tabele 6 je razvidno, da se je s tem, da se mora učitelj seznaniti s težavami učenca, 
in s tem, kako te vplivajo na njegovo učenje in učni stil, strinjalo 38 udeleženk (95 %), 
2 udeleženki (5 %) pa sta se s trditvijo deloma strinjali. Nobena izmed anketirank na 
tem mestu ni izkazala nestrinjanja in učiteljeve naloge prepoznala kot popolnoma 
nepotrebne.  
 
Kot eno izmed nalog učitelja smo navedli, da mora ta znati dobro opazovati in tako 
prepoznati težave učenca in o tem pravočasno obvestiti strokovnjaka. Kar 37 
udeleženk (92,5 %) se je s to trditvijo strinjalo, 3 udeleženke (7,5 %) pa so se s trditvijo 
deloma strinjale.  
 
S tem, da mora učitelj učencu s težavami prisluhniti in z njim ustvariti sodelovalen 
odnos, se je strinjalo 36 udeleženk (90 %), ostale 4 udeleženke (10 %) pa so se deloma 
strinjale. Tudi tu nobena izmed udeleženk učiteljeve naloge ni prepoznala kot 
nepotrebne.  
 
Da je učiteljeva naloga, da se mora posvetovati s specialnim in rehabilitacijskim 
pedagogom in z njim vzpostaviti sodelovalni odnos, je potrdilo 36 udeleženk (90 %), 
ostale 4 udeleženke (10 %) pa so se deloma strinjale s trditvijo. Tudi tu nobena izmed 
udeleženk naloge ni prepoznala kot nepotrebne.  
 
V vprašalniku smo navedli tudi, da mora učitelj prepoznati močna področja učenca s 
težavami in ta upoštevati pri načrtovanju pouka, s čimer se je strinjalo 36 udeleženk 
(90 %), 3 udeleženke (7,5 %) so se deloma strinjale, 1 udeleženka (2,5 %) pa se s 
trditvijo ni strinjala. Na tem mestu bi bilo dobro slišati komentar udeleženke, ki se je 
odločila za nestrinjanje.  
 
S tem, da mora učitelj dobro poznati učni načrt in možnosti prilagoditev, se je strinjalo 
34 udeleženk (85 %), ostalih 6 udeleženk (15 %) pa se je deloma strinjalo. Tudi ta 
naloga učitelja se ni izkazala, kot nepotrebna s strani nobene od udeleženk.  
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28 udeleženk (70 %) seje strinjalo, da mora učitelj dobro sodelovati in v delo vključevati 
tudi starše učenca s posebnimi potrebami, 11 udeleženk (27,5 %) se jih je s trditvijo 
deloma strinjalo, 1 udeleženka (2,5 %) pa je nalogo ocenila kot nepotrebno, oziroma 
se s trditvijo ni strinjala.  
 
S trditvijo, da se morajo učitelji udeležiti dodatnih izobraževanj za delo z učenci s 
posebnimi potrebami, se je strinjalo 23 udeleženk (57,7 %), 17 udeleženk (42,5 %) pa 
se jih je deloma strinjalo.   
 
Na osnovi pridobljenih rezultatov lahko na raziskovalno vprašanje, kakšne so po 
mnenju specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ključne naloge učitelja, ki ima v 
razredu vključenega učenca s posebnimi potrebami, odgovorimo, da specialni in 
rehabilitacijski pedagogi večino nalog prepoznajo kot pomembne. V povprečju se 
najbolj strinjajo, da se morajo učitelji seznaniti s težavami učencev in poizvedeti o tem, 
kako težave vplivajo na učenčev učni proces (M = 2,95). Prav tako je v povprečju 
visoko strinjanje s trditvijo, da mora učitelj znati dobro opazovati in o morebitnih 
opaženih težavah na to opozoriti druge (M = 2,93). V povprečju se specialni in 
rehabilitacijski pedagogi najmanj strinjajo s trditvijo, da se morajo učitelji udeleževati 
dodatnih izobraževanj (M = 2,58).  
 
Rezultati raziskave, ki se je usmerila na učiteljevo pripravljenost na inkluzijo, so 
pokazali, da učitelji med študijem dobijo premalo znanja in spretnosti za delo z učenci 
s posebnimi potrebami in se tako pogostokrat sami udeležujejo različnih izobraževanj 
(Štemberger, 2013). To nalogo so udeleženke v naši raziskavi ocenile kot eno izmed 
manj pomembnih. 
 

4.5.5. Mobilna specialno pedagoška služba v primerjavi s stalno 
zaposlitvijo na osnovni šoli 

V raziskavo so bile vključene specialne in rehabilitacijske pedagoginje, ki delajo v 
mobilni specialno pedagoški službi in so tako vključene v več delovnih okolij, ter 
specialne in rehabilitacijske pedagoginje, ki so zaposlene v osnovni šoli in so tako 
vključene v eno delovno okolje. Udeleženke so bile s pomočjo vprašanj odprtega tipa 
povprašane o prednostih in slabostih obeh možnosti zaposlitve, naše raziskovalno 
vprašanje se je torej usmerilo v iskanje prednosti in pomanjkljivosti ene in druge 
možnosti zaposlitve. 
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Tabela 7: Frekvenčna in strukturna predstavitev odgovorov, kako specialni in rehabilitacijski 
pedagogi ocenjujejo prednosti vključenosti v eno delovno okolje 

  

Prednosti vključenosti v eno delovno okolje 

f (%) udeleženk, ki so 

poročale o posamezni 

prednosti 

Lažje sodelovanje in boljši odnos z učitelji, saj te poznajo 20 (50 %) 

Svoj delovni prostor 14 (35 %) 

Informiranost o dogajanju v šoli ter vključenost, dostopnost 33 (82 %) 

Stabilnost 4 (9 %) 

Večja učinkovitost dela 8 (21 %) 

 
33 udeleženk (82 %) v raziskavi je (razvidno iz tabele 7), kot prednosti vključenosti v 
eno delovno okolje izpostavljalo, da so tako bolj vključene v šolsko dogajanje in so o 
njem tudi bolj informirane. Kar nekaj, 20 udeleženk (50 %), je poročalo, da tako lažje 
in bolje sodelujejo z učitelji in z njimi vzpostavljajo boljši odnos. 14 udeleženk (35 %) 
je kot prednost izpostavilo lasten delovni prostor, 8 udeleženk (21 %) je mnenja, da so 
tako bolj učinkovite pri svojem delu in 4 udeleženke (9 %) so poročale o boljši 
stabilnosti, boljši vključenosti, vpetosti.  

 

Tabela 8: Frekvenčna in strukturna predstavitev odgovorov, kako specialni in rehabilitacijski 
pedagogi ocenjujejo pomanjkljivosti vključenosti v eno delovno okolje 

 

Pomanjkljivosti vključenosti v eno delovno okolje  

f (%) udeleženk, ki 

so poročale o 

posamezni 

pomanjkljivosti 

Stacioniranost na enem mestu 2 (5 %) 

Rutina 6 (14 %) 

Dodatne zadolžitve (npr. delo na drugih področjih) 11 (27 %) 

Pomanjkanje sodelovanja z drugimi strokovnjaki 20 (50 %) 

Vpletenost v zaplete na šoli 9 (23 %) 

 
Iz tabele 8 je razvidno, da udeleženke raziskave prepoznavajo tudi kar nekaj 
pomanjkljivosti vključenosti v eno delovno okolje. Velik del, 20 udeleženk (50 %), se 
strinja, da tako manj sodelujejo z drugimi, zunanjimi strokovnjaki. Pogostokrat meni 11 
udeleženk (27 %), na šoli dobijo tudi dodatne zaposlitve, ki niso ravno delo specialnih 
in rehabilitacijskih pedagogov. 9 udeleženk (23 %) meni, da so tako vpletene v zaplete 
šole. Tu bi bilo dobro razjasniti, kakšni zapleti so mišljeni, vendar s strani udeleženk ni 
bilo dodatne razlage. Kot pomanjkljivost jih je 6 izpostavilo (14 %) tudi rutino in 2 
udeleženki (5 %) še stacioniranost na enem mestu.  
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Tabela 9: Frekvenčna in strukturna predstavitev odgovorov, kako specialni in rehabilitacijski 
pedagogi ocenjujejo prednost vključenosti v več delovnih okolij 

 

Prednosti vključenosti v več delovnih okolij  

f (%) udeleženk, ki 

so poročale o 

posamezni 

prednosti 

Izmenjava strokovnega mnenja, različne izkušnje 22 (56 %) 

Fleksibilnost 5 (12 %) 

Dinamičnost 10 (24 %) 

Manj stika s šolo (dodatne zadolžitve), stvari gledaš od zunaj 11 (26 %) 

 
Ko smo udeleženke povprašali o prednostih vključenosti v več delovnih okolij, je 22 
udeleženk (56 %) odgovorilo, da si tako lažje izmenjujejo strokovna mnenja, deležne 
so različnih izkušenj (tabela 9). 11 udeleženk (26 %) je kot prednost izpostavilo, da 
imajo tako manj stika s šolo in so posledično manj vpletene v različne druge šolske 
aktivnosti, prav tako imajo manj drugih zadolžitev, ki niso njihovo delo. Kot eno izmed 
prednosti je 10 udeleženk (24 %) izpostavilo še dinamičnost in 5 udeleženk (12 %) 
večjo fleksibilnost pri svojem delu.  
 

Tabela 10: Frekvenčna in strukturna predstavitev odgovorov, kako specialni in 
rehabilitacijski pedagogi ocenjujejo pomanjkljivosti vključenosti v več delovnih okolij 

 

Pomanjkljivosti vključenosti v več delovnih okolij  

f (%) udeleženk, ki so 

poročale o posamezni 

pomanjkljivosti 

Nestalnost prostora (material nosiš s sabo) 12 (29 %) 

Izguba časa s premiki 24 (61 %) 

Manjša vpletenost v šolsko dogajanje (učitelji, starši) 20 (50 %) 

Usklajevanje 13 (32 %) 

 
Specialne in rehabilitacijske pedagoginje smo povprašali tudi o pomanjkljivostih 
vključenosti v več delovnih okolij.  
 
24 udeleženk (61 %) je izpostavljalo, da s premiki iz šole na šolo izgubijo kar veliko 
časa, 20 udeleženk (50 %) je menilo, da so tako manj vpletene v šolsko dogajanje, v 
stike z učitelji in starši. Več težav je tudi, po mnenju 13 udeleženk (32 %), z 
usklajevanjem, kjer so se komentarji usmerili predvsem v usklajevanje urnika. 12 
udeleženk (29 %) se pogostokrat srečuje tudi z nestalnostjo prostora. Ob tem je ena 
izmed udeleženk komentirala, da je potrebno material vedno prenašati s seboj, 
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velikokrat pa zaradi prostorske stiske v šoli individualna obravnava poteka izven 
kabinetov in učilnic, včasih celo v šolskih avlah.  
 
Na osnovi rezultatov o prednostih in pomanjkljivostih vključenosti v eno delovno okolje 
lahko sklepamo, da je ena izmed glavnih prednosti takšnega načina zaposlitve, da so 
specialni in rehabilitacijski pedagogi bolj informirani o dogajanju v šoli in bolj vključeni 
v šolsko okolje. Kot prednost lahko izpostavimo tudi lažje sodelovanje in boljši odnos 
z učitelji, možnost svojega prostora za delo ter bolj učinkovito delo. Pomanjkljivosti 
vključenosti v en delovni prostor so pomanjkanje sodelovanja z zunanjimi strokovnjaki, 
različne dodatne zadolžitve, ki jih specialni in rehabilitacijski pedagogi dobijo in niso 
neposredno povezane z njihovim delom, rutinsko delo ter stacioniranost, kjer je 
mišljena predvsem omejenost na eno delovno okolje in manj možnosti vključenosti in 
sodelovanja z drugimi strokovnimi delavci.  
 
Na raziskovalno vprašanje, kakšne so prednosti in pomanjkljivosti vključenosti v več 
delovnih okolij, lahko na podlagi rezultatov odgovorimo, da so glavne prednosti 
izmenjava različnih strokovnih mnenj in izkušenj, manj stika s šolo in posledično manj 
dodatnega dela ter možnost večje dinamičnosti in fleksibilnosti. Temeljne 
pomanjkljivosti vključenosti v več delovnih okolij pa so tako izguba časa s premiki iz 
šole na šolo, manjša vpletenost v šolsko dogajanje, več zahtev po usklajevanju ter 
nestalnost prostora.  
 

4.5.6. Pričakovanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o 
delu z učenci s posebnimi potrebami 

Udeleženke smo povprašali, koliko so njihova pričakovanja in predstave o delu z 
učenci s posebnimi potrebami usklajena z izkušnjami v pedagoški praksi. Udeleženke 
so pričakovanja in predstave primerjale s časom študija, začetkom poklicnega obdobja 
in trenutnim obdobjem. Na tristopenjski lestvici so tako udeleženke ocenjevale 
skladnost dejanske izkušnje v primerjavi s pričakovanji v različnih obdobjih, na izbiro 
so imele naslednje možnosti ocene: pričakovanja niso usklajena, so le deloma 
usklajena ali so popolnoma usklajena.  

Tabela 11: Predstavitev odgovorov, kako specialni in rehabilitacijski pedagogi ocenjujejo 
pričakovanja SRP o delu z učenci s posebnimi potrebami 

 f (%)   

Pričakovanja o delu z 
učenci s posebnimi 
potrebami  

Niso 
usklajena 

So le deloma 
usklajena  

So popolnoma 
usklajena 

M SD 

V času študija 7 (17,5 %) 30 (75 %) 3 (7,5 %) 1,90 0,50 

Ob začetku poklicnega 
obdobja  

4 (10 %) 33 (82,5 %) 3 (7,5 %) 1,98 0,42 
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Danes 3 (7,5 %) 24 (60 %) 13 (32,5 %) 2,25 0,59 

 
Iz tabele 11 je razvidno, da so pričakovanja o delu specialnih in rehabilitacijskih 
pedagoginj v povprečju usklajena glede na obdobje študija, začetka poklicne kariere 
in glede na današnji čas.  
 
V času študija je 30 udeleženk (75 %) menilo, da so pričakovanja deloma usklajena, 7 
udeleženk (17,5 %) je menilo, da pričakovanja niso usklajena, manjši delež, 3 
udeleženke (7,5 %), pa, da so pričakovanja o delu z učenci s posebnimi potrebami bila 
v času študija popolnoma usklajena.  
 
Ob začetku poklicnega obdobja je 33 udeleženk (82,5 %) menilo, da so pričakovanja 
le deloma usklajena, 4 udeleženke (10 %) so izjavile, da pričakovanja niso usklajena, 
3 udeleženke (7,5 %) pa, da so bila pričakovanja o delu z učenci s posebnimi 
potrebami ob začetku poklicne kariere popolnoma usklajena.  
 
Ko smo udeleženke povprašali, kako so njihova pričakovanja usklajena glede na 
današnji čas, se pravi na tekoče obdobje, je 24 udeleženk (60 %) menilo, da so 
pričakovanja deloma usklajena, 13 udeleženk (32,5 %) je mnenja, da so pričakovanja 
popolnoma usklajena, manjši delež, 3 udeleženke (7,5 %), pa, da pričakovanja o delu 
z učenci s posebnimi potrebami danes niso usklajena.  
 
Raziskava o pričakovanjih učiteljev ob začetku poklicne kariere je bila narejena tudi v 
Turčiji (Cigdem in Star, 2009). V Turčiji osnovnošolsko izobraževanje traja osem let, 
medtem ko smo pri nas že uvedli sistem devetletnega šolanja. Po osnovni šoli se lahko 
vpišejo v srednjo šolo, ki običajno traja tri leta, nato pa se samo zelo dobri učenci lahko 
vpišejo na univerze. Ko se učitelji v Turčiji prvo leto zaposlijo, poučujejo tako kot njihovi 
sodelavci, dodeljeni pa so jim mentorji, ki jim pomagajo na začetku poklicne kariere. 
Raziskava o učiteljevih pričakovanjih je bila narejena med letoma 2003 in 2004, 
primerjali pa so njihova pričakovanja ob koncu študija s pričakovanji ob začetku 
poklicne kariere (po enem letu). Ugotovili so, da se njihova pričakovanja v osnovi med 
omenjenima obdobjema ne razlikujejo preveč, medtem ko so pri nas, na podlagi naše 
raziskave, pričakovanja v večini le deloma usklajena. Menimo, da smo namreč z 
vstopom v poklicno kariero izpostavljeni novi situaciji, običajno kot specialni in 
rehabilitacijski pedagogi tudi nimamo možnosti mentorstva prvo leto v službi. Podobo 
dela nam sicer v neki meri ponudi praktično usposabljanje med študijem, ampak 
vseeno je še veliko informacij, ki jih prej ne dobimo.  
 
Na raziskovalno vprašanje, kako specialni in rehabilitacijski pedagogi ocenjujejo svoja 
pričakovanja o delu z učenci s posebnimi potrebami danes v primerjavi s pričakovanji 
iz časa študija ter začetka poklicne kariere, lahko torej na podlagi raziskave 
odgovorimo, da so pričakovanja v povprečju usklajena, je pa kar nekaj specialnih in 
rehabilitacijskih pedagoginj menilo, da so pričakovanja v času študija povezana z 
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vsebinami predavanj, ob vstopu v delovno okolje pa pogostokrat potrebujejo še 
dodatna znanja za uspešno delo.  

4.5.7. Profesionalni razvoj specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov 

V okviru raziskave nas je zanimalo, kateri dejavniki vplivajo na profesionalni razvoj 
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. V vprašalniku smo navedli kar nekaj 
dejavnikov, ki vplivajo na razvoj pedagoških delavcev. Udeleženke so ocenile 
dejavnike profesionalnega razvoja glede na to, koliko ti vplivajo na njihov profesionalni 
razvoj na tristopenjski ocenjevalni lestvici z ocenami ne vpliva, srednje vpliva ali vpliva.  
 

Tabela 12: Frekvenčna in strukturna predstavitev odgovorov, kako specialni in 
rehabilitacijski pedagogi ocenjujejo, v kolikšni meri vplivajo na njihov profesionalni razvoj 
posamezni dejavniki profesionalnega razvoja  

   

f (%)  

 Dejavniki profesionalnega razvoja Ne vpliva 
 

Srednje vpliva Vpliva 

Klima na delovnem mestu   0 (0 %) 4 (10 %) 36 (90 %) 

Branje strokovne literature   0 (0 %) 4 (10 %) 36 (90 %) 

Seznanjenost z novejšimi raziskavami 
na področju specialne in rehabilitacijske 
pedagogike   

0 (0 %) 5 (12,5 %) 35 (87,5 %) 

Možnosti nadaljnjih izobraževanj izven 
šole   

0 (0 %) 5 (12,5 %) 35 (87,5 %) 

Povratne informacije o učenčevem 
napredku   

1 (2,5 %) 6 (15 %) 33 (82,5 %) 

Sodelovanje med učitelji in SRP    0 (0 %) 8 (20 %) 32 (80 %) 

Sodelovanje na aktivih in timskih 
sestankih   

0 (0 %) 8 (20 %) 32 (80 %) 

Pogovor s starši učenca   0 (0 %) 11 (27,5 %) 29 (72,5 %) 

Osebni dejavniki, kot so zdravje, 
družinske razmere   

0 (0 %) 13 (32,5 %) 27 (67,5 %) 

Sodelovanje med SRP in vodstvom 
šole   

1 (2,5 %) 14 (35 %) 25 (62,5 %) 

Kakovost (dodiplomskega in 
podiplomskega) študija  

4 (10 %) 12 (30 %) 24 (60 %)  

Možnost  inoviranja pedagoške 
prakse    

1 (2,5 %) 20 (50 %) 19 (47,5 %) 
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Osebna mnenja in prepričanja glede 
potrebe po profesionalnem učenju v 
poklicu   

1 (2,5 %) 19 (47,5 %) 20 (50 %) 

Možnost napredovanja v nazive  5 (12,5 %) 16 (40 %) 19 (47,5 %) 

Možnost vključenosti v različne projekte 
na šoli   

2 (5 %) 22 (55 %) 16 (40 %) 

Pripravništvo, strokovni izpit in 
mentorstvo   

7 (18 %) 20 (50 %) 13 (33 %) 

Možnost podiplomskega študija za 
pridobivanje doktorata  

14 (35 %) 19 (47,5 %) 7 (17,5 %) 

 
Udeleženke se strinjajo, da na njihov profesionalni razvoj v največji meri vplivajo klima 
na delovnem mestu (36 udeleženk oz. 90 % dejavniku pripisuje vpliv, 4 udeleženke 
oz. 10 % pa delni vpliv), branje strokovne literature (36 udeleženk oz. 90 % dejavniku 
pripisuje vpliv, 4 udeleženke oz. 10 % pa delni vpliv), seznanjenost z novejšimi 
raziskavami na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike (35 udeleženk oz. 
87,5 % dejavniku pripisuje vpliv, 5 udeleženk oz. 12,5 % pa delni vpliv), možnosti 
nadaljnjih izobraževanj (35 udeleženk oz. 87,5 % dejavniku pripisuje vpliv, 5 udeleženk 
oz. 12,5 % pa delni vpliv), sodelovanje med učitelji in specialnimi in rehabilitacijskimi 
pedagogi (32 udeleženk oz. 80 % dejavniku pripisuje vpliv, 8 udeleženk oz. 20 % pa 
delni vpliv), sodelovanje na aktivih in timskih sestankih (32 udeleženk oz. 80 % 
dejavniku pripisuje vpliv, 8 udeleženk oz. 20 % pa delni vpliv) ter povratne informacije 
o učenčevem napredku (33 udeleženk oz. 82,5 % dejavniku pripisuje vpliv, 6 
udeleženk oz. 15 % delni vpliv in 1 udeleženka, oz. 2,5 %, meni, da dejavnik ne vpliva). 
V večji meri na njihov profesionalni razvoj vplivajo tudi pogovori s starši učenca (29 
udeleženk oz. 72,5 % dejavniku pripisuje vpliv, 11 udeleženk oz. 27,5 % pa delni vpliv), 
različni osebni dejavniki, kot so zdravje in družinsko okolje (27 udeleženk oz. 67,5 % 
dejavniku pripisuje vpliv, 13 udeleženk oz. 32,5 % pa delni vpliv), sodelovanje med 
specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi in vodstvom šole (25 udeleženk oz. 62,5 % 
dejavniku pripisuje vpliv, 14 udeleženk oz. 35 % delni vpliv in 1 udeleženka oz. 2,5 % 
meni, da dejavnik ne vpliva) ter kakovost dodiplomskega in podiplomskega študija (24 
udeleženk oz. 60 % dejavniku pripisuje vpliv, 12 udeleženk oz. 30 % delni vpliv ter 4 
udeleženke oz. 10 % meni, da dejavnik ne vpliva).  
 
V manjši meri na profesionalni razvoj udeleženk vplivajo osebna mnenja in prepričanja 
glede potrebe po profesionalnem učenju (20 udeleženk oz. 50 % dejavniku pripisuje 
vpliv, 19 udeleženk oz. 47,5 % delni vpliv in 1 udeleženka oz. 2,5 % meni, da dejavnik 
ne vpliva), možnosti napredovanja v nazive (19 udeleženk oz. 47,5 % dejavniku 
pripisuje vpliv, 16 udeleženk oz. 40 % delni vpliv in 5 udeleženk oz. 12, 5 % meni, da 
dejavnik ne vpliva), možnost vključenosti v različne projekte na šoli (16 udeleženk oz. 
40 % dejavniku pripisuje vpliv, 22 udeleženk oz. 55 % delni vpliv in 2 udeleženki oz. 5 
% menita, da dejavnik ne vpliva).  
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Najmanj pa profesionalni razvoj udeleženk spodbujajo pripravništvo, mentorstvo in 
strokovni izpit (13 udeleženk oz. 33 % dejavniku pripisuje vpliv, 20 udeleženk oz. 50 
% delni vpliv, kar 7 udeleženk oz. 18 % pa jih je mnenja, da dejavnik ne vpliva) ter 
možnost podiplomskega študija za pridobivanje doktorata (7 udeleženk oz. 17,5 % 
dejavniku pripisuje vpliv, 19 udeleženk oz. 47,5 % delni vpliv, 14 udeleženk oz. 35 % 
pa dejavniku ne pripisujejo vpliva).  
 
Če torej skušamo odgovoriti na raziskovalno vprašanje, kateri dejavniki vplivajo na 
profesionalni razvoj pedagoških delavcev oziroma specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov, lahko na podlagi raziskave sklepamo, da specialni in rehabilitacijski 
pedagogi vsem dejavnikom pripisujejo vsaj delni vpliv. Kot najpomembnejše dejavnike 
specialni in rehabilitacijski pedagogi ocenjujejo klimo na delovnem mestu, branje 
strokovne literature, seznanjenost z novejšimi raziskavami in možnost nadaljnjih 
izobraževanj. Kot najmanj pomemben dejavnik specialni in rehabilitacijski pedagogi 
ocenjujejo možnost podiplomskega izobraževanja za pridobitev doktorskega naziva.  
 
Zadnje raziskovalno vprašanje lahko primerjamo z raziskavo, ki je bila izvedena s 
strani M. Valenčič Zuljan. V svojo raziskavo je vključila 133 učiteljev, ki so bili mentorji 
študentom. Tako kot naša raziskava je tudi njena pokazala, da imajo različni dejavniki 
po presoji anketiranih pedagoških delavcev dokaj visok učinek na njihov profesionalni 
razvoj. Najvišje vrednosti so pripisali timskemu delu in sodelovanju, sledila so osebne 
refleksije o poučevanju, nato različna izobraževanja izven šole. Temu je sledil dejavnik 
možnosti supervizije, ki ga mi v naši raziskavi sicer nismo predvideli. Sledili so 
izobraževanja znotraj šole, nato možnost mentoriranja, udeleženost na konferencah 
ter sodelovanje pri projektih ali sodelovanje na šolskih konferencah (Valenčič Zuljan, 
2017).  
 
 
 

5. SKLEP 

Rezultati raziskave so pokazali, da se specialni in rehabilitacijski pedagogi na osnovnih 
šolah najpogosteje srečujejo z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 
V vprašalniku smo sicer kot prelomnico dali leto 2013, saj so bile takrat sprejete 
nekatere spremembe v zakonodaji, a izkazalo se je, da je bila najpogostejša skupina 
učencev s posebnimi potrebami, tako pred, kot tudi po letu 2013, skupina učencev s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Skupine, s katerimi so se specialni in 
rehabilitacijski pedagogi srečevali najmanj, tako pred letom 2013 kot tudi po letu 2013, 
sta skupini gluhih in naglušnih učencev ter slepih in slabovidnih oziroma učencev z 
okvaro vidne funkcije. Tudi statistični podatki o vključenosti učencev s posebnimi 
potrebami v osnovno šolo kažejo, da je največji delež izmed skupin učencev s 
posebnimi potrebami ravno delež učencev s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja. Najmanj v osnovno šolo vključenih učencev s posebnimi potrebami pa je slepih 
in slabovidnih oziroma učencev z okvaro vidne funkcije (MIZŠ, 2016). Menimo, da je 
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razlog za manjšo vključenost gluhih in naglušnih ter slepih in slabovidnih učencev v 
osnovno šolo ta, da zanje obstajajo ločene ustanove, ki imajo programe, ki so bolj 
prilagojeni potrebam omenjenih skupin učencev, prav tako pa z njimi običajno delajo 
še drugi strokovnjaki (logopedi, surdopedagogi, tiflopedagogi in psihologi). Obenem 
pa je omenjenih skupin učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z ostalimi 
skupinami zelo majhen delež.  
 
Temeljni dokumenti, ki smo jih izpostavili na področju vključevanja učencev s 
posebnimi potrebami v osnovno šolo, so Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, Koncept dela za 
učence z učnimi težavami v osnovi šoli ter Kriterij za opredelitev vrste in stopnje 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami. Raziskava je 
pokazala, da specialni in rehabilitacijski pedagogi najbolj dobro poznajo Zakon o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (92 % udeleženk) ter Koncept dela za učence 
z učnimi težavami v osnovni šoli (87 % udeleženk) najmanj pa Belo knjigo o vzgoji in 
izobraževanju (10 % udeleženk dokumenta ne pozna). Na podlagi rezultatov tako 
lahko trdimo, da so specialni in rehabilitacijski pedagogi v povprečju dobro seznanjeni 
z z zakoni in dokumenti, ki jih morajo uporabljati pri opravljanju svojega poklica, kar je 
temeljni predpogoj za profesionalno opravljanje poklicnih nalog. Vseeno pa se nam zdi 
zaskrbljujoč podatek, da je še vseeno nekaj vključenih specialnih in rehabilitacijskih 
pedagoginj, ki ne poznajo nekaterih dokumentov, nekaj udeleženk namreč ne pozna 
Koncepta dela za učence z učnimi težavami, ki je ključen dokument na področju 
obravnave učencev s posebnimi potrebami oziroma učnimi težavami. 
 
Specialni in rehabilitacijski pedagogi v osnovnih šolah se v okviru svojega dela 
srečujejo z različnimi nalogami. Pripravljati morajo individualne obravnave za učence, 
s katerimi izvajajo dodatno strokovno pomoč, izdelovati morajo individualizirane 
programe, izvajati samo obravnavo z učencem, sodelovati z učitelji, starši učencev in 
svetovalnimi delavci, izvajati timske sestanke, evalvirati učenčev napredek in v 
primeru, če delajo v več delovnih okoljih (mobilna specialno pedagoška služba), 
menjavati različne šole. Kot bolj zahtevne naloge specialni in rehabilitacijski pedagogi 
tako izpostavljajo sodelovanje s starši učencev (M = 2,48), s katerimi izvajajo dodatno 
strokovno pomoč, menjavanje različnih šol (M = 2,36), ob tem so specialne in 
rehabilitacijske pedagoginje poudarili predvsem vključenost v več različnih šol ter težje 
usklajevanje urnikov, ter izvedbo timskih sestankov (M = 2,30). Kot manj zahtevne pa 
izpostavljajo sodelovanje s šolskimi svetovalnimi delavci (M = 1,73),  pregled in 
urejanje dokumentacije za učenca, s katerim izvajajo dodatno strokovno pomoč (M = 
1,85) ter izvajanje individualne obravnave (M = 1,88).  
 
Pri delu specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v osnovni šoli je ključno 
sodelovanje med učiteljem učenca s posebnimi potrebami in specialnim in 
rehabilitacijskim pedagogom ter učenčevimi starši. Sodelovanje je potrebno za 
zagotavljanje čim boljšega napredka učenca. Najprej je potrebno uskladiti urnik 
izvajanja dodatne strokovne pomoči, sodelovanje je pomembno tudi zaradi dajanja 
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priporočil za uspešno vključenost učenca. Prav tako je pomembno, da tako specialni 
in rehabilitacijski pedagog ter učitelj drug drugega informirata o težavah učenca, 
napredku, uspešnih strategijah, skupaj pa sodelujeta tudi pri timskih sestankih. 
Specialni in rehabilitacijski pedagogi vsa področja sodelovanja ocenjujejo kot 
pomembna, z učitelji večinoma sodelujejo redno, če ne redno, pa vsaj občasno. 
Menimo, da je podatek zelo pomemben in napoveduje dobro pedagoško prakso tako 
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov kot tudi učiteljev, saj je iz različne literature 
mogoče prebrati, da je sodelovanje med specialnim in rehabilitacijskim pedagogom 
ključno za uspešen napredek učenca.  
 
Sodelovanje med učitelji in specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi je pomembno za 
kakovostno opravljanje poklicnih nalog in njihov profesionalni razvoj, saj tako učitelj 
kot tudi specialni in rehabilitacijski pedagog drug od drugega lahko marsikaj pridobita. 
Po I. Adlešič, M. Ferkolj Smolič, I. Fišter in M. Murgelj (2010) je sodelovanje med učitelji 
in drugimi pedagoškimi strokovnimi delavci izjemno pomembno. V prvi vrsti tako 
razrednik z vključevanjem učenca s posebnimi potrebami v pouk oblikuje zanj pozitivno 
razredno klimo in je tako zgled tudi drugim učencem in učiteljem. Po mnenju specialnih 
in rehabilitacijskih pedagogov lahko ti od učitelja pridobijo predvsem podatke o 
učenčevem funkcioniranju znotraj razreda ter o informacijah doma (70 % udeleženk 
se strinja s trditvijo), sami pa lahko posredujejo učitelju pomembne informacije o 
strategijah in načinih dela z učencem s posebnimi potrebami (80 % udeleženk se 
strinja s to trditvijo), podajo lahko informacije o primanjkljajih in na splošno učitelja 
izobrazijo o učenčevih motnjah, pomagajo mu lahko pri ustrezni razporeditvi razreda 
in pri določanju primerne opreme ali pripomočkov. Menimo, da je izmenjavanje 
informacij izjemnega pomena, saj lahko le tako prispevamo k boljšemu napredku 
učenca. Na podlagi raziskave tako lahko sklepamo, da sodelovanje med specialnimi 
in rehabilitacijskimi pedagogi in učitelji običajno poteka in vodi k učenčevemu 
napredku.  
 
Naše raziskovalne ugotovitve lahko povežemo z raziskavo M. Peček in I. Lesar (2006), 
ki sta raziskovali, katere informacije bi si želeli učitelji pridobiti o učencu, ki je vključen 
v njihov razred. Razredni učitelji so bili mnenja, da bi želeli več vedeti o učenčevih 
težavah in naravi motnje, medtem ko so se predmetni učitelji bolj zanimali za način 
učenja, ki je učencu najbolj blizu. Avtorici sta razlog za takšne odgovore pripisali 
sistemu izobraževanja učiteljev, saj naj bi razredni učitelji med študijem imeli drugačne 
vsebine kot predmetni učitelji.  
 
Za uspešno vključenost učenca s posebnimi potrebami v osnovno šolo je ključen 
učitelj, ki poučuje učenca. Za uspešno vključenost mora tako poskrbeti z različnimi 
nalogami. Po C. Peklaj (2008) mora učitelj učence s posebnimi potrebami obravnavati 
enako kot vse ostale učence, pozoren pa mora biti na področja posebnih potreb. Učitelj 
mora tako znati dobro opazovati in prepoznati učenca s težavami v razredu, poznati 
mora učenčeva tako močna kot tudi šibka področja, vedeti mora, kako ta vplivajo na 
njegovo učenje, sodelovati mora z drugimi strokovnjaki in starši učenca, poznati mora 
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učni načrt in standarde znanja. Raziskave namreč kažejo, da so učenci, ki v razredu 
bolj sodelujejo, od učiteljev deležni več spodbud, medtem ko učenci, katerih vedenje 
je odklonilnejše, običajno nimajo ustreznih spodbud s strani učiteljev (Skinner in 
Belmont, 1993, v Lesar in Peček Čuk, 2010). A. Jereb (2011) meni, da mora učitelj, ki 
ima v razredu vključenega učenca s posebnimi potrebami, pripraviti tudi ustrezno učno 
okolje, saj je to (po Magajna, 2008, v Jereb, 2011), eden izmed varovalnih dejavnikov 
za učence s posebnimi potrebami. Učno okolje mora tako učence spodbujati k čim bolj 
aktivnemu sodelovanju, hkrati pa mora nuditi dovolj prostora in časa za vse učne 
procese. Učiteljeva temeljna naloga naj bi bila napredek vsakega učenca, ki je vključen 
v njegov razred (Kavkler in Pulec Lah, 2011). Specialni in rehabilitacijski pedagogi 
večino naštetih nalog, izpostavljenih v vprašalniku, prepoznavajo kot zelo pomembne. 
Po pomembnosti pa vseeno najbolj izstopa to, da se mora učitelj seznaniti s težavami 
učenca, poznati mora vpliv težave na učenje učenca in upoštevati njegov učni stil (M 
= 2,95). Kot najmanj pomembo nalogo pa izpostavljajo to, da se moraj učitelj 
udeleževati različnih dodatnih izobraževanj na področju posebnih potreb (M = 2,58). 
Sklepamo lahko, da imajo specialni in rehabilitacijski pedagogi podobna in dokaj 
visoka pričakovanja do učiteljev, ki imajo v razredu vključenega učenca s posebnimi 
potrebami in da večino nalog prepoznavajo kot pomembne. 
 
Raziskava avtoric (Ajdišek idr., 2009) je pokazala, da je na področju dela učitelja v 
razredu možnih še veliko izboljšav. Skrb vzbujajoče so naše ugotovitve, da učitelji 
znanja manj povezujejo z vsakodnevnim življenjem in drugimi šolskimi predmeti, da 
učencem ne dajejo veliko informacij o načinih poučevanja ter da manj uporabljajo 
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ob tem pa nekateri učitelji tudi manj 
uporabljajo individualizacijo in diferenciacijo, ki je za vključevanje učencev s posebnimi 
potrebami ključna (prav tam).  
 
Specialni in rehabilitacijski pedagogi so strokovnjaki na področju dela z učenci s 
posebnimi potrebami. V okviru svetovalne službe so lahko v pomoč učencem s 
posebnimi potrebami že zelo hitro, kot izvajalci ur dodatne strokovne pomoči pa se 
običajno vključijo na tretji stopnji, na stopnji individualne in skupinske učne pomoči ter 
kasneje ob nudenju dodatne strokovne pomoči (Magajna idr., 2008). Specialni in 
rehabilitacijski pedagogi, ki delujejo v osnovni šoli, so lahko zaposleni na eni šoli in 
tako vključeni v eno delovno okolje, lahko pa pri svojem delu obiskujejo več osnovnih 
šol in so tako vključeni v več delovnih okolij. 
 
Kot temeljne prednosti vključenosti v eno delovno okolje so, izpostavili večjo 
informiranost o dogajanju v šoli, boljšo vključenost v šolsko okolje ter vzpostavljanje 
boljših odnosov z zaposlenimi v šoli kot tudi s starši učenca, s katerim izvajajo dodatno 
strokovno pomoč. Kot pomanjkljivosti vključenosti v eno delovno okolje pa navajajo 
pomanjkanje sodelovanja z drugimi strokovnjaki ter dodatne zadolžitve, ki jih dobijo, a 
se ne nanašajo na njihovo delo. Prav tako so tudi bolj vpleteni v različne šolske zaplete, 
ki niso njihove poklicne naloge.  
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Specialni in rehabilitacijski pedagogi kot prednosti vključenosti v več delovnih okolij 
izpostavljajo več izmenjave strokovnih mnenj z različnimi strokovnjaki, večjo 
dinamičnost in fleksibilnost ter manj drugih, s poklicem nepovezanih, zadolžitev. Kot 
pomanjkljivosti vključenosti v več delovnih okolij pa navajajo časovno stisko in izgubo 
časa zaradi vožnje iz šole v šolo ter manjše možnosti za sodelovanje z učitelji in starši 
učenca, s katerim izvajajo dodatno strokovno pomoč.  
 
Raziskave profesionalnega razvoja (Fuller, 1975, v Valenčič Zuljan, 2012) ugotavljajo, 
da se skrbi, dileme in pričakovanja pedagoških delavcev z leti poklicnega delovanja 
spreminjajo. Specialni in rehabilitacijski pedagogi imajo med pridobivanjem poklicnih 
kompetenc in kasneje, na samem delovnem mestu, običajno različna pričakovanja o 
svojih nalogah in poklicnih vlogah. Poudarili so, da so pričakovanja v času študija 
večinoma drugačna od pričakovanj ob vstopu na delovno mesto in kasneje, po nekaj 
letih delovne dobe. V času študija so namreč predstave o delu povezane z vsebino 
predavanj in vajami, ob vstopu na delovno mesto pa običajno specialni in 
rehabilitacijski pedagogi ugotovijo, da imajo še vendarle premalo znanja. Pedagoška 
praksa ima pomembno vlogo pri oblikovanju bodočih pedagoških delavcev. Med 
drugim pripomore k temu, da imajo študenti možnost pridobiti realne predstave o 
svojem poklicu.  
 
Specialni in rehabilitacijski pedagogi se v okviru opravljanja svojih poklicnih nalog bolj 
ali manj profesionalno razvijajo. Dejavniki, ki spodbudno vplivajo na njihova 
profesionalni razvoj, so številni: v raziskavo zajeti specialni in rehabilitacijski pedagogi 
so vsem ocenjevanim dejavnikom pripisali vsaj delni vpliv. Kot najpomembnejše 
dejavnike spodbujanja pa so izpostavili klimo na delovnem mestu (90 % udeleženk je 
dejavnik ocenilo z »vpliva«), branje strokovne literature (90 % udeleženk je dejavnik 
ocenilo z »vpliva«) ter seznanjenost z novejšimi raziskavami na področju specialne in 
rehabilitacijske pedagogike (87,5 % udeleženk je dejavnik ocenilo z »vpliva«). Najmanj 
vpliven dejavnik po presoji anketiranih je bila možnost za pridobitev doktorskega 
naziva (le 17,5 % udeleženk je dejavnik ocenilo z »vpliva«), ob čemer se nam zastavlja 
vprašanje, zakaj so se specialni in rehabilitacijski pedagogi odločili tako.  
 
Menimo, da je za profesionalni razvoj ključnega pomena sama klima na delovnem 
mestu, na katero pomembno vpliva vodstvo šole. Če torej vodstvo šole, ravnatelj, 
poskrbi za strokovne in dobre odnose med sodelavci, spodbuja njihovo sodelovanje, 
se bodo specialni in rehabilitacijski pedagogi v službi lažje profesionalno razvijali. Za 
samo dinamiko dela je nujno, da se specialni in rehabilitacijski pedagogi seznanjajo z 
novejšimi raziskavami in spoznanji na področju posebnih potreb ter vzgoje in 
izobraževanja, saj se na teh področjih dogajajo konstantne spremembe. Če so 
seznanjeni z novostmi, z novimi oblikami in metodami dela, možnimi prilagoditvami, je 
večja verjetnost, da v skladu z njimi tudi ravnajo, da torej evalvirajo lastno pedagoško 
prakso in premišljeno vnašajo spremembe, s čimer lahko pripomorejo k boljšemu 
napredku učenca.  
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7. PRILOGE 

7.1. Anketni vprašalnik 

Anketni vprašalnik za specialne in rehabilitacijske pedagoge 
 
Spoštovani! 
Sem Jerneja Mežnarc, študentka podiplomskega študija Specialne in rehabilitacijske 
pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Pripravljam magistrsko delo z 
naslovom: »Pričakovanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede sodelovanja 
z učitelji ob delu z učenci s posebnimi potrebami«. V okviru empiričnega dela si želim 
bolje raziskati omenjene dejavnike sodelovanja in zato Vas prosim, če lahko izpolnite 
spodnji vprašalnik. Vprašalnik je anonimen, rezultati bodo uporabljeni zgolj v namene 
raziskave.  
Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem. 
 
           
 Jerneja Mežnarc, prof. spec. in reh. ped. 
 

1. Spol (obkrožite): 
a) ženski  
b) moški  
 

2. Regija, v kjer ste zaposleni(obkrožite): 

a) Gorenjska b) Goriška     c) jugovzhodna Slovenija     d) Koroška     e) Obalno-kraška          
f) Osrednjeslovenska     g) Podravska     h) Pomurska     i) Posavska      j) Primorsko-
notranjska      k) Savinjska     l) Zasavska  
 

3. Število let delovne dobe (obkrožite):  

a) 1–3 let      b) ob 4–6 let      c) 7–18 let       d) 19–30 let     e) 30–40 let   
 

4. Delo, ki ga opravljate na redni osnovni šoli (obkrožite):  

a) specialni in rehabilitacijski pedagog – zaposlen na redni osnovni šoli 
b) specialni in rehabilitacijski pedagog – mobilna služba  
 

5. V tabeli so navedene skupine učencev s PP. Označite, s približno 
kolikšnim številom učencev s PP iz posamezne skupine ste se v 
svojem poklicnem obdobju srečali (1 – z zelo majhnim številom, 2 – s 
precejšnjim številom,  3 – z zelo velikim številom). 
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 Od začetka 

poklicne poti do 

leta 2013* 

Od 2013 do 

danes 

Slepi in slabovidni učenci   

Gluhi in naglušni učenci    

Učenci z govorno-

jezikovnimi težavami 

  

Gibalno ovirani učenci   

Dolgotrajno bolni učenci   

Učenci s primanjkljaji na 

posameznih področjih 

učenja 

  

Učenci s čustveno 

vedenjskimi težavami 

  

*Septembra leta 2013 je stopil v veljavo novi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami, ki je bil sprejet leta 2011 

 
6. V razpredelnici so navedeni dokumenti, ki urejajo vključevanje otrok s 

posebnimi potrebami v osnovno šolo. Označite, kako dobro poznate 
spodaj navedene dokumente.  

 Ne 

poznam 

Delno poznam 

(le za določeno 

skupino otrok s 

posebnimi 

potrebami) 

Dobro 

poznam  

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(2011) 

   

Zakon o osnovni šoli (1996)     

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011)    

Koncept dela – učne težave v osnovni šoli (2008)    

Kriterij za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 

posebnimi potrebami (2014) 

   

 
 

7. V tabeli so navedene postavke, ki opredeljujejo delo specialno 
rehabilitacijskega pedagoga z učencem s posebnimi potrebami. 
Prosimo, da na trostopenjski lestvici ocenite, glede na vaše izkušnje, v 
kolikšni meri je za vas posamezna postavka zahtevna.  
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 Nezahtevno  Srednje 

zahtevno 

Zahtevno   Komentar (pojasnite svojo 

določitev) 

Priprava 

individualne 

obravnave za 

učenca, s katerim 

izvajate dodatno 

strokovno pomoč  

    

Izvajanje 

individualne 

obravnave z 

učencem, s katerim 

izvajate dodatno 

strokovno pomoč   

    

Sodelovanje s starši 

učencev, s katerimi 

izvajate dodatno 

strokovno pomoč   

    

Sodelovanje s 

šolskimi 

svetovalnimi delavci  

    

Izvedba timskih 

sestankov s starši in 

učitelji učenca, s 

katerim izvajate 

dodatno strokovno 

pomoč  

    

Pregledovanje in 

urejanje 

dokumentacije za 

učenca, s katerim 

izvajate dodatno 

strokovno pomoč  

    

Priprava globalne 

ocene učenca, s 

katerim izvajate 

dodatno strokovno 

pomoč (ocena 

močnih in šibkih 

področij in posebnih 

potreb) 

    

Načrtovanje 

individualiziranega 
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dela z učencem: 

področja pomoči, 

cilji, prilagoditve, 

strategije 

Organizacijsko 

načrtovanje 

individualnih 

obravnav 

    

Evalvacija 

doseganja ciljev ter 

same izvedbe 

dodatne strokovne 

pomoči  

    

Menjavanje šol (če 

ste v mobilni 

specialno pedagoški 

službi) 

    

  
8. V tabeli so navedene postavke, ki navajajo različne oblike sodelovanja 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga z učitelji. Pri posamezni 
postavki označite pogostost vašega sodelovanja z učitelji.   

 Nikoli  Občasno Redno   

Usklajevanje urnika za izvajanje dodatne strokovne 

pomoči  

   

Dajanje priporočil za uspešno vključenost učenca s 

posebnimi potrebami v razred 

   

Seznanjanje učiteljev s težavami učenca s 

posebnimi potrebami  

   

Dajanje priporočil za ustrezno učno okolje v 

razredu 

   

Dajanje priporočil za načine, strategije poučevanja 

učenca s posebnimi potrebami  

   

Dajanje priporočil pri načinu ocenjevanja znanja 

učenca s posebnimi potrebami  

   

Timski sestanki z učitelji in starši otroka s 

posebnimi potrebami  

   

Drugo (dopišite): 
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9. Kako pomembno se vam zdi sodelovanje specialnega in 
rehabilitacijskega pedagoga z učitelji učenca, s katerim izvajate 
dodatno strokovno pomoč? 

a) nepomembno  
b) srednje pomembno  
c) zelo pomembno 
 

10. V tabeli so navedene postavke, ki opredeljujejo naloge učitelja v 
odnosu do učencev s posebnimi potrebami v razredu. Na tristopenjski 
lestvici označite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi postavkami.  

 Se ne 

strinjam 

Se 

deloma 

strinjam 

Se 

strinjam  

Komentar (pojasnite svojo 

odločitev) 

Učitelj mora znati dobro 

opazovati in tako prepoznati 

težave učenca in o tem 

pravočasno obvestiti 

strokovnjaka. 

    

Učitelj mora prepoznati 

močna področja učenca s 

težavami in jih upoštevati pri 

načrtovanju pouka.  

    

Učitelj se mora seznaniti s 

težavami učenca in s tem, 

kako težava vpliva na 

njegove učenje in na kakšen 

način se učenec lahko uči.  

    

Učitelj se naj udeleži 

dodatnih izobraževanj za delo 

z učenci s posebnimi 

potrebami.  

    

Učitelj mora dobro sodelovati 

in v delo vključevati starše 

učenca s posebnimi 

potrebami.  

    

Učitelj mora prisluhniti 

učencu s posebnimi 

potrebami in z njim 

vzpostaviti dober, 

sodelovalni odnos.  
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Učitelj mora dobro poznati 

učni načrt, vedeti mora, kaj v 

njem bo potrebno prilagoditi.  

    

Učitelj se mora posvetovati s 

specialno rehabilitacijskimi 

pedagogi in z njimi 

vzpostaviti sodelovalen 

odnos.  

    

 
11. Kakšne so, po vašem mnenju, prednosti in pomanjkljivosti dela 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, ki je zaposlen na redni 
osnovni šoli (in dela le v enem delovnem okolju), ali mobilnega 
specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, ki obiskuje več šol (in dela 
v več različnih delovnih okoljih)? Opišite s svojimi besedami. 

SRP zaposlen na šoli  
Prednosti Pomanjkljivosti  
 
 
 
 
 
 
 

 

Mobilni SRP  
Prednosti  Pomanjkljivosti 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

12. V spodnji tabeli označite, v kolikšni meri držijo navedene trditve za vas, 
glede na vaše izkušnje v pedagoški praksi.   

 Ne drži Delno 

drži 

Drži  Komentar (pojasnite svojo 

odločitev)  
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Na uro dodatne strokovne 

pomoči se vedno skrbno 

pripravim (vnaprej pripravljene 

priprave, materiali, 

pripomočki).  

    

Na urah dodatne strokovne 

pomoči delam pretežno na 

učenčevih primanjkljajih.  

    

Na urah dodatne strokovne 

pomoči poučujem učno snov, ki 

jo delajo ostali v razredu.  

    

V okviru ur dodatne strokovne 

pomoči se kdaj pridružim tudi 

učencem v razredu.  

    

Za izvajanje dodatne strokovne 

pomoči se mi zdi ključno 

sodelovanje z učiteljem.  

    

V okviru ur dodatne strokovne 

pomoči učenca skušam 

opremiti s strategijami, ki mu 

bodo pomagale pri učenju.  

    

Na urah dodatne strokovne 

pomoči se ukvarjam tudi z 

vedenjsko problematiko.  

    

Drugo:  

 

 

 

    

 
13. Ocenite usklajenost vaših pričakovanj in predstav o delu z učenci s 

posebnimi potrebami z vašo izkušnjo v pedagoški praksi.  

 Niso 

usklajena 

So le 

deloma 

usklajena  

So 

popolnoma 

usklajena 

Komentar 

V času študija     

 

 

 

 

Na začetku 

poklicnega 

obdobja 
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Danes     

 

 

 

 

 
14. Ocenite, v kolikšni meri v tabeli navedeni dejavniki vplivajo na vaš 

profesionalni razvoj.  

 Ne 

vpliva  

Srednje 

vpliva 

Zelo 

vpliva 

Komentar  

Osebna mnenja in prepričanja 

glede potrebe po 

profesionalnem učenju v 

poklicu  

    

Kakovost (dodiplomskega in 

podiplomskega) študija 

    

Pripravništvo, strokovni izpit 

in mentorstvo  

    

Možnosti nadaljnjih 

izobraževanj izven šole  

    

Klima na delovnem mestu      

Sodelovanje med učitelji in 

SRP   

    

Sodelovanje na aktivih in 

timskih sestankih  

    

Sodelovanje med SRP in 

vodstvom šole  

    

Možnost vključenosti v 

različne projekte na šoli  

    

Možnost napredovanja v 

nazive 

    

Seznanjenost z novejšimi 

raziskavami na področju 

specialne in rehabilitacijske 

pedagogike  

    

Branje strokovne literature      

Osebni dejavniki, kot so 

zdravje, družinske razmere   

    

Možnost inoviranja 

pedagoške prakse   
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Možnost podiplomskega 

študija za pridobivanje 

doktorata 

    

Povratne informacije o 

učenčevem napredku  

    

Pogovor s starši učenca      

 
 
 

15. Z nekaj besedami opišite svoje delo (kaj so vaše naloge in obveznosti 
v službi):   

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________ 
 

16. S katerimi strokovnimi delavci pri vašem delu najpogosteje 
sodelujete? Označite odgovor.  

a) z učitelji učenca, s katerim izvajate dodatno strokovno pomoč 
b) s šolsko svetovalno službo  
c) z ravnateljem šole  
d) drugo: 
___________________________________________________________________ 
 

17. Kaj, po vašem mnenju, lahko pridobi specialni in rehabilitacijski 
pedagog s sodelovanjem z učiteljem? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________ 
 

18. Kaj, po vašem mnenju, lahko pridobi učitelj s sodelovanjem s 
specialnim in rehabilitacijskih pedagogom?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________ 
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19. Ali se pri sodelovanju z učitelji soočate s kakšnimi težavami? 

Obkrožite ustrezen odgovor.  

a) Da  
b) Ne  
Če ste obkrožili »Da«, opišite, s kakšnimi težavami se soočate pri sodelovanju z 
učitelji.  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________ 
 

20. Izpostavite primer izjemno dobre izkušnje dela z učenci s posebnimi 
potrebami iz vaše prakse.  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________ 
 


